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FORA

BOLSONARO
A fala do presidente Jair Bolsonaro, na Organização das Nações Unidas (ONU) reforça a urgência em
ocupar as ruas em todo o Brasil, no dia 2 de outubro
para exigir o ﬁm do governo.
Entre os inúmeros motivos para o impeachment, o discurso mentiroso de Bolsonaro coloca
o país em uma situação de vergonha mundial por
ter o pior presidente de todos os tempos.
Aos líderes mundiais, o presidente mentiu
descaradamente sobre os combates à pandemia,
aos incêndios ﬂorestais e à crise econômica do
país, com grande repercussão na imprensa internacional e nacional, que apontaram as suas falsas
informações.
Por isso, no próximo dia 2 de outubro é fundamental ocupar as ruas de todo o país pelo #ForaBolsonaro,
por emprego decente, em favor da vida, da renda, contra a fome, a carestia e a reforma Administrativa (PEC
32). É um ato pelo Brasil e pelos brasileiros e brasileiras.
A manifestação está sendo organizada pela FUP,
CUT, demais centrais e Frentes Brasil Popular e Povo
sem Medo, pretende levar novamente milhões de brasileiros às ruas para deixar claro o “basta” deste governo
e exigir que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira
(PP-AL) coloque em pauta um dos mais de 130 pedidos de
impeachment já protocolados na casa.
No município do Rio de Janeiro, a concentração começa às
10 horas na Candelária, com caminhada até a Cinelândia, no
Centro da cidade, onde terá o palco da democracia e pela
vida, a partir das 12 horas.
Vamos todos às ruas para combater um (des)
governo que nada faz para combater uma
inﬂação de 10%. Com gasolina a R$7 o
litro, botijão de gás a R$110 e carne a
R$40 o quilo.
Fonte: CUT

A Petrobrás completa 68 anos
no dia 03 de outubro, em meio ao
maior desmonte de sua história,
cuja conta o governo Bolsonaro
está impondo à população, com
preços absurdos dos derivados, o
que fez disparar a inﬂação e o custo
de vida.
Para protestar, a FUP e seus sindicatos estarão nas ruas nos atos
do dia 02 pelo Fora Bolsonaro e nas
ações solidárias de venda de gás de
cozinha a preço justo, na semana de
04 a 09 de outubro.
A Petrobrás nasceu na década
de 50 após um longo processo de
lutas. Com o lema “O petróleo é
nosso!”, a principal motivação desse
movimento era defender que o petróleo contido no subsolo brasileiro
não nos fosse tomado como havia
sido o pau-brasil, a cana-de-açúcar,
o ouro, ou o café.
Desta vez, o que estava em jogo
era a principal matriz energética e
matéria-prima do mundo. Ter controle sobre essa riqueza era uma
questão de sobrevivência nacional,
considerando um país de dimensões continentais que havia iniciado
recentemente o seu processo de
industrialização.

A FUP e seus sindicatos estão
organizando para a semana do
dia 04 a 09 de outubro novas
ações solidárias de venda de gás
de cozinha a preços justos em
diversos municípios do país, em
continuidade às comemorações
dos 68 anos da Petrobrás, que
serão iniciadas com os atos Fora
Bolsonaro. No dia 04 de outubro,
será também realizado uma
mobilização nacional na Reﬁnaria Landuplho Alves (RLAM), na
Bahia, que completou 71 anos
no dia 17 de setembro, com a
categoria resistindo à sua privatização.
“Em meio à devastação do
Sistema Petrobrás, que penaliza a
população brasileira, os trabalhadores ainda enfrentam uma série
de ataques por parte de uma
gestão autoritária, que nega-se

