ANO 7 – nº 8 – DEZEMBRO 2011

RETROSPECTIVA
Fatos que marcaram a vida
da categoria petroleira no ano
Janeiro – Jornal dos Petroleiros nº 1

2011

Petrobrás Transpetro

Gasoduto da malha setentrional discrimina trabalhadores
No primeiro jornal do ano, o Sindicato denunciou os problemas que ocorriam no Gasoduto da Transpetro, onde existiam quatro
categorias de técnicos, mas somente uma
foi contemplada com 5 promoções para su-

pervisor.
O Sindicato questionava os critérios para
apenas uma categoria ser agraciada como
se não houvesse técnicos capacitados nas
demais categorias.

13/01/2011 – Boletim Sindipetro PE/PB nº 2

Terminal de Suape

Gambiarra na operação

No dia 11 de dezembro, durante a descarga de GLP do navio Borg ouviu-se um forte estrondo e foi verificado pelos trabalhadores que a tubulação que transportava o gás
havia ricocheteado, desprendendo algumas

bases de apoio da linha. O trabalhador que
estava de serviço alertou o coordenador de
operações sobre os riscos de vida e os danos materiais que poderiam ocorrer. A gerência local também foi comunicada.

21/01/2011 – Boletim Sindipetro PE/PB nº 3

Limite da irresponsabilidade

Transpetro ignora procedimento
e vazamento quase contamina o mar

Para reduzir custos, a gerência da Transpetro convocou trabalhadores de outro Estado para realizar uma operação que não é de

rotina.
O resultado: quase um acidente de graves proporções.
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02/02/2011 – Boletim Sindipetro PE/PB nº 4

Terminal de Suape

Manifestação contra o “embromation”
Em dezembro, a diretoria do Sindipetro se reuniu com a gerência do Terminal
Aqua-viário de Suape e questionou o DIP
139/2010 (Documento Interno Petrobrás),
que substitui a mão de obra do técnico de
operações por auxiliar operacional. Cons-

ta no documento: “O técnico de operações
deverá iniciar a operação com o acompanhamento do auxiliar operacional e, após a
estabilização da operação, esta terá continuidade apenas com o acompanhamento
no Pier do auxiliar operacional”.

31/03/2011 – Boletim Sindipetro PE/PB nº 7

Refinaria Abreu e Lima

Nos tempos do coronelismo
Após manifestação dos motoristas que
lutavam pelo direito de equiparação salarial, a Petrobrás se comprometeu a não pu-

nir trabalhadores, mas no dia seguinte gerente do contrato demitiu um trabalhador de
maneira arbitrária.

Abril – Jornal dos Petroleiros nº 4

Refinaria Abreu e Lima

Demissão e assédio moral
Para tentar conter o movimento dos
motoristas, que lutavam por equiparação
salarial (alguns contratos apresentavam di-

ferenças salariais de até 30%), a gerência
da Refinaria pressionou os trabalhadores
de todas as maneiras possíveis.

11/07/2011 – Boletim Sindipetro PE/PB nº 11

Abandono

Ausência do RH da Abreu e Lima
torna trabalhadores bucha de canhão
Técnicos de operação da Refinaria
Abreu e Lima estão órfãos do RH, aquele
setor que “teoricamente” deveria ser o responsável pelos estagiários.
Mas isso não acontece por total omissão do departamento. Nos últimos três
anos nunca houve acompanhamento téc-

nico e administrativo
dos TO,s da RNEST,
apesar de o RH ter
assumido o compromisso de haver visitas
a cada 3 meses para
avaliar o treinamento.
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12/09/2011 – Boletim Sindipetro PE/PB nº 15

Política sanguessuga

		

Trabalhadores da Refinaria Abreu e Lima
na REVAP São explorados e discriminados

Já com a campanha reivindicatória em
curso, o Sindicato volta a denunciar os abusos e discriminações que ocorrem na Refi-

naria enquanto o pessoal sua a camisa para
cumprir metas de produção e ainda ouvem
desaforos e assédio moral.

22/09/2011 – Boletim Sindipetro PE/PB nº 16

TA-Suape

KIT fome para os trabalhadores
Alimentação não atende às necessidades dos trabalhadores.
O sindicato denunciou que o café da
manhã do pessoal Administrativo e o lanche da Operação foram reduzidos; os trabalhadores do administrativo ficavam até 5

horas esperando pelo almoço; muitos companheiros traziam comida de suas casas
para compensar a miséria que é fornecida
pela empresa. Correu pelo Terminal um
abaixo-assinado em repúdio a essa situação vergonhosa.

24/10/2011 – Boletim Sindipetro PE/PB nº 21

Prática antissindical

Transpetro ataca movimento sindical
Em resposta às manifextações da campanha reibvindicatória, a Transpetro se utilizou de uma condenável prática para tentar
desmobilizar a categoria, imputando ao mo-

vimento atrasos e problemas com o fornecimento de alimentação.
Foi uma tentativa de colocar os trabalhadores contra o Sindicato.

Outubro – Jornal dos Petroleiros nº 6

Alerta

A saúde pede socorro
Os trabalhadores se queixam do total
descaso com que a Petrobrás Transporte
trata as questões de saúde. Seguindo o receituário neoliberal, a empresa investe cada
vez menos na prevenção e no atendimento
e mais na propaganda.
O Sindipetro constatou a incompetên-

cia e irresponsabilidade da empresa com
todas as suas “magníficas” instalações fechadas. No TA Suape só existia um médico
e uma enfermeira para atender o terminal.
Na ausência deles, simplesmente fechavam o setor, sem qualquer plano de contingência para esse tipo de eventualidade.
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15/11/2011 – Boletim Sindipetro PE/PB nº 23

Terminal de Suape

Condições de trabalho leva a
afastamento por estresse
A falta de pessoal é apontada como a
principal causa da sobrecarga de trabalha,
que acarreta diversos problemas de saúde

nos
trabalhadores,
inclusive com afastamento.

Novembro – Jornal dos Petroleiros nº 7

Campanha reivindicatória

Sob direção da FUP,
categoria consegue acordo histórico
Com luta e organização, os petroleiros
arrancaram, passo a passo, uma proposta
de acordo que foi além do ganho real e dos
diversos avanços nas reivindicações sociais.
O acordo consolidou, acima de tudo, a
vitória da categoria em mais uma batalha
ideológica e política no Sistema Petrobrás.
Pautamos a defesa da vida nas disputas e enfrentamentos do dia a dia e nas

campanhas coletivas.
Provamos com a “Operação Gabrielli”
que são os gestores os responsáveis pela
insegurança crônica que mata, mutila e
adoece os trabalhadores. Fomos à luta nas
paralisações surpresa, ocupamos refinarias, terminais e aprovamos uma greve pela
vida, que repercutiu na sociedade e no governo, possibilitando os avanços conquistados nessa campanha.

27/12/2011 – Boletim Sindipetro PE/PB nº 24

Fim de ano

Festa da sonegação na Transpetro
A Transpetro orienta empresa que fornece para a festa de final da ano para que
cometa irregularidades fiscais, sonegando
impostos.

Isso ocorre nacionalmente, nas unidades da Transpetro. Sindicato denunica e
pede que sejam apuradas as responsabilidades
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Um 2012 de muita paz, lutas e conquistas para todos nós!

