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::: ELEIÇÃO DO CA DA PETROBRÁS :::

A HORA É AGORA! VOTE SILVIO SINEDINO, POR
UM MANDATO COM INDEPENDÊNCIA E LUTA!
A categoria tem até o dia 9 para votar no candidato do Sindipetro-LP e da FNP

A

eleição para o CA (Conselho
de Administração) da Petrobrás foi para o segundo turno e a FNP apoia o candidato Silvio
Sinedino - o segundo mais votado
durante o primeiro turno com 2.395
votos.
Há uma diferença de votos, mas
que já foi superada na eleição de
2012, quando o companheiro Sinedino foi eleito em 2º turno, após ficar
em 2º lugar no 1º turno.
A eleição, em 2º turno, acontece
até 9 de fevereiro. A apuração acontece no dia 10 de fevereiro.
No 1º turno, dos 62.752 eleitores
apenas 13.923 votaram durante a
eleição - o que representa 22,18% de
participação. Com esses dados, mais
uma vez reforçamos a necessidade
de que a categoria, neste 2º turno,
reverta este resultado e vote em peso
na candidatura de Sinedino.

aposentados, defendeu a Petros, denunciou os abusos, irregularidades,
maracutaias da gestão da Petrobrás
nas contratações de serviços, venda
de ativos, inclusive a venda da Refinaria de Passadina. Dentro das limitações, fez tudo que pode ser feito
devido a estrutura do conselho que
garante maioria esmagadora para
o acionista majoritário (governo) e
para os demais acionistas.
Sinedino é comprometido com a
categoria e as propostas da FNP na
defesa dos direitos dos trabalhadores da ativa e aposentados.
O CA é um espaço importante de
discussão e denúncias sobre os desmandos da direção da empresa com
repercussão negativa direta para a
categoria.
Por isso, não podemos deixar a
federação chapa branca dos governistas ocupar este espaço que pertence a toda a categoria.
POR UMA CANDIDATURA INDEO outro candidato durante seu
PENDENTE, VOTE SINEDINO!
mandato no CA endossou a venda de
Durante seu mandato, Silvio Sine- ativos da Petrobrás, não fez a defesa
dino defendeu a Petrobrás enquanto contundente contra os Leilões, nem
patrimônio do povo brasileiro, defen- enquanto conselheiro, nem enquanto
deu os direitos dos trabalhadores e cordenador geral do Sindipetro NF.

Este candidato defende a repactuação, a separação de massas, a RMNR
e tudo mais que tem prejudicado tanto os trabalhadores ativos quanto
aposentados.
Além disso, o candidato chapa
branca faz parte da corrente dominante do PT, que também está à frente do governo federal e tem garantido
a maioria dos representantes do CA.

O que é o CA?
O CA é o órgão máximo da Petrobrás. É dele que saem as principais
diretrizes para o planejamento estratégico da companhia. Portanto um
fórum importantíssimo para que um
representante dos empregados, principais responsáveis pelos êxitos da
companhia, tenha condição de influir
nessas decisões estratégicas.

::: JUSTIÇA:::

PETROBRÁS É CONDENADA EM R$ 10 MI POR VIOLAR DIREITO DE GREVE
A Petrobrás foi condenada pela Justiça Trabalhista a
pagar R$ 10 milhões a título de danos morais coletivos
pela suposta “prática de condutas antissindicais e violação ao direito de greve”, durante ação da companhia
em uma greve realizada em Duque de Caxias (RJ), em
2009.
A decisão, que foi unânimidade, foi motivada por
uma ação civil pública, proposta pelo Ministério Público
do Trabalho.