68 anos depois, não é mais o desenvolvimento nacional que enche
os olhos do governo, mas sim o
repasse do lucro gerado pelos trabalhadores para o mercado especulativo, a ﬁm de agradar acionistas.
Para o Sindipetro Caxias, a Petrobrás é um símbolo do que nós
queremos defender no Brasil, que
é a soberania nacional. É o Estado
brasileiro assumir a responsabilidade pelo bem-estar de 211 milhões
de brasileiros, sejam eles da origem

a dialogar com os sindicatos, reproduzindo na empresa o modus
operandi de Jair Bolsonaro, ao
violar direitos, descumprir acordos e expor a categoria e as comunidades a riscos constantes de
acidentes, como estamos vendo

social que forem.
Apesar do desmonte que está
sendo realizado pelo governo bolsonarista, a Petrobrás tem reconhecimento mundial na prospecção
de petróleo em águas profundas
e hoje, com tecnologia própria,
consegue extrair petróleo de uma
profundidade de 7 mil metros.
O atual governo conseguiu em
pouco tempo privatizar a BR distribuidora, acabar com as Fábricas de
Fertilizante, fechar reﬁnarias e doar
a malha de dutos que faz a distribuição do combustível pelo país. No
ato realizado no Rio Grande do Sul
na última semana, contra o fechamento da REFAP, faixas alertavam
que “sem aniversariante não tem
o que comemorar” e nem trabalho
ou comida no prato de milhares de
famílias brasileiras.
Por isso, precisamos participar
dos atos, precisamos estar nas ruas,
fazendo o processo de convencimento da sociedade, com a família,
amigos, nas associações, escolas,
faculdade e igrejas. Somente os
trabalhadores unidos poderão decidir o futuro da nossa empresa e
garantir que venham muitos outros
aniversários.

em diversas unidades. Por isso,
é fundamental que a categoria
se engaje nas lutas que a FUP e
os sindicatos estão realizando,
participando das manifestações
nas ruas, nas redes e nos locais de
trabalho”, reforça Deyvid Bacelar.
Os atos contra as privatizações no Sistema Petrobrás e os
ataques da gestão bolsonarista
estão acontecendo desde agosto
nas bases da FUP. Já foram realizadas mobilizações na Refap
(RS), na Reman (AM), na Abreu e
Lima (PE), na Replan (SP), na Recap (SP) e na sexta-feira, 24, foi a
vez da Regap, em Minas Gerais.
As mobilizações prosseguem ao
longo de outubro, com atos já
agendados para o dia 01/10 em
Mossoró (RN), 04/10 na RLAM,
05/10 na Reduc, 14/10 na Repar
e 15/10 na SIX.

71 ANOS

A direção do Sindipetro Caxias,
representada pela petroleira Aline Babinsk e o petroleiro Luciano
Santos, estará no dia 04/10, no
ato convocado pelo Sindipetro
Bahia que marcará o aniversário
da RLAM, em São Francisco do
Conde, na Bahia. Além do Sindipetro Caxias, o ato contará com
a participação de representantes
da FUP, CUT, parlamentares e
lideranças sociais e populares.
A manifestação será uma homenagem a grande e importante empresa que é a Petrobrás,
mas também é um protesto
contra a política de privatização
predatória do governo Bolsonaro/Guedes, que está fatiando,
vendendo e colocando à venda
diversas unidades da estatal,
como as suas reﬁnarias, a exemplo da RLAM.
Com a reﬁnaria, estão sendo
entregues os terminais operados
pela Transpetro (Candeias, Itabuna, Jequié e Madre de Deus),

além de 669 km de dutos que
integram a rede da refinaria,
incluindo oleodutos que ligam
a RLAM ao Terminal Madre de
Deus, ao Complexo Petroquímico
de Camaçari e aos Terminais de
Jequié e Itabuna.
Antes disto, o governo Bolsonaro forçou uma queda no
ritmo de produção da unidade,
já preparando o terreno para a
sua venda, apesar de a decisão
ter impactado negativamente a
economia baiana.
Para o Coordenador Geral da
FUP, Deyvid Bacelar, que também é funcionário da RLAM, não
é coincidência que a primeira
refinaria da Petrobrás, criada
antes mesmo da estatal, tenha
sido também a primeira a ser
colocada à venda pelo governo
Bolsonaro. “O objetivo é destruir,
acabar com o estado brasileiro,
principalmente em regiões onde
este governo não tem apoio e
nem votos, como o Nordeste”.

