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Cadê a minha PLR?

Mobilização por regras claras e justas é no dia 17
Os petroleiros já estão cansados de
ver esse filme. Todos os anos a Petrobrás
enrola a categoria ao máximo, faz três
propostas para ter a terceira aprovada e
pagar o quanto quer aos trabalhadores. É
preciso mobilizar para avançar na luta
por regras claras e justas para o cálculo
do montante a ser distribuído a título de
PLR. Os trabalhadores querem um filme
com final feliz e não outra reprise. Para
isso, o Sindipetro Caxias e a FUP estão
convocando todos os trabalhadores a
mostrarem sua indignação e atrasarem
o expediente na manhã de quinta-feira,
17 de maio.
A categoria já aprovou a regra de PLR
futura elaborada pela FUP e apresentada
à Petrobrás. Ocorre que a contraproposta
de regramento apresentada pela empresa
no início do ano não permite avançar na

direção da PLR máxima e ainda piora a
forma de distribuição acordada nos anos
anteriores. O montante provisionado
para pagamento da PLR 2011 aos
trabalhadores foi reduzido em 7,73% em
relação a 2010, enquanto o dos
dividendos a ser distribuído aos
acionistas aumentou 2,33 %. O cenário
não é bom para os trabalhadores que são
os verdadeiros responsáveis pelos lucros
e resultados de uma das maiores
petroleiras do mundo. Para mudar o
roteiro é preciso mobilizar a categoria
para garantir regras claras e justas. E os
petroleiros já mostraram que são
guerreiros e vão à luta.
Imposto de Renda sobre a PLR
No 1º de Maio, Dia do Trabalhador, o
governo anunciou que irá reduzir o
imposto de renda incidente sobre a PLR

dos assalariados. A reunião com a CUT
e demais centrais sindicais para discutir
o assunto, marcada para esta quarta-feira,
16 de maio, é aguardada ansiosamente
pelos trabalhadores. Os acionistas
possuem isenção de imposto de renda
sobre os dividendos recebidos até o
montante de R$ 20 mil. Portanto, nada
mais justo que os trabalhadores tenham
o mesmo tratamento por parte da
legislação.
Está prevista ainda para essa semana
a votação na Câmara da Medida
Provisória 556/2011 que possui uma
emenda que isenta os trabalhadores do
pagamento do imposto de renda sobre
a PLR, o abono e 1/3 das férias. A MP
556 perde validade em 31 de maio e
precisa ser votada pelo Congresso até
o final do mês.

Mendes é o melhor para CA da Transpetro
O Sindipetro Caxias
decidiu apoiar o candidato
Marcos
MENDES
Ribeiro, atualmente lotado
no Terminal de Campos
Elíseos – Tecam, na eleição
para o Conselho de
Administração
da
Transpetro, por se tratar de
um companheiro engajado
na luta dos trabalhadores,
com
muita
experiência
e
conhecimento da empresa e digno de
representar a categoria.
O período de votação em 1º turno
vai de 19 a 28 de maio e o resultado
será divulgado no dia 29. Caso nenhum
candidato consiga obter a maioria
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absoluta dos votos, está
previsto um 2º turno de
votação entre os dias 6 e
15 de junho.
POR QUE
APOIAMOS
MENDES?
O candidato MARCOS
MENDES RIBEIRO,
lotado na DGN, é natural
do Rio de Janeiro. Foi
admitido na Transpetro em agosto de
2002 no cargo de Técnico de Faixa de
Dutos, tendo iniciado suas atividades
no Terminal de Campos Elíseos, em
Duque de Caxias-RJ (TECAM).
Logo em 2003, foi convocado a
assumir novos desafios no Terminal de

