Boletim do Sindipetro PA AM MA AP nº 05 - 12 de maio de 2021

COVID UN-AM: PETROBRAS DESCUMPRE AÇÕES
PROTETIVAS
PREVISTAS
EM
DECISÃO
JUDICIAL
Sindicato cobra implantação imediata das medidas na Comissão para Prevenção e Combate ao novo Coronavírus

Desde o início da pandemia - portanto há mais de um ano, o Sindipetro
vem discutindo semanalmente com
a direção da Estrutura Organizacional de Resposta (EOR) da UN-AM a
necessidade de implantação de todas
as medidas necessárias à proteção da
saúde e da vida da categoria petroleira
própria e contratada.
Neste período, foram levadas diversas contribuições trazidas pelos(as)
trabalhadores(as) para a prevenção e
combate à Covid no ambiente de trabalho, em sintonia com a evolução das

melhores práticas baseadas nos conhecimentos científicos acumulados.
Paralelamente, o jurídico do Sindicato acionou a Justiça do Trabalho solicitando que a direção da Petrobras fosse
obrigada a colocar em prática ações
como o teste no desembarque, redução
de produção e efetivo ao mínimo e o fornecimento de máscaras padrão N-95/
PFF2 para todos(as), entre oturas.
Após obtenção de liminar favorável, seguida de reconsideração, finalmente foi proferida decisão em segunda instância (Acórdão - Ação Civil

Pública 0000354-42.2020.5.11.0018)
do Tribunal Regional do Trabalho da
11ª região, em 17 de março, dando amplo respaldo às reivindicações da categoria e impondo multa pelo descumprimento das determinações.
No entanto, a direção da UN-AM
segue se recusando a cumprir diversos pontos fundamentais da decisão,
os quais tem sido cobrados reiteradamente pela direção do Sindipetro
nas reuniões. A direção da Petrobras
recorreu com embargos de declaração
para protelar ainda mais o processo.

ATAS DA COMISSÃO DA COVID DISPONÍVEIS NO SITE DO SINDICATO

Como forma de dar transparência
às tratativas dos assuntos abordados
nas reuniões do Sindipetro com a EOR
da UN-AM, estão disponíveis no site
do sindicato todas as atas das reuniões
realizadas no último período.
Apesar de, conforme a decisão
judicial, ser obrigação da empresa
“garantir a promoção de política de
informação, publicidade e negociação
de todos os atos e medidas envolvendo o novo coronavírus com os trabalhadores através da categoria sindical”, a EOR se negou a enviar as atas
para todos os e-mails corporativos.

O Sindipetro afirmou que a medida era importante, visto que somente a gestão da empresa possui a lista
atualizada dos e-mails corporativos
da força de trabalho.
Participe da pesquisa sobre Covid
Os petroleiros e petroleiras das
bases da FNP podem ainda participar
da pesquisas da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), com o apoio da FNP,
que visa ajudar no combate ao coronavírus no ambiente laboral.
O objetivo da pesquisa encabeçada
pela Fiocruz e a Escola Nacional de
Saúde Pública é obter respostas para

a melhoria da condição de saúde e de
vida no trabalho.
Inicialmente, o questionário destina-se a todos os trabalhadores que
estejam atuando de forma presencial
ou remota no enfrentamento da pandemia da Covid-19, em especial os petroleiros, trabalhadores de frigoríficos
e saneamento.
Para responder ao questionário,
acesse o link: bit.ly/pesquisafiocruz
Qualquer dúvida e/ou dificuldade
para preencher o formulário entre em
contato com pelo endereço eletrônico:
rede.covidbrasil@gmail.com

ELEIÇÕES DOS CONSELHOS
DA PETROS: 14 A 28/06

A eleição para os Conselhos Deliberativo (CD) e Fiscal (CF) da Petros
ocorrerá no próximo mês. O Sindipetro PA/AM/MA/AP apoia a chapa
“Petros para os/as Petroleiros - Unidade para continuar a lutar com independência em relação a gestão da
empresa e dos governos”.
Estão conosco nesta campanha todos os sindicatos da FNP, a FENASPE e
suas Filiadas a AEPET e seus núcleos.
Participe você também! Vamos
fazer uma Petros para seus verdadeiros donos: ativos/as, aposentados/
as e pensionistas! 📳Siga-nos  nas  redes sociais e compartilhe nossas publicações! No Instagram e Facebook
@petrosparaospetroleiros. No Twitter @Chapa5241

As chapas apoiadas pelo Sindicato
para o CD e o CF na Petros apresentaram seus programas para as eleições.
O documento apresenta um conjunto de propostas e compromissos
para serem desempenhados ao longo
do mandato nos conselhos da Petros.
O programa simboliza também
um projeto coletivo construído junto
às Federações, Associações e Sindicatos que nos apoiam.
Confira aqui a publicação pelo
link bit.ly/programa-Petros ou aproxime a câmera e leia o qr-code

EDITORIAL

TODO APOIO À LUTA DO
POVO COLOMBIANO!

Desde o dia 28 de abril, a Colômbia
é palco de fortes protestos da população, com ampla participação da
juventude, contra o governo do presidente de direita Iván Duque.
As manifestações tiveram início em
razão de uma proposta de reforma
tributária que aumentava a cobrança de impostos da população. Somada à grave situação do país em meio
à pandemia, a medida foi o estopim
para protestos que se repetem desde
o último dia 28, ao que o governo tem
respondido com brutal repressão. O
número de assassinatos pela polícia
e exército é estimado em 47 manifestantes pelo Instituto Indepaz.
A proposta de reforma tributária
apresentada pelo governo Iván Duque propunha o aumento do imposto
sobre o valor agregado (IVA) de alimentos básicos, a gasolina, serviços
públicos e a alíquota do imposto de
renda sobre o salário dos trabalhadores e trabalhadoras, entre outras
medidas, que jogam sobre as costas
do povo pobre a conta da crise econômica criada pelo próprio governo.
Em 2 de maio, o governo anunciou
a retirada da medida. Desde então,
os protestos continuam, reivindicando o fim da política de segurança
pública autoritária, uma renda básica, a retirada de uma proposta de
reforma de saúde e o fim da fumigação aérea com glifosato nas plantações de folha de coca. Houve uma
fracassada tentativa de mediação do
governo colombiano, com a seguida
convocação de uma paralisação nacional para 12 de maio.
O Sindipetro, atendendo ao chamado
de solidariedade internacional da
CSP-Conlutas, enviou ao governo e
parlamentos colombianos uma moção
de repúdio à repressão contra e em apoio
às reivindicações populares. Confira no
site o documento e a resposta recebida
por parte do Senado do país.
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