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Trabalhadores da Reduc e Tecam
aprovam a proposta da Petrobras
Os trabalhadores da Reduc e Tecam
reunidos em assembléias entre 2 e 7
de abril aprovaram a proposta da
Petrobras construída na mesa de
negociação durante a Greve Nacional
da categoria. Resta apenas a assinatura
do acordo, o que deverá ocorrer nos
próximos dias.
A proposta foi arrancada pela
mobilização e luta dos petroleiros que
aprovaram e realizaram uma greve
histórica, como há muito não se via no
sistema Petrobras. A empresa
pretendia empurrar o pagamento da
PLR para o segundo semestre de 2009,
mas a força e a união dos trabalhadores
obrigaram a Petrobras a recuar e todos
receberão no dia 5 de maio o
pagamento integral da PLR 2008.
Outra importante vitória da
categoria diz respeito à dobradinha,
voltando os trabalhadores do turno a
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receberem o 1° de maio. Está aberta a
porta para os petroleiros conquistarem
todos os feriados de turno.
Não podemos esquecer ainda os
avanços em relação às demais
reivindicações: segurança, manutenção dos postos de trabalho e PLRs
futuras.
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Novos empregados da REDUC
visitam o Sindipetro Caxias
No último dia 10 de março, um
grupo de novos Técnicos de Operação
da REDUC foi recebido na sede do
Sindipetro Caxias pela sua diretoria.
Os novos empregados conheceram as
instalações do sindicato, incluindo a
gráfica e o departamento de
aposentados.
Depois, reunidos no auditório,
assistiram a uma sessão de fotografias
da caminhada ecológica realizada em
2008 na Reserva Biológica do Tinguá.

Receberam ainda explicações sobre
a atual gestão, a forma de participação
nas decisões da categoria, as ações
judiciais em curso e puderam tirar
dúvidas em relação à atuação sindical.
Em um momento inédito na nossa
história, ao final dos debates a quase
totalidade dos presentes se associou
ao sindicato. A direção do Sindipetro
Caxias se coloca à disposição para
receber novos grupos que desejem
conhecer a nossa sede e a atual gestão.
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Sindicato discute
Plano de Ação para
o Laboratório
Na manhã desta segunda-feira, 6 de
abril, a direção do Sindipetro Caxias
se reuniu com o gerente da OT/QP e a
Higiene Ocupacional para entregar a
contraproposta de um Plano de Ação
para adequação do Laboratório.
Os gerentes da Reduc devem avaliar
essa contraproposta e amanhã haverá
nova reunião. Após o encontro o
sindicato deverá novamente conversar
com os empregados do Laboratório
para concluir os trabalhos.
Os ajustes no Plano de Ação devem
ser concluídos até o próximo dia 13,
quando haverá uma Mesa de
Entendimento no Ministério do
Trabalho e Emprego para tratar do
ajustamento da adequação do prédio
de qualidade do produto.

Comissão Local de SMS se reúne na Reduc
Nesta segunda-feira, dia 6 de
abril, esteve reunida no chefódromo
a Comissão de SMS da Reduc. Com
a presença da gerência de RH, CB,
TE, SMS, HO, Coque e mais três
advogados da empresa e dirigentes
do Sindipetro-Caxias, realizou-se a
primeira reunião do ano da comissão
que tratou dos seguintes assuntos:
1. Drenagem de gás para
sistema fechado no parque de GLP
O gerente da TE informou que a
norma Petrobras atende a drenagem
das esferas para sistema aberto, mas
que dentro de uma boa prática a
refinaria está discutindo um projeto
para fechar o sistema. O sindicato
contestou esta afirmação e solicitou
cópia da norma, pois ela seria
contrária a NR-13 e a nova
legislação ambiental. O sindicato
informou que já levou o caso para a
Comissão de Certificação da NR-13
e está empenhado em fazer uma
Audiência Pública para discutir com
a população de Caxias o potencial de
um grande acidente industrial, caso
o parque de GLP venha novamente a
explodir por causa de drenagem para
sistema aberto.
2. Acidente com empregada do
TE/MC
Ficou acordado que será retificada
a CAT do acidente, considerando o
afastamento da empregada e que o
sindicato será comunicado em 24
horas, como prevê o ACT.
3. Coque
O gerente do CB informou que até
o final deste mês de abril de 2009, o

elevador do reator deverá entrar em
funcionamento. Foi autorizado o
início das obras do alojamento para
os trabalhadores contratados, com
vestiário, banheiros e refeitório,
com previsão de conclusão em
outubro de 2009. Sobre a inclusão
destes trabalhadores no PCMSO e o
pagamento dos adicionais do Regime
Ininterrupto de Revezamento nada
informaram. Sobre melhoria na
cabine aberta do reator, não existe
acordo em fazer melhorias. Sobre o
número de referência informaram
que são 2 Técnicos de Operação no
painel, 5 na área e mais 1 supervisor.
O sindicato não concorda com estes
números, mas a refinaria não quer
abrir o debate, devendo o sindicato
levar este caso para o Ministério
Público do Trabalho (MPT).
4. Caso do trabalhador picado
por um enxame de maribondos
A gerência de SMS informou que
o caso foi de atendimento, não sendo
acidente. O sindicato contestou e
solicitou a emissão da CAT e, ainda,
caso o empregado acidentado no dia
27 de março tenha tido o dia 28
abonado, seja configurado o acidente
com afastamento.
5. Laboratório
O projeto LSMS em 2007 criou
dotação orçamentária para a
construção de novos laboratórios no
Abastecimento. A Reduc fez um
primeiro projeto de R$ 28 milhões
que depois foi acrescido de mais R$
20 milhões, devido às interligações
de utilidades, inclusive com a

construção de uma nova subestação.
No projeto a refinaria investiu quase
R$ 1 milhão e agora querem parar o
projeto. Existe hoje verba alocada,
conforme elemento PEP e IN, em
torno de R$ 17 milhões.
O sindicato está lutando para dar
seqüência ao projeto e fazer as
adequações necessárias no atual
Laboratório.
6. Suéter azul
O Sindipetro Caxias solicitou que
a Reduc crie uma Comissão de
Investigação para saber a razão pela
qual ainda está sendo comprado o
suéter azul e porque sua etiqueta de
especificação está sendo cortada.
A gerência de SMS se
comprometeu a suspender o
fornecimento e proibir o uso na área
industrial, devendo o mesmo ser
substituído por um novo padrão. O
sindicato sugeriu o casaco da RPBC
como referência.
7. SPIE
O Sindipetro informou que a
Reduc foi certificada com restrição
pela segunda vez, sendo que em
agosto de 2009 haverá nova
auditoria.
O sindicato alertou ainda da
existência de um Plano de Ação com
22 itens que a refinaria não está
implementando e que devem
impactar na sua avaliação pela
Comissão
de
Certificação
(ComCer).
O próximo encontro da Comissão
de SMS da Reduc se dará no próximo
dia 14 de abril a partir das 14 horas.

Aprovação das contas do Sindipetro Caxias
No dia 19 de março foi realizada assembléia de prestação de contas na sede do Sindipetro Caxias. A assembléia
contou com a presença do contador e dos assessores jurídicos do sindicato e, após amplo debate, foram aprovadas as
contas dos exercícios de 2005, 2006, 2008 e anistiado os ex-diretor terceizado do Sindipetro-Caxias que teve ajuda
de custo enquanto estava demitido.
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