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Refinarias da Petrobras
em risco no Brasil
O Sindipetro Caxias participou
de uma reunião em Brasília, no
dia 18 de julho, junto com
Sindipetro Bahia e Unificado de
São Paulo para expor ao diretor
do DSST – Departamento de
Segurança e Saúde no Trabalho
a situação de risco das refinarias
da Petrobras no Brasil. Os
dirigentes sindicais relataram as
condições de risco que estão
sendo
submetidos
os
trabalhadores das refinarias.
A Petrobras criou no
Abastecimento uma gerencia
geral de “Eficiência Operacional”
que orienta as unidades a
aumentarem as suas cargas para
atender o mercado interno,
reduzindo as importações. Este
aumento de capacidade esta
levando os equipamentos à
fadiga operacional por falta de
manutenção e sobrecarga. Os
equipamentos estão explodindo,

como compressores, tanques,
válvulas e tubulações. Além disso,
está havendo o crescimento dos
acidentes e incêndios.
As refinarias suprimiram as
Paradas de Manutenção e tiveram
seus
efetivos
reduzidos,
aumentando ainda mais os riscos
de acidentes.
Os sindicalistas advertiram aos
fiscais do MTE que o governo

nem a Petrobras está preparada
para ocorrência de um Acidente
Industrial Ampliado, conforme
Convenção 174 da OIT.
O Diretor do DSST/MTE
estudará a denúncia dos
sindicatos e montará uma força
tarefa para auditar as refinarias
da Petrobras no Brasil, além
disso, notificará a Petrobras por
não cumprir a NR-20.

Aposentadoria Especial:
Decreto 8.123/13
O Sindipetro Caxias participou
de uma reunião em Brasília, no dia
18 de julho, junto com Sindipetro
Bahia e Unificado de São Paulo
para questionar a Previdência
Social quanto à aplicação do
Decreto 8.123/13 que regulamenta
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a Aposentadoria Especial. A
Coordenadora-Geral de Perícias
Médicas informou que já foi
expedida, naquela semana, a
orientação interna para as Agências
Regionais cumprirem o decreto e
concederem Aposentadoria Especial

aos trabalhos expostos a agentes
nocivos a saúde.
O sindicato irá marcar uma nova
reunião com a DIRSAT- Diretoria de
Saúde do Trabalhador, da Previdência
Social, para aprofundar o tema que é
de alta relevância para os petroleiros.

23/7/2014, 13:49

UNIDADE NACIONAL -Nº 405

PÁG. 2

ANP poderia ter impedido
Acidente na REDUC
O Sindipetro Caxias em 2011 denunciou a falta de manutenção na unidade
operacional da REDUC, U-1320, unidade de geração de energia termoelétrica
após a ocorrência de um acidente. O MPT-NI instaurou o Inquérito Civil
000768.2011.01.004/5-405 para averiguar o caso que foi arquivado após
parecer da ANP sobre a denúncia, em 19 de fevereiro de 2014.
Nos autos do processo segue o seguinte relato:
Em complementação, a ANP apresentou novo relatório de fiscalização [fls. 111/124], sobre ação empreendida
em 29/03/-2012 ria Unidade Termoelétrica U-1320, local do acidente, atestando que “foi evidenciada pela ANP
sistemática de monitoramento e análise prévia das condições operacionais e de integridade dos equipamentos,
em conformidade com as boas práticas de engenharia, além da manutenção de programas de capacitação
inerentes às necessidades identificadas”. E, em conclusão, “a ANP em sua vistoria e posterior análise da
documentação enviada, no que tange ao gerenciamento, rastreabilidade e execução dos planos de manutenção
e inspeções não constatou condutas que evidenciassem a ausência de controle e execução dos planos e manutenção
e inspeções, bem como da aplicação de normas e boas práticas de Engenharia em conformidade com a legislação
vigente”.
Cabe ressaltar que no dia 3/07/2014 houve a explosão de uma válvula acidentando um Técnico de Operação da
Petrobras. O acidente foi de alto risco demonstrando que a ”integridade dos equipamentos” atestados pela ANP não
se manifestou na realidade. O Sindipetro Caxias solicitou vistoriada ANP na U-1320, devido a explosão ocorrido no
dia 3/06/14, através do oficio 393/14 sob o número de protocolo 00610.061510/2014.
Sendo assim, o Sindipetro Caxias solicitou ANP uma nova auditoria com a participação de uma Comissão do CREA
e do Sindicato para evitar futuros acidentes na U-1320.
O Sindipetro Caxias solicitou a interdição da U-1320 a ANP e ao MTE, até que haja segurança para que os
Técnicos de Operação possam desenvolver suas atribuições.