O MP investigou e depois entrou com a ação por
conta de uma paralisação de cinco dias, em março de
2009, na REDUC, que estava prevista para começar no
dia 23.
A gerência da Petrobrás “segurou” os trabalhadores que iniciaram o turno no dia 22 de março, o que foi
constatado durante inspeção no local feita por procuradores do Trabalho, segundo o TRT/RJ.
“Tal atitude, além de ferir a dignidade do trabalha-

dor, eis que o obriga a permanecer em seus estabelecimentos, frustrando o exercício de sua liberdade de ir e
vir, laborando [trabalhando] até a exaustão, sem locais
apropriados para descanso, visa frustrar a deflagração
do movimento”, diz o relator da decisão, juiz convocado
Leonardo Dias Borges.
A decisão prevê que os R$ 10 milhões deverão ser
revertido ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).
Cabe recurso ao próprio TRT/RJ.
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PETROLINO meteBRONCA!
RPBC E ALEMOA
SOU PROCOP ATÉ MORRER! As gerências da RPBC e da Alemoa, usando como desculpa o
Procop, deixou a rapaziada sem ceia de fim de ano. Todo mundo que tava trabalhando ficou
a ver navios. Já nas outras unidades todo mundo comeu e bebeu até se fartar. O bom dessa
história é que logo teremos uma pesquisa de ambiência e sei que a peãozada lembrará disso.
DOBRA PRA MIM, NÃO DOBRA PRA VOCÊ Na refinaria, tem supervisor eventual do CRA
(Craqueamento) que quer virar o rei das dobras. E o pior, ferrando a peãozada do setor. Pra
poder gerar dobra pra ele mesmo, tira a dobra dos demais. É o papa-dobra da RPBC.
UO-BS
CONFRATERNIZAÇÃO VIROU CASO DE SAÚDE Rolou, no final do ano, a festa de confraternização
na UO-BS com a presença de próprios e terceirizados. Tudo tava bom e gostoso, mas no dia seguinte a rapaziada não acordou nada bem. Foi um festival de gente passando mal por causa da comida.
Só de CAT emitida, foram 12 (daqueles que tiveram coragem de fazer). O que me surpreendeu é que
ninguém do setor da saúde ou da empresa foi averiguar o que aconteceu.
CADÊ A CHEFIA? Na primeira reunião do ano o gerente do SMS, a gerente do setor de saúde
e a gerente de ambiência não compareceram à reunião agendada e nem mandaram prepostos. Será que os gerentes estão preocupados em escutar os trabalhadores? Hummm... To
achando que não.
MEXILHÃO
IMPROVISO Estão transformando um tanque, que foi projetado originalmente para receber
óleo diesel, em tanque de estocagem de MEG (Mono Etileno Glicol) - produto químico utilizado
para evitar a formação de hidratos durante a elevação de hidrocarbonetos para a unidade de
produção. O problema é que essa mudança vem sendo feita sem planejamento adequado, com
válvulas improvisadas, e mangueiras cristal espalhadas pelo piso sem nenhum tipo de identificação. Ou seja, um cenário perfeito para acidentes. E o pior, se isso acontecer, como é de
praxe, a culpa vai cair nas costas de quem opera e não de quem autorizou esta gambiarra.
MERLUZA
CADÊ O COMPROMETIMENTO? Fiquei sabendo que em decorrência de um vazamento da
bomba de alta pressão, dois companheiros acabaram sendo expostos ao benzeno. O vazamento para atmosfera aconteceu durante uma semana. O pessoal da manutenção bem que
tentou, mas não pôde efetuar o reparo devido à falta de peças. E pra piorar a situação, a
Petrobrás não sanou o vazamento porque a parada da bomba comprometia a produção. Que
absurdo é esse? É assim que estamos comprometidos com saúde e segurança?
