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Sindipetro Caxias inicia
mobilização da Campanha Salarial
A partir de agosto o Sindipetro Caxias e a FUP estarão
empenhados na Campanha Salarial de 2009, conforme
decisão tomada na reunião do Conselho deliberativo da FUP,
que aconteceu no dia 29 de julho. A Campanha Salarial, a
luta por uma nova Lei do Petróleo, a não punição dos
grevistas e todas as demais decisões do Conselho serão
submetidas às assembléias, que vão acontecer entre os dias 10
e 28 de agosto, para referendar a pauta de reivindicações
aprovada na I PLENAFUP e referendar a Federação como
negociadora do Acordo Coletivo com a Petrobrás.
Calendário da Campanha Reivindicatória 2009

Bandeiras da Campanha Salarial:
- Com punição não tem acordo
- Liberdade e autonomia Sindical
- O Petróleo tem que ser Nosso
- SMS: Tolerância Zero

- De 10 a 28/08 - Assembléias e Seminários de Qualificação de
Greve
- Dia 31/08 - Protocolo da Pauta / Entrega do Termo de Garantia
da Data-Base - “Ato Nacional Contra as Punições”, no Edise.
- Dia 12/09 - Mobilização pela volta do pagamento do feriado de turno
- Dia 16/09 a 18/09 - Atraso e mobilização na entrada do
expediente com informes e debates sobre a primeira rodada de
negociação.
Até 29/09 - Prazo máximo para a empresa apresentar sua resposta
sobre a proposta da pauta de reivindicações.
- Dia 30/09 - Seminário Nacional de Qualificação de Greve
- Dia 01/10 -Reunião do Conselho Deliberativo da FUP

Reduc anula eleição para a CIPA
O Gerente Geral da Reduc decidiu
anular todo o processo eleitoral para
a CIPA gestão 2009/2010. Devido às
reclamações de vários candidatos de
falta de transparência no processo, o
Gerente Geral constituiu um grupo
de trabalho para apurar as denúncias.
O GT concluiu que ocorreram
irregularidades insanáveis e que
deveria ser refeito todo o processo

eleitoral, com reabertura do prazo
para inscrição de candidatos e nova
eleição.
Entre as irregularidades apuradas
pelo GT estão a inscrição de alguns
candidatos antes e após o prazo
regulamentar, a abertura do software
da eleição durante o processo de
votação, a não disponibilização de
todos os candidatos na tela durante

alguns dias de votação e a apuração dos
votos antes da data prevista para tal.
A conclusão do GT não aponta para
uma fraude no processo, mas
evidencia erros que podem ser
atribuídos à inexperiência da
comissão eleitoral. A CIPA se reunirá
extraordinariamente no dia 04 de
agosto para discutir o processo e
eleger uma nova comissão eleitoral.

Comissão se reúne e cobra
soluções para a AMS
No dia 24 de julho, a direção
colegiada da FUP participou de uma
reunião da Comissão de AMS. No
encontro, foram tratadas diversas
pendências e cobradas algumas soluções
para os pleitos da categoria que há muito
são reivindicadas pela Federação.
A direção da Federação cobrou a
implantação da rede de credenciados em
implantodontia e a inclusão de pai, mãe,
padrasto e madrasta neste beneficio, da
mesma maneira que a empresa fazia até
1997. Também foi pleiteada a melhoria
na rede credenciada de atendimento, e o
andamento da unificação das redes de
credenciados da Petrobrás com a BR –
Distribuidora.
Os representantes da FUP cobraram a
flexibilização dos critérios utilizados pela
empresa para definir a área de cobertura do
Programa deAssistência Domiciliar (PAT)
e discutiram a mudança do projeto piloto

do PASAde Minas Gerais para a Bahia, onde
há maior quantidade de aposentados.
A Petrobrás propôs mudanças no sistema
do Benefício Farmácia, pois apenas 3,5%
dos usuários utilizam este procedimento,
por isso a empresa queria implantar um
sistema nacional de entrega domiciliar dos
medicamentos de uso contínuo subsidiados
pela empresa. Em contrapartida, a FUP
propôs a ampliação da lista de
medicamentos de uso contínuo para todas
as doenças e não só para as prevalentes.
Durante a reunião, foi citado o
balanço do recadastramento dos
beneficiários da AMS. A FUP sugeriu a
criação do Comitê Permanente da AMS,
com reuniões ordinárias mensais e
extraordinárias em qualquer data,
convocada previamente. Os problemas
que não fossem resolvidos nas
Comissões Locais seriam encaminhados
ao Comitê.

