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Eleição Sindical 2017

Prazo para inscrição
de chapas já está 

correndo
Pág. 4

O povo nas ruas contra as reformas de Temer 
Mais de um milhão de 

pessoas se manifestaram 
no dia 15 de março em 
todo o país; na maioria 
das bases da Petrobrás 

no Paraná e Santa 
Catarina aconteceram 

protestos.
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Centenas de cidades e deze-
nas de capitais registraram 
manifestações populares de 
massa nesta quarta-feira (15), 
Dia Nacional de Paralisação. 
Os protestos foram convoca-
dos pela CUT e demais cen-
trais sindicais, em parceria 
com as frentes Brasil Popular 
e Povo Sem Medo, que con-
gregam diversos movimentos 
sociais.

Os motivos que levaram 
milhões de brasileiros às ruas, 
em um dia no meio da sema-
na, foram as reformas da pre-
vidência e trabalhistas, que 
juntas acabam com direitos 
históricos da classe trabalha-
dora e acabam com a possibi-
lidade de aposentadoria para a 
maioria da população. A 
intenção de Temer é piorar as 
relações de trabalho e a quali-
dade dos empregos, e ainda 
impedir a aposentadoria. Tra-
balho ruim, sem proteção de 
leis, atrelado ao trabalho até a 
morte não tem outro nome se 
não escravidão.

A amplitude dos protestos 
foi tão grande que na internet 
até mesmo a grande mídia, 
tradicional inimiga dos movi-
mentos populares, chamou o 
dia de Greve Geral no Brasil. 
Por outro lado, algumas gran-
des emissoras de TV e jorna-
lões ignoraram a luta do povo. 
Em Curitiba, diversas catego-
rias deflagraram a paralisação, 
como motoristas do transpor-
te públicos, educadores das 
redes públicas estadual e fede-
ral, trabalhadores do asseio e 
conservação e bancários. O 

movimento na cidade lembra 
um feriado. Na parte da 
manhã, uma marcha com 
aproximadamente 40 mil pes-
soas saiu da Praça Santos 
Andrade e foi até o Palácio 
Iguaçu, sede do governo esta-
dual. Beto Richa foi escracha-
do pelos manifestantes, pois 
seu governo é alvo de investi-
gação do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco) 
por esquema de corrupção 
em obras de construção de 
escolas, além de ser um inimi-
go declarado da classe traba-
lhadora, principalmente dos 
educadores do estado.

O presidente do Sindipetro 
PR e SC, Mário Dal Zot, avali-
ou que “as manifestações 
foram extremamente positi-
vas no sentido de mostrar a 
indignação do povo trabalha-
dor brasileiro perante os atos 

desse grupo que tomou o 
governo de assalto e agora 
tenta dizimar os direitos da 
classe trabalhadora. Não ouvi-
mos mais as panelas das don-
docas de sacadas gourmet, 
mas o verdadeiro povo está 
nas ruas em defesa do seu 
futuro”.

Outras pautas
O Dia de Paralisação foi o 

primeiro da greve nacional da 
educação, convocada pela 
CNTE (Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores em 
Educação). Além das refor-
mas, a categoria luta pela apli-
cação do Piso Nacional do 
Magistério. 

Já a categoria petroleira lem-
bra os 16 anos do acidente 
que causou o afundamento da 
plataforma P-36. O episódio é 
o símbolo maior da gestão 
tucana de Fernando Henrique 

Cardoso no Governo Federal, 
que privatizou o que conse-
guiu e o que escapou passou 
por um processo de sucatea-
mento. 

Manifestações nas bases 
do Paraná e Santa Catarina

O Sindipetro encampou a 
luta nacional e realizou uma 
série de protestos nas suas 
bases de representação. Na 
Repar e Fafen-PR, em Arau-
cária, foi feita uma paralisação 
de três horas pela manhã e um 
trancaço na rua adjacente às 
unidades da Petrobrás, atin-
gindo outras fábricas e paran-
do o trânsito na região. A 
manifestação foi realizada em 
parceria com o Sindiquímica-
PR e Sindimont-PR.

Em Paranaguá, petroleiros 
se uniram a estivadores, pro-
fessores, amarradores e vigi-
lantes e bloquearam a pista no 
sentido Curitiba – Paranaguá 
da BR 277 por quase toda a 
manhã. 

Na cidade de São Mateus do 
Sul, os petroleiros da Usina do 
Xisto fizeram um atraso de 
uma hora na entrada do expe-
diente. Posteriormente houve 
um protesto em frente à Agên-
cia do INSS (Instituto Nacio-
nal do Seguro Social) da cida-
de que mobilizou diversas 
categorias de trabalhadores.

