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CADASTRAMENTO PARA AS ASSEMBLEIAS
Na última semana, a direção
do Sindipetro Caxias iniciou
uma campanha convocatória
para o cadastramento de todos
os petroleiros das bases de
representação do Sindicato para a
participação de futuras assembleias.

É simples, basta entrar em
contato com a secretaria do
sindicato via telefone ou whatsapp
nos números (21) 99439 -2680
ou 99439-9198, em caso de
trabalhador da ativa ou (21) 983181809 em caso de aposentado

e pensionista e apresentar os
documentos abaixo. Caso você
já tenha realizado o cadastro
para qualquer assembleia virtual
anterior, você já está registrado em
nosso sistema para as assembleias
sobre o ACT deste ano.

Para realizar o cadastro o petroleiro deve apresentar:
- Foto de perfil atual (estilo selfie);
- Endereço de e-mail e telefone para contato;
- Página do Busca Empregado (somente para não filiado);
- Grupo de turno ou se trabalha em horário administrativo;
- Local de trabalho (Reduc, UTE-GLB, Tecam ou Ecomp-Arapeí);
- Foto frente e verso do crachá (ativos), crachá azul (aposentados) ou carteira da AMS (pensionistas).

ÔNIBUS DE TURNO na reduc
O SINDIPETRO CAXIAS sempre foi
contrário à alteração do transporte
do turno e por inúmeras vezes
pontuou a precariedade das vans mesmo antes de sua implementação
- principalmente com relação à
segurança dos motoristas e usuários,
uma vez que estão na mira dos
assaltantes.
Com as inúmeras ocorrências
de assaltos nas linhas de vans da
REDUC e das empresas do entorno

continuamos a bater nessa tecla: era
necessário o retorno dos ônibus para
que fosse garantida a segurança dos
trabalhadores e trabalhadoras.
Com a pandemia há mais um motivo
para o retorno dos ônibus e por isso
esse tema é também pauta recorrente
das reuniões de EOR que acontecem
todas as segundas e quintas-feiras
com a gerência da refinaria.
Desde quinta-feita, 27/08, algumas
das linhas do turno passaram a ser

atendidas por ônibus: Niterói, Leblon,
Petrópolis, Santa Cruz, Barra, Recreio
e Freguesia.
Mais uma vitória da direção
do Sindipetro Caxias juntos com
trabalhadores!
Continuaremos cobrando a
substituição de vans por ônibus em
todas as linhas para a segurança
d e t o d o s o s t ra b a l h a d o r e s e
trabalhadoras da base de Duque de
Caxias.

estamooss jjuunnttooss nnessa luta!
essa luta!
estam
Se puder,

fique em casa!

Fique por dentro das ações e notícias
em sindipetrocaxias.org.br
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Sindipetro Caxias denuncia sucateamento da REDUC

Mais uma vez o Sindipetro Caxias
volta a denunciar ao Instituto Brasileiro
de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
uma série de comportamentos da
gestão da Refinaria Duque de Caxias
que infringem a NR-13.
A direção do sindicato alertou
sobre o flare F-5801, cujo laudo
dos trabalhadores da inspeção de
equipamentos aponta o fim da
campanha do equipamento, ou
seja: passou da hora de realizar a
sua manutenção. Mesmo ciente,
o gerente do setor subtraiu do
relatório de inspeção as pendências
dos profissionais habilitados que
classificaram a necessidade de
manutenção do flare - que faz parte
do sistema de segurança da refinaria
- como imediata.
A “canetada” pelo gestor foi em

um relatório no programa ACET, onde
o gerente frauda a real condição de
precariedade do F-5801. Lembramos
do técnico de operação Luiz Augusto
CABRAL, assasinado em 2016 por
negligência da gestão. A investigação
do referido acidente apontou
ocorrência de fraude no relatório
mais recente à época, que escondia

a baixa espessura do teto do tanque
TQ-7510.
Com a espessura de uma casca de
ovo, o teto não suportou o peso do
trabalhador, que caiu e morreu cozido
dentro de um tanque com produto a
mais de 80ºC numa armadilha armada
pela gestão da REDUC em 2016 e a
história de manipulação se repete.

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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Persistem os problemas com a
alimentação na REDUC
O sindicato tem
recebido denúncias sobre
a quantidade reduzida de
carne e outros tipos de
proteína nas quentinhas,
abaixo da gramatura
especificada no contrato de
alimentação. A Petrobrás
aumentou em 50% a
jornada dos petroleiros e
reduziu o bife pela metade!
Como dizia nossa vó,
saco vazio não para em
pé. Trabalhar mais, e se
alimentar menos é uma
combinação de risco.
Além da péssima
qualidade da refeição
- carne emborrachada,
comida sem gosto... as

reclamações sobre a
realidade da alimentação
do dia a dia não param,
principalmente depois que
a comida passou a ser
servida em quentinhas. Isso
levou muitos trabalhadores
e trabalhadoras a ter que
gastar seu dinheiro em
pedidos de entrega de
refeições fora da REDUC.
A direção do Sindipetro
Caxias pede que os
petroleiros e petroleiras
realizem a reclamação
s o b re a re fe i ç ã o n a
Refinaria de Duque de
Caxias formalmente pelo
canal de reclamação
utilizando a chave EKXB

ou apoioalimentacao@
petrobras.com.br, com
cópia oculta para sms@
s i n d i p et ro cax i a s . o rg .
br e/o u s ecretaria@
sindipetrocaxias.org.br
Sem evidência de
problema a cobrança não
tem efeito! Esse banco de

Não fique alienado!
Só o Sindicato informa
sobre tudo o que você
precisa saber.

