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Campanha Salarial:
setoriais vão discutir mobilizações
Reunido nos dias 05 e 06 de
outubro, em Brasília, o Conselho
Deliberativo da Federação Única dos
Petroleiros (FUP) resolveu rejeitar a
contraproposta vergonhosa apresentada
pela Petrobrás para o Acordo Coletivo
de Trabalho 2009/2011. O Conselho
decidiu ainda que os sindicatos vão
convocar setoriais para discutir as
mobilizações dos petroleiros e os
rumos da campanha reivindicatória. Na
avaliação dos representantes sindicais,

a contraproposta não representa
qualquer avanço, tratando-se de mera
repetição do acordo anterior.
O Sindipetro Caxias já definiu as datas
das setoriais que serão realizadas no Arco
da Reduc e no Tecam em todos os grupos
de turno e no Horário Administrativo (vide
tabela). A participação de todos os
trabalhadores é muito importante para
termos um movimento forte e obrigar a
Petrobrás a atender as reivindicações dos
petroleiros.

Campanha “Educativa” de Trânsito da Reduc

Dia 17 tem nova mobilização
pelo feriado de turno
Os trabalhadores em Regime de
Turno da Reduc e do Tecam querem
receber todos os feriados nacionais e,
para isso, vão se mobilizar novamente
no próximo dia 17 de outubro, sábado
seguinte ao feriado da Padroeira do
Brasil, Nossa Senhora Aparecida,
conforme aprovado em assembleia.
Ficou decidido, ainda, que não haverá
emissão de PT no dia 17.

Na greve de março os petroleiros
conquistaram o pagamento do feriado
de 1º de maio, o Dia dos Trabalhadores.
Em setembro teve início uma nova
disputa, com mobilizações e atrasos
para que a Petrobrás volte a pagar o
feriado de turno em todas as refinarias,
terminais e plataformas. O pagamento
de hora extra em todos os feriados é
uma luta nacional da FUP.
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Assembleia do
Minuto a Minuto é
dia 20 de outubro
O Sindipetro Caxias está convocando
os substituídos do Regime de Turno, na
Ação do Minuto a Minuto, para
assembléia em sua sede no dia 20 de
outubro, às 18h. A Petrobrás apresentou
o valor bruto, sem o desconto do imposto
de renda e eventual pensão judicial, a que
cada substituído do turno terá direito. A
forma de cálculo e os valores foram
submetidos pelo Sindicato a um perito
contábil que fez análise por amostragem
e afirmou estarem corretos. Na lista
apresentada pela empresa estavam faltando
alguns trabalhadores contemplados no
processo. O Sindicato enviou ofício e a
empresa se comprometeu a corrigir os
erros.
O substituído que ainda não sabe o
valor apresentado pela empresa deve
entrar em contato com a secretaria do
Sindipetro Caxias. Destaque-se que foi
aprovada em assembléia a contribuição
de 1% do valor líquido para o Sindicato.
Veja a lista dos substituídos do Regime
de Turno na página do Sindicato e
preencha a ficha de contribuição.
Continua no verso

Continuação

Em relação aos substituídos do Regime
Administrativo, a empresa não concordou
em fazer acordo. Para estes, prossegue a
execução provisória conforme os
parâmetros estabelecidos na sentença. O
próximo passo será o cálculo dos valores
por perito indicado pelo juízo. O Sindicato
vai indicar um perito assistente para
acompanhar esse cálculo.
É importante destacar que, embora o
processo seja único para todos os
trabalhadores que estão sendo substituídos
pelo Sindipetro Caxias, é possível fazer
acordo em relação a uns e seguir a
execução em relação a outros.
Vale lembrar ainda que os substituídos
do Regime Administrativo não sofrerão
qualquer prejuízo em razão do acordo para
os trabalhadores do Regime de Turno.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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 somente os substituídos em Regime de Turno pelo
Sindipetro-Caxias na ação nº 1460/2003, a comparecerem na sede do
sindicato no dia 20 de outubro, às 18h, à assembleia para tratarem do
seguinte ponto de pauta:
1- Deliberar sobre Acordo do processo nº 1460/2003.
Duque de Caxias, 14 de outubro de 2009
Simão Zanardi Filho - Presidente