No Terminal Aquaviário da 
Transpetro em São Francisco 
do Sul (Tefran) o Sindicato fez 
um atraso de uma hora e meia 
para debater sobre as refor-
mas e a pauta do Dia de Parali-
sação. Nas demais unidades 
da Transpetro em SC, os Bate-
Papos Sindicais estão atrasan-
do o expediente para debater 
sobre as reformas.

Cerca de 40 mil pessoas participaram da marcha contra as reformas em Curitiba

Em Paranaguá, manifestantes trancaram uma das vias da BR 277



Golpe por telefone exige depósito em conta corrente particular
para receber benefício inexistente. Não caia nessa!

Novo alerta de golpe na 
Praça! O truque é velho e há 
uns dois anos fez algumas 
vítimas, inclusive na catego-
ria petroleira. O golpista 
liga para o aposentado ou 
pensionista e afirma que a 
pessoa tem um benefício 
pa ra  r eceber  naque l e 
mesmo dia, mas para isso 
precisaria efetuar depósito 
em conta corrente de um 
determinado valor. Fuja 
disso! É golpe, e dos velhos.

Recentemente a tramoia 
voltou à cena. Um compa-
nheiro aposentado entrou 
em contato com o Sindica-
to para avisar da tentativa 
de golpe e alertar a catego-
ria. No caso específico, ele 
recebeu uma ligação de um 
telefone com DDD do Dis-
trito Federal (061) e a gol-
pista, identificada com o 
pseudônimo de Tereza Cris-
tina, disse que liberaria 

ainda no dia a primeira par-
cela de R$ 57 mil referente a 
um benefício do Plano 
Verão Collor. Para isso, 
necessitaria de um depósito 
no valor de R$ 1.497,00, em 
nome de Felipe Carvalho 
Freitas, na Caixa Econômi-
ca Federal (Ag. 4371, Op 
013, CC: 13884-4).

O astuto companheiro 
aposentado sabia que se 
tratava de um golpe e alon-
gou a conversa para coletar 

os dados e repassar a infor-
mação. Fica o alerta para 
que todos tomem muito 
cuidado com ligações de 
supostos advogados ou 
assessorias que cobram 
valores para liberar outros 
valores. Na dúvida, sempre 
entre em contato com o 
Sindipetro PR e SC (041 – 
3332-4554) ou com a asses-
soria jurídica do Sindicato 
(041 – 3353-6906). 

Arte, música  e descontração no Sindicato

Hip Hop no som e lata de tinta na mão! Assim aconte-
ceu com todos que participaram da 1ª Oficina de Grafite 
do Sindipetro Paraná e Santa Catarina, realizada no dia 11 
de março, em Curitiba. O público presente, cerca de 50 
pessoas, pode participar dos desenhos feitos nos muros 
internos do estacionamento da sede do Sindicato.

Seis grafiteiros profissionais fizeram os traços iniciais e 
os acabamentos dos desenhos que agora ilustram o Sindi-
petro, todos com temas sobre a luta dos trabalhadores e 
a defesa do petróleo brasileiro como patrimônio nacio-
nal. O maior desenho foi a escrita “Soberania” com ele-
mentos da indústria do petróleo e das batalhas dos 
petroleiros. Personagens de luta do povo, como Carlos 
Marighella e Frida Kahlo, também foram parar nos 
muros.

Uma atividade à parte foi o espaço destinado à pintura 
das crianças. Cada um fez o desenho que bem entendeu 
e o resultado foi um painel lúdico e muito colorido. Outro 
destaque foi a discotecagem do DJ Ras Black Sound, que 
manteve a galera animada, mesclando raps internacionais 
e nacionais com música popular brasileira e uma boa 
dose de rock and roll.

Ainda restaram alguns pedaços de muro em branco, 
uma boa oportunidade para uma segunda oficina. Que 
tal?

A Petros enviou para a 
casa dos aposentados e pen-
sionistas o Informe de Ren-
dimentos para fins de 
declaração de Imposto de 
Renda. 

Neste ano o demonstrati-
vo de despesas médicas será 
fornecido pela Petrobrás, 
conforme determina a Rece-
ita Federal. A empresa já 
enviou esse comprovante 
pelos Correio e nos próxi-
mos dias os assistidos 
devem começar a receber o 
d o c u m e n t o ,  t a m b é m 
necessário para a declara-
ção de Imposto de Renda. 
Todavia, esse demonstrati-
vo pode ser solicitado pelo 
Botão Compartilhado do 
Benefício Farmácia. Para 
isso basta acessar o Botão 
Compartilhado com sua 

senha e fazer a solicitação 
que dentro do prazo de 3 
dias será enviado por e-
mail. 