Sindicato não concordou com a análise
do acidente feito pela Petrobras
O Sindipetro Caxias, no dia 17 de
julho, se reuniu com o gerente de SMS/
REDUC para solicitar que seja incluída
no relatório a discordância do sindicato
a respeito da explosão da válvula na U1320. Sendo acordado que constará a

seguinte ressalva: “O Sindipetro Caxias
não assina o relatório por não
concordar com as análises do acidente
e nem as recomendações”.
O Sindipetro Caxias aguarda agora
que o relatório seja enviado ao MTE

para explicar suas discordâncias.
A direção do sindicato espera que o
relatório e as recomendações da CIPA
sobre o acidente sejam aprovados,
dando uma nova dinâmica as
investigações de acidentes na refinaria.

Implantação do Turno de 12 horas no TECAM
O Sindipetro Caxias esta cobrando da
Transpetro uma reunião para discutir as
“regras de transição” para implantar o
turno de 12 horas no Terminal de Campos

Elíseos. Vários terminais já estão com
esta nova jornada para o turno. Em Caxias
só iniciamos o debate com a categoria
após a concordância da empresa.

O Sindicato aguarda posição da
empresa para iniciarmos a negociação das
regras de transição, mas paciência tem
limite.
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Propostas do VIII Congresso de Caxias
para o XVI CONFUP

O Congresso dos Petroleiros do
Sindipetro Caxias aprovou a
necessidade de haver uma reforma no
estatuto da FUP e criar três novas
secretárias.
Reforma Estatutária
.Secretária da Mulher
.Secretaria dos AposentadoPensionistas (exclusiva)
·Secretaria de Responsabilidade
Social
Foram aprovados os seguintes
pontos de pauta como proposta para o
Acordo Coletivo de Trabalho.
Reivindicações
1. Recomposição da Tabela Salarial
pelo Índice do Custo de Vida (ICV/
Dieese – setembro 2013 a agosto de
2014 ).
2. Aumento real de 5% no salário
básico.
3. Piso salarial da categoria no valor do
salário mínimo calculado pelo Dieese.
4. Aumento do auxílio-almoço de
acordo com o percentual do subitem
“alimentação fora de casa” do cálculo
do ICV/Dieese.
5. Opção da base administrativa das
refinarias em receber comida “in
natura” ou o Benefício auxílio-almoço.
REDUC já optou pelo Benefício
Auxilio Almoço, mas a Petrobras ainda
não negociou a implantação.
6. Incorporação da Remuneração
Mínima por Nível e Regime (RNMR)
no salário base.
7. Reajuste de todos os benefícios
relativos à educação de acordo com a
variação do subitem ”educação” do
ICV/Dieese.
8. Reembolso de 100% dos custos
de procedimentos clínicos realizados
pela a AMS, incluindo os anestesistas.
9. Acréscimo de 100% sobre o valor
da hora normal durante jornadas
extraordinárias em dias de feriados para
os trabalhadores enquadrados em
Regime Especial.
10. Três dias de licença ao
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empregado em caso de falecimento de
familiar.
11. Inclusão de pais na AMS.
12.Direito à folga na jornada
subseqüente em caso de dobra de turno.
13.Benefício educacional para a
formação universitária da própria força
de trabalho.
14.Fim da obrigação de se condutor/
motorista
15.Adicional de Brigadista e
concessão de nível automático
independente do Avanço por Mérito.
16.Cartão alimentação para os
trabalhadores em Regimes de Turno.
17. Implantação do Relógio
Eletrônico na REDUC
18. Folga de 05 dias por ano
(Exemplo acordo do BNDES)
19. Criação do Regime de Turno /
sobreaviso para os trabalhadores de
Manutenção das refinarias
20. Anulação de todas as punições na
REDUC com fim das suas
conseqüências para os trabalhadores.
Caso do Coque, Vigilância e Operação.
21.Melhorias nas condições de
trabalho e contra a precarização da mão
de obra e bloqueio dos acidentes
22.Anistia: Reenquadramento dos
anistiados e pagamento do retroativo
23.Desvinculação do Adicional de
Gasoduto do Adicional de Sobreaviso
Parcial na Transpetro
24.Primeirização dos trabalhadores
do Óleo na Transpetro
25.Instalação de equipamentos de
monitoração específicos de emissão de
poluentes, ruído, agentes de risco em
toda
área
industrial,
com
desenvolvimento de técnicas de
redução de emissão de poluentes.
Pendências:
1.Acordo Nacional de Parada de
Manutenção
2.Acordo Especial de Atividade
Administrativa
3.Pagamento dos níveis para os
aposentados

