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Todos à assembléia de prestação
De contas, no dia 19 de março!
Prezado associado, este boletim
tem por objetivo prestar contas do
exercício 2008 e, por conseguinte,
dos atos da nossa gestão. Tomamos
posse no dia 09 de abril de 2007,
com uma série de pendências
financeiras e de infra-estrutura em
nosso Sindicato. Estamos cumprindo
o desafio de atender as
reivindicações e cobranças da nossa
categoria, através de contundentes
ações sindicais. Enfrentamos um
período inicial de turbulências,
marcado pela necessidade da
realização de novas eleições. A
categoria ratificou a nossa vitória de
forma marcante. Agradecemos o
apoio e a confiança de todos que ao
longo deste período fortaleceram a
nossa organização sindical,
destacando a chegada dos novos

filiados, que se somam a nós para
ampliar as lutas da classe
trabalhadora.
Esta prestação de contas tem uma
característica especial: avaliarmos
também as contas dos exercícios
2005 e 2006, uma vez que as
assembléias da época não tiveram
validade jurídica, em função das
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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital, conforme Artigo 29 do Estatuto do Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação de Petróleo
de Duque de Caxias, situado na rua José de Alvarenga, 553/Centro, o
Presidente convoca todos os associados que compõe a base de
representação do Sindipetro-Caxias, Reduc e Terminal de Campos
Elíseos, a comparecerem na assembléia no dia 19 de março de 2009,
na sede do sindicato, às 18horas, para tratar do seguinte ponto de pauta:
1-Prestação de conta do ano 2005;
2-Prestação de contas do ano 2006;
3-Prestação de contas do ano 2008;
4-Anistia.
Duque de Caxias, 12 de março de 2009
Simão Zanardi Filho - Presidente

disputas políticas e judiciais que
marcaram o nosso sindicato.
Esclarecemos que as contas dos
respectivos exercícios de 2005 e
2006 foram aprovadas na época pelo
Conselho Fiscal e pela diretoria
colegiada, ficando pendente a
apresentação formal à categoria.
Informamos também que outra
pauta da assembléia que estamos
convocando será a anistia da Ajuda de
Custo a um ex-diretor do sindicato
demitido, que foi caracterizada pela
escrituração contábil como
empréstimo. Ressaltamos que o
compromisso do sindicato com este
trabalhador já foi encerrado, faltando
agora regularizar este ato na
Assembléia de Prestação de Conta.
Apresentamos um balanço
sintético, com a prestação de contas
do exercício fiscal de 2008, que foi
aprovada pelo Conselho Fiscal e pela
diretoria colegiada do Sindipetro
Caxias, em reunião ordinária
realizada no dia 12/02/2009. Agora
é a vez dos associados se
posicionarem sobre a forma como
estamos conduzindo a gestão do
Sindicato e os rumos dos
investimentos realizados com as suas
contribuições sindicais.

Compareça no dia 19 de março, às 18
horas, àAssembléia Geral Ordinária na sede
do Sindipetro. Sua opinião é fundamental
para a nossa gestão.
Caso as informações aqui relatadas não
sejam suficientes, o associado pode
consultar as pastas da tesouraria, com os
documentos e notas fiscais de 2005, 2006
e 2008. Queremos que os associados
conheçam, com toda transparência, como
foi aplicado o dinheiro arrecadado das suas
mensalidades durante o exercício de 2008.
Por isso, apresentamos neste boletim todas
as ações implementadas ao longo deste
período, assim como as que estão em
andamento.
Arrecadamos, em média, R$ 65 mil em
mensalidades da ativa e R$ 28 mil, dos
aposentados. Exclusivamente com estes
recursos, mais o imposto sindical repassado
pela Petrobrás anualmente (no valor médio
de R$ 60.000,00), é movimentada a
máquina sindical, que conta com uma sede
própria, no Centro de Duque de Caxias, e
uma Colônia de Férias, em Tinguá, Nova
Iguaçu. Esta área conta com uma grande
reserva de Mata Atlântica, que será
transformada futuramente em Reserva
Particular de Patrimônio Natural (RPPN).
Os investimentos feitos emTinguá tem sido
um dos pontos de destaque da atual gestão,