FOLGA É FOLGA Todo mundo que trabalha em plataforma sabe como é bom ficar em terra
firme nos dias de folga. Só que a chefia parece que esquece que a rapaziada tem família e
vida social aqui fora.Os caras marcam cursos obrigatórios nos dias de folga e acham que tá
tudo bem. Não tá tudo bem! O ideal seria fazer o curso quem quer e não obrigar o trabalhador
fazer contra a vontade. E ainda por cima nos dias que está longe do trabalho. Se liga, né?
Vamos deixar o pessoal descansar em paz!
O PESSOAL ANDOU PERGUNTADO E AQUI VAI A RESPOSTA O pessoal lançou essa pergunta:
“é correto afirmar que a exposição de um trabalhador a hidrocarboneto aromático só pode ser
confirmada se for comprovada através dos exames médicos? Se não for comprovada, podemos
dizer que não existiu exposição?”. E o Sindipetro, como não dorme em serviço, buscou a resposta: “Esta afirmação é incorreta. Apenas na IN-02/95 do anexo 13-A/NR-15 há referência à emissão
de CAT nos casos de exposição aguda que apresentem sinais ou sintomas de intoxicação aguda
(item 4.1.2 combinado com 4.3 e seguintes). Na prática, as empresas em geral só reconhecem
“sinais ou sintomas” se o trabalhador(a) apresentar alteração no exame biológico de exposição
( ácido trans-transmuconico na urina). A caracterização da exposição como temos visto é quase
sempre uma batalha. Utilizamos todas as informações possíveis a que podemos recorrer, em
particular a recuperação detalhada do histórico ocupacional de cada trabalhador(a). O fluxograma
da portaria 776 de Vigilância da saúde trata da caracterização da exposição de forma breve”.
FAÇA O QUE EU FALO, MAS NÃO FAÇA O QUE EU FAÇO O GG resolveu mandar uma mensagem de
final de ano para os trabalhadores: “que em 2014 o espírito de trabalho em equipe se fortaleça e possamos continuar crescendo”. Até dei risada quando soube da mensagem, porque na prática o único
espírito de equipe é fazer todo mundo rachar de trabalhar. Na hora de dividir os lucros na equipe, a
conversa muda de figura. Vamos parar de blá blá blá e por na prática o que vocês pregam!
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PILÕES
TEM DITADOR EM PILÕES Em Pilões existe um supervisor de contratada que está ditando novas
leis trabalhistas. Ele está trocando funções do pessoal, obrigando a fazer os serviços que ele mandar,
mesmo não sendo atribuição dos cargos dos funcionários. E quem se negar a cumprir as tarefas vai
pro olho da rua, como aconteceu recentemente. O próprio supervisor fala, pra quem quiser ouvir, que
aqueles que não cumprirem suas ordens vão ser demitidos. E o pior é que esse supervisor já havia
trabalhado na área e aprontado algumas, como esconder feridos dentro do carro para não contabilizar
acidentes. Saiu, e agora voltou, com a corda toda. Quem deixou esse ditador voltar e por quê?
TEM CONTRATADA MANDANDO MAIS QUE FISCAL Tem setor de Pilões em que fiscal de
contrato tem medo da contratada. Isso porque quando ele tenta obrigar a contratada a cumprir as recomendações do contrato e de SMS, sua chefia imediata aparece logo pra defender
a terceirizada. Por que será? Estamos de olho!
EDISA
E A LEI DO CÃO IMPERA NA RSPS/BS/SPO Tem célula em que o clima tá tenso: A nova
empresa reduziu pessoal, atua sob “a lei do cão” e os trabalhadores seguem angustiados.
A coletividade de antes agora é bem menor. Falta respeito e sobra assédio. Que ambiente é
