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GRE
VE

Sexta-feira, 16 de outubro

Sindicato convoca ato em defesa
do transporte de qualidade
Na próxima sexta-feira (16/10), às
7:30h, o Sindipetro Caxias convoca
todos os trabalhadores do Regime
Administrativo da REDUC para participarem do ato contra a precarização
do transporte na refinaria.
Fruto da política de contenção de
despesas do novo Plano de Gestão e
Negócios da Petrobrás, a gerência da
REDUC está penalizando os trabalhadores e colocando seu bem-estar
e segurança em risco ao substituir os
atuais ônibus que fazem o transportes
do HA por veículos antigos, sem cinto
de segurança abdominal, sem banheiro
e com pouco conforto.
O processo é lento, mas já começou

com a inclusão de dois ônibus-sucata e a
possibilidade de incluir microônibus para
fazer o deslocamento do pessoal do HA.
Não vamos permitir que a crise da

Petrobrás seja paga pela categoria!
Participe do ato em defesa do transporte e impeça mais esse ataque aos
nossos direitos!

Setoriais avançam na preparação da greve
Entre os dias 4 e 9 de outubro, o Sindipetro Caxias promoveu com todos os
Grupos de Turno da REDUC, TECAM e
UTE-GLB, bem como com os trabalhadores do Regime Administrativo, reuniões setoriais para debater a qualificação
da greve nacional da categoria.
De acordo com Simão Zanardi, presidente do sindicato, as reuniões setoriais foram mais um passo importante
na construção da greve. “Esperamos

que o Ministério Público do Trabalho
garanta que a Lei de Greve valha tanto
para os trabalhadores como para os
patrões”, disse Simão.

Qualificação da greve
O objetivo da FUP e de seus sindicatos ao procurar o MPT é impedir
as arbitrariedades cometidas pela
Petrobrás e endossadas pela Justiça,
que historicamente, tem privilegiado e
protegido a empresa/patões nos movi-

mentos grevistas, enquanto impõe aos
sindicatos multas absurdas.
“Caso haja acordo, a greve será com
controle de produção e efetivo determinado pelo Ministério Público do Trabalho. Se não for possível esse acordo,
os trabalhadores devem comparecer à
REDUC no dia e na hora indicados pelo
sindicato”, explicou Simão.

Espionagem gerencial
Durante as reuniões setoriais, era
visível a preocupação da gerentada com
a mobilização da categoria. Chegaram
ao ponto de espionar as reuniões na
REDUC e gravar a reunião do sindicato
com a setorial do HA, no TECAM.
Essa atitude, além de ser um flagrante assédio moral aos trabalhadores,
revela que a estratégia da Petrobrás tem
sido afrontar os trabalhadores e tentar
enfraquecer a greve.
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Estamos próximos de iniciar a greve. O Sindipetro Caxias continuará
reunindo e organizando os petroleiros
e os movimentos sociais para a luta em
defesa da Petrobrás e do Brasil.
Nossa luta ganha importância a cada
dia, principalmente porque a Petrobrás
vive um momento delicado, com o novo

Plano de Gestão e Negócios trazendo
consequências negativas para a categoria e para o país, como demissões,
obras e projetos paralisados e direitos
cada vez mais atacados.
Não resta dúvida que o momento da
luta se aproxima. Vamos precisar estar
unidos para que os principais pontos da
nossa luta sejam atendidos e a vitória
alcançada.

Ação da RMNR Dissídio Coletivo
Seção de Dissídio Coletivo marca
pauta para julgamento dos dissídios de
RMNR da Petrobrás e Transpetro.Apesar de tramitarem em separado, ambos
os processos referentes aos dissídios
coletivos da RMNR propostos pela
Petrobrás e pela Transpetro entrarão
em Pauta no próximo dia 19/10.
Neste dia, a seção irá julgar o
pleito interposto pelos empregadores
referente à cláusula do acordo coletivo que trata sobre a RMNR. “Deve
ser observado o que está escrito, isto
é, se o pagamento do complemento
da RMNR deve ser o valor da RMNR
menos o salário básico, ou se deve ser
observado o ‘espírito’ ou a ‘intenção’
de quando foi escrita a cláusula, que

seria que o pagamento do complemento
da RMNR deve ser a RMNR menos
o salário básico acrescido ainda dos
adicionais constitucionais, legais e
pactuados”, explica a Dra. Roberta Dumani, assessora jurídica do Sindipetro
Caxias.
A Petrobrás e a Transpetro requereram a união dos processos, mas tal
pedido foi negado. Como a pauta da
Seção de Dissídios Coletivos já estava
marcada para o dia 19/10, o Ministro
relator do processo da Transpetro
aproveitou a extensão e solicitou à
secretaria a inclusão do processo para
julgamento na mesma seção. Ou seja,
neste dia a categoria petroleira vai ter
ciência de como será o regramento da

RMNR.
Ambas as empresas também tentaram suspender o andamento dos processos referentes à RMNR e, apesar
da negativa de suspensão, diversos
processos pararam de tramitar no
TST, aguardando o julgamento.
O processo da RMNR Petrobrás
proposto pelo Sindipetro Caxias
encontra-se no TST aguardando o
julgamento. O processo movido em
face da Transpetro encontra-se em
execução definitiva com vistas para
a empresa. Observando que este processo já transitou em julgado e seu
cálculo é ate o ano de 2011.
Agora é aguardar a posição do
TST.

