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FUP torna a cobrar a prorrogação do ACT
Além de deixar claro que o teletrabalho deve ser negociado no âmbito do Acordo
Em meio à gravidade da crise
sanitária, econômica e política que
impõe perdas de vidas e acelera os
níveis de desemprego e pobreza, a
gestão Castello Branco escancara
aquela velha máxima: farinha
pouca, meu pirão primeiro. Retalha
a Petrobrás para privatizá-la a toque
de caixa, aumenta a remuneração
da diretoria em mais de 33%, expõe
os trabalhadores à contaminação do
coronavírus para garantir os lucros
dos acionistas, enquanto propõe 0%
de reajuste à categoria.
Na primeira rodada de
negociação do Acordo Coletivo de
Trabalho, realizada nesta quintafeira, 30, com o RH da Petrobrás e
subsidiárias, os gestores negaram a
prorrogação do Acordo Coletivo em
pleno estado de calamidade pública
e desconsideraram as principais
reivindicações que os petroleiros
aprovaram no 18º CONFUP.

Entre as principais deliberações
aprovadas pelos trabalhadores
no Congresso da FUP estão uma
proposta de referência para a
negociação coletiva do regramento
do teletrabalho, com cláusulas
protetivas no ACT e a garantia de que
a adesão seja opcional; regramento
das tabelas de turno no ACT, com
proteção à jornada de trabalho,
relação trabalho x folga e preservação
da quinta turma; ampliação da luta
pela recomposição dos efetivos

e condições seguras de trabalho;
defesa da Petros e da AMS; medidas
protetivas para os trabalhadores
terceirizados (fundo garantidor);
restabelecimento da validade do
ACT por dois anos; suspensão das
punições e perseguições políticas
por participação nas greves de
2019 e fevereiro de 2020; garantia
de emprego; reposição das perdas
salariais; reparação dos direitos
violados pelas medidas de resiliência
impostas pela gestão da Petrobrás.

Assembleia de prestação de contas do ano de 2019
No dia 10 de março, pouco antes
da quarentena da crise sanitária, os
petroleiros membros do Conselho
Fiscal puderam apurar as contas do
Sindipetro Caxias no exercício 2019.
Após leitura de toda documentação,
os presentes aprovaram as
contas apresentada pela
tesouraria da entidade.
Os balanços e planilhas de prestação
de contas do exercício 2019 ficarão
disponíveis para os associados do

Sindipetro Caxias de forma virtual e
pré-agendada.
Podemos adiantar que no exercício
de 2019 superamos a meta da previsão
orçamentária terminando assim o
exercício com um superávit acima do
previsto.
Para ter acesso à documentação,
basta entrar em contato via celular ou
mensagem, para o n° 21-99293-6576,
e agendar com o diretor Paulo Cardoso.
Os documentos estarão disponíveis

de segunda-feira a sexta-feira, de 10h
às 17h, até o dia da assembleia de
prestação de contas, que será no dia
14 de agosto, às 19:00 horas, conforme
edital.
Este é um momento importante
para sabermos onde aplicamos o
dinheiro pago em mensalidades e
outras contribuições para a luta do
trabalhador contra o golpe neoliberal
aos petroleiros no ano de 2019.
Participe!
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital, conforme artigo 12 parágrafo 1º, do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação
e Refinação de Petróleo de Duque de Caxias, situado na Rua José de Alvarenga, 553/Centro, o Presidente convoca todos os
associados que compõem a base de representação do Sindipetro Caxias na REDUC, Terminal de Campos Elíseos - TECAM,
Estação de Compressão do Vale do Paraíba, em Arapeí, UTE-GLB e Aposentados/Pensionistas a comparecerem à assembleia
no dia 14 de agosto de 2020, na sala virtual do aplicativo ZOOM, às 19 horas, em primeira convocação, e às 19:30 horas,
em segunda e última convocação com qualquer número de presentes para tratar dos seguintes pontos de pauta:

1- Aprovação das contas do Sindipetro Caxias no exercício 2019;
2 - Previsão orçamentária do Sindipetro Caxias para o ano de 2020.
Duque de Caxias, 31 de julho de 2020
Simão Zanardi Filho | Presidente

Para participar da assembleia virtual os interessados
devem seguir as seguintes etapas:

5 - TODOS os associados(as)que acessarem a sala
virtual irão passar por uma sala de espera para
conferência dos dados e habilitação pela lista de
participantes. Esse passo é importante para garantir
a segurança das informações e imagem de todos e
todas as participantes.