Para acessar o Botão Com-
partilhado, digite o seguinte 
endereço no seu navegador 
de internet: 



Pauta de 
Reivindicações
da Transpetro

ValeRefeição

Permanênciado RH

Roçadas nasFaixas deDutosGTB
Melhoriasno CEPE

Após dois adiamentos soli-
citados pelos gestores da 
empresa, finalmente a reunião 
para tratar da negociação da 
pauta local de reivindicações 
dos trabalhadores da Trans-
petro aconteceu. Ela foi reali-
zada no dia 09 de março, nas 
dependências do Terminal 
Aquaviário de Paranaguá (Te-
par). A pauta foi constituída 
de 13 itens e a avaliação da 
Direção do Sindicato é que as 
tratativas, de modo geral, 
foram razoáveis. Confira abai-
xo o resultado de cada ponto 
da pauta.  resultado foi positi-
vo. 

1. Enquete sobre alimenta-
ção no TEFRAN: Reivin-
dicação de usufruto do 
benefício auxílio almoço.
A empresa se comprometeu a 
realizar três ações: 1. Análise 
comparativa dos custos da 
concessão do vale refeição 
com a manutenção do refeitó-
rio, com prazo de 15 dias para 
apresentar ao Sindicato o 
resultado. 2. Solicitação de 
parecer jurídico sobre a con-
cessão do vale refeição para 
resguardo legal, prazo até 
31/03 (o Sindicato se pronti-
ficou a assinar uma homolo-
gação de acordo junto à Supe-
rintendência Regional do Tra-
balho e Emprego para a segu-
rança jurídica da empresa). 3. 
Aplicação de enquete sobre a 
preferência da força de traba-
lho, com prazo até 31/03. 

2. Esclarecimentos sobre 
possível corte de desjejum 
e aumento de jornada de 
trabalho no TEFRAN.
Ações individuais na Justiça 
do Trabalho requisitaram o 
intervalo para o almoço de 
uma hora. A empresa pratica-
va, em acordo com o Sindica-

to, o intervalo de 45 minutos, 
possibilitando a redução do 
tempo de expediente. Diante 
do risco de passivo trabalhis-
ta, a jornada de trabalho será 
acrescida de 15 minutos por 
conta do aumento do interva-
lo de almoço. Na reunião da 
pauta local, a empresa garan-
tiu que irá consultar os traba-
lhadores sobre como aplicar a 
extensão da jornada. 

3. Descaso e abandono do 
CEPE/SFS e Paranaguá 
por parte da empresa.
Os presidentes dos CEPEs 
irão encaminhar para a gerên-
cia local da Transpetro as lis-
tas das intervenções pontuais 
que cada Clube necessita. A 
empresa se comprometeu a 
analisar os custos e possivel-
mente irá autorizar as peque-
nas melhorias. 

4. Suspensão de corte de 
grama nas áreas adminis-
trativas, e mato alto em pon-
tos da faixa de duto devido 
à falta de roçada.
A Transpetro se comprome-
teu a intensificar a roçada nas 
áreas que representem riscos à 
segurança dos trabalhadores. 
Haverá um levantamento para 
apurar as regiões mais proble-
mática.

5. Problemas na Permissão 
d e  Tr ab a l h o  ( P T )  n o 
TEPAR: emissão realizada 
por engenheiro (ao invés de 
operador) e elaboração rea-
lizada por trabalhador ter-
ceirizado.
A empresa não reconheceu a 
situação como de fato um pro-
blema e argumentou que as 
emissões de PTs estão dentro 
da legalidade. O Sindipetro 
alertou sobre os riscos de libe-
rações de PTs sem a devida 
análise por parte do emissor 
na área de intervenção. O que 
ocorre atualmente é que terce-
irizados fazem a análise do ser-
viço e remetem para trabalha-
dores próprios apenas assina-
rem a PT, prática irregular esti-

mulada pela empresa. 

6. Acúmulo de caminhões 
n a  r u a  d e  a c e s s o  a o 
TEPAR.
A Transpetro novamente ori-
entará os motoristas a não 
estacionarem em fila dupla, 
sob pena de não autorização 
do carregamento. Também 
comunicará a prefeitura para 
notificar os motoristas que 
estacionem em fila dupla. 
Uma situação bastante recor-
rente e perigosa para as pesso-
as que transitam no local. O 
Sindipetro mais uma vez aler-
tou para a necessidade de um 
pátio (conforme NR 20) da 
Transpetro para estaciona-
mento, descanso, higieniza-
ção pessoal e vestimento dos 
EPIs.