esse? Quero ver mudança já!
A ERA DO GELO SAIU DAS TELAS DO CINEMA E FOI PARAR NO EDISA No 4º andar do
EDISA III, em pleno verão, há duas semanas completas a temperatura vai na casa dos 15°C.
Tudo para garantir os equipamentos da TIC. E a orientação é: tem frio, põe casaco. Vou mandar colocar no próxima ACT a seguinte cláusula: distribuição de casaco de pele pra força de
trabalho. Cadê o conforto térmico citado na NR 17? Se a empresa não tem como se enquadrar à citada NR, manda a turma pra casa e abona até resolver o problema.
ALEMOA
TEM GENTE AGUADA Em plena era do Procop, onde tudo tem que ser economizado, um cidadão andou aprontando. O cara mandou o motorista da unidade ir até sua casa para buscar um
“documento”. Diante disso, o profissional foi até lá e a mãe desse cidadão entregou o tal “documento” com um porém: “cuidado pra não derramar”. O motorista trouxe a encomenda achando aquela conversa muita estranha. Chegando na unidade descobriram que o documento, na
verdade, era canjica! Bem quentinha! Tô achando que o rapazinho tava aguado para deslocar
um trabalhador para buscar docinho. E quando o Ulbaldini foi questionado por essa situação, a
resposta foi: “Não tem problema porque ele tem crédito!”. Quanto abuso e cara de pau!
TEBAR
ESSE INCÊNDIO NINGUÉM APAGA O SMS não tá atuando de forma preventiva e o sistema de
combate a incêndios anda numa situação pra lá de precária. No Tebar, existem 4 caminhões de
combate, sendo que um deles está há mais de 10 anos (isso mesmo) esperando uma carroceria nova. Já na área terrestre, existem 2 bombas elétricas e uma emergencial de diesel. O negócio tá tão ruim que só uma bomba elétrica tá funcionando e a toque de caixa, já que opera 24h
por dia correndo o risco de pifar e dar uma zebra danada se tiver um acidente. Outro problema
é que na ponte de acesso aos píeres existem conjuntos semelhantes para combater incêndios,
mas lá apenas os conjuntos a diesel estão operando. A situação na unidade tá tão ruim que se
acontecer qualquer vestígio de fogo a população do entorno do Tebar (e que não sabe de nada)
pode vivenciar uma catástrofe. Será que vai ser preciso acontecer uma tragédia?
TERCEIRIZADA VIROU A EMPRESA DO NÃO A Queiroz Galvão desconhece qualquer lei trabalhista.
Tudo pra ela é não! Cat Não existe, direitos Não existem, acidentes Não existem e assim vai… Dois
companheiros sofreram lesões no local de trabalho e até hoje nada da empresa emitir a CAT. Um
deles tá afastado faz mais de um ano. Outro absurdo foi a demissão de um trabalhador que apresentava problemas auditivos sérios e mesmo com testemunhas a empresa não quis nem saber.
E a cereja do bolo disso tudo é o profissional de saúde que exerce a função de carrasco por lá. O
cidadão acha que tá todo mundo saudável (mesmo o pior acidentado) e dá murro na mesa quando
confrontado pela rapaziada. Haja irregularidade! Isso tudo tem que parar!
UTGCA
O POVO TÁ NEM AÍ! No dia 22/01 um companheiro sofreu um acidente na unidade (arco elétrico 13,8KV). O duro é que o caso só foi comentado no DDS geral no dia seguinte ao ocorrido e
graças a uma exigência do Sindicato. A situação tá tão esquisita que a ambulância da terceirizada acessou a área operacional com o giroflex e sirene desligados, somente com o pisca-alerta
ligado. Ora, acidente é acidente ou será que existe um procedimento novo de resgate?

