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PLR: Conselho Deliberativo
indica Estado de Greve
O Conselho Deliberativo da
FUP, reunido nesta segunda-feira, 27
de junho, no Rio de Janeiro, decidiu
que a proposta apresentada pela
Petrobrás para quitação da PLR 2010
não atende aos anseios da categoria
petroleira e indicou mobilizações de
6 a 8 de julho, Assembleia Permanente
e Estado de Greve. Não é admissível
que os trabalhadores que fazem os
excepcionais resultados que a empresa
vem apresentando nos últimos anos
fiquem com uma pequena parte do
montante a ser distribuído, enquanto
os ocupantes de cargos de confiança
se refestelem com a maior parte da
PLR 2010, recebendo mais de seis
vezes o valor do piso. Novo Conselho
Deliberativo da FUP está marcado para
o dia 9 de julho a fim de avaliar as
mobilizações e encaminhar a greve.

O Sindipetro Caxias realizará
sessões de assembleia na base da
Reduc, Tecam e TermoRio entre 30
de junho e 6 de julho para saber se os
trabalhadores estão dispostos a entrar
na luta por uma PLR justa, pelo fim
do pagamento da remuneração
diferenciada para os cargos de
confiança e pelo acordo da PLR futura
já aprovado nas assembleias da
categoria.
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ASSEMBLÉIA 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 todos
os associados que compõem a base de representação do Sindipetro Caxias, conforme o parágrafo 4º do artigo 9º
do Estatuto, a comparecerem as assembleias de 30 de junho a 6 de julho, conforme tabela anexa.
Pauta: 1-Estado de greve e assembleia permanente;
2- Paralisações dia 06/07 no E&P; dia 07/07 nas refinarias e dia 08/07 nos terminais, termoelétricas, biodiesel
e unidades administrativas;
3-Condicionante para o fechamento do acordo de PLR o não pagamento de bônus aos cargos comissionados;
4-Que a Petrobrás se posicione sobre as PLRs futuras;
5- Eleição delegados ao XV CONFUP( Um delegado por grupo de turno na REDUC e um para o TECAM).
Duque de Caxias, 30 de junho de 2011
Simão Zanardi Filho - Presidente
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Trabalhadores da Manutenção
rejeitam proposta da Reduc e MTE
busca solucionar impasse
Os trabalhadores da Manutenção
Industrial rejeitaram por unanimidade
a proposta da gerência da Reduc para
os horários de trabalho diferenciados
em assembleia realizada na última
terça-feira, 21 de junho. O Sindipetro
Caxias comunicou à empresa o
resultado e solicitou uma nova
proposta que atenda às reivindicações
dos trabalhadores. Neste mesmo dia,
ocorreu uma Mesa de Entendimento
na Gerência Regional do Trabalho e
Emprego, em Duque de Caxias, mas o
Sindicato e a gerência da Reduc não
chegaram a um acordo para solucionar
o impasse. Uma nova rodada da Mesa
foi marcada para o dia 4 de julho, às
10 horas.
Durante o encontro no Ministério
do Trabalho e Emprego, o Sindipetro
Caxias explicou à mediadora que a
refinaria funciona 24 horas por dia, de
modo ininterrupto, em turnos de
revezamento compostos por cerca de
100 Técnicos de Operação por grupo,
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além de serviços auxiliares de suporte
com Técnicos de Química, Técnicos
de Segurança, Técnicos de
Enfermagem e Inspetores de
Segurança.
Para atendimento das suas
necessidades, a Reduc criou horários
diferenciados para os Técnicos de
Manutenção, sem negociação prévia
com a representação sindical. O
Sindicato destacou que essas jornadas
de trabalho são irregulares e solicitou
a implantação dos Técnicos de
Manutenção em Regime de Turno. A
gerência da Reduc negou a necessidade
da implantação de Técnicos de
Manutenção em turno, alegando que a
demanda é temporária. Alegou que
apresentou ao Superintendente
Regional, em reunião, os horários
diferenciados através de ofício. A
mediadora, por sua vez, explicou que
o Superintendente não é fiscal e que a
simples entrega de um ofício não
configura aceitação.

“O presidente da
CUT/RJ Darby Igayara compareceu
para apoiar a luta dos trabalhadores”

Como não houve acordo entre o
Sindipetro Caxias e a gerência, a
Auditora Fiscal do MTE solicitou que
a Reduc apresente, na próxima rodada
de negociação marcada para o dia 4 de
julho, o cartão de ponto de todos os
empregados que laboraram das 14:30
às 23:30 horas e das 17:30 às 04:30
horas nos últimos seis meses, bem
como o Padrão Petrobrás que dispõe
sobre horário de trabalho na refinaria
e o Quadro de Horário da Manutenção.
O Sindipetro Caxias solicita que
os trabalhadores da Manutenção da
Reduc mantenham a mobilização
para que se possa avançar nas
negociações.
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Comissão Estadual do Benzeno
fez visita técnica à Reduc
A Comissão Estadual do
Benzeno do Rio de Janeiro
(CEBz/RJ) fez uma visita
técnica ao Laboratório e ao
TE/ML da Reduc, no último
dia 21 de junho, com a
presença do Coordenador do GTB da
Reduc, Eduardo Charret, de
trabalhadores da Transpetro, Refinaria
de Manguinhos e outros órgãos da
Petrobrás. Coordenada pelo Auditor
Fiscal do Ministério do Trabalho e
Emprego, Luiz Sérgio Brandão de
Oliveira, que também coordena a
Comissão Nacional, a visita da CEBz/
RJ teve como objetivo verificar o
andamento das obras de reforma do
Laboratório e as condições de
trabalho na base do flare da refinaria,
que é operado pelo TE/ML.
A gerência da Reduc informou
que a licitação para realização da
reforma do Laboratório foi concluída