7. Ausência de atas de reu-
nião do GTB no TEPAR.
A empresa reconheceu que os 
membros do GTB são os elei-
tos pelos trabalhadores para 
as CIPAs (Faissal Bark e 
Amanda). 

8. Corte da periculosidade 
de contratados, como o das 
cozinheiras do TEFRAN.
A Transpetro garantiu que irá 
se reunir com os dirigentes do 
Sindipetro para tratar especi-
ficamente dos problemas rela-
cionados ao refeitório do 
TEFRAN.

9. Esclarecimentos quanto 

aos fatos/ações que funda-
mentaram a caracterização 
de infração aos itens 3.2 e 
3.8 do código de ética na 
suspensão destinada ao fun-
cionário e dirigente sindi-
cal Faissal Bark. 
Os gerentes que representa-
ram a empresa na reunião 
argumentaram que não tive-
ram acesso à elaboração do 
relatório que aplicou sanções 
administrativas ao dirigente 
sindical de base. A empresa 
sugeriu ao Sindicato a solicita-
ção formal de acesso ao rela-
tório, o que será feito nos pró-
ximos dias. 

10. Centralização do RH na 
sede e possível transferên-
cia de funcionários das regi-
onais.
A empresa foi taxativa garan-
tindo a permanência dos tra-
balhadores que hoje formam 
o RH nas suas atuais lotações, 
mas adiantou que não deve 
haver nenhum posto avança-
do de RH nas unidades, solici-
tação reivindicada com insis-
tência pelo Sindipetro e inclu-
sive pelas gerências locais.

11. Desconto indevido em 
folha de pagamento refe-
rente a atividades sindica-
is.
A Transpetro foi intransigen-
te quanto à mediação de um 
acordo para viabilizar os deba-
tes sindicais nos locais de tra-
balho dentro do horário de 

expediente e ratificou que con-
tinuará aplicando os descon-
tos. 

12. Bloqueio de acesso a 
representante sindical.
A empresa ratificou a rever-
são da decisão de bloquear o 
acesso de dirigentes sindicais 
liberados, permitindo o livre 
entrada nas unidades para o 
desempenho das atividades 
de caráter sindical. 

13 - Esclarecimentos sobre 
fim de contrato de ativida-
de de carregamento de 
combustível, da BR Distri-
buidora e a Transpetro. 
O gerente geral Ubirajara 
esclareceu que a princípio um 
efetivo mínimo de operadores 
da BR Distribuidora, auxilia-
dos por terceirizados, devem 
ser os principais responsáveis 
pelas rotinas pertinentes à ati-
vidade de carregamento de 
combustível nos terminais ter-
restres de Santa Catarina, 
impactados pelo fim do con-
trato junto à BR Distribuido-
ra. O que deve acontecer, 
segundo o gerente geral, é a 
cessão de empregados da BR  
à Transpetro. O Sindipetro, 
por sua vez, alertou para o ris-
co de ocorrer sobrecarga de 
trabalho aos operadores ou 
mesmo a terceirização da ati-
vidade-fim. O que ficou per-
ceptível é que não existe um 
planejamento de gestão para 
essa situação específica. 

Representantes do 
Sindicato e da empresa 
se reuniram no dia 09 

de março, no Tepar
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Ficha de Sindicalização

______________, ____ de ____________ de 201__

___________________________________
Assinatura

Nome: _________________________________________________________________________________

(   ) Aposentados - Autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a 0,8% do rendimento bruto (INSS+Petros). 

(   ) Ativos - Autorizo o desconto em folha de pagamento do valor correspondente a 2,5% do salário básico.

*Matrícula Petros: ___________________ **Nome do(a) falecido(a): _____________________________
*Exclusivo aposentados e pensionistas

**(somente para pensionsitas)

*Código Benefício Petros (CB): _____________________*Data da Aposentadoria: ____/____/________

E-mail: 

Tel. Res.: _____________________ Tel. Com.: _____________________ Celular: ___________________

Cidade: ______________________________________ UF: ______ CEP: _________________________

End. Residencial: ___________________________________ Nº: ________ Bairro: _________________

Cargo: ___________________________________ Unidade: ______________________________________

Matrícula: ____________________________ Data de Admissão na empresa: ____/____/________

Empresa: ____________________________UF: ______Natural de: ___________________________

Nome de Guerra: ______________________ Nascido em: ____/____/________Sexo: (   ) M (   ) F

Autorizo o recebimento de mensagens do Sindicato via SMS e/ou Whatsapp

R.G: ________________________________________ C.P.F: ___________________________________

A Comissão Eleitoral do 
Sindipetro Paraná e Santa 
Catarina, através de seu pre-
sidente, Enio dos Reis, 
publicou no dia 20 de fevere-
iro o Edital de Convocação 
de Eleições (disponível no 
site do Sindicato), que serão 
realizadas entre os dias 24 e 
28 de abril.

