ANO 8 – nº 9 – Dezembro 2012

Para você, petroleira, petroleiro, relembrar alguns fatos importantes que
ocorreram em nossa base no ano de 2012, acompanhem esse giro de manchetes pelo jornais e boletins do Sindicato.
Desejamos um 2013 de muita luta, solidariede e justiça social. E muita paz!

Jornal dos Petroleiros JAN/FEV 2012

Discriminação no TA Suape

Vejam como as coisas estão no Terminal:
– Enquanto os trabalhadores da Empresa Engeman têm sobreaviso, os próprios não tem.
– Enquanto no SAD alguns recebem até 3 níveis outros não
recebem nada, e nenhuma explicação é dada.
– Enquanto os trabalhadores do laboratório trabalham em turno, os próprios não trabalham.
Boletim Sindipetro-PE/PB 27/01/2012

Petrobrás transporte discrimina quadro próprio

Empresa dá preferência a serviços terceirizados, ignorando quadro próprio.
Jornal dos Petroleiros MAR/ABR 2012

Plano de saúde não funciona

Seja próprio ou terceirizado, assistência
médica deixa muito a desejar
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►Retrospectiva 2012
Boletim Sindipetro- PE/PB Nº 05

08/03/2012

Petrobrás Transporte: Dia Internacional da Mulher é
marcado por grave acidente

Trabalhadora sofreu queimaduras de 1º e 2º graus
Boletim Sindipetro- PE/PB 12/03/2012

Gerência do TA Suape ignora normas de segurança
e CLT

Atitude expõe a vida dos trabalhadores. O Sindicato repudia a todos
que de forma direta ou indireta tentam isentar a responsabilidade da
empresa nesse acidente; atitudes como a da gerência e da coordenação de operações são nocivas à classe trabalhadora.

Boletim Sindipetro- PE/PB 26/03/2012

Insegurança causa mais uma morte na Refinaria Abreu e Lima

Acidente ocorreu dia 24, vitimando dois trabalhadores, um veio a falecer.
Jornal dos Petroleiros MAIO 2012

Mobilização em Suape: trabalhadores cobram respeito

► Contrato de alimentação do TA-Suape não atende o PG0v3-00033.
► Contrato Hope: Pagamento correto de Adc Noturno e HEs.
► Ambulância sem equipamentos, é apenas um veículo de transporte, se alguém
necessitar tem que rezar para não morrer.
► As instalações precárias para atendimento médico. Só que em uma emergência o atendimento não pode ser provisório.
► A gerência insiste em não cumprir o procedimento n-2549 da Petrobrás, (necessidade
de ter dois trabalhadores por turno em atividades no laboratório). Hoje só há 1 trabalhador por turno. Se a explosão da sala de
GLP fosse fora do adm, as consequências seriam maiores para a trabalhadora vitimada.
► Há muito tempo a brigada de incêndio não sabe o que é treinamento.
Como fica se ocorrer uma situação de
emergência?
► O pessoal da cozinha está trabalhando todo final de semana sem nenhum descanso.
► Falta dedetização no TA-Suape;
no vestiário dos operadores foi encontrado um rato, o risco de contaminação
de leptospirose é grande.
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►Retrospectiva 2012
Jornal dos Petroleiros JUN/JUL 2012

Transpetro descumpre NR24 e coloca
em risco saúde dos trabalhadores

Mofo nas paredes, sanitários interditados, a coisa
tá feia na Transpetro
Jornal dos Petroleiros Agosto 2012

TA-SUAPE inicia operação com para-xileno

Trabalhadores estão preocupados com os efeitos à saúde e falta de informações.
Jornal dos Petroleiros Outubro 2012

Horário antecipado prejudica trabalhadores da Abreu e Lima

Devido ao trânsito caótico de Pernambuco, os trabalhadores foram obrigados a antecipar
os seus horários de embarque para chegar mais cedo na Refinaria Abreu e Lima. O mesmo
já havia ocorrido meses atrás quando o horário de entrada foi antecipado em 30 minutos
para fugir da hora do rush. Naquela ocasião, entretanto, os trabalhadores foram consultados e concordaram com a mudança; desta vez, entretanto, o novo horário foi imposto por
um “decreto lei” sem qualquer participação dos trabalhadores.
► Refinaria Abreu e Lima

Irregularidades nos veículos gera risco de acidentes

Foi encaminhado ao Sindipetro-PE/PB a denúncia de adulteração de quilômetros nos veículos que prestam serviços de transporte a Refinaria Abreu e Lima, que está sob a gerência
do Compartilhado. Houve a ocorrência de queda de um motor na estrada quando estavam
transportando passageiros, e princípio de incêndio em outro veículo com passageiros.
Jornal dos Petroleiros Novembro 2012

Trabalhadores da Abreu e Lima excedem jornada de trabalho

O Sindipetro encaminhou ofício para a empresa regularizar a situação dos trabalhadores,
que extrapolam a sua jornada de trabalho em mais de 20 minutos diários.
► AMS-PE

Justiça manda pagar anestesia

A 5ª vara do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-6ª região), de Pernambuco, determinou,
no dia 12, que a AMS – Assistência Multidiciplinar de Saúde – deve pagar aos usuários de
forma integral as despesas com os honorários dos médicos anestesistas em procedimentos
de grande riscos. Esta liminar já está valendo para os procedimentos de grande risco.
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