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Neste mês de maio, a reunião de aposentados e pensionistas ocorreu no dia 4/05 e contou
com a participação do diretor da FUP e do Sindipetro Norte Fluminense, Rafael Crespo.
Ele abordou as mudanças que estão ocorrendo no Plano de Saúde e tirou as dúvidas dos
aposentados e pensionistas sobre o desconto do
suposto saldo devedor que está acontecendo na
aposentadoria dos participantes. A FUP junto
com seus sindicatos estão na justiça contra o
descumprimento do Acordo Coletivo por parte
da Petrobrás e da Petros em realizar estes descontos abusivos.
“A AMS hoje está garantida para os aposentados e pensionistas devido ao Acordo Coletivo.
Por isso é importante que ela permaneça dentro
do ACT e assim conseguimos garantir que os
aposentados e pensionistas não sejam lesados
de qualquer forma pela empresa no momento
do seu desligamento”, lembra Crespo.
Rafael junto com o companheiro Anselmo
Braga são candidatos ao Conselho Deliberativo
da Petros. É importante que todos os trabalhadores, aposentados e pensionistas votem nos
candidatos apoiados pela FUP para conseguirmos virar este jogo. A eleição ocorre entre os
dias 14 e 28 de junho.
A reunião de aposentados e pensionistas
acontece toda primeira terça-feira do mês, às
10h. Devido à pandemia permanecemos com o
formato virtual, preservando a saúde de todos
os ﬁliados. Para participar, você deve estar cadastrado no Whatsapp da secretaria. Envie seu
nome completo para o número (21) 98318-1809.
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Em 2018 o Sindipetro Caxias ingressou
com uma Ação Coletiva visando garantir a
isenção do imposto de renda sobre as contribuições extraordinárias devidas à Petros. O sindicato obteve ganho em sede de tutela antecipada, que também foi conﬁrmada em sentença.
Após a conﬁrmação em sede de sentença, a Petrobrás que também é parte integrante do processo, emitiu um ofício nos autos
do processo aﬁrmando que:
“...Em observância à ordem judicial,
deixará de efetuar retenção de imposto de
renda sobre as contribuições extraordinária devidas à PETROS, de seus empregados
ativos, lotados na circunscrição territorial
do Sindicato Trabalhadores na Indústria de
Destilação e Reﬁnação e Petróleo em Duque
de Caxias, a partir da folha de pagamento
de maio, pois o fechamento desta ocorre até
o dia 10 de cada mês. Uma vez concluído

o fechamento de sua folha de pagamento, será
acostado aos autos a relação de empregados
que foram abrangidos pela medida, sendo aplicado eventual ajuste na referida competência.
Deste modo, a PETROBRÁS deduzirá, da base
de cálculo do imposto de renda retido na fonte mensalmente, os valores das contribuições

extraordinárias devidas à PETROS, assim
como o faz em relação às contribuições regulares.”
Aguardamos assim, a isenção no lançamento na fonte da tributação (a ser cumprida
pela Petrobrás). O sindicato apresentou em
juízo a lista dos nomes substituídos processualmente (associados do sindicato).
O processo ainda irá seguir em fase de
recurso. O associado deve acompanhar via
boletim do jurídico o próximo andamento
processual. Apartamos que o associado deva
fazer a sua declaração de IR normalmente,
pois ainda, o processo judicial não transitou
em julgado. O que teremos de imediato será
a isenção dos meses subsequentes após o
deferimento da Tutela Antecipada. Após o
trânsito em julgado, com o ganho deﬁnitivo
da ação, aí sim, o trabalhador terá direito a
retomar os valores pagos à maior.

O Sindipetro Caxias junto com sua assessoria
contábil está disponibilizando agendamento
virtual para auxiliar nossos associados na
quitação do IR 2021.
Para isto, basta entrar em contato pelo
e-mail
adm@contemporaneacontabilidade.
com.br ou celular/WhatsApp (21) 99749-6011

(Contador Sérgio Ramos) e fornecer os dados
pertinentes do ano passado.
Lembrando que, assim como o escritório de
contabilidade, estamos em teletrabalho devido a
pandemia, na qual é importante permanecer em
casa para não agravar mais a situação da nossa
categoria e demais pessoas.

A direção do Sindipetro Caxias espera que
todos consigam fazer suas declarações até o dia
31 de maio e que possamos nos encontrar assim
que possível.
Não deixe para última hora!!
Qualquer dúvida entrar em contato com
nossa secretaria pelo WhatsApp (21)99439-9198.

