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MAIS UM RETRATO DO DESCASO DA GESTÃO
COM A SAÚDE DOS TRABALHADORES
A direção do Sindipetro Caxias esteve, no
dia 12/05, na U-4500 da REDUC para veriﬁcar
a denúncia de ruído muito alto na unidade devido a um problema de vazamento de vapor de
alta pressão (#600), pela parcializadora do compressor C-4500001.
Foi veriﬁcado que um técnico da Firjan esteve lá e fez a medição de ruído, porém o resultado dessa medição não foi divulgado para
os trabalhadores. Foi somente estabelecido na
Instrução Operacional (IO) da unidade que os
técnicos de operação devem usar além do protetor auricular tipo concha, o tipo plug também.
Foi veriﬁcado no sistema de Registro de Segurança de Processo (RESP) que desde 2018 já
haviam relatos sobre esse mesmo problema, que
até agora não teve uma solução deﬁnitiva.
A direção do Sindicato irá continuar cobrando providências sobre os altos ruídos.

ISENÇÃO DO IMPOSTO
DE RENDA SOBRE O
EQUACIONAMENTO DA PETROS
O Sindicato obteve ganho em sede de tutela
antecipada, que também foi conﬁrmada em sentença, quanto a isenção do Imposto de Renda do Equacionamento da Petros. O processo encontra-se em
tramitação para processamento em grau de recurso.
Após a conﬁrmação em sede de sentença, a Petrobrás que também é parte integrante do processo,
emitiu um ofício nos autos do processo aﬁrmando
que: “deduzirá, da base de cálculo do imposto de
renda retido na fonte mensalmente, os valores das
contribuições extraordinárias devidas à PETROS,
assim como o faz em relação às contribuições regulares.”
Desta forma, o trabalhador não deve alterar a
sua declaração de imposto de renda em decorrência
da ação coletiva, pois, a tutela antecipada será cumprida com o não lançamento do tributo na fonte.
Após a tramitação ﬁnal do processo, serão devolvidos os valores de tributação realizadas à maior
ao trabalhador.

Conforme noticiado no boletim
Unidade Nacional 730, o Sindipetro Caxias requereu via ofício que
a Petrobrás deixe de limitar as
HETT a 40 minutos diários por
ausência de fundamento.
Este descumprimento do
nosso ACT é no mínimo curioso:
primeiro a empresa tenta burlar os
direitos dos trabalhadores alterando o
local do ponto a ﬁm de tentar forjar PSTs em
menor tempo.
Depois, quando conquistamos o direito
à manutenção do relógio de ponto na entrada da fábrica, a empresa estabelece “da sua
própria cabeça” que o HETT se limita a 40
minutos.

Não há previsão no atual
ACT de qualquer limitador do
HETT a 40 minutos. No ACT
anterior havia, mas no atual
não. Logo, a empresa deve
pagar todo o tempo de HETT
computado nos relógios de
ponto, sem qualquer limitação
de tempo e com todos os reﬂexos
cabíveis nas demais verbas.
É necessário que os trabalhadores
que se enquadram nesse limitador enviem
os comprovantes para o jurídico via whatsapp (21)99439-2680 ou para o e-mail juridico@sindipetrocaxias.org.br para que
a assessoria do sindicato possa ingressar
com ações judiciais.
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SINDICATO MARCA REUNIÃO PARA
TRATAR DE ALIMENTAÇÃO NA REDUC
Existem dois problemas principais dentro
da fábrica que têm sido relatado pelos trabalhadores: a qualidade da comida oferecida no
refeitório e o vale que os trabalhadores em teletrabalho estão recebendo.
Já realizamos diversas ações com relação a alimentação - desde as denúncias
que incluíam a baixa quantidade de proteína que estava sendo oferecida nas
refeições principais e lanches... até
ﬁscalização com a participação
da vigilância sanitária para
observância das condições
dos restaurantes.
Com relação ao VA/
VR, recebemos a denúncia
de que no início da pandemia
os trabalhadores em home ofﬁce recebiam diretamente no
contracheque um valor variável
referente a alimentação, conforme os
dias trabalhados no mês. Porém, após um
período, passaram a receber outro valor depo-