que está criando uma estrutura mínima
administrativa e de lazer na Colônia de
Férias, trabalho que tem sido coordenado
pela Secretaria dos Aposentados. Outros
pontos de destaque são a regularização da
documentação de filiação à CUT,
restabelecendo nossos direitos como
associados da Central. O sindicato também
é filiado ao DIESAT, DIEESE, CNQ e a
FUP e está rigorosamente em dia com seus
compromissos.
Temos um total de 12 empregados,
sendo que estamos em processo de
contratação de um profissional jornalista,
para melhorar a comunicação com a
categoria, e um profissional de SMS, que
nos assessorará nas comissões pertinentes,
dando embasamento técnico aos nossos
pleitos e discussões.
A diretoria do sindicato, que em sua
primeira reunião decidiu pelo
contingenciamento de 10% da arrecadação
para a conta poupança, continua cumprindo
o acertado. Para ampliar o controle,
passamos a anexar nas notas fiscais as
cópias dos cheques emitidos para os
pagamentos realizados. Nas despesas
diárias, adotamos a sistemática do fundo
de reserva contingenciado (ativos e
aposentados no valor de R$ 2.500,00 cada
fundo), sendo somente liberado novo

recurso após apresentação de todos os
gastos, que deverão ser consolidados pelo
Administrador e vistoriados pelo Presidente,
Diretor Financeiro e pelo Tesoureiro do
Sindicato.
Substituímos o escritório de
contabilidade por um mais eficiente.
Trocamos e ampliamos o plano telefônico,
racionalizando os gastos. Reduzimos
drasticamente o número de horas-extras dos
funcionários. Disciplinamos o consumo de
água e energia. Sistematizamos os trabalhos
da gráfica, com adoção de papel reciclado
nas suas impressões. Estamos adquirindo
mais um veículo GOL, melhorando a
logística de transporte e ampliando a frota
para quatro carros, entre outras ações.
Por estas e outras medidas tomadas
nesta gestão, economizamos recursos e
estamos fazendo uma administração com
avanços significativos para que o SindipetroCaxias tenha maior poder de enfretamento
com a Petrobrás e demais empresas do
setor na relação Capital x Trabalho.
O Conselho Fiscal já avaliou as contas e
deu o seu parecer favorável às ações desta
gestão.ADiretoria Colegiada do Sindicato,
também.Agora chegou a sua vez. Contamos
com a sua presença na Assembléia Geral
Ordinária, convocada para o dia 19 de março
de 2009, às 18 horas no Sindicato. Participe!

Ações implementadas pela atual gestão do Sindipetro Caxias
Administrativas
•Implantação de telefonia viva voz e
atendimento automático;
•Substituição dos aparelhos de ar
condicionando, gerando redução no
consumo de energia elétrica;
•Modernização do sistema de
informática, através da aquisição de
equipamentos,inclusive umservidorderede;
•Aquisição de dois aparelhos multimídia
para apresentações em cursos de formação,
palestras e seminários em nossos auditórios;
•Substituição do mobiliário;
•Adequação dos extintores de incêndio
e das instalações elétricas da sede;
•Recuperação das instalações da
Colônia de Férias, através da reconstrução
das casas do caseiro, projeto da nova casa
da diretoria, reconstrução das cercas e
investimentosdegrandemontacomobjetivo
de viabilizar o Projeto REBIO;
•Modernização dos auditórios, com
climatização e melhoria das condições de
acesso;
•Disponibilização de uniforme para os
Impresso em
papel reciclado

empregados do Sindicato;
Atualização do PPRA e PCMSO;
•Controle de contas de consumo.
Financeiras
•Estruturação financeira do sindicado;
•Estabelecimento do fundo de caixa dos
aposentados;
Estabelecimento de fundo de
investimento para estruturação da RPPN/
REBIO;
•Organização da documentação
contábil;
•Controle e monitoramento de
contratos.
Recursos Humanos:
•Adequação do efetivo e redução das
horas extras;
•Substituição da assessoria contábil,
com redução de custo e melhoria da
prestação do serviço;
•Troca do plano de saúde dos
empregados.
•Plano de férias para os empregados
•Confecção dos PPRA, PCMSO e
Mapas de Risco do Sindicato

Infra-estrutura:
•Informatização do cadastro dos
associados;
•Racionalização e redução do consumo
de água;
•Compra de um novo veículo (Gol
2009) para aperfeiçoar a locomoção,
agilizando as ações sindicais;
•Reformas na recepção do Sindicato;
•Substituição da portaria, com controle
de acesso;
•Adequação da garagem da sede;
•Pintura e reforma das salas da diretoria;
•Substituição da operadora de telefonia
celular, que reduziu a um terço os custos
com as 19 linhas e 05 rádios;
•Adequação da garagem da sede.
Ações futuras
•Contratação de jornalista e de
profissional de SMS;
•Reforma da sede incluindo as
Secretarias Geral, de Aposentados e de
Imprensa, além da construção do novo
acesso ao auditório central;
•Reforma e adequação da Gráfica.
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