1 - Todos os associados(as)que desejarem participar
da Assembleia devem, obrigatoriamente, se cadastrar
na secretaria do sindicato entre os dias 03 e 13
/08, exceto aos sábado e domingo, entre 10 e 18h,
através do telefone (21) 99439-9198. Essa etapa visa
garantir que os trabalhadores(as)são sindicalizados e
estão em dias com suas obrigações;

6 - TODOS os associados (as) devem apresentar
seus crachás quando solicitados. Será necessário
habilitar o vídeo para esta ação.

2 - Todos os associados(as) habilitados a participar
da Assembleia de Prestação de Contas precisam
ter acesso à internet e devem baixar nos seus
CELULARES, TABLETs ou COMPUTADORES o aplicativo
ZOOM (https://zoom.us/signin). Este App é grátis e
pode ser baixado de qualquer loja virtual (Google
Play ou Apple Store);

7 - O microfone dos associados habilitados será
fechado na entrada e durante a reunião para
garantir a ordem de inscrição e a prioridade nas
falas. O moderador, com a ordem da mesa de
condução da assembleia, irá habilitar o microfone
do participante que quiser fazer uso da palavra para
retirar sua dúvida de acordo com as inscrições.

3 - A secretaria do sindicato enviará o LINK de
ACESSO para todos os delegados previamente
cadastrados 12h antes do início da assembleia .
Todos que receberem devem clicar no LINK em azul
para acessar a reunião. Recomendamos que todos
façam testes de acesso ANTES do início, para evitar
imprevistos. O Sindipetro Caxias não se responsabiliza
por eventuais problemas de acesso ou instabilidades
de conexão.

8 - A manifestação do associado(a), quando
solicitado pela mesa, ocorrerá através do CHAT de
MENSAGENS e/ou pela opção LEVANTAR a MÃO do
App.

4 - Todos os associados (as) devem,
obrigatoriamente, preencher sua identificação no
ZOOM com o seu nome de guerra (Ex.: Carlos Silva conhecido como SILVA), unidade de trabalho (REDUC,
TECAM, UTE-GLB , ECOMP/ARAPEÍ, aposentados,
aposentadas e pensionistas) e a sua matrícula
(Ex.:8888888-8); JOÃO – REDUC - 111111-1

9 - TODOS(AS) devem contribuir para o bom
andamento da assembleia e lembramos que o
participante deve cuidar e se responsabilizar pelas
imagens compartilhadas por seu equipamento,
ficando sujeitos(as) à expulsão da reunião conforme
avaliação da organização da assembleia.
À Assembleia Geral Ordinária de Prestação de
Contas vai cumprir seu papel de ser um fórum de
esclarecimentos quanto aos temas e fortalecimento
da classe trabalhadora na defesa de direitos e da
soberania nacional.
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Reunião virtual de aposentados e pensionistas
Nossa próxima
r e u n i ã o
d e
aposentados e
p e n s i o n i sta s e stá
agendada para o dia
04/08, 10h. Devido

ao isolamento social,
faremos de forma
virtual via aplicativo
do ZOOM.
Pa ra p a r t i c i p a r o
associado deve se

cadastrar enviando
nome completo para o
whatsapp da secretaria
de aposentados e
pensionistas (21)
98318-1809. O link para

acesso à reunião será
enviado no mesmo
dia, com pelo menos
30 minutos de
antecedência. Não
deixe de participar!

COVID-19: Sindicato já doou 4 toneladas de
alimentos em ação solidária
Estamos todos
convivendo há mais de 120
dias com uma agressiva
e violenta pandemia,
que somado ao descaso
dos governos federal
e e sta d u a l , s a b o ta m
diariamente o direito de
viver dignamente. É na
tentativa de amenizar
este sofrimento, que a
direção do Sindipetro
Caxias, desde o início da
pandemia, em meados de
março, vem ajudando as
comunidades e famílias
carentes, principalmente
na baixada fluminense
e especial em Duque de
Caxias, onde fica situada a
base do Sindipetro Caxias.
Até o m o m e nto, o
sindicato distribuiu 4
toneladas de alimentos
em cestas básicas para
comunidades carentes,
500 frascos de 50ml de
álcool em gel e 2000
máscaras dupla face (com
os dizeres “privatizar faz
mal ao Brasil” junto o
logotipo da FUP e do
Sindipetro Caxias).
Na última semana, os
filiados ao Sindipetro

