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ACT: FUP só aceita discutir
cláusulas econômicas
A Petrobrás apresentou nova proposta de Termo
Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho no último dia
17 de novembro. Como afirmou a FUP, a proposta já
nasceu morta e parece que os diretores da empresa não
têm pressa em fechar o acordo.
Desta vez, a proposta econômica foi de 6% de reajuste do salário básico em setembro de 2016 e 2,8% em
março de 2017, não retroativo. Além disso, eles insistem
em tentar inserir questões não econômicas, sendo que o
ACT tem validade de 2 anos e só vence em 2017. Neste
ano, a FUP e seus sindicatos, querem apenas o reajuste

econômico como termo aditivo ao acordo. Propostas relacionadas à hora extra, jornada de trabalho ou qualquer
outro item do ACT devem ser remetidas para as Comissões de Negociação, após o fechamento do acordo.

Convite: Reunião dos Aposentados e Pensionistas
O ano está chegando ao fim e nossa última reunião de 2016
será no próximo dia 06 de Dezembro, às 10 horas, no Sindipetro Caxias.
s.
Em seguida, nosso tradicional churrasco de confraternização.
Contamos com a presença de todos!

Benefício Farmácia
Continua valendo a última regra para o benefício.
Graças ao esforço dos diretores da FUP, todos os trabalhadores têm direito ao ressarcimento dos valores
gastos com medicamentos durante o período em que o
programa foi suspenso.
A partir de setembro de 2016, foi implementado um sistema informatizado, que a
pessoa deve digitalizar e enviar a receita médica e a nota fiscal. Não há mais uma rede de
farmácia credenciada, agora, pode-se comprar

os remédios em qualquer farmácia, pegando apenas a
nota fiscal para, depois, requerer o reembolso.
Desta forma, é necessário que o beneficiário tenha
em mãos as notas do período de setembro de 2015 até
o final de agosto de 2016 e as novas a partir
desa data. Cada trabalhador deve recuperar
suas notas e receitas médicas, digitalizando
todas, por etapa, seguindo o cronograma.
O Sindipetro Caxias disponibilizou computadores para quem necessitar de ajuda.
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Ato em defesa da Petrobrás
Nesta sexta-feira, 18/11, a FUP, os
sindicatos filiados, a CUT, o MPA, dentre
outros movimentos sociais, participaram
de um ato em frente ao Edise, no Centro
do Rio. Para mostrar a integração entre as
bandeiras da classe sindical, a FUP convidou os cinco sindicatos não filiados à Federação para se unirem
à luta. Segundo Zé Maria, coordenador geral da FUP, apesar das
divergências políticas, as entidade sindicais sempre defendem a
Petrobrás e são extremamente contrárias à privatização.
Diante do feirão promovido pelo atual diretor da Petrobrás,
Pedro Parente, com a venda da Liquigás, distribuidora de
gás liquefeito de petróleo (GLP), os petroleiros destacam a
importância de resistir e manter a chama da luta. "Foi nossa

luta que fez com que o projeto do Serra
não fosse aprovado. Este projeto que
dizia sobre a retirada da Petrobrás de
qualquer possibilidade de explorar o
Pré-Sal. E a nossa resistência manteve
a preferência", afirmou Zé Maria, coordenador geral da FUP.
Durante a manifestação o diretor do Sindipetro Bahia,
Radiovaldo Costa, afirmou que a Petrobrás adiou a data de
entrega das propostas para compra dos campos terrestres para
início de dezembro. O diretor destacou a importância de se
intensificar a luta contra a privatização dos campos terrestres
que representam a produção de 40 mil barris de petróleo por
dia, e podem impactar cerca de mil trabalhadores.

Nova cozinha na Reserva de Tinguá

As obras da nova cozinha da Reserva Ambiental dos
Petroleiros, em Tinguá, já está em nova fase.
Já foi instalada a lage da estrutura e já iniciou-se o processo de colocação de portas e fiação elétrica.
A antiga cozinha que ficava perto da área da piscina teve

que ser demolida por causa de problemas estruturais que
colocava em risco a segurança dos usuários. O Sindipetro
Caxias, resolveu construir uma nova perto ao campo para
atender melhor aos petroleiros e seus amigos e familiares.
Devido à obra, a reserva está com as atividades suspensas.
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O Sindipetro Caxias se solidariza com os familiares e amigos dos companheiros da REDUC
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