Já acessou o site do sindicato?

sindipetrocaxias.org.br
Notícias, Alertas e muitas novidades.

informações nos ajudará
na cobrança aos gestores
e nas denuncias aos órgãos
competentes. Vamos lutar
pela melhora e fazer valer
os e-mails sobre as queixas
para garantir a saúde
alimentar de todos e todas
na refinaria.

Sindlive
Ações Coletivas
No dia 19 de agosto,
a advogada e assessora
do Sindipetro Caxias foi
a convidada da SindiLive
onde comentou sobre
as ações coletivas que
estão em andamento.
Ela também tirou
dúvidas dos petroleiros
que participaram pelo
chat.
Entre os temas
abordados, a dra.

Clique aqui e
se inscreva no canal
do Sindipetro Caxias
Roberta falou sobre o processo de homologação
virtual, a ação do Relógio de Ponto, PCR, Regime de
Trabalho, Ação de Resiliência, Hora Extra entre outros.
Você pode assistir a gravação que está disponível
no canal do Youtube e no Facebook do Sindipetro
Caxias. As atividades do jurídico do Sindipetro Caxias

estão funcionando de
forma virtual devido
à pandemia do
Coronavírus.
Para agendamento
com as advogadas no
plantão jurídico que
acontecem todas as
terças e quarta-feira,
você deve entrar em
contato via celular pelo
número ( 2 1 ) 9 9 4 3 9 2680.

A Transpetro não é moeda de troca de golpista
O governo militar
do Messias continua
a mostrar a que veio.
E ele nunca mentiu,
sempre disse que os
trabalhadores deveriam
escolher entre direitos
sociais ou emprego.
O amigo do Adriano
da Nóbrega, aquele
acusado de assassinar
a vereadora Marielle
Franco, afirmou
diversas vezes que os
empresários são quem
precisam de “apoio e
auxílio do governo”. O
ministro “ChicagoBoy”
Paulo Guedes mostra
todo o seu interesse
em privatizar, ou seja,
entregar aquilo que é
público e que atende
aos interesses do povo
para os seus amigos
banqueiros, donos do
chamado “mercado
financeiro”.
Nessa mesa de
negociação espúria, a

Transpetro virou moeda
de troca para servir aos
i nte re s s e s d a fa m í l i a
Bolsonaro, que é amiga do
Queiroz, conhecido pelas
rachadinhas e cheques. A
Transpetro informou que a
atual presidenta Cristiane
Marsillac renunciou ao
cargo e será substituída por
Gustavo Santos Raposo.
Esses dois personagens
têm passagem pela Vale,
aquela empresa privatizada
que foi responsável pelo
maior acidente ambiental
d o p l a n e ta , a l é m d o
assassinato de muitos
cidadãos.
Os militares, atuais
amigões do centrão, estão
em pé de guerra com os
banqueiros privatistas. A
Transpetro é a empresa que
controla toda a logística
de petróleo e derivados,
podendo desequilibrar o
abastecimento nacional
e pode favorecer aos
interesses financeiros

de muitos colegas do
Guedes “ipiranga”. Na
mão desses “gestores do
mercado” a Transpetro
pode protagonizar um
n o vo d e s a st re , co m o
aquele de 2000, ocorrido
na Baía da Guanabara; pois
o retorno ao investidor
está acima da segurança
e do atendimento das
necessidades do nosso
povo.
Mas agora, o outro
golpista Rodrigo Maia,
chefe do centrão e atual
presidente do congresso;
senta em cima dos 56
pedidos de impeachment
e cobra um preço para
tal…cargos nas empresas
estatais para as bancadas
“BBB”, que tiram direitos
do povo. É ai que entra a
Transpetro, uma empresa
com grande impacto na
vida dos trabalhadores e
dos cidadãos.
O Sindipetro Caxias
está atento e é contra

a privatização da
Transpetro, bem como
a utilização dos cargos
na sua estrutura para
ser vi r co mo mo ed a
de troca para manter
a continuidade desse
governo militar genocida
que não se importa em
deixar 115 mil brasileiros
morrerem de COVID-19.
Só a organização dos
trabalhadores e a luta
diária por soberania e
direitos sociais podem
impedir que mais golpes
contra a democracia e
os interesses nacionais
se perpetuem na nossa
história. O Sindipetro
Caxias sempre esteve
do lado certo, o lado
da classe trabalhadora,
denunciando os
golpes e mantendo a
resistência contra a
venda da Petrobrás
e do nosso petróleo.
Junte-se a nós, FILIE-SE
ao SEU SINDICATO.