Vitória-ES. Após concluir sua missão
com êxito, retornou ao Rio em 2009,
para o TECAM, onde está até hoje.
Atualmente, MENDES desenvolve
diversos trabalhos na área de
fiscalização e gestão de obras, sendo
constantemente desafiado a promover
sinergia entre os diferentes setores da
empresa e do Sistema Petrobrás.
Gerar a integração destas áreas é um
desafio enfrentado diariamente pelos
trabalhadores da Transpetro.
MENDES tem experiência para
permear todos os setores do sistema
e tem a vivência das dificuldades
encontradas no cotidiano dos
trabalhadores da Transpetro.
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É reconhecido entre seus pares e
gestores pelo excelente trabalho e
relacionamento interpessoal realizado
durante sua carreira, além de ser
admirado pelos mesmos por sua
conduta ética, imparcial e coletiva.
MENDES terá como missão
proteger
e
valorizar
os
trabalhadores com conduta sempre
marcada pela contemplação dos
diferentes interesses das partes
envolvidas. Contribuirá com o
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cumprimento das diretrizes
estratégicas da companhia apurando
se estas estão sendo adequadamente
implementadas pelos executivos.
MENDES se destacou na conquista
do Adicional de Gasoduto, organizando
a luta e participando sempre de todas
as mobilizações em conjunto com o
Sindipetro Caxias e a FUP.
MENDES participou da conquista
do Plano Petros 2 e da AMS para
aposentados da Transpetro, bem como

luta pela PRIMEIRIZAÇÃO e
incorporação da empresa pela
Petrobrás.
Promoverá as suas ações na busca
pela segurança e saúde do
trabalhador, assegurando a
disponibilidade e transparência das
informações, reconhecendo o direito
da livre associação e promovendo a
IGUALDADE
DE
OPORTUNIDADES PARA TODOS
OS TRABALHADORES.

Trabalhadores da Termoelétrica
aprovam proposta da Petrobrás
Os trabalhadores do Regime de
Turno da Unidade Termoelétrica
Governador Leonel Brizola
aprovaram por unanimidade o
pagamento de 30 minutos diários a
título de Hora Extra de Troca de Turno
(vide resultado na tabela em anexo).
O Sindipetro Caxias já enviou ofício
com o resultado para o Gás e Energia
e aguarda a assinatura do Termo
Aditivo ao Acordo Coletivo 2011/
2013 para que os trabalhadores
possam receber as diferenças
retroativas a dezembro de 2011.
Durante a sessão de assembleia do
Regime Administrativo, o Sindicato
informou que, segundo a Petrobrás, a
mudança do expediente para o horário
das 07:30 às 16:30 horas ocorrerá no
segundo semestre. Um total de 39
trabalhadores participaram das

sessões de assembleia.

Transporte do
Regime de Turno
Como foi destacado no Unidade
Nacional nº 298, o Sindicato solicitou
a troca de duas vans por três carros de
passeio, para os trabalhadores em
Regime de Turno. A Petrobrás informou
que o contrato vence no dia 30 de maio,
mas o jurídico apresentou restrição à
utilização de carros de passeio no
transporte regular em razão da Lei
2890/98 do Estado do Rio de Janeiro.
Ocorre que essa lei foi totalmente
revogada no ano 2000. Assim, aguarda
novo posicionamento da empresa.

de rota quando a permuta for agendada
previamente com a autorização do
supervisor, mas precisa cumprir o que
foi acordado. Os trabalhadores
continuam reclamando que o gerente
operacional não está mantendo sua
palavra com o Sindicato.

Sindicato
visita Termoelétrica
Ficou acertada uma visita da
direção do Sindipetro Caxias à UTEGLB no próximo dia 22 de maio, a
partir das 10 horas. Na ocasião, o
Sindicato estará se reunindo com os
trabalhadores.
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
TOTAL

Permutas do
Regime de Turno
A empresa se comprometeu a
fornecer transporte ou negociar desvio

SIM
5
4
4
2
5
20

NÃO
0
0
0
0
0
0

ABST.
0
0
0
0
0
0

Eleitos delegados para congressos da CUT
Em assembleia realizada na quintafeira, 10 de maio, no auditório
principal do Sindipetro Caxias, foram
eleitos como delegados, por
unanimidade dos presentes, os
diretores Sergio Abbade e Simão

