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Todos os trabalhadores e tra-
balhadoras estão convidados 
para participarem da assembleia 
e tomarem conhecimento sobre 
o que o sindicato está passando 

para a nova direção, não só do 
ponto de vista do patrimônio, 
mas também das lutas politicas 
realizadas e que continuam em 
disputa.

As contas de janeiro, fevereiro 
e março de 2022 já estão sendo 
contabilizadas pelo escritório, 
sendo entregues à nova direção 
no fi nal de abril.

O Sindipetro Caxias tem como 
propriedades, sua sede, localizada 
no centro de Duque de Caxias, um 
terreno, localizado em Jardim Prima-
vera, DC, e uma Reserva Ambiental 
com 540 hectares, em Tinguá, Nova 
Iguaçu.

A sede está mobiliada, equipada 
com estrutura de computadores e 
rede interna. Tem um patrimônio de 
11 empregados, com carteira assina-
da, e o sindicato mantém um ACT 
com o SINTESE.

O sindicato possui 4 carros mo-
delo gol, 1 saveiro, uma Doblò e 1 
caminhão de som (sete veículos), 
todos novos e segurados.

O terreno em Campos Elíseos está 
murado, com os impostos em dia, 
sendo cobiçado pela prefeitura que 
já tentou desapropriá-lo. Este ter-
reno foi doação de um aposentado.

Em Tinguá, na Reserva Ambien-
tal, temos 10 quitinetes para os 
associados, uma cozinha industrial, 
com um galpão coberto de 400 m2 
e uma casa que serve com Centro 

Pelo presente edital, conforme artigo 12 parágrafo 1o, do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de 
Destilação e Refi nação de Petróleo de Duque de Caxias, situado na Rua José de Alvarenga, 553/Centro, o Presidente 
convoca todos os associados que compõem a base de repre- sentação do Sindipetro Caxias na REDUC, Terminal de 
Campos Elíseos - TECAM, UTE-GLB e Aposentados/Pensionistas a comparecerem à assembleia no dia 05 de abril de 
2021, no Sindipetro Caxias, às 10 horas, em primeira convocação, e às 10:30 horas, em segunda e última convocação 
com qualquer número de presentes para tratar dos seguintes pontos de pauta:

1 - Balanço e Aprovação das contas do Sindipetro Caxias do exercício 2021
2 - Apresentação da previsão orçamentária para 2022.

de Pesquisa para a Mata Atlântica, 
com parceria com o ICMBIO, IBAMA, 
UERJ, UFRJ e USP. Conta ainda com 
uma casa para o empregado (casei-
ro), vínculo CLT, que é o responsável 
pela propriedade. Temos ainda um 
trator, 3 contêiner banheiros e 3 
carros, sendo duas Toyota pick-up 
cabine dupla e um furgão Bandei-
rantes, mais duas carretas reboque 
e uma betoneira. Sendo que estes 
carros, eram do governo, e estão 
em comodato por 20 anos, depois 
a propriedade passa para ao sindi-

cato. Existe um Horto-Escola para 
a comunidade e pesquisa. Tem um 
parque aquático com vestiário e sa-
lão de jogos. Além de quiosque para 
churrasco equipados com freezer.

Esperamos que todo esse patri-
mônio seja preservado. 

Esperamos que a Reserva Am-
biental dos Petroleiros continue 
existindo. Que esta propriedade 
continue imobilizada com o projeto 
de continuidade da RPPN Tche Gue-
vara e seu processo de legalização 
que é pioneiro no Brasil.
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O sindicato mantém conta em 
apenas um banco CEF cujo sal-
do será congelado no dia 5/04.  
Além disso, o sindicato tem um 
crédito de R$ 250 mil com o TST 
que devolverá o dinheiro ao sin-
dicato devido à cobrança irregular 
de multa pela Petrobrás. A nova 

direção também receberá a Con-
tribuição Assistencial nos meses 
de abril e maio, dando um aporte 
de mais 300 mil ao sindicato.

O sindicato tem 944 sócios da 
Petrobrás, 105 sócios na Trans-
petro, 1000 aposentados, 124 
pensionistas e 9 avulsos. O mês 

de março fechou com 2.182 as-
sociados.

A arrecadação se dá por qua-
tro fontes pagadoras: Petrobrás, 
Transpetro, Petros e avulsos que 
pagam direto ao sindicato. Em 
março de 2022, temos o seguinte 
quadro:

PETROBRÁS  
R$ 112.952,50

TRANSPETRO 
R$ 11.840,73

PETROS R$ 149.837,50 
RETORNO A 2% NO 
MARÇO DE 2022

AVULSO 
R$ 100,00

TODAS AS CONTAS ESTÃO PAGAS E CONTABILIZADAS, NÃO EXISTINDO DÍVIDAS.

