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2º Congresso de Segurança, Meio Ambiente, Eficiência Energética e Saúde

Vazamento e acidentes zero
Graça Foster prega “vazamento zero”, mas realidade é bem diferente

A

Petrobrás realizou na última semana de março, no Rio de Janeiro, o 2º
Congresso de Segurança, Meio Ambiente,
Eficiência Energética e Saúde\SMES), com
participação de ONGs, empresas, sindicatos, FUP e gerentes. Pelo Sindipetro-PE/
PB participaram os diretores Manoel Rodrigues de Andrade Filho, Glória de Biase e
Alexandre Rodrigues Evangelista.
Em seu discurso, a presidente da companhia, Graça Foster, pregou “vazamento
zero” nas unidades da Petrobrás e se declarou aberta a receber denúncias.
A FUP e diversos sindicatos questionaram a política de segurança da Petrobrás,
que já causou a morte de mais de 300 tra-

balhadores
nos últimos
15
anos.
Outra crítica
do movimento
sindical
foi a subnotificação de
acidentes e
os assédios
morais que
ocorrem nas
unidades
em
nome
da produtividade. Todos esses fatores tornam a Petrobrás uma “fantástica fábrica de
acidentes”.
O Sindipetro-PE/PB espera que o discurso da presidente da Petrobrás não fique
só no papel, mas que posssa
surtir efeitos na segurança da
companhia e diminuir os aterradores índices de acidentes e
mortes.

28 de abril

Dia mundial em memória das vítimas de doenças e acidentes de trabalho
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►Absurdo

Contratos no TA-Suape

lesam trabalhadores

Contratos malfeitos fazem dançar as férias de muitos companheiros
Trabalhadores do Apoio Operacional
do Terminal Suape não sabem o que é tirar
férias, um direito homologado pela Consolidação das Leis de Trabalho há décadas,
mas que vem sendo sistematicamente burlado por gatas (empresas terceirizadas),
devido a contratos feitos com má fé.
Veja alguns exemplos de denúncias
que chegaram ao Sindipetro:
– Funcionário com 13 anos de trabalho
tirou somente 2 férias.

– Outro, com 20 anos de trabalho, também recebeu apenas 2 férias.
– Um companheiro com 7 anos de tirou somente uma férias.
Absurdos como esse já nem são casos
de direito trabalhista, é caso de polícia, devido a tamanha sacanagem com os trabalhadores.
A lei garante férias anuais de 30 dias
e as empresas que não cumprem devem
ser multadas e ter seus contratos revisados
pela Transpetro.

► Não fique doente

Plano de saúde
não funciona
Seja próprio ou terceirizado, assistência
médica deixa muito a desejar
Ninguém está contente com os problemas que se avolumam na AMS, a gritaria
entre os trabalhadores é geral, mas a Petrobrás pouco ou nada faz para corrigir as
falhas.
Por conta desse descaso, trabalhadores estão sendo forçados a pagar outro plano de saúde. Às vezes parece que o sucateamento da AMS é uma política deliberada
da Petrobrás para entregar a saúde dos
seus funcionários para a iniciativa privada.
Na empresa Hope, os trabalhadores

têm um plano de saúde que funciona tão
mal que os funcionários têm que procurar o
SUS para serem atendidos, porque quase
nenhum hospital aceita o convênio.

Petroleiro, fique bem informado pelo nosso site: www.sindipetropepb.com.br
ESTAMOS TAMBÉM NO FACEBOOK. FAÇA PARTE DE NOSSA COMUNIDADE
INTEGRADA NA REDE SOCIAL.Facebook: Sindipetro PE-PB
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►TA-Suape turno

Empresa encaminha email

para confundir

Processo sobre alimentação do turno ainda está em negociação
A Coordenação de Administração
de Serviços Nordeste, da Transpetro
enviou email aos funcionários afirmando, entre outras coisas, que o Sindicato
teria aprovado as melhorias no cardápio da alimentação do turno.
A entidade esclarece que quem
deve aprovar as mudanças são os próprios trabalhadores, que ainda estão
discutindo o assunto e devem se manifestar em uma pesquisa que a empresa
se comprometeu a encaminhar entre
os trabalhadores.
► Jurídico

Como acompanhar os
processos de RMNR de PE
Para saber como está o processo de RMNR, faça o seguinte procedimento:
– Buscar por numeração nova (formato CNJ)Número [ 0000463] Ano [ 2011 ] Vara
[0009]
PETROBRÁS TRANSPORTE
Processo 463.39.2011
9ª Vara do Trabalho
PETROBRÁS
Processo 450.13.2011
18ª Vara do Trabalho
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