Atenção aposentados e trabalhadores recém-desligados: homologação é no sindicato.
Orientamos aos trabalhadores
que estão se desligando da empresa
a fazerem a homologação junto ao
sindicato.
Apesar de a homologação ser virtual com envio de documentos pela
Petrobrás ao e-mail do trabalhador
que deverá fazer a assinatura digital
no TCRT, o mesmo deverá antes de
tomar quaisquer medidas enviar o
kit de rescisão ao e-mail do jurídico
para análise.
E aqueles que já ﬁzeram a homologação e tiveram desconto indevido
na rescisão do contrato de trabalho
e até o momento não obtiveram
resposta da empresa e queiram
ingressar com ação judicial, orientamos que entrem em contato com o
departamento jurídico via Whatsapp
(21)99439-2680, pois o prazo é de 02
anos a contar da data da saída.

A ação movida pelo Sindipetro
Caxias foi julgada improcedente em
primeira instância, mas o jurídico já
está recorrendo desta decisão. Pois
ela dá margem não só para recurso,
mas para futuras ações, uma vez que
a juíza entendeu que a empresa não
pratica o desconto de Saldo AF.
Fica claro pela defesa da empresa que esses dias descontados
são ilegais e que, apesar de todo o
fundamento da Petrobrás sobre a
possibilidade de desconto devido
ao Banco de Horas, tal fato não é
verídico.
Assim sendo, solicitamos aos
trabalhadores que mandem a folha de frequência com o saldo AF
para o jurídico do Sindipetro Caxias
- juridico@sindipetrocaxias.org.br
para instrumentalizarmos um novo
processo judicial e bem como denunciar ao MPT a fraude no ponto
do trabalhador.
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Os petroleiros e petroleiras têm
até o dia 06/10 para votarem na
eleição da CIPA REDUC 2021/2022.
Quem votou até o dia 21/09
precisará votar novamente, pois
houve um problema no sistema
de votação e por isso os votos
foram zerados. Para participar da
ALINE BABINSCK
10 ANOS
como técnica
de Operação
na Reduc

votação é só clicar no link enviado pela REDUC através do e-mail
corporativo.
Você pode votar em até 9 candidatos(as). Mas atenção, pois se
votar em mais de 9 pessoas seu
voto é anulado automaticamente.
A direção do Sindipetro Caxias

DADC

ANA REGINA SENA EKCY
34 ANOS
como
proﬁssional de
nível técnico
na empresa

2 ANOS
como
representante
do Sindicato na CIPA

SAMUEL CALIXTO URI4
17 ANOS
como técnico
de operação,
13 desses na
Reduc/
Lubriﬁcantes.

5 ANOS como diretor do
Sindipetro Caxias.

No dia 22 começou o novo
contrato do transporte dos turneiros da REDUC. Após muita
reclamação sobre as mudanças
de rotas, o Sindipetro Caxias
levou as denúncias à gerência
da reﬁnaria que restabeleceu
as linhas.
Existe um Grupo de Trabalho
da Petrobrás em andamento
e, segundo o coordenador
desse GT, as adequações serão gradativas, de acordo com
as sugestões enviadas para a
chave CLSE1. O que reforça a
importância da ação conjunta
da direção do Sindicato e das
trabalhadoras e trabalhadores
da refinaria em pressionar a
empresa.

lembra que a eleição para os integrantes da Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes da
Reﬁnaria de Duque de Caxias é
de extrema importância para a
formação deste fórum de luta.
Conheça os candidatos apoiados pelo Sindipetro Caxias:

3 MANDATOS
da CIPA, 1 desses como
vice-presidente

NARCISO BARRETO PDCM
3 ANOS
como técnico
Quimico na
REDUC

16 ANOS
como técnico
de Operação embarcado
na Bacia de Campos

Lembramos da importância
dos petroleiros e petroleiras denunciarem qualquer irregularidade ao Sindipetro Caxias para que

MAURICIO LYRA EK58
15 ANOS
como técnico
de operação
no setor de
lubriﬁcantes
da REDUC

sejam tomadas as providências.
Você pode enviar sua denúncia
para o WhatsApp (21)99663-9953.
Juntos somos mais fortes!

