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Reforma da Previdência: Engavetada!

Diálogo com as comunidad
es

- OK

orto p
o
r
e
A
o
n
m
e
g
Panf leta

trocesso - OK
re
o
a
tr
n
o
c
to
a
Sindicato no

OK

Próximo Alvo

K

rma - O
fo
e
R
a
a
r
t
n
o
c
Bu zinaço

Pressão nos
po

líticos - OK

Próximo inimigo: PEDRO PARENTE
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editorial
Reforma da Previdência engavetada!

Agora o inimigo é outro
O governo ilegítimo não sabe dialogar. A Reforma da Previdência se
tornou pauta, ignorando a opinião de
mais de 200 milhões de brasileiros, ouvindo apenas os interesses da elite e da
classe política.
Nós, trabalhadores e os movimentos
sociais, por sua vez, buscamos o diálogo. Mostramos neste mês que, quando
a classe trabalhadora se une, não há força que nos derrube. A nossa pressão foi
um dos fatores que impediram a votação da Reforma da Previdência.
Fomos às comunidades e explicamos como o governo ilegítimo quer
prejudicar o povo brasileiro com a Reforma. Pressionamos os parlamentares
no embarque para Brasília e conscientizamos as pessoas que transitavam
por lá. Depois, lutamos juntos com os

movimentos sociais e sindicais nos atos
no Centro de Vitória e em São Mateus.
Convidamos também todos aqueles que são contra os retrocessos deste governo a fazer barulho nas ruas
de Vitória, em um grande buzinaço.
Conseguimos engavetar a Reforma da
Previdência, mas continuaremos alertas para não permitir que ela volte à
pauta do Congresso.
Agora, o inimigo é outro. Os petroleiros focam novamente na luta contra
as privatizações da gestão de Pedro Parente, que é alinhada aos interesses do
governo ilegítimo e age em prol do Capital Estrangeiro. Mas nós vamos barrar os retrocessos de Pedro Parente,
assim como lutamos contra a Reforma
da Previdência, custe o que custar!
Parente, peça para sair!

São Mateus sedia 2º Encontro de Mulheres Petroleiras do ES
Com o tema “Unidas pela liberdade, pela vida e pelo respeito”, o Sindipetro promove no dia 07/04, em São Mateus, o 2º Encontro de Mulheres
Petroleiras do ES, momento de interação das companheiras que trabalham
em diferentes bases e empresas do Sistema Petrobrás e do Setor Privado.
“O Encontro de Mulheres Petroleiras vai conversar sobre o enfrentamento das várias formas de violência contra a mulher e o racismo.
Vamos discutir também a participação feminina na defesa da democracia e dos direitos civis e a valorização das mulheres que fizeram e fazem

história no estado”, destaca a diretora Priscila Patrício.
Vai ser um dia com palestras, aulas de defesa pessoal, teatro e roda
de conversa e muitas atvidades recreativas. Uma das convidadas será a
jornalista e deputada federal do Rio Grande do Sul Manuela D’Ávila.
As comemorações em torno do Dia Internacional da Mulher começam no dia 4 de março com uma mobilização cultural no Parque Moscoso e no dia 8 de março haverá uma passeata da Pracinha de Jucutuquara
até o Palácio Anchieta.

AGENDA
04/03

Ato Cultural 8M
Parque Moscoso | 14h-19h

Ato Público 8 de Março

08/03
07/04

Concentração na Pracinha de
Jucutuquara e caminhada até o
Palácio Anchieta, em Vitória | 13h

2º Encontro de Mulheres
Petroleiras do ES
Sede do Sindipetro-ES em São
Mateus | 10h-20h
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Trabalhadores terceirizados da
Transpetro denunciam desrespeito

Trabalhadores terceirizados da Transpetro estão revoltados com as irregularidades cometidas pelas empresas que prestam
serviços para a subsidiária. A Secretaria do Setor Privado e Terceirizados vai agendar uma reunião com representantes da
Transpetro para buscar soluções para os assuntos. Confira as denúncias dos trabalhadores em cada terceirizada:

New Cozin

Aker Solution

A New Cozin encerrou o contrato em 01/02/2017 e até hoje não
pagou a categoria. O gerente setorial da Transpetro afirmou que o
contrato com a empresa é mais antigo e não previa a retenção de
um valor para garantir o pagamento dos direitos aos trabalhadores,
caso eles não pagassem.
Entretanto, havia previsão de retenção da última medição do
contrato pela fiscalização, se não fossem comprovados os pagamentos das rescisões pela contratada. Em 7 de março, vai acontecer a segunda audiência na Justiça do Trabalho, em São Mateus. O
Sindipetro-ES está acompanhando o processo e dando todo apoio
aos trabalhadores.

A empresa CSE, que agora mudou o nome para Aker Solution está demitindo os trabalhadores e contratando novos para as mesmas funções
e com salários mais baixos.