::: EMISSÃO DE PT NA RPBC FORA DOS PADRÕES. DE QUEM É A CULPA? :::
Em reunião com o RH da RPBC na sexta-feira, 31 de janeiro, o gerente de SMS comentou
que durante auditoria comportamental foi constatado um problema: os trabalhadores não
estão seguindo os padrões na emissão de PT, realizando a tarefa nas salas dos setores e não
na área, como deveria ocorrer. Segundo ele, é muito importante que o padrão seja seguido.
O Sindicato concorda e também considera muito importante que os trabalhadores sigam os
padrões estabelecidos. Entretanto, não concordamos com a forma individualizada como o
gerente de SMS tratou o tema. Todos nós sabemos, e o peão de chão de fábrica mais ainda,
por que muitas vezes as PTs são emitidas de maneira incorreta: por pressão dos chefias!

Entre atrasar um serviço para garantir a emissão de PT correta, ou acelerar os serviços,
mesmo com erros na PT, para garantir que a refinaria opere a pleno vapor, chefes e gerentes
sempre escolhem a 2ª opção. E sempre através de pressão e assédio. Por isso, o Sindicato
considera uma ótima oportunidade esta auditoria para que a empresa, finalmente, volte seus
olhos para esse problema e perceba que a raiz dessas inconformidades não está no chão de
fábrica, mas sim na alta cúpula da empresa e nos cargos de chefia. O gerente de SMS afirmou
que se houver atraso não há problema e que os chefes não devem hostilizar o trabalhador por
isso. Em tese, maravilha! Na prática, ainda estamos pagando pra ver.
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::: DIREITOS :::

FNP SOLICITA REUNIÃO COM A PRESIDENTE
GRAÇA FOSTER PARA DISCUTIR PIDV
A FNP enviou no último dia 29/01
um ofício à presidente da Petrobrás,
Graça Foster, e ao diretor Corporativo
e de Serviços, José Eduardo Dutra,
solicitando para o mais breve possível
uma reunião para discutir detalhadamente o PIDV (Programa de Incentivo
ao Desligamento Voluntário).
Desde já, mesmo com alguns questionamentos ainda a serem feitos, a
FNP se posiciona contra este programa (que sequer foi negociado com as
entidades sindicais, diga-se de passagem). Aliás, não podemos deixar de
lembrar que a presidente novamente
mentiu para os trabalhadores, pois garantiu em reunião com a FNP, no ano
passado, que não existia nenhum plano ou estudo para um programa de demissão voluntária na empresa. Eis que
meses depois somos surpreendidos
com esta medida unilateral.
Com base na informação falsa da
presidente, diversos trabalhadores se
aposentaram sem que pudessem optar
pela adesão ou não a este programa.
Entendemos que esta medida é tomada pela empresa com a intenção deliberada de se livrar daqueles aposentados que ainda estão na ativa, mas são
considerados um peso pela alta direção. É evidente que a Petrobrás encara
o PIDV como mais uma forma de cortar gastos à custa dos trabalhadores. É
de se esperar que a partir deste plano a
empresa substitua esses empregados
por um contingente de trabalhadores
mais novos, mas com salários bem
inferiores. Não seria exagero afirmar

reclamações e anseios que a base
nos repassou e que serão levadas ao
gabinete da presidência para conhecimento de Graça Foster e do diretor
Dutra.
1) Em relação às datas fixadas para
adesão ao programa, que elas sejam
retroagidas (em relação à idade e àqueles que se desligaram recentemente)
e também estendidas (em relação ao
prazo final de inscrição);
2) Os valores indenizatórios oferecidos são bem inferiores aos concedidos
em iniciativas passadas;
3) Que seja retirada dos chefes a
prerrogativa para definir quando o empregado poderá se desligar da empresa após aderir ao programa. O trabalhador deve decidir;

::: REUNIÃO DIA 6/2 DISCUTE O TEMA :::

4) Que a bonificação oferecida
àqueles que continuarão na empresa
para passar conhecimento aos novos
seja maior;

A Petrobrás agendou para o
dia 6 de fevereiro, no EDISE, Rio
de Janeiro, reunião entre a FNP e
o RH Corporativo para tratar do

PIDV. Para saber o resultado da
negociação, confira matéria nos
sites do Sindipetro-LP e da FNP.
Fique ligado!

5) Que os petroleiros readmitidos
sem a Petros busquem solução junto
ao Fundo de Pensão e, assim, tenham
a chance (se assim desejar) de aderir
ao programa;

também que podem ser substituídos
por terceirizados, que além de salários
menores, sofrem também com menos
direitos.
Mas apesar de nossa posição

contrária, entendemos que muitas
dúvidas e reclamações dos trabalhadores devem ser encaminhadas
e discutidas com a presidente. Por
isso, listamos a seguir algumas das

6) Que seja facultativo ao trabalhador aceitar ou não os prazos de permanência propostos pela empresa, podendo sair imediatamente após aderir
ao programa, caso seja seu desejo;

QUAIS OS RISCOS DO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA?
PRESERVAR A MEMÓRIA TÉCNICA
Mesmo com uma boa formação antes de entrar na empresa, quem qualifica um petroleiro é a atuação prática lá
dentro. Significa que a falta de memória técnica é um risco, pois traz mais
insegurança. Sendo assim, o critério
imposto pela Petrobrás de divisão dos
grupos é um grande problema.
Quem determina a classificação dos
trabalhadores aptos são os gerentes.
Isso permite que na divisão dos trabalhadores em grupos prevaleça uma política de privilégios e represálias, ao invés

