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Veja direitos 
que você 
perde com 
a reforma 
Trabalhista

Trabalhadores do setor 
gás aprovam pauta de 
reivindicações

Campanha Salarial 2017/2019

Por unanimidade, os trabalha-
dores e trabalhadoras do setor gás 
presentes nas assembleias realizadas 
na porta das empresas e na sede e 
subsedes do Sindicato, aprovaram a 
pauta de reivindicações e o plano de 
lutas apresentado pelo Sipetrol. 

Esse ano, além de lutar por au-
mento salarial, queremos ampliar os 
benefícios, melhorar as condições de 
trabalho e acabar com o desrespeito 
aos direitos dos trabalhadores(as). 

• Reajuste salarial: linear de 10%

• Piso salarial: passará a ser o estabelecido na letra “B” da CLÁUSULA TERCEIRA – PISOS SALARIAIS da CCT 
de R$ 1.768,35 + Adicional de Periculosidade 

• Participação nos Resultados (PR) 2017: 250%

• Vale-refeição: 30 (trinta) vales no valor R$ 36,80

• Cesta básica: R$ 600,00 / Cesta básica extra: R$ 600,00, com pagamento até 30/11/2017

• Jornada de trabalho: redução paulatina da jornada de trabalho, sem redução salarial, de modo a alcançar as 
40 horas semanais até 31 de agosto de 2018

• Remuneração das horas extraordinárias: de 100% sobre a hora normal

• Prêmio brigada de incêndio: o valor equivalente R$ 165,00

• Reajuste dos benefícios sociais: as empresas aplicaram sobre os valores dos demais benefícios sociais vigente 
até 31/08/2017, reajuste de 15% (quinze por cento) para vigorar a partir de 1° setembro de 2017

• Vale Cultura: as empresas concederão vale cultura conforme o disposto na lei n° 12.761/2012, regulamentada 
pelo decreto n° 8084/2013, valor de R$ 50,00

• Assistência social: as empresas proporcionarão aos empregados (as) o direito a visita da assistente social, com 
o objetivo de promover ações para solucionar problemas dos empregados (as), surgidos após o afastamento, 
bem como encaminhá-los para tratamentos quando necessário.

Veja os principais itens da nossa pauta de reivindicações
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legislação
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Contra Reformas

Fepetrol reúne 
sindicatos para 
orientar sobre 
defesa de 
direitos 
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Reunião

Sipetrol 
discute 
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com a BR
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Queremos também que a vigên-
cia da Convenção Coletiva de Traba-
lho para as cláusulas referentes aos 
benefícios sociais seja para o período 
de 1º de setembro de 2017 a 31 de 
agosto de 2019; e as econômicas, 
para o período de 1º de setembro 
de 2017 a 31 de agosto de 2018; e 
a data-base da categoria, em 1º de 
setembro.

Para a direção do Sindicato, a 
pauta está enxuta e possível de ser 

atendida. No entanto, como nos 
anos anteriores, é preciso de união, 
organização e muita mobilização 
para conquistarmos nossas justas 
reivindicações.

Por isso, quanto mais unidos e 
organizados tivermos, mais pressão 
existe sobre os patrões. Vamos fazer 
uma campanha salarial forte e com 
muito dialogo, porque a capacidade 
de fortalecer o movimento está com 
os trabalhadores.

O que vamos conseguir dependerá da mobilização de todos!

Pauta de reivindicações e plano de lutas apresentados pelo Sipetrol foram aprovadas por unanimidade por trabalhadores e trabalhadoras do setor 
gás presentes nas assembleias realizadas na porta das empresas e na sede e subsedes do Sindicato

Lá em cima

Com altas 
sucessivas, 
botijão de gás 
deve chegar a 
R$ 100

Pág. 04
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“A classe 
trabalhadora 
ainda não se 
deu conta dos 
prejuízos que 
essa reforma 
Trabalhista vai 
representar no 
futuro."