De acordo com o Edital, 
serão disponibilizadas seis 
urnas para a coleta de votos 
no pleito, sendo uma fixa (na 
Sede do Sindicato, em Curiti-
ba), três mistas (fixas e itine-
rantes, em São Mateus do 
Sul, Paranaguá e Joinville) e 
outras duas itinerantes, que 
percorrerão os locais de tra-
balho.

O período para inscrições 
de chapas à eleição será a 
partir de 1º de março até às 
18h00 do dia 28 de março. O 
registro de chapa deve ser 
feito exclusivamente na Sede 
do Sindicato, mediante a 
entrega da ficha de qualifica-
ção de todos os candidatos e 
do requerimento de inscri-
ção de chapa (os documen-
tos estão disponíveis na 
Secretaria do Sindicato).
 

Inscrição de chapas
De acordo com o Estatuto 

do Sindicato, para concorrer 
às eleições os candidatos que 
compõem as chapas deverão 
ter no mínimo 06 meses de 
associação. Para protocolar a 
inscrição, é necessário o 
requerimento de registro de 
chapa em três vias endereça-
das ao presidente do Sindica-
to (Mário Dal Zot) e assina-
das por quaisquer dos candi-
datos que integrem a chapa.

É necessário entregar três 

vias das fichas de qualifica-
ção dos candidatos, devida-
mente assinadas. As fichas 
deverão trazer o nome, filia-
ção, data e local de nasci-
mento, estado civil, endere-
ço residencial, número e 
órgão expedidor da Carteira 
de Identidade, número e 
série da Carteira de Traba-
lho, número do CPF e do 
PIS, cargo ocupado na 
empresa e tempo de exercí-
cio da profissão de cada um 
dos candidatos.

Para completar a inscrição, 
ainda é preciso entregar cópi-
as da Carteira de Trabalho 
onde constem a qualificação 
civil, verso e anverso, do con-
trato de trabalho em vigor e 
do número do PIS e/ou 
Ficha de Registro de Empre-
gados (FRE) de cada um dos 
candidatos da chapa.

As chapas devem conter, 
no mínimo, 13 diretores titu-
lares e igual número de 
suplentes. Para o Conselho 
Fiscal, as chapas têm que 
indicar três titulares e outros 
três suplentes. Ainda devem 
trazer dois delegados repre-
sentantes junto à Federação 
e também igual número de 
suplentes. A chapa completa 
tem ao menos 36 integran-
tes. 

Após uma extensa progra-
mação durante toda o dia 8 
de março (Dia Internacional 
da Mulher), as mulheres de 
Curitiba tomaram o centro 
da cidade no início da noite. 
Depois da concentração na 
Praça Santos Andrade, elas 
seguiram em marcha até a 
Boca Maldita, passando por 
outros pontos do centro da 
capital. Em cada um deles 
um ato diferente lembrando 
as lutas do movimento femi-
nista. Mais de cinco mil pes-
soas participaram do ato.

O fim da aposentadoria, a 
violência contra as mulheres, 
a interferência em seus pró-
prios corpos por parte da 
sociedade e a necessidade de 
um estado, efetivamente 
laico, marcaram atos lúdicos 
ao longo do trajeto.

A interferência de setores 

religiosos na definição de 
políticas públicas e seus refle-
xos para a vida das mulheres 
também foi simbolizada em 
um dos atos, em frente à Cate-
dral de Curitiba. “Estamos 
aqui em uma crítica ao aban-
dono total e completo do 
estado laico no Brasil. Pessoas 
ligadas as mais diversas cor-
rentes rel igiosas tentam 
impor uma pauta conserva-
dora e que atinge, em cheio, a 
vida das mulheres. Não é pos-
sível que crenças pessoais 
possam interferir diretamente 

na vida de pessoas que não 
compartilham destes mes-
mos credos”, afirmou a 
secretária da mulher da 
CUT Paraná, Anacélie Aze-
vedo.

Pouco antes da marcha 
final começar, as mulheres 
ocuparam o prédio do INSS 
em Curitiba, onde fizeram 
um ato para alertar as pesso-
as que sua aposentadoria 
corre risco. Ocupações 
semelhantes ocorreram em 
diversas outras cidades do 
Brasil.

Marcha em Curitiba reuniu cerca de 5 mil mulheres