com sucesso dentro do
valor estimado pela
empresa. O início das obras
está previsto para agosto de
2011, mesmo prazo do
término da mudança de
todo o Laboratório para o módulo
provisório e da transferência do SMS/
Saúde para o prédio junto ao Arco da
refinaria.
TE/ML fora do PPEOB.
Quanto ao TE/ML, a Reduc retirou
unilateralmente os trabalhadores dessa
gerência setorial do Programa de
Prevenção à Exposição Ocupacional
ao Benzeno (PPEOB) e a CEBz/RJ foi
até a base do flare para verificar alguma
melhoria que pudesse justificar essa
decisão da empresa. Ocorre que a U1220 descarta nafta reformada em sua
corrente para o flare com
concentração de benzeno superior a
1%. Portanto, na visão do Sindipetro

Caxias, de acordo com a legislação
os trabalhadores do TE/ML têm que
estar incluídos no PPEOB por serem
os responsáveis pela operação do
flare. Além disso, o acordo firmado
na Comissão Estadual do Benzeno
(CEBz) em 2004 para inclusão dos
trabalhadores do TE/ML no programa
não fixava um prazo determinado, ao
contrário do que vem afirmando a
gerência da refinaria.
O Sindipetro Caxias denunciou
essa decisão unilateral da Reduc à
CEBz/RJ na última reunião ocorrida
em maio. A posição dos integrantes
da Comissão foi levar a questão para
ser discutida na próxima reunião da
CNPBz que será realizada de 6 a 8
de agosto em Vitória, no Espírito
Santo.
A próxima reunião da CEBz/RJ
está prevista para ocorrer em 21 de
julho, no auditório do Sindipetro-RJ.

V Congresso dos Petroleiros de
Duque de Caxias será no dia 9 de julho
O Sindipetro Caxias está
convocando os trabalhadores,
aposentados e pensionistas, filiados ao
Sindicato para o V Congresso dos
Petroleiros de Duque de Caxias (V
CONDUC) que será realizado no
próximo dia 9 de julho, sábado, das 9
às 17 horas no auditório principal da
sede do Sindicato. O objetivo do
Congresso será debater o movimento
sindical, analisar a conjuntura nacional
e internacional, eleger 9 delegados e
elaborar propostas para integrar a Pauta
de Reivindicações dos trabalhadores
de Duque de Caxias que será discutida
e deliberada no XV Congresso da
Federação Única dos Petroleiros (XV
CONFUP), de 3 a 7 de agosto, em

Manaus, no Amazonas.
Os demais 7 delegados, de
um total de 16 que serão
enviados pelo Sindipetro Caxias
ao XV CONFUP, serão eleitos
em assembleias a serem
realizadas na entrada da Reduc e
do Tecam.
PRAZO PARA ENVIO DE
PROPOSTAS VAI ATÉ O DIA
5 DE JULHO
Desde já, o Sindipetro Caxias
disponibiliza o correio eletrônico
acordocoletivo@sindipetrocaxias.org.br
a fim de que os trabalhadores possam
enviar suas sugestões de pauta até o
dia 5 de julho para serem apreciadas
no V CONDUC. Não será possível

acrescentar nenhuma cláusula durante
o Congresso.
Essa é a oportunidade para os
trabalhadores de Duque de Caxias discutirem
e elaborarem uma Pauta de Reivindicações a
ser votada no XV CONFUP que atenda os
anseios da categoria. A sua opinião é
fundamental. Participe!

1º Arraiá dos Petroleiros foi
sucesso de público e diversão
O baile do Sindipetro
Caxias lá na roça foi até o
sol se pôr. Cerca de 400
trabalhadores, aposentados,
pensionistas e seus
familiares se divertiram no
último sábado, 25 de junho,
no 1º Arraiá dos Petroleiros
realizado na Reserva
Ambiental em Tinguá, Nova
Iguaçu. Teve tudo o que é
tradicional em festas
juninas como quadrilha e
fogueira,
além
de
brincadeiras como pau de sebo e pescaria com
distribuição de brindes aos participantes. Não faltou
batata doce, macaxeira, cocada, milho verde e outras
comidas típicas para forrar o bucho da moçada. No
almoço foram servidos galinha frita, arroz e salada
caprichados. Tudo dentro de uma área preservada da
Mata Atlântica, em meio a pássaros, cotias e capivaras.
Cerca de 70 famílias chegaram ao evento com seus
próprios veículos para aproveitar a festa até o final da
tarde. Somente da sede do Sindicato em Duque de Caxias
saíram três ônibus com associados e seus dependentes.
O Sindipetro Norte Fluminense enviou mais dois ônibus
com aposentados e pensionistas de Macaé e Campos.

Curso de Formação em Organização
e Representação Sindical de Base - ORSB
Secretaria de Formação da CUT RJ
Módulo 1: 01 e 02/07/2011 - sexta - das 17:00 às 21:00hs
sábado - das 09:00 às 17:00
Turma Baixada Fluminense
Local: Sindipetro Caxias - Rua José de Alvarenga, nº 553,
Centro - Duque de Caxias-RJ
Tel.: (21) 2772-7330 / 2652-1672 /2672-1623 / 3774-4083