Direitos que você perde com a 
reforma Trabalhista

Wagner Silva,
diretor do Sipetrol

A classe trabalhadora ainda não 
se deu conta dos prejuízos que essa 
reforma Trabalhista vai representar 
no futuro, pois os meios de comuni-
cação de massa (rádio, TV, jornais, 
revistas etc.) são patrocinados por 
grandes empresários e eles estão 
investindo pesado no desmonte do 
sistema de proteção aos trabalha-
dores (as). Listamos oito exemplos 
para explicar algumas das consequ-
ências dessas mudanças:

• Terceirização da atividade-fim: 
mudança permitirá que a empresa 
demita os funcionários próprios e 
recontrate os mesmos, via tercei-
rização, recebendo salários meno-
res. 

•Prevalência do acordo entre pa-
trão e empregados sobre a legisla-
ção trabalhista: Isso possibilita que 

a empresa contrate empregados com 
menos direitos do que prevê a Con-
venção Coletiva, ou até mesmo a lei.

• Rescisão do contrato de trabalho 
será no RH da empresa: Não vai ser 
mais obrigatório o sindicato assinar 
a sua rescisão. Eles podem agora 
fazer a rescisão do jeito que quise-
rem. Os trabalhadores(as) ficarão 
nas mãos dos patrões.

• Demissão em comum acordo: 
O texto inclui a possibilidade de 
demissão em comum acordo entre 
empregado e empregador. Assim, o 
empregador pode pagar metade do 
aviso prévio. O trabalhador também 
poderá movimentar 80% do FGTS, 
mas não terá direito ao seguro-
-desemprego. Isso vai possibilitar 
que maus empresários induzam os 
trabalhadores a abrir mão de receber 
suas verbas rescisórias de maneira 
integral, pois se manifestar essa von-
tade poderá ser excluído de futuro 
processo de recontratação.

• Gestantes em trabalho insalubre: 
Gestantes poderão trabalhar em 
ambientes considerados insalubres 
(como hospitais, empresas quími-
cas, frigoríficos gelados, etc.) desde 
que apresentem atestado médico 
comprovando que não há risco para 
ela ou o feto. Mas, de fato, a traba-
lhadora só vai realmente saber se ela 
e o bebê adquiriram algum tipo de 
doença só após o nascimento. 

• Grupo econômico: No caso de 
apenas uma empresa de um grupo 
falir, por exemplo, hoje em dia é a 
empresa mais rica do grupo que arca 
com as indenizações aos demitidos. 
Com a reforma, as demais empresas 
envolvidas ficam isentas de respon-
sabilidade pelas ilegalidades de uma 

das suas associadas. Ou seja, o tra-
balhador não vai ter a quem recorrer.

• Fim da gratuidade da Justiça 
do Trabalho: Golpe na Justiça do 
Trabalho. Você vai ter que pagar 
honorário até do perito. Se não tiver 
dinheiro, fica sem poder reclamar. 

• Fim da obrigatoriedade da con-
tribuição sindical: Imagine se num 
prédio a taxa de condomínio fosse 
facultativa, quantos moradores iriam 
espontaneamente pagar?

Ou seja, as pessoas usufruem dos 
direitos e benefícios comuns, mas 
não querem arcar com os custos para 
manutenção desses direitos. Como 
diz o empresariado, “Não existe 
almoço grátis”. Caso as entidades 
sindicais sejam financeiramente in-
viabilizadas para exercer seu papel 
de representante legal da categoria, 
quem mais irá sofrer com isso serão 
os trabalhadores, com o risco de ter 
suas remunerações e direitos redu-
zidos. A classe trabalhadora sofre 
pressões como assédio moral, des-
vio de funções e excesso da jornada 
de trabalho, com a atual legislação 
e, com a reforma Trabalhista, a si-
tuação ficará ainda pior.

Muitos trabalhadores não conhe-
cem a história de suas conquistas 
no passado, e boa parte dos que 
trabalham atualmente não são sindi-
calizados, não valorizam o trabalho 
sindical. Isso acontece graças às fa-
lhas no sistema educacional do Bra-
sil e a falta de incentivo das próprias 
empresas. Pois muitos empresários 
fazem questão de desvalorizar o 
sindicato, porque não têm interesse 
em aplicar ou ampliar os direitos e 
conquistas, levando os trabalhadores 
(as) a terem uma visão superficial do 
movimento sindical.