Últimos dias para votar na eleição da CIPA
As eleições para a CIPA/REDUC terminam na próxima sexta-feira (16/10).
Quem ainda não votou, deve acessar a
intranet e escolher até nove candidatos,

que farão parte da bancada dos trabalhadores na Comissão.
Saúde e segurança são coisas sérias!
Vote nos candidatos do sindicato para

Ana Regina de P.
Sena Gomes / LP

Andressa Delbons
/ LP PL-I

David Marcos
Salles

a CIPA/REDUC: Ana Regina de Paula
Sena Gomes, Andressa Delbons, Gilberto de Souza Mendes, David Marcos
Salles e João Maurício Moulin Rocha.

Gilberto S. Mendes
Compartilhado
RBG/SSP/SSP-GR

João Márcio
/ LP PL-I
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Eleição na PETROS

Até o dia 28 de outubro, os trabalhadores do Sistema Petrobrás
inscritos nos planos da Petros até
31 de julho de 2015 podem votar na
eleição para o Conselho Deliberativo
e o Conselho Fiscal da Petros.
Na eleição para o Conselho Deliberativo, a FUP e o Sindipetro
Caxias apoiam os companheiros

Paulo César Martin, do Sindipetro
Bahia, e Norton Cardoso Almeida,
do Sindipetro NF. Já para o Conselho Fiscal, o sindicato indica o voto
nos companheiros Daniel Saramate
Queiroz, da FUP, e Sérgio Queiroz
Lira, que atualmente é Conselheiro
Fiscal da COELCE.
A votação poderá ser feita pela

internet, através do Portal da Petros
(www.petros.com.br) e mediante
inclusão de matrícula e senha utilizadas normalmente para acesso à
Área do Participante. Já para votar
pelo telefone, o eleitor utilizará um
número 0800 e senha específica para
votação, que será enviada por correio
pela Petros.

Sindipetro Caxias participa do
12º Congresso Nacional da CUT
Começou no dia 13 de outubro, o
12º Congresso Nacional da CUT, em
São Paulo. O congresso definirá a
nova Executiva Nacional e apontará
a linha política a ser seguida pela

Central nos próximos quatro anos.
Ao todo, mais de 2.435 delegados,
do campo e da cidade, participarão do
encontro, além de 219 dirigentes de
sindicatos de 71 países. Os petroleiros

de Caxias estão sendo representados
pelo diretor Sérgio Abbade.
O congresso, cujo tema será
“Educação, Trabalho e Democracia”,
ocorrerá até o dia 16 de outubro. O
atual presidente da Central, Vagner
Freitas, será reconduzido ao cargo,
já que encabeça uma chapa única
e consensual. “As ruas são o lugar
onde a CUT surgiu. Enfrentamos a
ditadura e temos condição de enfrentar a elite e a mídia conservadora”,
disse Freitas.
A CUT nas ruas, defendendo os
direitos da classe trabalhadora, é isso
que queremos!
Você pode acompanhar tudo o que
acontece durante o congresso através
do site: www.cut.org.br

FILIE-SE AO SINDIPETRO CAXIAS
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Saiba como solicitar o reembolso
do Benefício Farmácia

A Petrobrás ainda não concretizou
a concorrência para a escolha da nova
operadora do Benefício Farmácia.
Até lá, o sindicato orienta que todos
os usuários, ao realizarem a compra de

medicamentos, guardem as notas fiscais
e as receitas médicas para solicitar
o reembolso após a escolha da nova
operadora.
A medicação de alto custo e onco-

lógica poderão ser solicitada através
do endereço deliverybf@petrobras.
com.br.
Mais informações pelo telefone da
AMS: 3229-4584.

Movimento de Pequenos Agricultores
realiza 1º Congresso Nacional
De 12 a 16 de outubro, em São
Bernardo do Campo (SP), acontece o
1º Congresso do Movimento de Pequenos Agricultores (MPA). Milhares de
camponeses de todo o Brasil, além de
delegações internacionais, debaterão
os elementos da unidade camponesa
e operária a partir da Soberania Alimentar. O ex-presidente Lula esteve
presente na abertura do evento.
O Sindipetro Caxias parabeniza a
companheirada do MPA e deseja força
na luta!