::: FIQUE LIGADO :::

da necessidade de manter viva a memória técnica. Isto é, a gerência define
do jeito que quer. Ficam mais tempo os
amigos do rei e vão logo embora os que
contestam a perversidade do sistema.
Vale lembrar que o número de acidentes fatais na Petrobrás tem sido
crescente. Se não houver preocupação
em preservar a memória técnica, o aumento da insegurança é previsível.
Ainda mais em uma empresa em
que 80% da força de trabalho está
terceirizada e o efetivo próprio sobrecarregado.

RECUPERAR O EFETIVO PRÓPRIO
Essa é outra preocupação que os trabalhadores devem ter com o PIDV. São
15 anos sem recomposição do efetivo
na Petrobrás. Mesmo que a empresa
afirme a realização de concurso público
no segundo semestre deste ano, serão
abertas vagas suficientes para suprir
todo o déficit?
Os processos seletivos costumam
contratar um número muito pequeno de
trabalhadores. A sobrecarga de trabalho, junto com a terceirização, tem sido
uma das principais causas dos aciden-

tes fatais e outros vários problemas. Se
já existe uma deficiência no número de
trabalhadores, com a redução do quadro efetivo, os que sofrem acúmulo de
funções e de trabalho serão ainda mais
impactados.
Assim, exigimos que a Petrobrás discuta com os trabalhadores, através do
sindicato e da federação, para garantir a
recomposição do quadro próprio e redefinir os critérios de classificação nos
grupos por função e órgão de lotação.
Fonte: Imprensa Sindipetro AL/SE

O Sindicato orienta que os trabalhadores realizem o cálculo da ação de RSR até março. A execução termina
em abril. Mais informações, entre em contato com o Departamento Jurídico: (13) 3202.1101
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::: ESCLARECIMENTO :::

DIA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE:
PETROBRÁS RECORRE DA DECISÃO

A

pesar de termos conquistado, na Justiça, o direito ao Dia
de Embarque e Desembarque,
conforme divulgado no site do Sindicato, os trabalhadores embarcados
não viram essa nova realidade na prática. O que acontece é que a Petrobrás,
no dia 19 de dezembro (último dia do
expediente forense), entrou com um
recurso tentando reverter a decisão.
Com esse revés, instituído pela esta-

tal, os trabalhadores das plataformas
de Merluza e Mexilhão ainda não terão
como usufruir desse benefício.
Segundo a Legislação vigente, a
implementação desse benefício só se
dá quando a empresa não interpõe recurso ou no prazo de contra-razões de
recurso ordinário, seja instituída uma
ação de cumprimento.
Diante do posicionamento da Petrobrás, o Departamento Jurídico do

REVISÃO DO FGTS: ESCLARECIMENTOS
À CATEGORIA PETROLEIRA
procedente esse tipo de pleito.
Recentemente, saiu uma decisão do Juizado que embora não
tenha reconhecido o direito à correção, foi clara quanto à ilegalidade
da TR (índice atual que reajusta o
Fundo),deixando claro não reconhecer o pedido por entender que o
advogado que ajuizou a ação deveria
ter requerido que fosse declarada a
ilegalidade do índice, o que não foi
feito.
O Departamento Jurídico, tendo
como precedentes ações análogas,
como Pouso Alegre e Foz de Iguaçu,
entende que é muito difícil o reco-

nhecimento desse direito, embora
entenda legítimo. Sendo assim, a
orientação é aguardar as decisões
dos tribunais que podem levar os
juizados a alterar o entendimento,
podendo previamente ser ajuizada a
ação em nome do Sindicato junto a
uma das Varas Federais.
Em tempo
Apesar do que a mídia divulga,
além da repercussão sobre o julgamento favorável das ações de Pouso
Alegre e Foz do Iguaçu, o Departamento Jurídico do Sindipetro continua com o mesmo posicionamento.

