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Categoria está aprovando proposta
de efetivo conforme NR-20

Termina nesta segunda-feira, 10,
as assembleias para aprovação da
proposta de efetivo conforme NR-20
para o Efetivo da REDUC.
Desde o dia 03 de abril, o Sindipetro Caxias está realizando assembleias para aprovar uma proposta
de efetivo para os trabalhadores em
Regime de Turno na REDUC. A
proposta foi construída a partir de
setoriais realizadas nos cinco grupos
de turno durante o mês de março, por
isso até agora não houve nenhum voto
contrário.
O objetivo do Sindicato é referendar o Número Mínimo praticado,
acrescido das melhorias propostas
pela experiência dos trabalhadores.
Em cima da soma do Número Mínimo
praticado mais as melhorias, foi aplicado um Sobre-Efetivo de 30%, para
compensar afastamentos por Doença,
Férias e Treinamento.
Após o referendo a Petrobrás não
poderá reduzir o Número Mínimo
praticado e o sindicato negociará as
melhorias, para o trabalhador ter mais
saúde e segurança no desempenho de

suas tarefas, bem como o Sobre-Efetivo que tem como finalidade reduzir
o número de dobras realizadas.
O Sindicato já solicitou agenda
para apresentar a proposta de efetivo
conforme NR-20 aprovada pelos tra-

balhadores e depois irá encaminhar a
proposta para o MTE e MPT.
Após a conclusão do trabalho na
REDUC, será a vez do TECAM e da
UTE-GLB também discutirem seus
efetivos.
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Petroleiros fazem
protesto no Terminal
de Campos Elíseos

O Sindipetro Caxias fez um ato na
entrada principal do TECAM na manhã
do dia 05 de abril em protesto à retirada
do café da manhã dos trabalhadores em
regime administrativo que já tinham
esse benefício há 33 anos, desde 1984.
Neste dia, o Sindicato realizou um café
da manhã para os empregados próprios
e terceirizados do Terminal.
O Sindicato sequer foi informado
pela empresa sobre a retirada do benefício e nem foi chamado para uma
reunião. Após o término do ato, o
Sindipetro Caxias enviou um ofício
à Transpetro solicitando uma reunião
para a negociação do retorno do café
da manhã.

Além disso, no dia 04 de abril foi
concluída a venda de 90% das ações
da companhia Nova Transportadora
do Sudeste (“NTS”) para Nova Infraestrutura Fundo de Investimentos
em Participações (“FIP”), gerido pela
Brookfield Brasil Asset Management
Investimentos Ltda, entidade afiliada
à Brookfield Asset Management por
US$ 4,23 bilhões. A Transpetro permanecerá responsável pela operação e
manutenção dos ativos, através de um
novo contrato de serviços firmado com
a NTS com prazo de 10 anos.
Segundo Cardoso, diretor do Sindipetro Caxias, a pressão só deve aumentar para os técnicos que agora executam
trabalho para uma empresa privada que
possui como escopo a maximização de
lucro, afastando assim a responsabilidade social da holding. Devido a essa
preocupação o Sindicato pede aos trabalhadores da malha do gás que fiquem
atentos quanto ao sucateamento dos
processos de manutenção e operação,
bem como sobrecarga de trabalho, pois
não podemos pagar o pato pelo entreguismo golpista de Pedro Parente.

Assessoria para I.R
O Sindipetro Caxias
através de uma parceria
com sua assessoria contábil, vai disponibilizar
durante todas as quartas
do mês de abril, a partir
do dia 05, o serviço de preenchimento
e envio da declaração do IR 2017 para
os associados do Sindicato.
Para isto, basta entrar em contato com
o escritório de contabilidade contratado e marcar um horário levando
os documentos e comprovantes de
gastos exigidos pela Receita.
O endereço fica na Rua 1º de Março,
nº 17, 3º andar, Centro
Maiores informações e dúvidas, entre
em contato com Sérgio Ramos pelo
telefone (21) 3553-2610.

PLACAR DO PIDV
Na REDUC, 184 petroleiros já
assinaram a homologação até
agora. São 83 do Turno e 101
do HA.
Do Regime de Turno já saíram:
54 Técnicos de Operação
13 Inspetores de Segurança
10 Técnicos de Segurança Industrial
3 Técnicos de Enfermagem
1 Técnico Químico de Petróleo
2 Técnicos de Enfermagem do
Trabalho
Descontos nas rescisões do
PIDV: R$ 1.186.695,10
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REDUC quer nova certificação no SPIE

Em reunião com a direção do Sindipetro Caxias a Gerente Geral da REDUC afirmou que solicitou à COMCER uma nova
certificação no SPIE. Ainda este mês devem ocorrer auditorias internas e até junho uma auditoria de certificação do IBP.
O Sindicato solicitou uma reunião com o Gerente de Inspeção para auditar o Plano de Trabalho enviado à comissão,
garantindo, após isso, uma reunião com os Técnicos de Inspeção e Engenheiros de Equipamento, para verificar se realmente
tudo foi realizado e se há mais sugestões de melhorias ou pendências.
Além disso, o Sindicato solicitou novamente a retirada do briefing de segurança, onde se mantém a propaganda de que a
REDUC tem o SPIE, a retificação da defesa da Petrobrás onde se afirma que a empresa mantém o SPIE e que Cabral morreu por caminhar em cima de tanques.
Também foi levantada a denúncia de que a REDUC estaria atingido o cumprimento das notas ZRs por estarem reavaliando os prazos para fazer a maquiagem nos índices. Nesse sentido, o sindicato solicita aos trabalhadores da Inspeção muito
cuidado ao reavaliarem notas ZRs para postergar os prazos de execução de serviço, para não deixarem problemas operacionais e de manutenção se sobreporem ao critério de integridade.