Terceirização da TI provoca anulação da eleição da CIPA
Pela segunda vez consecutiva a eleição
da CIPA da Reduc para a gestão 2009/
2010 foi anulada. Desta vez a anulação se
deu em razão da denúncia do Sindipetro
Caxias de que trabalhadores terceirizados
estariam votando no pleito. Para
perplexidade geral, ocorreu novo erro da
Tecnologia da Informação (TI), hoje
terceirizada na Petrobrás, que abriu o
sistema para teste com trabalhadores
contratados e não desativou essa abertura
posteriormente. O GG solicitou a
anulação da votação ao Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) e abriu novo

calendário de votação. Neste momento
está em curso, pela terceira vez, a votação
para a eleição da CIPA da Reduc.
A eleição para a CIPA já havia sido
anulada pela Gerência Regional do
Trabalho e Emprego (GRTE), antiga DRT,
devido às denúncias do vice-presidente
da CIPA e do Sindipetro Caxias. A
primeira anulação ocorreu em razão de
inscrições fora do prazo, falta da lista
completa dos candidatos inscritos na
cédula eletrônica e divulgação automática
do resultado, sem que tivesse ocorrido o
rito da apuração. O GG criou um Grupo

de Trabalho, com a participação do
Sindicato, que recomendou solicitar à
GRTE a anulação. Todo o processo
eleitoral foi anulado, inclusive as
inscrições. A atual gestão teve seu
mandato prorrogado e foi formada nova
Comissão Eleitoral que reiniciou o
processo.
Apesar de todo o ocorrido, o
Sindipetro Caxias pede que os petroleiros
não deixem de votar no pleito, pois a CIPA
é de vital importância para a prevenção
de acidentes e melhoria nas condições
de trabalho na refinaria.

Técnicos da Malha do Gás do Tecam
lutam por novo Regime de Trabalho
Os técnicos da Malha do Gás Sul e
Sudeste do Tecam trabalham em Regime
Administrativo, mas têm sistematicamente
este horário desrespeitado pela Transpetro,
o que gera sobrecarga e precarização do
trabalho e das condições de saúde e
segurança. O Sindipetro Caxias não vai
aceitar que trabalhadores continuem nessas
condições. Para isso, está organizando a luta
por um novo Regime de Trabalho que
contemple o direito dos empregados. No
dia 16 de outubro haverá reunião com o RH
corporativo para discutir o assunto.
No próximo dia 23 de outubro haverá
nova rodada de negociação com a
Transpetro para discutir a Parada de
Impresso em
papel reciclado

Manutenção do ORBEL-I. Assim como o
Sindicato conquistou para a Reduc um
Acordo de Parada de Manutenção que
respeita a jornada, o intervalo e as folgas,
também há necessidade de um acordo com
a Transpetro.
Os trabalhadores que estão na Parada
do ORBEL-I tiveram o Regime de
Trabalho alterado pela empresa sem
qualquer negociação com o Sindicato. É
importante lembrar que não existe acordo
direto com o trabalhador. O acordo para
Regime de Trabalho deve ser feito com o
Sindicato. Ocorre que a Transpetro vem
desrespeitando o Acordo Coletivo de
Trabalho vigente, o que pode acarretar

autuação e multa pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).
No Tecam foram resolvidos os
problemas da disponibilidade e lavagem
dos uniformes, e fornecimento de
protetor solar, mas ainda temos
pendências como a construção da
portaria para o controle de acesso, o
efetivo, o novo laboratório e a melhoria
no sistema de transporte para atender à
manutenção. Outra importante luta que
o Sindicato vem travando com a
Transpetro diz respeito ao transporte
para os trabalhadores de turno do TEBIG
e agora os da Estação de Compressão
de Arapeí, em São Paulo.
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