A “Ilusão do Iceberg”
Em meio às perdas de direitos 

citadas acima, acontece o fenôme-
no da “Ilusão do Iceberg”, ou seja, 
muitos só veem o que está aparente, 
a ponta, mas a sua base, que é uma 
montanha de direitos e benefícios, 
fica fora da percepção da classe tra-
balhadora. Muitos só se dão conta 
desse imenso volume de direitos e 

benefícios quando perdem o emprego 
e se recolocam no mercado como ter-
ceirizados ou PJ (são obrigados a abrir 
firma e criar uma PJ-Pessoa Jurídica) 
para conseguirem trabalhar e levar o 
sustento às suas famílias.

Mas não é só a Classe Trabalhadora 
que vai perder com essa famigerada 
reforma Trabalhista. As boas empresas 
também vão sofrer com a CONCOR-
RÊNCIA DESLEAL, pois aqueles em-

presários que não têm compromisso 
social com sua força de trabalho vão 
ter despesas menores com pessoal 
e, num primeiro momento, poderão 
adotar preços menores em relação ao 
seu concorrente no mesmo segmento 
produtivo. 

Ou seja, quase todos perdem: o 
trabalhador, que vai ganhar menos; o 
comércio, que terá uma população com 
menor poder aquisitivo; a indústria, que 

terá sua produção reduzida devido 
à queda da demanda; o governo, 
que vai arrecadar menos impostos; 
e toda a sociedade brasileira, que 
sofrerá os efeitos do aumento da 
desigualdade social. 

Só quem ganha são os gran-
des empresários, que podem nos 
explorar a um custo baixo e com 
menos preocupação com a Justiça 
trabalhista.



Aconteceu
Fique por dentro das principais notícias dos fatos que ocorreram durante os meses de julho e junho.
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Dieese e centrais preparam trabalhadores
para campanhas salariais

Em parceria com as centrais 
sindicais, o Dieese promoveu, 
no fim de julho, sua 14ª Jornada 
Nacional de Debates para orga-
nizar a resistência contra a nova 
legislação trabalhista e formular 
estratégias sindicais direcionadas 
às campanhas salariais no segundo 
semestre. Em São Paulo, o encontro 
foi realizado no auditório da Escola 
Dieese de Ciências do Trabalho, no 
centro da cidade. 

Estiveram presentes represen-
tando o Sipetrol-SP, os diretores 

 “Será necessário um processo de preparação muito mais aprofundado por parte do movimento sin-
dical para enfrentar as campanhas salariais”, disse o diretor técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio

Antonio Eudimar e Antonio Farias.
“Estamos lançando uma jornada 

que vai ser permanente, porque nós 
estamos olhando para frente, para 
o futuro, observando o impacto da 
reforma trabalhista e identificando 
que será necessário um processo 
de preparação muito mais apro-
fundado por parte do movimento 
sindical para enfrentar as campa-
nhas salariais em um ambiente de 
recessão econômica”, afirmou o 
diretor técnico do Dieese, Clemente 
Ganz Lúcio.

Grupo Ultra mantém estratégia de expansão e 
concentra esforços na compra da Liquigás

A decisão do Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica 
(Cade) de rejeitar por unanimidade 
a compra da Ale pela Ipiranga le-
vou especialistas em concorrência 
à conclusão de que a discussão no 
órgão em torno de remédios anti-
truste amadureceu e se elevaram 
os riscos para a próxima batalha no 

Cade do Grupo Ultra: a aquisição da 
Liquigás pela Ultragaz. 

Os remédios antitruste são inter-
venções realizadas por autoridades 
de defesa da concorrência para con-
trabalançar efeitos anticompetitivos 
de um ato de concentração. 

O caso Ale pode resultar em 
uma disposição maior do Ultra para 

negociar remédios antitruste na 
aquisição da Liquigás. Até porque, 
ao contrário do acordo com a Ale, 
o contrato fechado com a Petrobras 
prevê pagamento de multa pelo 
Ultra no valor de 10% do preço de 
aquisição base, que foi de R$ 2,665 
bilhões, acrescido da dívida líquida 
da Liquigás ao final de 2015 (multa 

de R$ 286,160 milhões), caso a 
operação não seja aprovada. Esses 
desembolsos se somariam a custos 
com advogados e outras despesas 
com a operação. 

