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Petrobrás Transpetro

Gasoduto da malha setentrional
discrimina trabalhadores
V

ejam mais essa! No Gasoduto existem quatro categorias de técnicos,
mas somente uma foi contemplada com
5 promoções para supervisor.
Nada contra quem conseguiu a promoção, o que o Sindicato questiona são
os critérios para apenas uma categoria
ser agraciada como se não houvesse técnicos capacitados nas demais categorias.
Isso é discriminação.
Para piorar...
Não bastasse o que ocorreu no Gasoduto de Pernambuco, houve um remanejamento de um técnico para ser promovido em outro Estado, ou seja, com isso
a Transpetro diz claramente que não há
oportunidade para os companheiros da-

quele Estado, que um trabalhador deve
ser “importado” de outro lugar.
Todos sabemos como fica o ambiente de trabalho quando os empregados se
sentem menosprezados e desvalorizados.
Com esse tipo de
atitude discriminatória, a Transpetro dá
um tiro no próprio
pé, porque em vez
de ter critérios
transparentes e
dar oportunidade
para todos, faz
as coisas do
pior jeito possível.

Confraternizações
de final de ano
Entre as várias confraternizações que
ocorreram no final de 2010, duas chamaram
a atenção. A promovida pelo Sindicato, sem
cobrança de taxa, contou com presença dos
trabalhadores da ativa, aposentados, pensionistas, terceirizados.
Em outra confraternização, realizada em
outra data, e coordenada por uma gerência local, foi cobrado uma taxa de R$ 30,00; afinal o
que será que há de errado?
E o pior é que estes mesmos trabalhadores
que frequentam estes bastidores, são os primeiros a reclamar da discriminação que sofrem
por esta gerência. Isso sim é uma vergonha...!

O Sindicato esclarece a toda categoria que o Depto.
Jurídico defende e acompanha todos os processos
judiciais dos trabalhadores demitidos que procuraram e entidade, porém, um empregado demitido
solicitou a exclusão de todos os nossos advogados
e requereu que o processo fosse acompanhado somente pelo advogado dele.
Assim, qualquer pessoa que fizer menção de
que a entidade está abandonando ou não defendendo o referido empregado, deveria eticamente relatar
o fato acima citado evitando induzir formação de juízo negativo da entidade. Em suma, política se faz
construindo e não destruindo e quem estiver fazendo
isso é um comentário LEVIANO!

Mobilização no gasoduto exige
cumprimento de acordo
No dia 31/01, os trabalhadores que prestam
Mobilização da categoria dos
serviço de motorista no Gasoduto realizaram uma motoristas contra a enrolação
mobilização de duas horas, exigindo que as empresas cumpram a convenção. Os trabalhadores
aguardam uma solução há mais de um ano e ninguém decide nada. O ato contou com a presença
de diretores do Sindipetro PE/PB e do Sintranstur.
Um dos problemas é em relação ao piso salarial,
que pela convenção deveria ser de R$ 1.065, mas os
trabalhadores continuam recebendo R$ 776,94. Durante a mobilização, o representente da contratada entrou em contato e assumiu o compromisso de atualizar
o salário a partir do próximo mês. Estamos de olho...!
Os operadores de Cabedelo (na Paraíba) continuam
operando no Porto de Recife, e
estão tendo que se desdobrar
para cobrir os dois estados.
Isso é um absurdo!
No concurso que a Transpetro realizou em 2005 destinava 30 vagas para Pernambuco;
portanto, não há motivos para
usar operadores de outro local

já que o concurso previa vagas
para todo o estado de Pernambuco.
A gerência da Transpetro
deve usar trabalhadores de Suape para operar em Recife e,
se for o caso, que a Transpetro
realize novo concurso para preencher os cargos que necessitam e os que possuem terceirizados trabalhando.

Economia burra
Em nome da economia, a
Petrobrás Transpetro lança mão
da segurança nas instalações
de Cabedelo. No turno da noite
só há um vigilante para fazer a
Ano novo, velhos problemas
cobertura de toda a área do terContinua o descaso da Petrobrás e Transpetro com os mo- minal. Como fazer a ronda pelo
terminal sem deixar o posto
toristas dos terminais de Suape
principal descoberto?
e Cabedelo, que iniciam mais
um ano sem receber o adicional
de periculosidade.São os únicos Cabra bom de briga
O vereador e ex-membro
trabalhadores nesses terminais
do Sindicato dos Bancários de
que não recebem o adicional.

Campina Grande (PB), Sandro
Brito, foi eleito presidente da
Câmara de Vereadores de Taperoá. O diretor do SindipetroPE/PB, e ex-presidente do PT
do município, Marcos Guilherme Costa, esteve ao pleito
prestando apoio ao amigo na
eleição que marcou um capítulo da história política do município e reuniu uma multidão em
solidariedade ao parlamentar,
que tem grande prestígio entre
os moradores de Taperoá.

Duplo esforço

Operadores
cobrem
Cabedelo e
Porto de Recife
ao mesmo tempo
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