Petrobrás recebe financiamento do
BNDES para alavancar projetos
Na última quinta-feira, 30, os
companheiros do Sindipetro Caxias foram
testemunhas de uma aliança entre o
BNDES e a Petrobrás. Trata-se da
assinatura do financiamento de R$ 25
bilhões que o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social fez
para a estatal. Este capital faz parte de um
plano de investimento de R$ 174 bilhões
que será aplicado em setores como
pesquisa, exploração da camada pré-sal,
extração e distribuição de petróleo e
patrocínios de projetos sociais.
O diretor do Sindipetro Caxias Sérgio
Abbade esteve presente e aplaudiu a
iniciativa da Petrobrás que mesmo num
momento de crise mundial apostou no seu
potencial e lançou um plano de
investimento. Ele acredita que essa aliança
com o BNDES é um marco para alavancada
no país, “O maior banco de fomentos da
América Latina está ao lado da 8° maior
empresa petrolífera do mundo, e ambos
são brasileiros”, disse Abbade, que assistiu
ao evento junto aos companheiros do
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MOPEDE.
O presidente da empresa, José Sergio
Gabrielli de Azevedo, destacou a
importância da aliança e falou sobre a
guinada da Petrobrás nos últimos anos,
“nós passamos do 37º para o 8º lugar”.
Segundo Gabrielli, o empréstimo de R$
25 bilhões, somado aos outros já obtidos,
dará à Companhia uma relativa
tranqüilidade nos próximos anos.
Sérgio Gabrielli afirmou também que
a Petrobrás é empresa mais indicada para
assumir a exploração do Pré-sal, do ponto
de vista técnico, financeiro e social. Como
preparação para tal, a Petrobrás implantará
nos próximos cinco anos mais de 500
projetos, com destaque para o aumento da
produção de petróleo e gás natural,
aumento do parque de refino e melhora da
qualidade dos combustíveis, construção de
plataformas, sondas e demais
equipamentos complementares da cadeia
de produção de petróleo, navios-tanque,
barcos de apoio, dutos para petróleo,
combustíveis e gás natural.

Parada de manutenção
O novo complexo de diesel da
Reduc está em parada geral de
manutenção. As unidades que estão
paradas são as U-2800 (HDT), U3900 (UGH), U-3350(URE) e U2950(DEA). O Sindipetro Caxias
solicitou à Reduc uma reunião
preparatória para em conjunto fazer
uma vistoria das condições de saúde
e segurança dos trabalhadores, bem
como para fiscalizar o Regime de
Trabalho. O sindicato alerta que o
Regime de Trabalho dos empregados
próprios é regido pelo ACT e não
pode ser alterado sem negociação
prévia com o sindicato. Na refinaria
só se pratica, conforme acordo, dois
regimes: o Administrativo de 07h30
às 16h30 e o de Turno Ininterrupto
de Revezamento, de 8 horas (07h30/
15h30/23h30). Não existe nenhum
outro regime negociado e é vedada a
negociação direta com o empregado.
Nesta vistoria serão convidados
membros do Ministério do Trabalho
para auxiliar o sindicato na defesa dos
trabalhadores da refinaria.

Oficina de Mosaico na
Reserva dos Petroleiros
O Sindipetro Caxias está
realizando uma Oficina de Mosaico
entre os dias 03 e 07 de agosto, na
Reserva Ambiental dos Petroleiros.
O público-alvo é a comunidade do
entorno da Reserva. A Oficina,
totalmente gratuita, está sendo
ministrada em duas turmas, sendo
uma das 07 às 12h e outra das 13 às
17h, para um total de 20 pessoas. O
objetivo é qualificar os moradores
para que estes tenham a confecção
de mosaicos como mais uma fonte
de renda. O sindicato vai fornecer
lanche e entregar um certificado para
os alunos. Quem ministra o curso é
o artista plástico equatoriano Javier
Guerrero.
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