A expectativa da Ultrapar é que 
a operação de compra da Liquigás 
possa ser sacramentada até março.

(Com Agência Estado)

Sipetrol apresenta reivindicações à direção da BR
Nos dias 09 e 10/08, os represen-

tantes do SIPETROL se reuniram 
com a direção da BR para as reuniões 
quadrimestrais e de acompanhamento 
do ACT. Foram discutidos os seguin-
tes temas:

• Terceirização: Solicitamos que 
no edital da licitação seja exigida a 
especificação técnica do profissional 
e que seja cadastrado o cargo.

• SMS: informamos que estão ha-
vendo repetições das análises ambien-
tais dos agentes químicos nas bases 
sempre que os resultados apresentam 
índice elevado exposição no PPRA, e 
que trabalhadores com o cargo de téc-
nico de abastecimento foram transfe-
ridos para unidades de operação sem a 
reclassificação e o devido treinamento.

• AMS: Cobramos melhorias na 
rede conveniada e o compartilhamento 
com a rede Petrobras.

• Evolução da força de trabalho: 
Registramos que a proporção de 

empregados próprios com relação a 
terceirizados está no seu auge e ma-
nifestamos nossa posição totalmente 
contrária à terceirização de atividades.

• Resultados da BR: Indagamos 
sobre o provisionamento de R$ 1,1 
bilhão no exercício de 2016, relacio-
nado a processos judiciais e adminis-
trativos.

• Petros: questionamos sobre o 
cumprimento dos prazos estabelecidos 
no âmbito do Termos de Ajustamento 
de Conduta (TAC) firmado pelos ges-
tores da Petros com a PREVIC, rela-
cionado ao Plano de Equacionamento. 
E nos posicionamos contra eventuais 
cobranças adicionais dos participantes 
assistidos referente ao Plano de Equa-
cionamento, antes da finalização das 
investigações e do reconhecimento 
das dívidas das patrocinadoras com o 
PPSP. Entendemos que haverá grande 
impacto na vida financeira dos parti-
cipantes e assistidos afetados, que já 

realizam o pagamento de contribuição 
normal e terão uma contribuição extra 
de equacionamento da dívida.

• Venda de ativos: O Sipetrol 
reitera a sua posição contrária à aber-
tura de capital da BR. Entendemos 
que os desinvestimentos da Petrobras 

são motivados por fatores políticos-
-ideológicos, e que não há motivos de 
se falar em IPO, visto que a Petrobras 
está em um momento favorável com 
queda do seu endividamento e, consi-
derando as reservas de petróleo atuais, 
a dívida é irrelevante.

STF “dá um tiro” no 
direito de greve

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) concluiu o julgamento 
do Recurso Extraordinário (RE) 
846.854 e fixou tese de repercus-
são geral, definindo que “a Justiça 
Comum, federal ou estadual, é 
competente para julgar a abusi-
vidade de greve de servidores 
públicos celetistas da administra-
ção pública direta, autarquias e 
fundações públicas”.

“É lamentável ver um direito do 
trabalhador garantido na Constitui-
ção ser considerado caso da Justiça 
Comum, e não da Justiça do Traba-
lho. É um tiro no direito de greve, é 
mais um ataque à democracia e aos 
direitos dos trabalhadores”, disse 
Roberto von der Osten, presidente 
da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT), sobre a decisão.
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CONHEÇA NOSSO NOVO SITE!

Moderno, dinâmico e adaptado
às novas tecnologias!

Na luta

Sipetrol participa de 
seminário da Fepetrol 

sobre defesa de direitos em 
meio a reformas e crise

Nos dias 26 e 27 de 
Julho de 2017, dirigentes 
dos sindicatos filiados à 
Fepetrol /SP participaram 
do 9° Seminário dos Tra-
balhadores no Comércio 
de Minérios e Derivados 
de Petróleo no Estado de 
São Paulo. 