O sindicato reduziu as men-
salidades dos Aposentados e 
Pensionistas para 1%, ou seja pela 
metade, entre março 2021 e mar-
ço de 2022. Sendo a arrecadação 
mensal reduzida de R$ 120 mil, 
para R$ 60 mil mensais. O sindi-

cato renunciou a R$ 720 mil para 
que os aposentados e pensionis-
tas deixassem de pagar durante 
um ano. Com isto, o ajudamos a 
manter no bolso desses petro-
leiros e petroleiras estes valores 
afim de auxiliar no arrocho da 

AMS e Petros. Com esta medida, 
o sindicato reduziu seu caixa para 
benefi ciar aqueles que estavam 
sendo mais sacrifi cados. Caberá à 
nova direção avaliar esta situação 
e pautar nova assembleia para dar 
continuidade a esta política.

CONTABILIDADE E 
IMPOSTO DE RENDA

O sindicato rescindiu o 
contrato junto ao Escritório 
de Contabilidade Contem-
porânea, contudo devido as 
obrigações contínuas ineren-
tes a contabilidade, sendo 
necessário concluir os meses 
de janeiro, fevereiro e março 
de 2022, bem como ao aten-
dimento aos associados para 
fi ns de Declaração de Imposto 
de Renda, as atividades serão 
realizadas até o fi nal do mês 
de abril. Agende sua declara-
ção junto ao contador: e-mail 
adm@contemporaneaconta-
bilidade.com.br ou celular/
Whats App 99749-6011.

O sindicato está rescindin-
do o contrato com o escritório 
Dummani e Motta, que prestou 
assessoria por mais de uma 
década. As ações trabalhistas 
ajudaram centenas de trabalha-
dores a recuperar seus direitos. 
Na área previdenciária fomos 
revolucionários ao propor a 

primeira ação coletiva sobre 
a nocividade do benzeno e a 
aposentadoria especial. Resga-
tamos a aposentadoria especial 
perdida em 1995 com FHC e 
demos inicio a revisão dos PPPs 
e com isso a revisão das aposen-
tadorias dos nossos associados 
já aposentados.

O Movimento dos Petroleiros 
Demitidos (MOPEDE) surgiu em 
2004 com o propósito de buscar 
a anistia para os trabalhadores 
de duas empresas do Sistema 
Petrobrás, Petrofl ex e Nitrifl ex, 
privatizadas pelo presidente 

Collor. 
O sindicato abraçou esta cau-

sa e já somos mais de 160 pe-
troleiros anistiados em Caxias. 
Esperamos que a nova direção 
abrace esta causa e continue 
lutando pelas anistias.



O Sindipetro Caxias tem 
mantido ao longo dos anos 
o ACT dos empregados, ce-
lebrado com o seu sindicato 
de categoria (Sindicato dos 
Trabalhadores de Sindicato). 
A direção sempre trabalhou 
no sentido de valorização de 
seus trabalhadores, investindo 
em capacitação e melhorias. 
Esperamos que a nova dire-
ção continue valorizando os 
empregados do sindicato e 
mantendo seus direitos e be-
nefícios através do ACT, que 
vence em setembro.

O sindicato é fi liado a CUT 
desde o fi m da greve de 1995, 
a FUP desde sua fundação, 
bem como a CNQ e ao DIEESE. 
Sabemos que estas filiações 
estão em jogo com a nova di-
reção e desejamos boa sorte à 
categoria.

Tendo como base uma alian-
ça entre PSTU/PSOL/PCB, a 
nova diretoria terá que fazer 
inúmeros acordos para so-
breviver segundo diferentes 
interesses. 

A posse ocorre no sábado 
(9) e a partir daí esse novo 
agrupamento assume as ações 
judiciais em trânsito, as ne-
gociações com a Petrobrás e 
Transpetro, as ações em con-
junta com MPT, CEREST e Con-
selhos Municipais, problemas 
com AMS e Petros. 

Sabemos que a nova dire-
ção prometeu resolver tudo 
e desejamos muito sucesso a 
todos.

