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PROPOSTA REJEITADA

PARALISAÇÕES COMEÇAM A PARTIR DO DIA 23/12

REDUC | TECAM | UTE-GLB | ECOMP-ARAPEÍ
Depois de 6 dias seguidos e 19
assembleias realizadas em todas as
bases do Sindipetro Caxias, mais uma
vez a proposta da Petrobrás para o
Termo Aditivo ao Acordo Coletivo
foi rejeitada pela categoria.
Seguindo o encaminhamento do
Conselho Deliberativo da FUP que
aconteceu na terça-feira, 13 de dezembro, as assembleias aconteceram
entre os dias 16 a 21 de dezembro
na REDUC, UTE-GLB, TECAM e
ECOMP/Arapeí.

Também foram aprovados, em votação
separada, o indicativo da FUP de paralisação a partir do dia 23 de dezembro.
Na REDUC, os trabalhadores em Regime de Turno votaram a favor do ônibus
como modalidade de transporte como
mostra a tabela:
• 83,79% Rejeitaram a proposta da
Petrobrás;
• 65,14% Aprovam as paralisações a
partir do dia 23/12/2016;
• 96,04% Escolheram ônibus no Transporte de Turno na REDUC;

Assim como em Caxias, todos os
Sindicatos da FUP reprovaram a proposta da empresa para o Termo Aditivo
como mostra o portal da Federação
(www.fup.org.br).

Termo Aditivo

Este ano a Campanha Salarial visa
buscar o reajuste das cláusulas econômicas através de um Termo Aditivo ao ACT,
que tem validade até agosto de 2017. O
Sindipetro Caxias junto dos Sindicatos
filiados à FUP têm como objetivo con-

seguir a reposição da inflação, índice do
DIEESE 8,57, mais 5% de ganho real.
Além disso, também são exigências
as pendências do acordo assinado ano
passado, como a implantação do ATS
na FAFEN/Paraná, retorno do Benefício

Farmácia e correção no cálculo da hora
extra do feriado de turno.
O Sindipetro Caxias reafirma o
compromisso de continuar lutando por
“Nenhum direito a menos” e “Acordo é
para ser cumprido”.

Tabela 1: Rejeição da Proposta
Tabela 2: Paralisações

Orientações do Sindipetro Caxias
para as paralisações
1. Comparecer ao local de trabalho sempre no horário programado;
2. Os trabalhadores do Regime de Turno não devem fazer trocas a partir do dia 23/12;
3. Usar sempre o crachá de modo visível à identificação do trabalhador;
4. Todos os trabalhos programados devem ser suspensos;
5. Não emitir nenhuma PT- Permissão de Trabalho a partir do dia 23/12;
6. Em caso de assédio gerencial, utilizar o Direito de Recusa, cláusula 135 ACT/Petrobrás ou cláusula 101
ACT/Transpetro e denunciar ao Sindicato;
7. A comunicação com o Sindicato será via WHATSAPP (21) 99663-9953, através do Facebook ou na página
www.sindipetrocaxias.org.br;
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