Para ter acesso à documentação do
Imposto de Renda acesse o link https://
mla.bs/9e519800
Neste link você terá acesso ao
Comprovante da AMS e, aqueles que
saíram no PIDV, terão acesso a declaração
de rendimentos da Petrobrás 2020.
O rendimento da PETROS você
pode acessar no portal da Petros ou no
aplicativo da Fundação.
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ELEIÇÕES SINDIPETRO CAXIAS

Após o adiamento da eleição, deliberado
pelo associados em novembro de 2020, no
dia primeiro de março foi realizada nova
assembleia e, apesar da pandemia ter se
agravado, a categoria decidiu pela realização
de uma eleição imediata e de modo virtual.
O sindicato tomou as devidas providências e
realizou uma Assembleia Eleitoral para eleger
a comissão no dia 8 de março, e a eleição
ocorreria entre os dias 28 e 31 de março, em
formato virtual.
Porém , os membros da Comissão
Eleitoral eleita pelos sócios em assembleia,
decidiram entrar na justiça e suspender a
eleição. A judicialização da eleição sindical
não é uma novidade em nossa base. Ela já
ocorreu anteriormente no ano de 2007, quando
um grupo de oposição, utilizando o mesmo
argumento que a comissão em 2021: a não
entrega da listagem de votantes.
Assim como aconteceu em 2007, já foi
apresentado aos trabalhadores o recibo assinado
pelos membros da comissão eleitoral provando
que eles receberam a referida listagem. Esta
história foi contada no boletim nº748 https://
sindipetrocaxias.org.br/boletins/un748.pdf

CABE DESTACAR:
O sindicato réu nunca foi procurado
ou teve qualquer reunião especíﬁca com os
reclamantes para discutir o pleito antes de
sua judicialização. Os membros da comissão,
que são os reclamantes, nunca se colocaram a
disposição do sindicato para discutir o Estatuto,

o Edital da convocação da Assembleia Eleitoral
ou quaisquer outras dúvidas. Simplesmente
escolheram o caminho da justiça.
Sendo assim, a eleição está suspensa até
que a justiça decida por uma nova data após
a audiência no dia 26/10 ou os membros da
comissão eleitoral retirem o processo.

AÇÃO CONTRA
O sindicato ingressou com ação em face
do aumento abusivo da Petros de 13 para 30%.
Contudo, mesmo com algumas decisões procedentes o juízo de Duque de Caxias não concedeu a liminar.
Alguns aposentados já enviaram para o
sindicato os contracheques zerados ou com descontos exorbitantes para que possamos efetuar o
recurso desses indeferimento de liminar.
Enquanto isso o processo segue em tramitação com a notiﬁcação da Petrobrás e Petros para
apresentarem a defesa.
Dúvidas relacionadas ao jurídico devem ser
enviadas para o Whatsapp (21)99349-2680
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O diretor do
Sindipetro Caxias,
Luciano Santos, participou
nesta segunda-feira, da audiência pública virtual
realizada pela Comissão de Trabalho, Legislação
Social e Seguridade Social da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
que teve como tema a saúde dos trabalhadores
do setor do petróleo.
Luciano destacou o descaso que vem
ocorrendo dentro da empresa com a segurança
de seus trabalhadores em detrimento do lucro
para seus acionistas. “É importante destacar
que a planta de lubriﬁcantes da reﬁnaria está em
risco de ser fechada em julho, e não podemos
permitir que isto ocorra. Essa audiência pública

tem um papel fundamental que é a
proteção da industria nacional, tanto
para o país quanto em nosso estado,
pois a população será afetada em relação aos
empregos e a arrecadação do estado”, concluiu.
Luciano também levou à Comissão o surto
de COVID em que a Reﬁnaria vem enfrentando
uma vez que a gestão não fornece o equipamento
de proteção aos seus empregados e não realiza
mais os testes seguros para a prevenção do
alastramento do vírus dentro da fábrica.
O técnico do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese),
Cloviomar Cararine, falou durante a reunião,
sobre a insegurança vivida pelos proﬁssionais
devido à falta de estrutura e investimentos. “Há

defasagem de investimentos desde
2014. De lá pra cá, houve uma queda
no número de trabalhadores. De 1.800,
estamos agora com 1.200 proﬁssionais’’,
comentou Cararine.
Tendo em vista os graves relatos de falta
de infraestrutura e de investimento feitos por
Luciano e demais participantes, levaram a
presidente do colegiado, deputada Monica
Francisco (Psol), a sugerir uma nova reunião
com a presença de gestores da Petrobrás, além
de representantes das Comissões de Assistência
Social, de Direitos Humanos e de Saúde, para
buscar melhorias.
Você pode assistir na íntegra em https://mla.
bs/5020a699

SAÚDE DO TRABALHADOR
EM TEMPOS DE PANDEMIA

