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O Sindicato de luta
que faz acontecer

A direção do Sindipetro Caxias trabalha todos os dias,
incluindo finais de semana e feriados quando preciso, para
garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados
pela empresa.
Nesta gestão, a assessoria jurídica entrou com mais de
1300 processos diversos, variados entre trabalhistas e previdenciários. Além de termos notificado os órgãos públicos
como o IBP, ANP, MTE, Concer e a própria Petrobrás com
quase 2 mil ofícios enviados.
Entre os efeitos desta luta, podemos destacar a reforma
da passarela que liga a Rodovia Washington Luiz à REDUC,
onde no passado já houve vários registros de delitos entre
seus pedestres e recentemente estava sem iluminação e em
péssimo estado de conservação.
Uma gestão de muita luta e trabalho.

SINDICATO ARTICULADO

Sindipetro Caxias em defesa da vida,
contra a redução de efetivo

Com a intenção de apurar as condições de segurança da Refinaria e
garantir o bem-estar da população,
vereadores do município de Duque
de Caxias criaram uma Comissão
Especial para este fim. A iniciativa é
consequência da Audiência Pública,
convocada pelo Sindipetro Caixas,
realizada na Câmara Municipal, dia
05 de julho.
Além de estar alinhado com parlamentares da cidade de Caxias, a direção do Sindipetro vem realizando um
trabalho de denúncia e investigação
com o Deputado Estadual Gilberto
Palmares, membro da Comissão Parlamentar de Inquérito da Alerj que
investiga o desmonte da Petrobrás e a
venda de ativos da empresa.
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Cartilha de efetivo segundo a NR-20

O Sindipetro Caxias foi
referência para a Federação
Única dos Petroleiros ao realizar um estudo detalhado
do Número Mínimo.
Em um trabalho realizado em parceria com os
petroleiros do Turno e do
HA da REDUC, a Cartilha
de NR-20 foi utilizada pelos
demais Sindipetros como

objeto de estudo dos processos jurídicos para barrar
a redução de efetivo nas
refinarias.
Ocorre que a empresa
sorrateiramente corria contra o tempo para apresentar
uma proposta reprovada pelos
especialistas do Brasil, entre
eles a Dra Leda Leal, a qual
assessorou o Sindipetro Caxias

e o Unificado de São Paulo neste caso.
Após longa análise dos documentos do O&M, foi concluído que nenhum dos números apresentados pela
empresa possuem propriedade para
prosseguir com a redução de efetivo.
Foram detectadas diversas fraudes
nos relatórios e o Sindipetro Caxias
realizou denuncia junto à justiça e
agora aguarda um parecer favorável
em sua tese.

Cancelamento do SPIE

Depois da morte do companheiro
Cabral, em janeiro de 2016, a diretoria
do Sindipetro Caxias conseguiu que
uma nova auditoria do IBP fosse feita
na REDUC, onde a Concer, através da
bancada dos trabalhadores, indicou o
cancelamento do SPIE.
Parece pouca coisa, mas esta ação
fez com que o processo de privatização da Refinaria fosse postergado. Na
época, empresários da China estavam
interessados em comprar a REDUC.
Porém, sem a certificação o interesse
diminui, já que o valor da Refinaria
aumenta devido aos altos custos com
manutenção anual. Ou seja, nenhuma empresa querendo investir em

Refinaria, compraria sem SPIE.
Apesar de uma nova auditoria ter
reativado o SPIE da REDUC, mesmo
com a reprovação do Sindicato, nós
continuaremos a defender que a metodologia de auditoria do IBP é falha,
pois os auditores vem com um script de
aprovação montado, e nós defendemos
uma metodologia que venha para procurar desvios e vícios estruturais nas
unidades. Auditoria de papel é fraude.
Além disso, a cobrança do Sindicato
pela melhoria na manutenção fez que a atividade de subir em tanques fosse suspensa
e já foram instalados tetos de inox em oito
tanques, o que dará mais segurança nas
rotinas de medição dos operadores.

Ajuda no Reembolso do
Benefício Farmácia

Devido às dificuldades criadas pela
burocracia da Petrobrás em reembolsar
os medicamentos, a direção do Sindipetro Caxias se sentiu na obrigação de
ajudar os associados nesta tarefa, pois
muitos já estavam desistindo do próprio
benefício e a Petrobrás ficando no saldo
positivo.

Hoje, o departamento de aposentados tem uma secretária somente para
este serviço, que é uma das maiores
demandas. Os associados comparecem quase que diariamente na sede do
Sindicato para enviar a documentação
pelo portal da empresa, já que alguns
não possuem acesso a internet ou não
sabem como usar.
Recadastramento Petros
Também neste sentido, o Sindicato
auxiliou os associados, principalmente os aposentados e pensionistas, a se
recadastrarem no Plano Petros I e II.
Foram mais de 250 atendimentos.

FACEBOOK.COM/SINDIPETROCAXIAS

Respeito ao ACT
dos empregados
Ao contrário que praticam muitas
empresas e até alguns sindicatos, o
ACT dos empregados do Sindipetro
Caxias é respeitado na íntegra dando
aos trabalhadores segurança e motivação.
O ACT possui robustez, assim
como o nosso do sistema Petrobrás
e é negociado a cada ano ao final das
nossas negociações com a empresa.
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Semana jurídica

Durante o triênio
foram realizadas em
média duas semanas
jurídicas
por ano no
j
arco da REDUC, a
fim de atender seus trabalhadores, bem
como os do TECAM, UTE -GLB e demais associados .
Nestas semanas os trabalhadores puderam esclarecer suas dúvidas nas áreas

trabalhista e previdenciária, bem como
relatar seus conflitos ou demandas que
posteriormente viraram ações.
Continuaremos promovendo estes encontros visto que os trabalhadores que não
possuem tempo para serem atendidos nos
plantões realizados toda semana no Sindicato participam das Semanas Jurídicas.
Nosso Sindicato é para todos os associados,
independente de regime de trabalho.