– que ocorrerão, respectivamente, de
31 de maio a 03 de junho, em Macaé,
no Rio de Janeiro, e de 09 a 13 de
julho, em São Paulo. Estiveram
presentes à assembleia um total de 16
associados.
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Zanardi, como titulares, e Robson
Sousa, como suplente, para
participarem do 14º Congresso
Estadual da CUT – CECUT-RJ – e do
11º Congresso Nacional da Central
Única dos Trabalhadores – CONCUT
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Bomba de carga da U-1730 explode na Reduc
Mais um acidente com alto potencial
de risco ocorreu na Reduc no último
sábado, 12 de maio, por volta das 07:30
horas. A bomba de carga da U-1730 (P7301-A) explodiu e pegou fogo,
ficando totalmente destruída. O
acidente poderia ter sido fatal, mas,
felizmente, não deixou vítima, pois não
havia ninguém próximo ao
equipamento. No dia do acidente, foi
colocada em operação a bomba reserva
(P-7301-B) que apresentava vibração
alta. Somente após intervenção do
Sindipetro Caxias, ainda no sábado, a
gerência da refinaria decidiu parar a
bomba reserva para manutenção e, por
consequência, a U-1730.
O Sindicato solicitou a imediata
instalação de Grupo de Trabalho para
apuração do acidente com a bomba de
carga da U-1730, que é operada pelo
TE/ML, tendo em vista seu alto
potencial de risco, e já indicou o
Técnico de Operação Eduardo Charret,
como seu representante no GT,
conforme previsto na cláusula 117 do
Acordo Coletivo de Trabalho 2011/
2013.
O Sindipetro Caxias enviou ofício à
Agência Nacional do Petróleo (ANP),
Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e Instituto Brasileiro do
Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP)
na segunda-feira, 14 de maio, relatando
o acidente e solicitando fiscalização
das condições da bomba reserva (P7301-B), que está em manutenção em
razão de vibração muito alta, a fim de
garantir a integridade física e a
segurança dos trabalhadores.

Direito de Recusa
Não obstante todas as providências
tomadas, o Sindipetro Caxias reitera que
os trabalhadores devem exercer o
Direito de Recusa, na forma da cláusula
132 do Acordo Coletivo de Trabalho
2011/2013, caso haja qualquer
determinação por parte da gerência ou
supervisão da Reduc que ponha em risco
a sua segurança ou a dos seus
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companheiros de trabalho.
“Cláusula 132ª - Direito de Recusa
Quando o empregado, no exercício
de suas atividades, fundamentado em
seu treinamento e experiência, após
tomar as medidas corretivas, tiver
justificativa razoável para crer que a
vida e/ou integridade física sua e/ou
de seus colegas de trabalho, se
encontre em risco grave e iminente,
poderá suspender a realização dessas
atividades,
comunicando
imediatamente tal fato ao seu
superior hierárquico, que após
avaliar a situação e constatando a
existência da condição de risco grave
e iminente manterá a suspensão das
atividades, até que venha a ser
normalizada a referida situação.
Parágrafo único – A empresa
garante que o Direito de Recusa, nos
termos acima, não implicará em
sanção disciplinar.”

Bomba já apresentava
vibração alta
Não foi por falta de aviso que a P7301-A explodiu e pegou fogo. Um
técnico de operação do TE/ML e diretor
do Sindipetro Caxias já havia alertado
para o problema de vibração da bomba
e levado o supervisor ao local. A
explosão pode ter ocorrido em razão
de um encamisamento para reforço
estrutural da caixa de rolamentos da P7301-A, entre o acoplamento e a
selagem, que foi feito há alguns anos.
Essa mesma bomba já havia pegado
fogo anteriormente e, a partir daí,
iniciou-se uma rotina de medições.
Como a bomba reserva (P-703-1-B),
embora fosse totalmente original,
vibrava mais que a P-7301-A, a gerência
optou por manter em operação a bomba
que viria a explodir, mas não resolveu o
problema de vibração da bomba reserva.
No último dia 4 de maio, novamente
a P-7301-A apresentou vibração alta
(até 10 milímetros por segundo ao
quadrado) e foi parada. Foram feitas
apenas medições no local e a bomba

voltou a operar no dia 10 de maio,
explodindo no dia 12.
Outro dano provocado pela explosão
foi na caixa de bornes elétricos da P7201-B, bomba de carga da U-1720
que fica ao lado, que ficou destruída
quando foi atingida pelo acoplamento
que se soltou. A U-1720 opera sem
bomba de carga reserva, pois a P-7201B encontra-se em manutenção.

