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RPBC

Paradeiros têm assembleia hoje

2ª-feira 
27 • maio

6h30
Portão 10 RPBC

Categoria já se movimenta para garantir o acordo coletivo de trabalho da parada que começa em 31 de maio 

Por enquanto, somos apenas 250 tra-
balhadores, contratados para a ‘parada’ da 
Refinaria Presidente Bernardes de Cuba-
tão (RPBC Petrobras). A partir da próxima 
semana, porém, seremos mais de 2 mil.

Preocupada com as questões eco-
nômicas, sociais e as condições de 
trabalho da categoria, a diretoria do 
sindicato já reuniu os companheiros e 
anotou suas reivindicações.

O sindicato encaminhou a pauta 
às empreiteiras, marcou negociações, 
conversou com seus representantes e 

obteve uma contraproposta, na semana 
retrasada.

Ela será apresentada na assembleia 
desta segunda-feira. 

A diretoria preparou este tabloide para 
facilitar o entendimento da contrapropos-
ta e, acima de tudo, o encaminhamento da 
campanha salarial dos paradeiros.
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Lista das empresas

Assembleia dos paradeiros  revela uma 
categoria organizada e mobilizada

Veja, na página 2, a lista das empreiteiras contratadas para a grande 
parada na refinaria da Petrobras e os serviços que a categoria executará em cada uma delas.
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Calorisol, isolamento e refratários. 
Contratec, inspeção de equipamento e 
tubulações. Dresser Rand, revisão de 
turbina. Ecolab, limpeza química.

Estrutural, instalação de deltas de topo 
nos reatores. FCR, manutenção nas válvulas 
switch. Flowserve, revisão na ferramenta de 
descoqueamento.

Imc-Saste, pintura, jateamento e 
hidrojato. Manserv, manutenção de tu-
bulação, caldeiraria e projetos nas pardas. 
Mourik & Mce, descarte e carregamento 
de catalisador com caldeiraria de reato-
res.

Potencial, emissão acústica. Pro-
duman, focal. Rohr, montagem de an-

daimes. Sigmatronic, manutenção em 
válvulas macho de redutoras e retirada de 
atuadores.

Tricom, avaliação de tambores de 
coque. Victória, inspeção e manutenção 
com técnica de alpinismo e por ultrassom. 
Walb, manutenção de torres de refrigera-
ção.
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Empresas da parada

Assembleia de paradeiros lota a subsede do sindicato

ContRaPRoPosta

O que as empresas oferecem
Veja, neste quadro, o que as empresas oferecem. Os itens valerão a partir da 
integração do trabalhador. O reajuste de 10% já está definido nos valores. As 
rescisões contratuais têm que ser feitas na região. E obedecer os salários da região.

‘Plr’
R$ 3.600, correspondente a 
R$ 300 por mês de parada.
Ajuda de custo
R$ 800 pagos em duas parcelas. 
A primeira, de R$ 400, em 7 
de junho. O restante, R$ 400, 
será pago na rescisão ou no 
pagamento de junho, o que 
ocorrer primeiro.
Os alojados farão jus a 75% 
desse valor, ou seja, R$ 600.

Vale alimentação
R$ 17 por dia efetivamente 
trabalhado.

Abono especial (ajuda de custo)
R$ 700 para os empregados
do quadro fixo que
trabalharem na parada.

Desconto por falta nãojustificada
As faltas não justificadas terão 
desconto diário na ajuda de 
custo e no abono especial.