A eleição para o C.A da Transpetro acontece entre os dias 14 e 22
de fevereiro e o Sindipetro-LP apoia
Mateus Ribeiro para ocupar a vaga
de representante dos trabalhadores
da Transpetro.
Mateus Ribeiro é Técnico de
Operação do Terminal de Cabiúnas,
conquistou sua liderança nas mobilizações da categoria. Participou ativamente da greve de 2013, estando
presente no ato no Rio de Janeiro
contra a venda do Campo de Libra,
duramente reprimido pelo Governo
Federal.
Foi membro da Cipa do seu Terminal, todas as vezes que a disputou.
Mateus é membro da Oposição ao
Sindipetro-NF e apoia a FNP nacionalmente, em defesa de um sindicalismo independente do governo e dos
patrões, que não troca os direitos da
categoria por cargos gerenciais.
Mateus foi candidato ao CA da
Transpetro em 2013, na qual foi para
o 2° turno, disputando apertada eleição com o atual representante eleito.

PRESTE ATENÇÃO ANTES DE ASSINAR O ASO!

FAÇA SEU RECADASTRAMENTO!
Em virtude do número expressivo de associados com dados inexistentes
ou desatualizados, o Sindipetro-LP continua convocando a categoria a realizar
o recadastramento de suas informações junto à entidade.
Dados como telefone, e-mail e endereço, além de fotos, seja de sócios diretos ou de dependentes, estão na lista de prioridades desta etapa de atualização
cadastral.
As informações podem ser repassadas ao Sindicato através do do preenchimento da ficha de atualização que está disponível no site e encaminhadas
aos nosso diretores, entregues na nossa Secretaria ou através do e-mail secretaria@sindipetrosantos.com.br com as fotos digitalizadas do sócio e dependentes. O telefone para contato é: (13) 3202.1102.

SE NÃO CONTIVER OS RISCOS A QUE VOCÊ ESTÁ EXPOSTO, ESCREVA!
Eu... declaro ter efetuado os exames que constam deste ASO, porém não observo a descrição dos riscos a que estou exposto durante minha atividade profissional, conforme segue:
Esses seguem como exemplos para o empregado colocar no ASO sem prejuízos de outras
substâncias a que esteja exposto.
Exposição a BTX
(composto com Benzeno, Tolueno e Xileno);
Ruído - Hidrocarboneto - H2S - Biológico - Vibração - Particulados no ar

FALE COM OS DIRETORES
DIRETORES LIBERADOS (Base Santos)
Ademir Gomes Parrela: (13) 99164.3441
João MARCOS (13) 99137.9972
César Caetano (13) 99164.8330
Paulo Gilberto de Almeida (13) 99138.0453

Sindipetro apoia
Mateus Ribeiro

Sindipetro-LP aguardará o desembargador, responsável pelo processo,
estipular o prazo das contra-razões ao
recurso da empresa. A partir daí, entrará com o pedido de implementação
em folha do Dia do Embarque e Desembarque.
Ressaltamos que essa medida não
tem data prevista, pois dependemos
do desembargador para disponibilizar
o processo e assim ser analisado.

::: JURÍDICO:::

Devido ao número expressivo de
associados buscando informações
sobre a correção do saldo do FGTS, o
Sindipetro-LP, através do Departamento Jurídico, vem esclarecer por que não
representa ainda essa ação.
A grande maioria das pessoas
que possui interesse em ingressar
com esse processo tem que, obrigatoriamente, reivindicar seu direito
junto ao Juizado Especial Federal –
órgão que detém competência absoluta para julgar ações cujo valor seja
inferior a 60 salários mínimos. O que
tem acontecido sistematicamente é
que esse juizado vem julgando im-

{ELEIÇÃO C.A TRANSPETRO}

EXPEDIENTE O Petroleiro

DIRETORES LIBERADOS (Base São Sebastião)
VALDEMAR Barbosa do Amaral (12) 99106.0521
AFONSO Muniz (12) 99107.0537
FALE TAMBÉM COM OS DIRETORES DE SUA BASE!
ACESSE O NOSSO SITE! Lá, você encontrará a lista completa de celulares
LINK DIRETO: http://tinyurl.com/atp8v42
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