Caberá a nova direção con-
vocar assembleia com os con-
tribuintes e assistidos do Plano 
Petros 1, Repactuados e Não Re-
pactuados, para decidirem sobre 
o reajuste de 12% para aqueles 
que Não Repactuaram e ganham 
mais de R$ 27 mil reais por mês. 
Aqueles que repactuaram já tive-
ram o reajuste, mas os que não 
repactuaram não tiveram. 

Então existe uma proposta 
que deve ser votada em assem-
bleia:  se todos os participantes 
do Plano Petros 1 aprovam ou 
NÃO pagar este reajuste de 12% 
para quem ganha mais de R$ 27 
mil. Se aprovado, todos os Re-
pactuados irão pagar esta conta 
para os Não Repactuados, que 
na sua maioria são ex-gerentes 
da empresa.

A nova direção terá a res-
ponsabilidade de organizar o 
congresso local da categoria. 
O sindicato aprova a pauta no 
congresso local para a FUP 
negociar, bem como elege 
delegados para participar 

da Plenária Nacional da FUP. 
Caberá à nova direção apon-
tar os novos caminhos para a 
categoria. Desde já desejamos 
sorte aos trabalhadores e tra-
balhadoras da REDUC, TECAM 
e UTE-GLB.



Luciano Leite, candidato da 
chapa 1 e dirigente sindical, re-
tornará à sua base de origem 
(REDUC) no fi m do mandato (a 
partir do dia 9/4) e, com isso, 
iniciará o cumprimento dos 10 
dias de suspensão devido a não 
ter aceitado a mordaça gerencial. 

Mas Luciano não está sozi-
nho. Aline e Andressa também 
estarão de volta, e do lado deles 
estará toda a ex direção do sin-
dicato e todos aqueles que não 
compactuam em baixar a cabeça 
para os gerentes e que seguirão 
na luta. 

Muito obrigado, muito obrigada!

Agradecemos a confi ança e o respeito de-
positado pela categoria Petroleira da base 
do Sindipetro Caxias ao longo dos mais de 15 
anos de assessoria jurídica  prestada a este 
sindicato. Foram muitas batalhas, várias vi-
tórias, muitas conquistas e algumas derrotas 
inerentes ao longo dos litígios processuais. 

Assim sendo, encerramos esse ciclo que 
resultou em diversos processos judiciais co-
letivos e individuais, nas esferas Trabalhista, 
Cível e Previdenciária e ainda em proces-
sos administrativos junto ao Ministério 
Público Federal, ao Ministério Público do 
Trabalho e INSS.

Aproveitamos a oportunidade para informar que os 
processos coletivos seguirão com os novos Advogados, bem como 
aqueles processos de cunho político social inerentes a questões coletivas como 
plano de saúde, por exemplo. 

Contudo, se faz necessário informar que o Processo coletivo do Saldo AF foi recentemente con-
fi rmado a improcedência, devido questão de provas e não quanto a tese processual, pelo TRT. O 
próprio MPT concordou. E como não cabe recurso de revista de revisão de provas, o processo será 
arquivado. A melhor forma de solucionar a questão do saldo AF no Poder Judiciários será com a 
constituição de novas provas para uma segunda ação coletiva ou de forma individual, como já é 
feito para aqueles trabalhadores que rescindiram o contrato e tiveram desconto. Devendo então, 
serem iniciados os processos para aqueles que estão na ativa e, assim, manifestarem interesse. 

Há ainda processos coletivos com audiências marcadas como as duas ações do Banco de Horas, 
dentre outros. 

Ainda há outros processos que seguem aguardando sentença, como a PLR Petrobrás/Transpetro 
e ação da tabela. 

Na esfera previdenciária, segue pendente o processo coletivo do Benzeno que reformulará todos 
os PPP e ASO’s, como já vem ocorrendo com alguns trabalhadores. Possibilitando, assim, a aposen-
tadoria especial nos dias de hoje. Relembrando apenas que esses processos seguirão com o novo 
departamento jurídico.

Quanto aos processos individuais, como é o caso da RMNR, temos diversas outras ações traba-
lhistas e previdenciária cujas dúvidas e andamentos podem ser sanadas junto ao contato direto 
com o escritório Dumani e Motta pelo WhatsApp: 21 97492-8747 ou ainda na nossa sede em Niterói. 

A RMNR segue aguardando uma solução pelo STF,  que, até o momento, o desfecho se encontra 
desfavorável aos Trabalhadores. Todavia a documentação fornecida em 2017 seguirá acautelada 
e nós tomaremos as providências futuras.

Um abraço,
Dra. Danielle Motta
Dra. Roberta Dumani
Dra. Cátia Pinheiro