Caxias doaram mais de
300 Kg de alimento à 25
famílias que resistem em
um acampamento em
Cachoeiras de Macacu a
ocupação Aldir Blanc, na
comunidade do Tabuado,
onde há mais de 15 anos

Caxias, representando os
petroleiros de nossa base,
fizeram este movimento
de solidariedade
nesses tempos de
aprofundamento da
pobreza, graças ao
p re s i d e nte m i l i c i a n o

a população cobra que a
prefeitura construa casas
para quem precisa. São
trabalhadores informais
ou desempregados,
muitas do próprio
COMPERJ e que lutam
para ter um teto.
O M ov i m e nto s d o s
Atingidos por Barragens
- MAB tem ajudado
com alguns materiais na
montagem de uma rede
para abastecimento de
água para estas famílias e
os diretores do Sindipetro

e seus ministros
entreguistas.
O MAB e o Sindipetro
Caxias diante do total
descaso do governo e

do abandono do nosso
povo estendem as mãos
para aqueles que mais
necessitam. Com isso
demonstramos unidade
e consciência de classe.
Diante de toda
dificuldade que nosso
povo tem sofrido nesse
período de pandemia,
a g rav a d a p e l o t o t a l
desmonte das poucas
políticas públicas que
vem acontecendo no
nosso município e no
Brasil, respondemos com
a solidariedade entre os
trabalhadores.

Série de lives aborda
turno de 12 horas
Nas
últimas
semanas, a diretora
Andressa Delbons tem
recebido convidados
no programa ao vivo
SINDILIVE para falar
do regime de turno
de 12h que está em
v i g o r n a re f i n a r i a ,
p o ré m i m p o s t o d e
forma unilateral pela
empresa.
Nos programas
passados, já foram
abordadas diversos

Clique aqui e
se inscreva no canal
do Sindipetro Caxias
aspectos da saúde do trabalhador, por pesquisadoras
da Fiocruz e Fundacentro, além do seu aspecto jurídico
e da história da construção da tabela de turno da
REDUC.
Todos estes programas estão disponíveis no canal
do youtube do Sindipetro Caxias.
Cada semana a SINDILIVE vai tratar de assuntos
de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras

das bases do Sindipetro
Caxias, sempre com
a presença de um
especialista para sanar
dúvidas e curiosidades
da categoria. Inscrevase no canal do youtube
e ative o sininho para
receber notificação das
próximas lives.
A participação da
categoria durante o
programa é importante
para enriquecer ainda
mais o conteúdo.

Gestão Castello Branco quer calar a voz dos
trabalhadores
Não bastasse as punições
e demissões arbitrárias
decorrentes das recentes
greves da categoria
espalhadas por todo o
território nacional e, apesar
do acordo firmado junto
ao TST em face do último
dissídio de greve, persistem
as ações antissindicais no
Sistema Petrobrás.
A perseguição política
na empresa parece ter
virado regra e começam
a pipocar, com frequência
cada vez maior, o número de
dirigentes sindicais punidos.
Dessa vez um dos diretores
do Sindipetro Caxias, Luciano
Santos, recebeu uma pena
sob sigilo (documento

NP-3) numa ação clara de
intimidação na tentativa de
restringir sua ação sindical.
A punição do diretor
sindical vem justamente
às vésperas do início das
n e go c i a çõ e s d o n o s s o
acordo coletivo de trabalho,
logo após aprovarmos no
último CONDUC moções em
defesa dos trabalhadores
punidos e em defesa da
classe trabalhadora em
geral, e definirmos no
XVIII CONFUP como uma
das pautas prioritárias de
campanha a reversão das
punições e demissões dos
trabalhadores no último
período. Como iniciar um
processo negocial com esse

nível de arbitrariedades?
É importante destacar a
indignação desta instituição
acerca da perseguição
política de um dirigente
sindical, especialmente um
dirigente que faça parte
dela.
As gerações passadas
lutaram pela democracia e
pelo direito a liberdade de
expressão e de organização e
temos de zelar pela garantia
destes direitos que foram
conquistados com muita
luta pelo povo brasileiro.
O mandato do diretor
sindical está a serviço da
categoria e não a serviço
da gestão bolsonarista,
sendo compromisso do

dirigente expor a verdade
para os trabalhadores e a
sociedade. Nosso mandato é
dos trabalhadores e é a eles
que devemos satisfação.
Acesse neste link a pauta
de reivindicações enviada
à Petrobrás e subsidiárias:

https://fup.org.br/
images/downloads/
a c t- 2 0 2 0 - 2 0 2 2 . p d f e

acompanhe o processo
de negociação através do
RADAR FUP.