Sindicato retoma
reunião mensal com
a empresa sobre
SMS/COVID no TECAM
A reunião de SMS bimestral foi substituída,
no último ano pela reunião de EOR da Petrobrás
devido a pandemia e a ausência da maioria dos
trabalhadores nos terminais por causa do teletrabalho/ home oﬃce.
Neste período, todas as demandas dos terminais e estações foram debatidas durante a reunião da EOR ou enviadas pelas recomendações
adicionais de segurança, via ofícios.
Agora pelo motivo de não haver mais EOR/
FUP, decidimos consultar a empresa sobre a
possibilidade de haver uma reunião mensal de
SMS/ COVID para tratarmos destes temas.
A proposta foi aceita e será realizada quinzenalmente, o qual no mês de maio ocorreu no
dia 12.
Esperamos o apoio de todos(as) para construirmos a pauta da próxima reunião em junho.
Para isto basta contactar um diretor da base
Tecam ou falar direto com o Coordenador Paulo
Cardoso.

sitado no vale. Esses valores, entretanto, seriam
sempre menores que os estabelecidos no nosso
acordo coletivo de trabalho (ACT).
Uma demanda histórica dos trabalhadores
do horário administrativo é a substituição da
alimentação/refeição pelo vale refeição. Seria
possível fazer essa transição? Sob que circunstâncias?
Na UTE-GLB foi estabelecida de forma
unilateral a implementação do cartão de alimentação, sem que a discussão fosse encerrada pelo
sindicato.
Ocorre que na REDUC, ao contrário do TECAM e da UTE, o número de trabalhadores é
muito superior e se faz ainda mais necessário
que haja um estudo para elaborar o melhor plano para a alimentação dos trabalhadores, seja in
natura ou via vale.
A direção do Sindipetro Caxias solicitou
uma reunião com a Petrobrás, agendada para
o dia 26/05, para tratar sobre esses problemas
relativos à alimentação na Reﬁnaria, e outros
assuntos.

AS MENTIRAS QUE
A PETROBRÁS CONTA
Máscara PFF2 para todos os trabalhadores, distanciamento social, álcool em todos
os espaços da empresa, nenhum petroleiro
contaminado ou morto. É assim que a gerência da Petrobrás enxerga a REDUC com
seu óculos cor-de-rosa. Quando na verdade,
o que os trabalhadores recebem são máscaras
de pano simples que mal cabem no rosto de
uma criança, aglomerações em diversas áreas
e ocultação de dados.
Em resposta ao pedido de tutela de urgência elaborado pelo Sindicato em março,
tendo em vista os números crescentes de casos de coronavírus e a Parada de manutenção
da U-1210, a Petrobrás juntou ao processo do
TRT um documento relatando o incrível país
das maravilhas, onde Alice dorme o sono dos
justos e sonha com o mundo ideal.
No documento, a Petrobrás enfatiza que
irá realizar testes tipo RT-PCR em seus “colaboradores” e que segue os protocolos de segurança estipulados pela OMS – Organização