Litoral Med

IMC SASTE

O salário base do condutor, de acordo com o Sind Mais é de
R$1.160 e a Litoral Med assinou contrato com os trabalhadores no
valor de R$875, valor abaixo do salário mínimo. Eles apresentaram
ao Sindipetro-ES apresentaram cópias das carteiras de trabalho e o
sindicato avalia como necessário o acionamento do Ministério Público do Trabalho.
As irregularidades não param. A empresa também atualizou os
salários dos enfermeiros sete meses depois do reajuste e ainda
não pagou os retroativos.
A Litoral Med tem colocado os motoristas para trabalharem 24
horas diárias, sem intervalos de descanso, colocando em risco a
vida deles e de outros trabalhadores. Há seis meses que a empresa
não entrega os contra-cheques para os trabalhadores.

Após recente aceitação por parte da IMC Saste, a representação do
Sindipetro-ES está em negociação o ACT relativo ao contrato da P-57 e
P-58. A partir deste mês, segundo a empresa, todos os trabalhadores
que preencheram a ficha de filiação já farão parte do Sindipetro e receberão os benefícios do acordo negociado.

O medo ronda a Transpetro
Está sendo colocado em ação um plano macabro na questão da manutenção dos equipamentos em todas as unidades da Transpetro. A ordem
é: só se fará manutenção corretiva, após o equipamento quebrar. Querem
abolir a manutenção preventiva para reduzir custos. Isso é absurdo, pois
pode expor os trabalhadores a riscos maiores durante suas atividades.

GLOBAL / BCM
Após licitação do contrato de operação para o norte capixaba os trabalhadores da Global e da BCM se reuniram e assinaram manifesto de
que não aceitam outra representação a não ser a do Sindipetro-ES. Nos
próximos dias será feita uma reunião com a BCM para tratar da continuidade do ACT para os trabalhadores deste contrato.

Dê sua voz ao Conselho de Administração da Petrobrás
Chegamos na reta final da eleição para o Conselho de Administração da Petrobrás! De 03 a 11
de março será o segundo turno e você vai escolher
o representante dos trabalhadores na empresa.
O nosso candidato, Danilo Silva, esteve no
estado para dialogar com os trabalhadores e
distribuir seu material de campanha. “A receptividade foi muito boa. Percebe-se a preocupação
de todos com os ataques sofridos pela Petrobrás
e que estão dispostos a fazerem o enfrentamen-

to e também sugerir pautas para o Conselho”,
afirmou Danilo.
Ele também conversou com os capixabas
sobre o desmonte. “A Gestão Parente adota a
estratégia mais cruel, que é fatiar a empresa,
acabando com a sua integralização”.
Não fique de fora da eleição! Acesse o nosso
site para conhecer as propostas e, em seguida,
faça o login em https://cael.petrobras.com.br e
vote em Danilo Silva, número 1001!
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Política de Pedro Parente sucateia a AMS
Categoria relata problemas para utilizar benefício e descredenciamento de clínicas por causa da incompetência da Petrobrás
Enquanto Pedro Parente cuida do mercado,
ele abandona os trabalhadores. A categoria
tem enfrentado dificuldades em relação à AMS,
assistência médica da Petrobrás. A redução de
trabalhadores e a terceirização da gestão está
afetando a qualidade e agilidade do sistema.
“Há muitos problemas para autorização
de exames e cirurgias e o trâmite para se
manter no plano após a aposentadoria é lento. Tivemos relatos de usuários que levaram
meses para regulamentar a aposentadoria”,
relata o diretor Hoffmann.

Apuramos que alguns usuários enfrentam
problemas com pedidos de descredenciamento de clínicas, por falta de profissionais em várias especialidades e dos repasses das faturas.
Também recebemos denúncias sobre atendimentos rejeitados, pois o médico estava há
quatro meses sem receber da AMS.
A FUP cobrou providências imediatas para
solucionar os problemas e propôs a implantação de um Comitê Permanente da AMS. O
Sindipetro-ES vai reivindicar, o mais rápido
possível, ações dos gerentes responsáveis.

Resultado de pesquisa mostra que Benefício Farmácia precisa de ajustes
Em janeiro, ajudamos a FUP e seus sindicatos a reivindicarem, na Subcomissão de
Benefício Farmácia da empresa, uma proposta mais justa para os petroleiros, conforme o
nosso Acordo Coletivo. Realizamos uma pesquisa que nos indicou quais são os pontos
que mais precisam de ajustes.
A sondagem, que contou com a participação de 253 petroleiros, indica que 52% dos
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trabalhadores necessitam de medicamento
de uso contínuo para doenças crônicas e 45%
utilizam o Benefício Farmácia mensalmente.
Além disso, 15% dos trabalhadores que responderam a pesquisa tem problemas com o
reembolso do medicamento, sendo que alguns nunca receberam.
Nossa luta maior agora é barrar a ação da
Petrobrás, que quer determinar um valor mí-
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nimo de custo do medicamento em R$ 150
para reembolso, sendo que quase 76,28%
dos participantes investe, em média, menos
de R$ 100 em cada embalagem dos medicamentos que utilizam.
Outra reivindicação que vamos fazer é a
realização de um estudo mais aprofundado
para que possamos ampliar o leque de doenças crônicas. Sindipetro-ES em ação!
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