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Práticas antissindicais

na Transpetro

Empresa age como nos tempos da ditadura
Enquanto a sociedade brasileira avança nos mecanismos democráticos e no
respeito à adversidade, na Transpetro as
coisas parecem caminhar no sentido contrário, assiste-se a um verdadeiro retrocesso, voltando ao tempo do AI-5.
Para ilustrar essa situação basta ver
as recentes arbitrariedades cometidas em
diversos terminais, quando as gerências
tentaram proibir o acesso de dirigentes sindicais nas unidades, em flagrante prática
condenada pela OIT – Organização Internacional do Trabalho.
Isso tem ocorrido em diversas unidades pelo Brasil adentro, comprovando de
que não é uma prática isolada de algum
chefete reacionário, mas uma orientação
política.
Há poucos dias, diretores do Sindipetro de São Paulo foram impedidos de entrar
em terminais e tiveram faixas da campanha
da PLR arrancadas.
Essa prática tem ocorrido, também, em
nossa base.
A gerência do TA-SUAPE impediu a
entrada do coordenador e diretor do Sindipetro PE-PB nas instalações do terminal

alegando que o sindicato estava realizando
assembleias e a categoria estava em estado de greve.
“As assembleias da greve de 24 horas
referente ao dia 28 de janeiro, já haviam
terminado e não houve votação de estado
de greve, ou seja, ocorreu uma total intransigência com o movimento sindical nas instalações da Transpetro em Pernambuco”,
afirma o coordenador do Sindicato Marcos
Aurélio.
A Direção da Transpetro tem parar urgentemente com essas práticas antissindicais.
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►Luta histórica

Isenção de Imposto de
Renda sobre a
No dia 24 de dezembro, a presidente
Dilma Rousseff oficializou a isenção de Imposto de Renda sobre PLRs até R$ 6 mil e
a criação de quatro faixas de alíquota que
vão de 7,5% a 27,5% (confira na tabela
abaixo).
A pauta da isenção de imposto sobre

a PLR motivou diversas mobilizações em
2012, como a organizada por petrolerios
metalúrgicos e bancários.
O movimento sindical reivindica isenção total do imposto para a PLR, como
ocorre com dividendos de acionistas de
empresas.

isenção para PLR de R$ 6.000,00
COMO ERA

				COMO

Valor tributado mensalmente na fonte 			
integrava a base de cálculo do imposto 			
devido na declaração anual				
base de
cálculo
até R$ 1.710,78

alíquota
—

parcela
a deduzir
—

PASSA A SER

Valor é tributado exclusivamente na
fonte, com base em uma tabela anual
específica
base de
cálculo
Até R$ 6.000,00

alíquota
—

parcela
a deduzir
—

de R$ 1.710, 79
a R$ 2.583,91

7,5%

R$ 128,31

De R$ 6.000,01
a R$ 9.000,00

7,5%

R$ 450,00

de R$ 2.583,92
a R$ 3.418,59

15%

R$ 320,60

De R$ 9.000,01
a R$ 12.000,00

15%

R$ 1.125,00

de R$ 3.418,60
a R$ 4.271,59

22,5%

R$ 577,00

De R$ 12.000,01 a
R$ 15.000,00

22,5%

R$ 2.025,00

Acima de
R$ 4.271,59

27,5%

R$ 790,58

acima de
R$ 15.000,00

27,5%

R$ 2.775,00

►Esporte

Vem aí o campeonato de
futebol do Sindipetro

A partir do dia 16 de fevereiro, inicia
-se o campeonato de futebol do Sindipetro.
O evento está sob coordenação do diretor
Marcos Moreno.
Local: Campo do Bilzão
Rua Coronel Kléber de Andrade, 2001Candeias-Jaboatão dos Guararapes. (De-

pois do Verd-frut na av. Presidente Kenedy é
a 1ª direita sentido Recife-Barra de jangada)
após o campo de nº 1700, 1ª rua a esquerda, faz esquina com a rua Nova Friburga).
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►Faz tudo

Trabalhador 3 em 1 na
cozinha no TA da
Transpetro em SUAPE
O trabalhador da noite que presta serviço na cozinha executa suas atividades
sozinho e por isso tem a obrigação de lavar
o banheiro, a cozinha e preparar a alimen-

tação dos operadores de turno e também
adiantar o do administrativo.
Afinal ele é profissional de serviços gerais ou cozinheiro.

►Faz tudo

Trabalhadores da HOPE se
encontram com Coordenação do
TA-SUAPE
A conversa com os trabalhadores foi
que continua tudo igual e não muda nada no
MD (memorial descritivo) ou seja, continuarão rebaixados de Apoio Operacional para
Serviços Gerais. O tickt alimentação desde
do inicio do contrato até hoje é de R 15,00
para café e almoço para os que trabalham
de dia.
Cabe ressaltar que há uma empresa
contratada pela Petrobras, fazendo somente amarração e os trabalhadores são classificados como Apoio Operacional.
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