Mundial da Saúde, além de fornecer máscaras
e álcool em gel aos trabalhadores. Diz que “A
saúde e segurança das pessoas sempre foi e
sempre será prioridade da Petrobrás”, - mas
infelizmente não é a realidade para quem está
sem os óculos.
A Petrobrás mente, e oculta dados. Uma
das razões da Federação Única dos Petroleiros
ter encerrado sua participação nas reuniões de
EOR, que somente rodava em círculos sem a
empresa fornecer informações concretas aos
sindicatos representantes dos trabalhadores.
A direção do Sindipetro Caxias gostaria
muito que tudo que está escrito no documento
anexado ao processo fosse verdade. Pois desta maneira, os petroleiros e petroleiras estariam em segurança, e suas famílias estariam
tranquilas, sem risco de contaminação pelo
vírus. Não iremos parar de cobrar por mais
segurança no ambiente de trabalho.
Nenhum petroleiro a menos. Eduarde,
presente!
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RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ
COMEMORA 32 ANOS
A Reserva Biológica do Tinguá - unidade
de conservação administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) localizada no Rio de Janeiro - completa 32 anos de criação no dia 23 de maio.
A Reserva Biológica Federal do Tinguá
estende-se por uma área de 26 mil hectares e
abrange seis cidades, sendo a maior parte dentro
do município de Nova Iguaçu; abrange também
parte de Duque de Caxias, Petrópolis e Miguel
Pereira e Engenheiro Paulo de Frontin.
Em 1941, através de decreto, foi criada a Floresta Protetora da União Tinguá, Xerém e Mantequira em terras de domínio público federal, que
incluem mananciais denominados Serra Velha,
Boa Esperança e Bacurubu, os quais até hoje con-

tribuem para o abastecimento de água para boa
parte da Baixada Fluminense.
Uma grande mobilização da comunidade do
entorno para que a área fosse protegida inicia-se
em 1987. Após longa discussão com a comunidade do entorno, foi realizado um plebiscito na
comunidade de Tinguá, em Nova Iguaçu, para
deﬁnir se a categoria da unidade de conservação
seria parque nacional ou reserva biológica.
Em 1988 e em 1989 o presidente do IBAMA
faz algumas visitas ao local e em maio de 1989 o
decreto criando o parque nacional esteve na mesa
do Presidente José Sarney, no entanto após pressão da bancada ambientalista o presidente opta
por categorizar a unidade de conservação como
parque nacional.

A criação da Reserva Biológica do Tinguá se
deu através do Decreto nº 97.780 de 23 de maio
de 1989, que representa o ponto culminante da
oﬁcialização de um longo processo com o objetivo de proteger a área.
Em 1997, a reserva foi declarada Patrimônio
da Humanidade pela Unesco e está incluída na
reserva da biosfera da Mata Atlântica.
O Sindipetro Caxias é parceiro do ICMBio
que cuida da Reserva Biológica, contra as ameaças
de caçadores que matam animais silvestres para
vender carnes exóticas ou os capturam para exportação e venda. Entre os mamíferos, ainda existem
exemplares da suçuarana na região. Também encontrado na Reserva dos Petroleiros que ﬁca ao
lado da entrada do parque pelo acesso de Tinguá.

INFORME SINDIPETRO CAXIAS

FGTS  ANO 1999 A 2013

O Sindipetro Caxias vem recebendo
inúmeros questionamentos sobre a tese
que seria julgado no ultimo 13 de maio
pelo STF. A referida tese pretende trocar o índice da correção fundiária de
TR pelos índices INPC, IPCA ou
IPCA-E (sendo estas mais vantajosos).
No ano de 2014, o sindicato entrou com inúmeras
ações individuais sobre o tema.
Ao observar a mudança no cenário
econômico do País em 2016, e prevendo que a mudança de conjuntura socio econômica não seria favorável, o sindicato em proteção aos seus associados, preferiu
seguir com o tema em sede de demanda coletiva (já que, com a perda da ação individual o
trabalhador poderia ser condenado em custas e
honorários sucumbenciais).