Reformas no Sindicato

A sede do Sindipetro
Caxias passou por modernização de suas edificações. Foi reformado
o salão dos aposentados
com climatização e instalação de computador
com projetor para melhor apresentação
dos informes nas reuniões. Este salão
recebe o nome do companheiro Manoel
Egídio, uma homenagem do Sindicato
ao petroleiro que dedicou sua vida à luta
da classe trabalhadora.

Também foram construídos dois banheiros externos ao salão
e reformada a sala dos
aposentadosepensionistas,
onde são atendidos para
reembolso do Benefício
Farmácia e outras demandas.
Ainda falta mais modernização,
como a recepção. Mas vamos continuar trabalhando para que fique cada dia
melhor as condições de atendimento aos
associados.

Caminhão de som

Nesta gestão, foi adquirido um caminhão
de som, equipado com aparelhagem moderna e durável, dando ao sindicato autonomia e flexibilidade nos movimentos.
Este veículo participou de grandes atos
no centro do Rio de Janeiro, tanto para
lutas dos petroleiros quanto ajudando os
movimentos sociais e outras categorias.
Isto traz a bandeira de Sindicato Cidadão
para os Petroleiros de Caxias.

Reforma da cozinha

Devido a problemas estruturais na antiga cozinha da Reserva dos Petroleiros, em Tinguá, foi necessário o planejamento
de um novo espaço para que os associados pudessem usufruir
com conforto e segurança.
A antiga estrutura teve que ser derrubada, pois apresentava
problemas no prédio e ameaçava a segurança dos usuários.
A nova cozinha está em fase de acabamento e também
vai ganhar um refeitório amplo coberto. A inauguração está
prevista para antes da nossa tradicional Festa Junina da Reserva, que recebe todos os anos crianças, jovens e adultos
para brincadeiras e danças típicas
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Fornos automatizados
e mais seguros
Após amplo trabalho
da direção do Sindipetro Caxias para
garantir a segurança
dos fornos, foi negociado um termo
de ajustamento da
REDUC com o Ministério do Trabalho e Emprego para
que até 2020, sejam automatizados o
acendimento de 54 fornos. Além disso, toda a instrumentação será refeita
para que o operador tenha todas as
variáveis de controle.

Renovação
ç da frota

Durante este triênio, a frota de automóveis do Sindicato foi renovada aumentando o seu patrimônio e melhorando a
segurança e mobilidade dos diretores.
O Sindipetro Caxias mantém a manutenção destes carros em dia, possibilitando melhor valor na renovação ou
liquidez caso necessário.
Além disso, toda frota está assegurada com as melhores seguradoras do
mercado.

Assessoria Contábil para
declaração de IRPF
Neste ano, o Sindipetro Caxias inaugurou um novo serviço para os associados onde disponibilizou a nossa
assessoria contábil contratada, à fim
de auxilia-los em suas declarações de
Imposto de Renda.
Durante o período de março a abril,
foram atendidos vários companheiros
que, de acordo com o contador, ficaram muito satisfeitos com o serviço e
esperam que continue para o próximo
ano.
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Reconhecimento do sindicato pela sociedade
Durante este triênio o Sindipetro Caxias foi reconhecido como órgão de utilidades pública municipal e estadual.
Além disso tivemos importantes participações em audiências públicas nas duas casas do congresso.
Também neste mandato, nosso presidente Simão Zanardi, recebeu a medalha Tiradentes.
Uma honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro destinada a premiar
pessoas que prestaram relevantes serviços à causa pública do Estado do Rio.
Ainda falta o título de órgão de utilidade pública federal, o qual buscaremos em breve.

Nossa comunicação

Além do Unidade Nacional, boletim semanal
impresso do Sindipetro Caxias, nesta gestão
ampliamos nossa comunicação para as mídias
digitais. Hoje o Sindicato possui uma página
no Facebook com uma rede de mais de 10 mil
curtidas, um perfil no Instagram, um Twitter, além
de um canal no Youtube e uma linha direta para
contato com os trabalhadores via Whatsapp. Tudo
isto, para melhor informar as ações do Sindipetro
Caxias aos petroleiros e toda a população.
Em 2016 começamos a transmitir ao vivo via facebook
reuniões, palestras e atos aumentando o alcance das
nossas atividades. No início deste ano, modernizamos
o nosso portal na internet www.sindipetrocaxias.org.br
com novas cores e um layout mais dinâmico, com melhor
leitura para celular.
É o Sindipetro Caxias conectado com o trabalhador.

Acesso à internet, inclusão digital
O Sindipetro Caxias disponibiliza para o entorno de nossa sede acesso à internet, através do WiFi “O Petróleo é Nosso”, que fica com a senha disponível para a população que transita na região.
Com isso, a população de Duque de Caxias podem ter acesso ao mundo digital, que ainda não está
disponível para grande parte da população carente.
Desta forma, elas conseguem acessar rapidamente mensagens e sites sem pagar por isso. O que, noss
dias de hoje, pode ajudá-las a resolverem pequenos problemas do dia a dia.