O Sipetrol São Paulo 
foi representado pelos di-
retores José Floriano da 
Rocha e Miguel Eduardo da 
Silva. O evento aconteceu 
na Rua São Joaquim, 216, 
no bairro da Liberdade, 
em São Paulo.No dia 26, 
o seminário começou com 
palestra sobre a conjuntura 
e perspectivas da economia 
Brasileira, com a palestran-
te Maria Alejandra Madri.

Em seguida, foi a vez de 
Eduardo Rocha dar palestra 
sobre Campanha Salarial 
em Tempo de Crise Econô-
mica e Reformas Neolibe-
rais, tema fundamental para 

estarmos preparados para 
defender nossos direitos em 
meio a todos os ataques que 
estamos sofrendo na atual 
conjuntura.

No dia 27, o evento teve 
reunião ordinária do Con-
selho, prestação de contas 
e previsão orçamentária e 
discussão sobre as Cam-
panhas Salariais com data-
-base 1°de setembro.

O Sipetrol – SP parabeni-
za os dois palestrantes, Dra. 
Professora Maria Alejandra 
Madri e o Dr. Eduardo Ro-
cha, pela maestria e condu-
ção das palestras. Parabeni-
za todos os dirigentes que 
estiveram presentes e, em 
especial, a nossa Federação, 
formada pelos seguintes Sin-
dicatos dos Trabalhadores 
no Comércio de Minérios: 
São Paulo, ABC, Santos, 
Presidente Prudente, Ri-
beirão Preto, São José dos 
Campos, Campinas e São 

Começa pagamento 
do Pis/Pasep

ano-base 2016 
Teve início no final de julho o calendário de paga-

mento do abono salarial 2017/2018 (ano-base 2016). O 
abono é um direito do trabalhador inscrito no Programa 
de Integração Social (Pis) ou no Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) há, pelo 
menos, cinco anos.

Para ter direito, o trabalhador deve ter trabalhado 
com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano 
de 2016, com remuneração mensal média de até dois 
salários mínimos. Os valores do benefício variam de 
R$ 79 a R$ 937, dependendo do tempo de trabalho 
durante o ano passado.

A consulta para o trabalhador saber se tem direito 
e o valor do benefício pode ser feita pelo aplicativo 
Caixa Trabalhador, site da Caixa e pelo Atendimento 
Caixa ao Cidadão: 0800-726-0207.

José do Rio Preto.
Gostaríamos de dizer 

ainda que esta Federação 
tem um valor muito alto 
em conhecimento, através 
de seus Sindicatos Filiados. 
Cada companheiro e compa-
nheira que fez uso da palavra 
foi feliz em suas colocações.

Diante de cada argumen-
to, acreditamos que, se nós 
continuarmos unidos, pode-
mos criar mecanismos para 
melhor lidar com a situação 
difícil que é nossa realidade 
atual, com as reformas para 
prejudicar o trabalhador.

Companheiras e Com-
panheiros, mais uma vez 
queremos contar com a 
participação de todos, que 
ao longo destes anos têm 
confiado e acreditado neste 
Sindicato. Por nossa vez, 
vamos continuar trabalhan-
do com clareza, com verda-
de e transparência. Podem 
sempre contar conosco.

Nas alturas

Preço do Botijão pode 
chegar a R$ 100,00 

O preço do botijão de 
gás de cozinha de 13 quilos 
poderá chegar a R$ 100 até 
o final do ano, segundo pre-
visão do Sergás (sindicato 
dos revendedores de gás 
do Estado de São Paulo). 
O valor estimado para este 

ano é reflexo da política de 
preços adotada pela Petro-
bras em junho, que reajusta 
mensalmente o preço do gás 
nas distribuidoras.

No início de agosto, por 
exemplo, a ANP (agência de 
petróleo) autorizou alta de 

6,9%. “Setembro contribuirá 
ainda mais para esse aumen-
to, já que o reajuste mensal 
coincidirá justamente com o 
dissídio da categoria, entre 
7% e 8%”, afirma Robson 
Carneiro dos Santos, presi-
dente do Sergás. 

www.sipetrol.org.br
 (Do jornal Agora)

Representantes de Sindicatos filiados à Fepetrol durante o 9° Seminário dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e 
Derivados de Petróleo no Estado de São Paulo