Clique aqui

Fortaleça a nossa luta.
Filie-se ao Sindipetro Caxias!
É só baixar a ficha de filiação em sindipetrocaxias.org.br/documentos/ficha-defiliacao.pdf e entregá-la preenchida a um de nossos diretores ou diretoras.
Clique aqui e baixe a ficha de filiação
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Petrobrás apresenta contraproposta de ACT
com perdas para a categoria
A gestão Castello Branco não
só propôs 0% de reajuste para os
trabalhadores, como apresentou uma
contraproposta que impõe perdas
ainda maiores para a categoria,
como fim da dobradinha; aumento
de até 1.422% no grande risco da
AMS, penalizando os mais velhos e os
menores salários; redução da HE na
troca de turno, entre outras medidas
que apontam para o desmonte do

ACT e reforçam o descumprimento de
legislações e acordos mediados pelo TST.
Em relação ao teletrabalho, o RH
sinalizou a possibilidade de uma reunião
sobre o tema, fora do âmbito do Acordo
Coletivo. A FUP reiterou a reivindicação
da categoria de negociar o regramento
do teletrabalho no ACT e encaminhará
à empresa uma proposta de data para o
início das negociações.
Além disso, a gestão da Petrobrás,

que já vem invisibilizando as
contaminações e mortes pela
covid-19 entre os trabalhadores
terceirizados, se nega a restabelecer
o Fundo Garantidor, se eximindo
de qualquer responsabilidade
com esses trabalhadores, que
são os mais desprotegidos e
vulneráveis em meio à pandemia.
Resumo da proposta feita pela
Petrobrás à FUP em 30/07:

Econômico
- 0% de reajuste no salário e em todos os benefícios
- Fim do adicional de campo terrestre
- Retirada da HE Feriado no Carnaval, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro e 15 de novembro
- Diminuição da HE Troca de Turno para 50%
Estabilidade de emprego
- Empresa nega trazer para o ACT o acordo já existente que ela mesma fez com o MP da Bahia que proíbe
demissão coletiva por 5 anos sem prévia discussão com os sindicatos.
- também se nega a negociar estabilidade perto da aposentadoria
AMS:
- Administração pela associação (Fim da autogestão)
- Custeio 60 empresa x 40 trabalhadores (hoje é 70/30)
- Reajuste do grande risco em até 1422%, média de reajuste em 143%
Teletrabalho: Se recusa a negociar o regramento no ACT. Propõe reunião específica sem deixar claro que
será uma reunião informativa ou negociação.
- Fundo garantidor : Se recusa a discutir sobre garantias para os trabalhadores terceirizados
Acompanhamento de dependentes
Se nega a abonar dias de acompanhamento de dependentes ao médico, diz que banco de horas já serve
para isso.

SINDILIVE relembra história da construção
da quinta turma
No dia 21 de julho, como parte
da série de lives que a direção do
Sindipetro Caxias vem produzindo
sobre o Turno de 12h no refino, fizemos
um programa que contou com a

participação do diretor Simão Zanardi.
Zanardi trouxe o resgate histórico
da construção da tabela de turno
ininterrupto de revezamento praticada
até fevereiro deste ano, conquistada
no Acordo Coletivo de Trabalho pelos
petroleiros, com jornada diária de 8h
e 5 grupos de trabalho.
Os trabalhadores do turno até 1988,
trabalhavam com 4 grupos em regime de
8 horas, sendo a relação trabalhoxfolga
de 3×1, conforme a lei 5811/72.
Com a promulgação da Constituição

Federal de 1988, a empresa teve que
criar o turno de 6 horas e implantar a
Quinta Turma. Mas ainda assim, este
regime era ruim e em 1992, passamos
a ter 5 grupos de 8 horas, com a relação
3×2 conquistada por ACT.
“Foi a nossa luta que conquistou a
Quinta Turma, as folgas e o intervalo
mínimo de 11 horas intrajornadas”,
lembra Simão.
Você pode assistir o programa na
íntegra no canal do youtube e no
Facebook do Sindipetro Caxias.