Assim, tivemos algumas poucas ações individuais que foram perdidas e a ação coletiva
também foi julgada improcedente, pois no ano
de 2018 o Superior Tribunal de Justiça julgou
improcedente a referida tese com o seguinte
fundamento:
“A remuneração das contas vinculadas ao
FGTS tem disciplina própria, ditada por lei,
que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”.
Hoje, o jurídico do sindicato aguarda ansiosamente a decisão do STF, pauta a que foi
adiada para dar seguimento as atividades, individualmente quanto ao tema. Caso seja favorável o julgamento, o sindicato irá resguardar o
direito de seus associados.
Qualquer dúvida entrar em contato via
WhatsApp (21)994392680
Ou no site http://sindipetrocaxias.org.br
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Informe eleição CIPA TECAM
Já está em andamento a eleição para a
Gestão 2021/2022 da CIPA TECAM e segue
até 13 de Julho de 2021, data da posse da nova
CIPA.
Com o objetivo de garantir a discussão
sobre a prevenção de acidentes e o direito do
empregado a um ambiente de trabalho seguro e saudável, a CIPA deve ser integrada por
pessoas comprometidas com os trabalhadores.
É tarefa dos membros da comissão identiﬁcar os riscos do processo de trabalho, analisar as causas das doenças e acidentes e propor
medidas para sua solução, exigir o cumprimento das cláusulas relativas à segurança e
saúde do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT),
elaborar o mapa de riscos, realizar inspeções

periódicas, auxiliar no desenvolvimento e na
implementação do PCMSO e PPRA, entre outras ações.
O Sindipetro Caxias parabeniza desde
já os candidatos que possuem esse perﬁl
e deseja que a próxima gestão seja combativa e atuante, para que a CIPA continue a manter sua tradição de debates
dos problemas e busca de soluções em
benefício de toda a categoria.
Não se esqueça de votar! O seu
voto é muito importante para garantir
uma CIPA combativa no sentido da garantia dos direitos dos trabalhadores e na
promoção de um ambiente de trabalho mais
saudável!

PETROS: VOTE NOS
CANDIDATOS DA FUP

ÚLTIMA SEMANA
PARA ENTREGA
DO IRPF 2021

Os Conselhos Deliberativo e Fiscal fazem parte da gestão da Petros e são muito
importantes na administração e no controle
econômico e ﬁnanceiro da fundação.
A composição dos dois conselhos é paritária: metade dos representantes é escolhida pelos patrocinadores e a outra metade
é eleita pelo voto direto dos participantes
ativos e assistidos.
Isso signiﬁca que metade do conselho
representa os nossos interesses e a outra
metade, os interesses da atual gestão da
Petrobrás, que segue a cartilha do governo
Bolsonaro.
Não podemos permitir que a cadeira
que é dos participantes e assistidos ﬁque
com um representante da atual gestão da
Petrobrás. Seria a mesma coisa que por o
time em campo e o goleiro ser da equipe
adversária.
Votar nos candidatos apoiados pela
FUP e seus sindicatos é garantir a defesa
dos nossos direitos e um mandato plural e
representativo.

O Sindipetro Caxias junto com sua
assessoria contábil disponibiliza todos os
anos o atendimento para auxiliar na quitação do Imposto de Renda, gratuito para
todos os ﬁliados.
Para isto, basta entrar em contato
pelo e-mail adm@contemporaneacontabilidade.com.br ou celular / WhatsApp
(21)99749-6011 (Contador Sérgio Ramos) e fornecer os dados pertinentes do
ano passado. Devido a pandemia, a assessoria será por meio virtual.
Qualquer dúvida entrar em contato com nossa secretaria pelo WhatsApp
(21)99439-9198.


 Vote 53 para Conselho Deliberativo
Rafael Crespo e Anselmo Braga

 Vote 43 para Conselho Fiscal
Felipe Grubba e Luiz Mário

ACOMPANHE NOSSAS REDES E COMPARTILHEW
https://www.facebook.com/juntospelapetros2021
https://www.instagram.com/juntospelapetros
https://twitter.com/juntospetros

AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS:
Para ter acesso à documentação do
Imposto de Renda acesse o link a seguir
do portal externo da AMS: https://amsportalexterno-ci8cin28u3.dispatcher.br1.
hana.ondemand.com
Neste link você terá acesso ao Comprovante da AMS e, aqueles que saíram
no PIDV, terão acesso a declaração de
rendimentos da Petrobrás 2020.
O rendimento da PETROS você
pode acessar em https://www.petros.
com.br ou no aplicativo da Fundação.
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