Incompetência do
RH da Reduc
O Sindipetro Caxias vem
denunciando há tempos que todos os
treinamentos de segurança da Reduc
estão atrasados, mas a gerente de RH
da Reduc não toma nenhuma
providência. A refinaria vem
descumprindo todos os procedimentos
de SMS da Petrobrás e as normas do
Ministério do Trabalho e Emprego
somente para atingir sua meta de horas
extras anuais.
No dia seguinte ao acidente com a
bomba de carga da U-1730, o gerente
descobriu que nenhum técnico de
operação do grupo de turno do TE/ML
tinha o curso de Permissão de Trabalho
válido. Para liberar a manutenção na
bomba reserva (P-7301-B), o gerente
determinou que a PT fosse emitida por
um técnico de operação de outra área,
o que é um flagrante descumprimento
do procedimento da Petrobrás. Como
no sistema SPT WEB não existe o
bloqueio dos empregados que não
possuem o curso de PT válido, os
gerentes têm toda facilidade para burlar
o procedimento de SMS da própria
empresa e, assim, mandar às favas a
segurança dos trabalhadores.
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Sindicato repudia demissão
de trabalhadora da Transpetro
A direção do Sindipetro Caxias
repudia a demissão da trabalhadora Ana
Paula Aramuni, lotada no Terminal de
Cabiúnas da Transpetro, em Macaé,
ocorrida na sexta-feira, 4 de maio, assim
como é contra a demissão de qualquer
trabalhador, seja por qual motivo for. O
Sindicato vem acompanhando as ações
do Sindipetro-NF e da FUP na luta pela
reintegração da trabalhadora e prestará
toda ajuda necessária para que isso
ocorra o mais rapidamente possível.
É importante mencionar, no entanto,
que a direção do Sindicato também é
contra a utilização da demissão da
companheira Ana Paula para fins

eleitorais como tenta fazer um
determinado grupamento político.
Ademais, o uso eleitoral pode dificultar
ainda mais o processo de reversão da
demissão da trabalhadora.
Vale salientar que, ao contrário do
que afirmam os boletins do grupamento
que sem nenhum escrúpulo utiliza a
companheira para se beneficiar
politicamente, a trabalhadora não foi
demitida em razão de sua inscrição na
eleição para o Conselho de
Administração da Transpetro. Já existia
uma comissão avaliando essa demissão
desde o final do ano passado e que,
infelizmente, tomou uma decisão

totalmente equivocada e intempestiva.
A luta do Sindipetro Caxias pela
reversão de punições e reintegração de
trabalhadores demitidos não começou
hoje. Na Reduc, há cinco trabalhadores
punidos e um demitido na Segurança
Patrimonial em razão da luta por
segurança e saúde. Esse grupamento em
momento algum mostrou qualquer
solidariedade a esses trabalhadores,
pois não tinham interesse político.
Agora, querem utilizar essa demissão
para se fortalecerem enquanto
oposição, pois para eles os fins
justificam os meios.
É lamentável!

Trabalhadores do Tecam aprovam mobilização
Em assembleia realizada na
última segunda-feira, 14, na entrada
do Terminal de Campos Elíseos, os
trabalhadores da Transpetro
aprovaram por unanimidade a
mobilização proposta pelo
Sindipetro Caxias para conquistar o
pagamento do Adicional de
Sobreaviso Parcial (vide tabela com
resultado). Os trabalhadores que
não recebem o adicional irão
entregar o telefone celular

fornecido pela Transpetro sempre ao
final do expediente. Os trabalhadores
que recebem o adicional, por sua vez,
somente irão atender o telefone
celular cedido respeitando a escala.
A mobilização terá início a partir das
16:30 horas desta sexta-feira, 18 de
maio.
O Sindipetro Caxias informou à
empresa que nenhum trabalhador irá
dirigir os carros cedidos para
atendimento de qualquer chamada.

Para os trabalhadores em Regime de
Sobreaviso, a Transpetro além de
disponibilizar o veículo terá que
dispor de um motorista para
conduzi-lo.
O Sindicato aguarda um
posicionamento da empresa sobre as
reivindicações da categoria.

H.A.

SIM
40

NÃO ABST.
0
0

Pelo fim da intervenção no CEPE-Caxias:
Diretas Já!
O Sindipetro Caxias, motivado pelas
reclamações de vários associados,
solicitou à Petrobrás o fim da
intervenção no CEPE-Caxias e a

divulgação de um calendário eleitoral
para a constituição de um nova diretoria
que represente democraticamente seus
sócios. Além disso, o Sindicato está

solicitando uma reunião com os
auditores para saber o que realmente foi
apurado na Auditoria realizada no clube
e se existe consistência no relatório.

NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!
FILIE-SE AO SINDIPETRO CAXIAS
E FORTALEÇA A LUTA DA CATEGORIA!
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