Lutas Gerais
1.Revisão do planejamento
Estratégico da Petrobras e aporte de
recursos para construção de rede de
gasodutos, oleodutos, terminais
terrestres e aquaviários compatíveis
com o aumento da produção.
2.Aposentadoria Especial para todos
os trabalhadores em Refinarias,
Plataformas, Terminais, Estações e
Campos Terrestres.
3. Incorporação da Transpetro
4. Reposição do Efetivo através de
concurso público na Petrobras e
Transpetro
5.Aprofundar o debate e a
organização das lutas com criação de
legislação específica para os
petroleiros ou criação de um Contrato
Coletivo de Trabalho ( Reforma da Lei
5811/72)
6.Fim dos leilões do Petróleo e do
Gás no Brasil
7. Apoiar e organizar a sociedade
para impedir o retrocesso e garantir a
reeleição da Presidente Dilma
8.Apoio político à candidatura do
companheiro Cesário à Deputado
Federal.
Delegados ao XVI CONFUP
O Congresso dos Petroleiros do
Sindipetro Caxias elegeu como delegado
para representar o sindicato no XVI
CONFUP os seguintes companheiros:
1.Nivaldo A. da Silva (Aposentado)
2.Paulo Rogério de S. O. (REDUC)
3.Pedro R. Hamude (REDUC)
4.Sergio Abbade P. Neto (REDUC)
5.Luciano Leite Santos (REDUC)
6.Paulo S. Cardoso da Silva (TECAM)
7.Marcos Mendes Ribeiro (TECAM)
8.Paulo A. da Silva (Aposentado)
9.J. L.Sanches de Souza (Aposentado)
10.Davi L. do Nascimento (TECAM)
11.Felipe Pontes Monteiro (TECAM)
12.André Felipe Marino (TECAM)
13.S. Ramos da S. Filho (REDUC)
14.Odirlei V. da Fonseca (REDUC)
15.Carla Cristina L. deA. (UTE-GLB)
16.Rafael de A. Soares (REDUC)
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Festa Julina na Reserva do Tinguá
Agora é Fácil Chegar em Tinguá
Acesse Tinguá via Arco Metropolitano, direção Itaguaí.
A saída é a de Vila de Cava, Nova Iguaçu
No dia 26 de Julho das 9 às 17h
horas, ocorrerá uma sensacional festa
na reserva ambiental dos petroleiros
em Tinguá com doces e comidas
típicas (cocada, pé de moleque, maça
do amor, paçocas, caldo verde e entre
outras).
Haverá diversos jogos como a
barraca da pescaria e do beijo e muitas
outras atrações. Venham e participem.
O arraiá será em Nova Iguaçu no endereço Estrada do Comércio, nº 2855( Próximo ao IBAMA)

VIII CONDUC - Congresso do Sindipetro
Caxias: Petroleiros presentes

Os petroleiros da REDUC,
TECAM, UTE-GLB e AposentadoPensionistas atenderam a convocação
da direção do Sindipetro Caxias e
compareceram ao VIII CONDUC no
dia 19 de julho. Participaram do
congresso 95 associados e mais 4
convidados.
O congresso elegeu os 16
delegados para participar do XVI
CONFUP, que será realizado no Rio
Grande do Norte, de 14 a 17 de agosto.
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A missão dos delegados é defender as
propostas oriundas do congresso local
para que estas se integrem a Pauta de
Reivindicações nacional.
O diretor da CUT Jadir fez uma
avaliação da conjuntura política
destacando a eleição presidencial e a
necessidade de continuar avançando o
projeto da classe trabalhadora. “Não
podemos permitir o retrocesso, com
a volta da política neoliberal
representada por Aécio.”

Reeleger DILMA:
compromisso dos petroleiros
Os petroleiros presentes aprovaram
por unanimidade o apoio a reeleição
da DILMA e o compromisso de
organizar a sociedade contra o
retrocesso e a política neoliberal. Foi
aprovado, ainda, o apoio a candidatura
do companheiro Cesário a Deputado
Federal como forma dos petroleiros
avançarem com uma representação na
Câmara dos Deputados.
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