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Trabalhadores se encontram
com Dilma em Brasília

Nesta quinta-feira, 4 de agosto, em
Brasília, petroleiros, metalúrgicos, trabalhadores do campo, estudantes, professores, bancários e trabalhadores das áreas
de serviços encontram a presidenta, eleita
democraticamente, Dilma Rousseff. A

reunião reafirma a luta pela democracia
e a defesa da Petrobrás e do Pré-Sal.
Durante o encontro, vestida com
uniforme da Petrobrás, Dilma destacou a importância do Pré-Sal para o
Brasil, além de frisar a importância da
exclusividade da empresa na extração
do Pré-Sal, em defesa do patrimônio
público brasileiro. “É preciso lutar pela
permanência do regime de partilha, que
colabora com o desenvolvimento da
educação e saúde no Brasil”.
Segundo a presidenta, “a Petrobrás é

a melhor empresa do mundo para extrair
o Pré-Sal, diante da tecnologia que a empresa desenvolve”. Dilma lembra a todos
e todas presentes que a cadeia do petróleo
e gás é essencial para o Brasil, ainda mais
como uma fonte de empregos.
Também estão presentes na mesa os
ministros Ricardo Berzoini e Miguel
Rossetto, o coordenador geral da FUP,
Zé Maria, dentre outros. Zé fez questão
de alertar os trabalhadores de que os
maiores prejudicados na conjuntura de
golpe são os próprios. Fonte FUP
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Inspeção de equipamentos. Apenas uma parte no todo
A atividade de inspeção de equipamentos, em qualquer unidade operacional, nos mais variados ramos da indústria
brasileira, pode ser considerada como
uma atividade técnico-cartorial, mediante
a necessidade de se estabelecer registros para todos os serviços executados.
Não só pela necessidade premente dos
registros, mas principalmente por responsabilidades assumidas, em que todo
corpo técnico envolvido na atividade
assumem perante a Empresa, à Justiça e
principalmente perante a sociedade. Não
é à toa que os registros da atividade de
inspeção se constituem como prova obrigatória, quando da ocorrência de algum
processo judicial, envolvendo falhas em
equipamentos estáticos.
O Serviço Próprio de Inspeção de
Equipamentos – SPIE é composto por um
grupo de pessoas, pertencentes ao quadro
próprio da empresa, organizados em forma de setor, divisão, seção, departamento,
com o principal objetivo de acompanhar
a integridade física dos equipamentos
de processo, estabelecendo, na prática,
métodos de controle e acompanhamento
cujos resultados são bastantes superiores
em relação aos mesmos serviços prestados dentro de um processo de atividade
terceirizada.

Foi através do viés comparativo dos
serviços executados entre funcionários
próprios e terceirizados que foi estabelecido na Norma Regulamentadora para
Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações
- NR-13, a busca pela segurança dos trabalhadores, através de um melhor controle da integridade física de equipamentos
estáticos em unidades operacionais de
processo, estabelecendo o sistema de certificação do Serviço Próprio de Inspeção
de Equipamentos – SPIE.
Apesar da especificidade da denominação: “de Inspeção de Equipamentos”,
um processo de certificação de SPIE é a
convergência das atividades de OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO
que de forma complementar entre si,
devem estabelecer uma condição segura
para todos os trabalhadores do estabelecimento que venha a obter a Certificação.
Quando acontecem falhas no processo
de manutenção da certificação de um

Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos - SPIE, e se estiverem associadas
a óbitos decorrentes... pior, toda cautela
deve ser tomada para que a identificação das responsabilidades seja feita da
maneira mais imparcial e justa possível,
permitindo que as falhas sejam identificadas, os culpados punidos e a Certificação
faltosa seja avaliada dentro dos fóruns,
previamente estabelecidos pelas regras
do processo e do ordenamento jurídico
brasileiro.
Aos trabalhadores do chão de fábrica,
mesmo em momentos de extrema revolta
e tristeza, devemos buscar toda forma de
convergência no pensar, no agir e no lutar.
A bancada dos trabalhadores na
ComCer estará sempre solidária e presente para estabelecer o verdadeiro objetivo
da certificação de um Serviço Próprio de
Inspeção de Equipamentos –SPIE, de forma que outros trabalhadores, a exemplo
do Companheiro Luiz Augusto Cabral de
Moraes, Operador da Reduc, venham a
ser vitimados.
Antônio Raimundo Teles Santos
Diretor do Sindipetro Norte Fluminense
Membro da Comissão de Certificação de
SPIE – ComCer
Técnico de Inspeção de Equipamentos e
Instalações

O que é o e-Social
É um projeto elaborado por meio
do Decreto 8373 de 2014 do Governo
Federal que visa unificar os envios de
informações de seus empregados pelo
empregador. Com esta ferramenta o empregador poderá unificar as informações
dos tributos, das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Padronizando ainda a sua transmissão, validação e
distribuição junto ao Governo.
A ideia é simplificar o cumprimento
das obrigações patronais e garantir ao
trabalhador o seu recolhimento de forma
correta. Haverá uma interação entre di-

versos institutos: Caixa Econômica Federal representando o Conselho Curador
do FGTS; Receita Federal; Ministério do
Trabalho e Emprego; INSS e o Ministério da Previdência Social (Obs.: o projeto foi elaborado antes da Previdência
perder o seu título de Ministério)
O funcionamento ocorrerá em um
ambiente nacional onde serão deposita-

das as informações e colhidos os dados.
O empregador por meio de um aplicativo próprio irá alimentar o ambiente
nacional com as informações pertinentes
e efetuar o recolhimento dos tributos,
havendo assim alteração da folha de pagamento, por exemplo, quanto ao lapso
temporal, pois as informações passarão
a ser em tempo real e todos aqueles institutos acima citados poderão apurar se
o tributo foi recolhido de forma e valor
corretos.
Está previsto para entrar em vigor a
partir de setembro de 2016.
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Sindicato que não se
comunica, é como um
exército sem armas

Praticar uma comunicação
eficaz é pré-requisito para o
fortalecimento das lutas. Essa
não pode ser uma ação isolada, ela demonstra a prática e
a concepção de cada dirigente
sindical. Quanto mais atuante, mais
comunicação a entidade realiza. Devemos usar como uma grande arma
na disputa.
A comunicação tem um papel estratégico. No meio sindical ela é formada por um tripé: a direção sindical,
assessoria de imprensa da entidade e
pelos trabalhadores de base. Todos

atores, que em conjunto,
devem definir e explorar a
vasta gama de ferramentas de
comunicação.
É com esse pensamento
estratégico que a FUP lançou
um whatsapp, assim como o que usamos no Sindipetro Caxias, para unir
forças para lutar contra o golpe.
Adicione o número da FUP (21) 9
6720 2793 e envie a palavra ADICIONAR para receber as informações.
Se você ainda não recebe as notícias
do Sindipetro Caxias pelo celular, envie
ADICIONAR para (21) 9 9663 9953.
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Festa Julina
na Reserva
dos Petroleiros

No sábado, dia 30 de julho, aconteceu
o 7ª Arraiá dos Petroleiros, na Reserva
de Tinguá.
Em um clima de festa e alegria os
trabalhadores, aposentados e suas famílias curtiram o dia com comidas típicas,
brincadeiras e muita piscina, que mesmo
com a água gelada divertiu a garotada.
Para o diretor do Sindipetro Caxias,
Nivaldo, que está sempre presente na
Reserva cuidando para mantê-la conservada, é uma alegria poder ver o povo
curtindo e aproveitando a natureza com
a família e os amigos.