Transporte
A gerência geral informou que este mês começa a licitação das vans para substituição
dos ônibus de turno e que a mudança ocorrerá até julho. O Sindicato já se manifestou
contra esta decisão e, inclusive, já foram
realizadas assembleias sobre este assunto.
A mudança é meramente redução de
custo e não é nacional, depende do gestor
da refinaria. A gerente geral continua afirmando que os
trabalhadores vão gostar das vans e o sindicato continua
afirmando que vai ter luta.
Para economizar custo de transporte, o Sindicato sugeriu
à gerência que a UTE-GLB se integre ao pool de transporte
REDUC e TECAM. O que deixaria de dar R$ 1 milhão por
ano ao pool de transporte da Brasken.

Máquinas de Café
EXPRESSO

COADOR

NO EDISEN TEM CAFÉ
EXPRESSO E DE COADOR
A gerência geral da REDUC afirmou que retirou todas
as maquinas de café da REDUC por ordem da sede. Ocorre
que nas outras refinarias estas maquinas não foram retiradas
e nem dos prédios administrativos, contra argumentou o
sindicato. A gerente, Elza Kallas, disse que fez uma pesquisa e constatou que os trabalhadores não gostam do café
expresso e que o café feito no coador é melhor. A verdade

é economia de custo na REDUC, pois no resto da Petrobrás
as maquinas continuam. O Sindicato solicitou o retorno das
maquinas de café a fim de evitar tratamento discriminatório
dentro da empresa.

Amostradores de gás no GLP
Após denúncia de Risco Grave e Eminente no Parque de
GLP devido ao problema das conexões dos amostradores,
foi incluído na Instrução Operacional que a amostragem
deve ser suspensa em caso de vazamento de gás. O Sindicato orienta aos trabalhadores a não fazerem amostragem e
relatar sempre o problema de vazamento no BDENQ.

Não retorno de dobra
Devido ao numero excessivo de dobras decorrentes da
falta de efetivo e agravado pelos desligamentos, muitos
trabalhadores não retornam para a jornada subsequente
devido a exaustão física. Muitos gerentes novatos e outros
mais audazes estão pressionando os trabalhadores para
retornarem, chegando ao ASSÉDIO MORAL.
O Sindicato orienta os trabalhadores a não retornarem
após 16 horas de jornada por uma questão de saúde e segurança. Caso haja assédio gerencial para o retorno, o trabalhador deve denunciar. Assédio moral é CRIME!

PIDV: novas datas podem ser contestadas
O Sindicato orienta aos trabalhadores inscritos no PIDV
que desejarem manter suas datas de desligamento conforme contrato até 22/05/17, a se manifestarem por e-mail ao
gerente imediato e de RH. Aqueles que quiserem prorrogar,
também devem fazer o e-mail e aqueles que não se manifestarem estão aceitando de forma tácita a nova regra.
A gerência de RH informou que até agora 10 trabalhadores se manifestaram para manter o prazo e 4 se manifestaram
pedindo adiamento.
Caso algum trabalhador que queira manter a data contratada em
22/05/17 não tenha respeitado seu direito, favor comunicar o fato
ao Sindicato através do e-mail jurídico@sindipetrocaxias.org.br

Sindicato solicita abertura
de negociação sobre café da manhã
O Sindicato se reuniu com o gerente
da UTE-GLB solicitando explicações
sobre o corte do café da manhã para os
trabalhadores em Regime Administrativo. A gerência explicou que a sede
orientou o corte do café da manhã devido a diretoria de Gás e Energia ter se

unificado ao Abastecimento numa nova
diretoria chamada de Industrial. Como
não tinha café nas refinarias, igualaram
as UTE´s na pior prática, ou seja, agora
ninguém tem. Outro argumento é não
haver Norma Interna e nem previsão em
Acordo Coletivo de Trabalho.

Sendo assim, o Sindicato solicitou
abertura de negociação para retornar
o café da manhã para os trabalhadores
em Regime Administrativo. Em breve,
o sindicato irá fazer uma mobilização
para discutir com os trabalhadores da
UTE-GLB este problema.

Situação de Insegurança na UTE-GLB
Hoje a UTE-GLB vive numa situação
de insegurança, pois a Torre de Resfriamento do bloco 1 (19PAD) está com
risco de desabamento. A estrutura civil
da torre está escorada de andaime e
existem bloqueios físicos para ninguém
subir ou ficar em baixo devido ao risco
do desmoronamento. O prazo de reparo
estava para 2018, mas o sindicato vem
fazendo pressão para antecipar a data.
Outro problema grave é o risco de
desabamento do pontilhão da estrada da
FABOR no ponto de interligação de vapor da UTE com a REDUC. A gerência
informou que o problema é da REDUC
e que eles estão preparados para, caso
desabe, cortar o vapor imediatamente.
Ou seja, pode ocorrer um acidente a
qualquer momento e podem ter vítimas

caso haja o desmoronamento quando
estiver passando um veículo.
Além disso, foi apresentado pelo
Sindicato a denúncia de que a Rede de

Incêndio está toda corroída e não tem
a manutenção adequada. O gerente
disse que iria averiguar e marcar nova
reunião com o sindicato.

