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Acordo Petrobras e Transpetro assinado

Pagamento será dia 4/11/13

O Sindipetro Caxias assinou
o Acordo Coletivo de Trabalho
da Petrobras e da Transpetro
garantindo o pagamento da
gratificação de contingência
para o dia 4/11/13.
Neste ACT os trabalhadores
da Transpetro conquistaram a
AMS, plano de saúde, de forma
vitalícia para todos que se
aposentem e nada mais justo
que um diretor sindical de base
assine este acordo. Sendo
assim, o diretor Guilherme, do
Tecam, assinou o acordo
demonstrando que com
organização e luta é possível
conquistar.
O acordo é retroativo a 01/9/2013,
sendo que a diferença do ganho real
deverá ser recalculada e paga no mês
de novembro. Os trabalhadores do
Regime Administrativo que tiveram a
conquista histórica de valorização das
horas extras em 100% também deverão
ter o recálculo retroativo e as diferenças
pagas no acerto do contracheque.
O sindicato não solicitou a
categoria nenhuma contribuição
assistencial nesta Campanha Salarial,
apesar de ter investido na greve. Em
breve o sindicato apresentará a
categoria o quanto foi investido para
termos uma greve forte.

O importante agora é
fortalecer a filiação ao
Sindipetro Caxias, pois quanto
mais forte for o sindicato, maior
será a luta e suas conquistas.

As Lutas operárias

No acordo existem várias
conquistas, entre as quais é
importante destacar aquelas que o
sindicato atuou com muita
propriedade, como a promoção
automática de pleno/sênior, não
punição aos grevistas, AMS para os
trabalhadores da Transpetro, extensão
do Benefício Farmácia, garantia da
AMS para quem se aposentou fora do
convênio e manutenção da AMS para
os anistiados que tiveram 10 anos de
trabalho ou 10 ATS, além dos médicos
trabalharem no sábado ou domingo.
São muitas as conquistas nesta greve.
Leia o acordo na íntegra
disponibilizado na página do sindicato.

“As lutas operárias, por mais
desgastantes que sejam, resultam
em um aprendizado. Recuperam
da luta existente na sociedade a
relação maravilhosa da amizade.
Não existe algo mais
enriquecedor do que poder olhar
para um companheiro e dizer
‘nós estamos todos juntos,
nossos ideais são comuns, o coletivo
é nossa segunda família, se precisar
arriscar a minha vida em um incêndio
ou vazamento para salvar a tua, não
pensarei duas vezes, não fique triste,
pois vencendo ou perdendo sairemos
juntos da situação. Estamos lutando
por nossas utopias de vida e isso é um
sinônimo de estar vivo. O que não luta
ou não sonha está decretando aos
poucos a morte de sua alma’.
* LUCENA, Carlos Alberto,
Aprendendo na Luta: A História do
Sindicato dos Petroleiros de
Campinas e Paulínia, São Paulo, Ed.
Publisher Brasil, 1997
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Contribuição dos Trabalhadores da Base do Sindipetro
Caxias aos demitidos da Empresa PRODUMAN
O Sindipetro Caxias entregou ao
SITICOMMM, a quantia de R$ 751,00
(Setecentos e cinquenta e um reais)
referente a doação dos trabalhadores
da REDUC, TECAM e TERMORIO,
que sensibilizados com a demissão dos
trabalhadores da PRODUMAN,
resolveram organizar um apoio
financeiro simbólico a fim de
demonstrar nossa solidariedade e
nossa indignação contra esta situação.
O Sindipetro Caxias informou que
no Acordo Coletivo conquistado com
a greve, será criado o FUNDO
GARANTIDOR, que tem como
objetivo, evitar que as empresas
contratadas continuem praticando
calote na hora da rescisão contratual.
O Sindipetro Caxias esta a
disposição do SITICOMMM para uma
reunião, a fim de esclarecer como
funcionará este FUNDO.

Gerentes da Reduc comem e
bebem as custas da Petrobras
O sindicato flagrou na Reduc um
carro lotado de colchões,
travesseiros, lençóis e caixa de
VODKA ABSOLUT entrando na
refinaria. Os gerentes da Petrobras
perderam a vergonha na cara, pois já
estavam comemorando a venda do
Campo de Libra, bebendo e comendo
as custas da própria empresa.
Os gerentes montaram um “hotel
3 estrelas” dentro da REDUC. O
prédio Administrativo teve suas
divisórias arrancadas e mesas de
trabalho desativadas para instalar os
“serviços de quarto” para os gerentes.
Tem arrumadeira para trocar fronhas
e lençóis, arrumando suas “camas

CAIXA DE VODKA
tipo Box”, tudo regado a uma boa
VODKA importada. Veja no youtube o
flagra do sindicato.
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Seminário de Saúde
da CNQ/CUT
A CNQ/CUT, através da Secretaria
de Saúde do Trabalhador, esta
convocando os Coletivos de Saúde dos
sindicatos do ramo para participarem
do Seminário de Saúde, que se
realizará nos dias 12 e 13 de novembro
próximo, na Sede do Sindicato. O
seminário tem com objetivos
conhecer os principais problemas
enfrentados na área de saúde e
segurança do trabalho e a formação de
um coletivo de saúde do trabalhador
no âmbito da CNQ.

2º. Encontro Nacional de
Mulheres Trabalhadoras
A CNTI está organizando esta
semana, nos dias 28 e 29 de outubro,
o 2º. Encontro Nacional de Mulheres
Trabalhadoras que tem como objetivo
a capacitação e formação de mulheres
para defender a igualdade e a
oportunidade no local de trabalho.
O Sindipetro Caxias está
representado no encontro pela
companheira Carla da Termorio

