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Campanha Salarial:

Trabalhadores aguardam
contraproposta da Petrobrás
Na primeira rodada de negociação
do Acordo Coletivo de Trabalho 2010/
2011, na terça-feira, 27 de julho, entre
o Sindipetro Caxias, a FUP e seus
sindicatos com a Petrobrás não houve
avanços. A empresa sequer apresentou
uma contraproposta para a categoria
avaliar. Pior: confirmou que pagou uma
gratificação especial, equivalente a
60% de uma remuneração, apenas para

os empregados com cargo de gerente,
supervisor, consultor e coordenador,
o que provocou o protesto dos
representantes dos trabalhadores
presentes.
O único ponto positivo da reunião
foi a aprovação de um “Seminário
Nacional de SMS”, sugerido pelo
presidente do Sindipetro Caxias e
diretor de SMS da FUP Simão Zanardi.

Sindipetro Caxias continua
pagando Minuto a Minuto
O Sindipetro Caxias
prossegue entregando os
cheques com o pagamento do
Acordo do Minuto a Minuto
para os substituídos do regime
de turno, conforme relação
que pode ser consultada na
página do Sindicato na internet
www.sindipetrocaxias.org.br. O
pagamento aos substituídos que

possuem pensão judicial será
realizado assim que a
Petrobrás disponibilizar os
cheques ao Sindipetro Caxias.
Somente
o
próprio
trabalhador poderá receber o
cheque, devendo portar um
documento de identificação e
assinar um Termo Individual de
Quitação.

O objetivo do Seminário será discutir
a política de SMS da Petrobrás e
propor ações para minimizar o risco
de acidentes com trabalhadores
próprios e terceirizados na empresa.
Diante da posição discriminatória
da Petrobrás que voltou a pagar um
bônus apenas para os que possuem
cargos na empresa, só resta aos
trabalhadores demonstrarem a sua
insatisfação através de mobilizações,
na forma de atrasos e paralisações na
semana de 9 a 13 de agosto.
Os trabalhadores da Reduc e do
Tecam já fizeram uma caminhada no
dia 27 de julho, marcando o início das
negociações do ACT, e agora a
mobilização terá que ser intensificada.
Afinal, não há ilusão: somente com
muita luta os trabalhadores irão
conquistar um Acordo Coletivo digno
da categoria petroleira.

Sistema de insegurança que
assola os trabalhadores
da Petrobrás
Em
entrevista
publicada
originalmente no jornal Petroleir@s, do
Sindipetro Unificado de São Paulo, o
presidente do Sindipetro Caxias e diretor
da Secretaria de SMS da FUP, Simão
Zanardi, fala das propostas da Federação
para melhorar a segurança na empresa e
critica a ganância empresarial em
detrimento da vida dos trabalhadores.
Leia a entrevista na página do
sindicato na internet: http://
www.sindipetrocaxias.org.br

JURÍDICO

Garantia de emprego 5: sindicalistas
* Por Normando Rodrigues
Semana passada, vimos que a
CLT, desde 1946, concede aos
representantes dos trabalhadores
a imunidade necessária às suas
tarefas sindicais (Artigo 543).
Em 1967 essa proteção foi
ampliada para prevenir medidas
que neutralizem o mandato sindical, e
para proteger o eleito contra
transferências de local de trabalho, ou
de atribuições. Em 1986 o tempo da
proteção é que foi ampliado, para valer
desde o momento da candidatura até um
ano após o término do mandato sindical,
o que se tornou garantia constitucional
em 1988 (Artigo 8º, Inciso VIII).
Outra inovação importante se deu em
1996, quando foi incluída no Artigo 659

da CLT a competência do Juiz do Trabalho
para liminares de reintegração no
emprego de dirigentes sindicais (Inciso
X).
Mas quais representantes dos
trabalhadores têm essas proteções? A
jurisprudência trabalhista anterior a
1988 construiu a idéia de que eram
protegidos os titulares da direção e do
conselho fiscal das entidades e, depois,
mesmo os suplentes. Sob o
neoliberalismo, contudo, o TST limitou
os diretores protegidos a 7, e excluiu das
imunidades sindicais os suplentes, e
depois os integrantes do Conselho
Fiscal. Além de outras polêmicas que
essa posição implica, quanto ao
Conselho Fiscal ela agride a própria CLT,
o que não é novidade, mas não deixa de

ser escandaloso.
A posição do TST é ilegal,
perante a CLT, pois:
a) O Art. 543, § 3º, confere proteção
aos candidatos e eleitos para “cargo de
direção ou representação de entidade
sindical”;
b) A própria CLT, no mesmo Artigo,
define esses cargos como aqueles “cujo
exercício ou indicação decorre de
eleição prevista em lei” (§ 4º);
c) E o Art. 522 da mesma CLT,
estabelece que a administração do
sindicato é integrada por um Conselho
Fiscal, eleito pelos trabalhadores.
Claro, resta ao TST dizer que a CLT
não é uma lei...
* Assessor jurídico do Sindipetro
Caxias - normando@nrodrigues.adv.br

Sindicato sediará evento da
Comissão Estadual do Benzeno
O Sindipetro Caxias estará sediando
no dia 11 de agosto de 2010, quartafeira, a partir das 09h, o 1º Encontro
dos Grupos de Representação dos
Trabalhadores do Benzeno do Estado
do Rio de Janeiro em seu auditório
principal. O evento é uma realização
da Comissão Estadual de Benzeno,
cuja coordenação está a cargo do Dr.

Luiz Sérgio Brandão de Oliveira,
Auditor Fiscal do Ministério do
Trabalho e Emprego e que também
coordena a Comissão Nacional
Permanente do Benzeno – CNPBz.
Além de sediar o Encontro, cujo
tema é “A conscientização é a melhor
prevenção”, o Sindicato está apoiando
com a divulgação de cartazes e a

distribuição de folders com toda a
programação. O objetivo do evento é
a troca de experiências entre os
trabalhadores dos GTBs das empresas
com representação na Comissão
Estadual do Benzeno. As inscrições
para participação podem ser feitas
pelo
correio
eletrônico:
gtb@sindipetrocaxias.org.br

AGENDA

AGOSTO
2 a 5 – Reunião da Comissão de
Certificação da NR-13 (Comcer).
5 a 7 – Encontro Nacional do Jurídico da
FUP no Sindipetro-MG.
9 a 13 - Mobilizações para conquistar uma
proposta deACT.
11–1º Encontro dos Grupos de
Representação dos Trabalhadores do
Benzeno do Estado do Rio de Janeiro no
Sindipetro Caxias às 09h.
12 – Inspeção do Ministério do Trabalho e
Emprego na Reduc às 08h.
14 e 15 – Seminário Nacional dos
AposentadosePensionistasemSalvador-BA.
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