Reunião dos Aposentados

A reunião dos aposentados aconteceu dia 02 de agosto no Sindipetro
Caxias. Para sanar as dúvidas apresentadas sobre o déficit do Plano Petros
e sobre as regras da Previdência, a
advogada Roberta Dumani realizou
uma apresentação e respondeu as diversas questões que foram levantadas
durante a manhã.
O Presidente Simão Zanardi falou
sobre o déficit e explicou que o equa-

cionamento da dívida será realizado
entre os beneficiários do plano e a
Petros.
O déficiti do Plano Petros é de R$
22,6 bilhões no Plano Petros atribuídos
a maus investimentos.
Os participantes terão que contribuir em processo de equacionamento
e a contribuição feita como desconto
de benefícios, no caso dos aposentados, ou cobrança de taxa extra, para
empregados na ativa.
O valor a ser equacionado é de
aproximadamente R$ 16 bilhões, que
será dividido de forma paritária entre
patrocinadora e os 76 mil beneficiados participantes num prazo de até
18 anos.

63,3% são contra
a privatização
da Petrobrás

!

Segundo enquete recém divulgada pelo Paraná Pesquisas,
dois de cada três brasileiros são
contrários a privatização da maior
empresa nacional.

Greve de 5 dias denuncia a privatização da Petrobrás

Diversos estados fizeram greve de 5
dias nesta última semana denunciando à
população as ações do governo golpista
de entregar o nosso Pré-Sal e colaborar para o desmonte da Petrobrás. Os
petroleiros repudiam a venda das 104
concessões. Todas estão divididas por
cinco estados brasileiros: Ceará, Rio
Grande do Norte, Sergipe, Bahia, Espírito Santo.

Desta forma, a greve de cinco dias
denunciou a entrega do patrimônio
nacional, lembrando a importância econômica e social dos Campos Maduros,
que estão sendo doados. Os trabalhadores não vão permitir essa entrega. O
Sindipetro Caxias e a FUP apoiam a
paralisação como um ato de resistência,
contra as medidas do governo golpista
de Mi$hell Temer, em parceria com o

presidente interino da Petrobrás, Pedro
Parente, que atuam entregando, às empresas estrangeiras, ativos e campos de
Petróleo e Pré-Sal.
Com a adesão massiva de trabalhadores próprios e terceirizados, os
petroleiros demonstram sua disposição
de luta em defesa da Petrobrás e do Brasil! Contra a privatização da Petrobrás!
Nenhum ativo a menos

Ato em defesa da Transpetro no TEMADRE, na Bahia
Diretores do Sindipetro Caxias participaram do ato em defesa da Transpetro, contra a privatização da Petrobrás e
em defesa do Brasil, no Terminal Madre
de Deus, na Bahia, no dia 5 de agosto. O
ato marcou a abertura do II Seminário
dos Trabalhadores e Tralhadoras da
Transpetro, que aconteceu nos dias 5,
6 e 7, em Salvador.

Egídio, presente!
Faleceu no dia 29 de julho, aos 80 anos, o Sr. Manoel Egídio Filho. Ele que foi homenageado ainda em vida pelo Sindipetro Caxias, foi Auxiliar de Segurança, e entrou na refinaria ainda na época da REFRIO, no dia 5 de fevereiro de 1958. Um
sobrevivente. Além de ter presenciado o momento da transição da Refinaria do Rio, para REDUC
, Refinaria Duque de Caxias, por conta do golpe de 1964, quando os militares tomaram o governo
e junto a Petrobrás, Sr. Egídio, sobreviveu a explosão de 1972, que matou 42 companheiros.
Como aposentado, sempre esteve na nossa direção sindical. Era conhecido como Zero Um,
era sempre o primeiro a chegar para panfletagem. Na greve de 2009, chegava para o piquete
às 04:30 da manhã, indo a pé de sua casa.
Simão Zanardi, presidente do Sindipetro Caxias, lembra durante a greve uma médica do
trabalho tentou furar a greve jogando o carro sobre as pessoas. “Se não pulamos seriamos
atropelados”, diz Simão. E conclui: “um bom companheiro de luta”. Egidio estava presente
em todas as lutas. Egidio, presente!
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