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Motoristas da malha gasoduto da Transpetro

Salários abaixo do piso
Transvestruz não se emenda e continua discriminando trabalhadores
Os motoristas da malha gasoduto
do Nordeste, que prestam serviços para
a Transpetro no estado da Paraíba, estão
recebendo salários abaixo do piso da categoria.
De acordo com a convenção coletiva dos motoristas e trabalhadores em
transporte rodoviários de passageiros
e cargas da Paraíba (Registro no MTE:
PB000408/2012), o piso da categoria a partir de 1º de julho de 2012 é de R$ 1.114,00,
mas não é isso que está sendo praticado
na Transpetro.
Duas gatas contratadas pela empresa
para atuação principal no trecho da malha
situada no estado estão pagando salários
distintos: de R$ 1.020,00 e de R$ 982,00,
ambos abaixo do piso estabelecido por
meio do instrumento normativo.
Ademais, esses salários são inferiores aos recebidos pelos motoristas que
atuam no trecho da malha situada no esta-

do de Pernambuco.
Mais uma vez, evidencia-se a ineficiência na fiscalização do cumprimento das
obrigações contratuais e legais por parte
da Transpetro que também é responsável,
de forma subsidiária, pelo prejuízo causado
aos empregados contratados, podendo responder na justiça com base na súmula 331
do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
É hora de regularizar essa situação.

► Denúncia
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►Privataria

Na
surdina,
Petrobrás
prepara
A revista Brasil Energia Petróleo & Gás publicou uma notícia que,
se confirmada, se constitui em grave ameaça à soberania nacional.
Reproduzimos, a seguir, a nota publicada na revista.
O governo e a presidência da empresa têm a obrigação de vir a
público explicar a veracidade e o conteúdo dessas informações.
O desinvestimento da Petrobras inclui
a venda de participações no Parque das
Conchas e nos campos de Maromba e Xerelete, na Bacia de Campos, além de áreas
exploratórias na região. A informação, obtida com exclusividade pela Brasil Energia
Petróleo & Gás, é o destaque de capa da
edição deste mês.
A oferta de áreas na Bacia de Campos, negócio conduzido sob sigilo (quase)
absoluto pela direção da Petrobras, surpreendeu o mercado. Sobretudo pelo fato
de a petroleira ter anunciado há dois anos
que venderia ativos, mas pouco ter feito
nesse período para efetivar esse plano de
desinvestimento. Além disso, as últimas

tentativas de outras petroleiras para vender
ativos no país não corresponderam às suas
expectativas financeiras.
Assim, a grande dúvida do mercado
é saber quanto a Petrobras irá ganhar com
a venda – e se a fechará a qualquer preço,
devido à sua necessidade de caixa. E falando em negócios, desta vez na área de
energia elétrica, o ambiente de contratação
livre (ACL), cujo futuro era incerto após a
redução das tarifas para consumidores
cativos, mostra que ainda têm fôlego para
crescer. Contudo, será necessário ter muita
flexibilidade, proximidade com o consumidor e principalmente criatividade para ofertar produtos e serviços atrativos.
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►Conselho de Administração

Zé Maria vence eleição para
o Conselho de Administração
da Petrobrás
O diretor
da FUP, José
Maria Rangel, foi eleito
o representante dos trabalhadores
no Conselho
de Administração da Petrobrás. Ele
conquistou 8.561 votos, 51,66% dos votos
válidos. O outro candidato que disputou o
segundo turno da eleição, Sívio Sinedino,
obteve 8.011 votos (48,34% dos votos válidos). Ao todo, 16.918 trabalhadores da

Petrobrás participaram da eleição, em que
foram registrados 80 votos em branco e
266 nulos.
José Maria Rangel é diretor da Secretaria de Saúde e Segurança da FUP e coordenador do Sindipetro-NF, onde tem travado uma longa batalha com os gestores da
Petrobrás em função das condições precárias de segurança nas plataformas da
Bacia de Campos.
No primeiro turno da eleição para o Conselho de Administração, ele foi o mais votado dos 127 candidatos que disputaram a
vaga dos trabalhadores. Na ocasião, José
Maria conquistou 4.568 votos e Sílvio Sinedino obteve 4.565 votos.

►Refinaria Abreu e Lima

Sindipetro aciona TCU contra
salários exorbitantes
O Sindipetro PE-PB denunciou os gestores da Refinaria
Abreu e Lima no Tribunal de Contas de União (TCU) por conta
de contratos exorbitantes firmados pela refinaria.
Em diversos casos denunciados pelo sindicato, pessoas
estão sendo contratadas com salário igual ou superior a quem
está topado no final de carreira de 25 anos de trabalho. Ou
seja, alguns ralam anos e anos para atingir uma remuneração
enquanto outros entram pela porta do fundo, exercendo a mesma função e com salário igual. Assim não dá!
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