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Esta edição, companheiro (a) petroleiro (a), tem o propósito de
relembrar alguns fatos importantes que aconteceram no último ano que
passou. Revejam alguns fatos que foram publicados nas manchetes dos
jornais e boletins do nosso sindicato, em 2013.
E, para todos (as), um 2014 de muita luta, solidariedade, conquistas
e justiça social. Muita paz!
Boletim Sindipetro - PE/PB - Ano 9 nº 2 21/01/2013

Petroquímica Suape
Trabalhadores deflagram greve
Empresa descumpre Constituição Federal CLT e direitos básicos
dos trabalhadores
Boletim Sindipetro - PE/PB - Ano 9 nº 2 21/01/2013

Coopergás enrola definição de ACT
A falta de transparência do pessoal da Coopergás tem dificultado se avançar
no debate sobre o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
Jornal dos Petroleiros - Ano 9 nº 2 Fevereiro 2013

Sindipetro aciona TCU contra salários EXORBITANTES nos
contratos de empreiteiras
O Sindipetro -PE/PB denunciou os gestores da Refinaria Abreu e Lima
(empreendimento) no Tribunal de Contas da União (TCU) por conta de
contratos exorbitantes firmados pela refinaria.

RETROSPECTIVA 2013
Jornal dos Petroleiros - Ano 9 nº 3 Março 2013

Vigilantes com jornada de 12x36 não recebem em dobro os feriados
A Súmula 444 do Tribunal Superior do Trabalho consagrou o entendimento que a
jornada 12x36 é compensatória em relação aos domingos trabalhados, mas não
em relação aos feriados. Dessa forma, é direito do trabalhador receber a
remuneração em dobro nos feriados trabalhados – para os empregados com
escala 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Em flagrante violação aos
direitos trabalhistas, a empresa que presta serviços de vigilância armada à
Transpetro, em Cabedelo, não está pagando em dobro pelos feriados trabalhados
por seus empregados.
Jornal dos Petroleiros - Ano 9 nº 3 Março 2013

Transpetro esconde informações sobre acidente do laboratório
Passados mais de um ano da explosão no laboratório do Terminal Aquaviário
da Transpetro em Pernambuco até hoje o Sindicato e a Cipa não tiveram
acesso a conclusão do grupo de investigação. Por incrível que parece, a Cipa
concluiu a sua investigação sem acesso a esses documentos.
Boletim Sindipetro - PE/PB - Ano 9 nº 8 08/05/2013

Transpetro omite vazamento de óleo diesel em Suape
Material importado está encostado há anos no pátio do
Terminal de Suape
Boletim Sindipetro - PE/PB - Ano 9 nº 12 05/06/2013

Transpetro MANIPULA terceirização na Atividade Fim, em Suape.
Em Suape, PROCOP na Transpetro demite trabalhadores.
Segurança Patrimonial da Refinaria Abreu e Lima SEM RECEBER.
Boletim Sindipetro - PE/PB - Ano 9 nº 13 14/06/2013

Trabalhadores da Refinaria Abreu e Lima com as calças na mão!
Com mentiras, gerência do TA-Suape tira São João do trabalhador
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IV Plenafup começa dia 06, em assentamento do MST, em Caruaru
Entre os dias 06 e 09 de junho, petroleiros de todo o país estarão novamente
reafirmando a unidade da classe trabalhadora em um dos principais fóruns de
deliberação da categoria. A IV Plenária Nacional da FUP reunirá cerca de 160
delegados no assentamento do MST, em Caruaru, região do semi-árido
pernambucano, e tem como tema “Trabalhadores do campo e da cidade em
defesa da democracia”. Em 2009, a I Plenafup também foi realizada em um
assentamento do MST, na Escola Latino Americana de Agroecologia, no
município de Contestado, no Paraná.
Boletim Sindipetro - PE/PB - Ano 9 nº 14 28/06/2013

Trabalhadores se mobilizam após discriminação da gerência do Terminal.
precarização que vem acontecendo no TA, além do risco iminente de acidentes
que existem, por conta das diretrizes implantadas pela gerência de forma
irresponsável.
Petrobrás Transportes ignora Lei de Acesso à Informação.
O Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco e da Paraíba (SINDIPETRO –
PE/PB) vem tentando de todas as formas legais, ter acesso à um documento,
que trata-se de uma licitação de contrato.
Boletim Sindipetro - PE/PB - Ano 9 nº 16 05/07/2013

Vigilantes Red Bull: TRANSPETRO em Cabedelo deixa funcionários
trabalharem 24h seguidas
Jornal dos Petroleiros - Ano 9 nº 4 Maio/Junho/Julho 2013

Terceira invasão seguida de furto, no TA Cabedelo, comprova descaso
da TRANSPETRO com Segurança.
Boletim Sindipetro - PE/PB - Ano 9 nº 17 16/07/2013

Diretriz causa prejuízo à Transpetro, em Suape
As diretrizes determinadas pela empresa, onde Gerente do Terminal Aquaviário
de Suape (TA – Suape) executa fielmente, estão causando prejuízos aos
cofres da Transpetro. O pior da situação é que ninguém diz nada, todos estão
fazendo-se de cegos e mantendo-se calados.

RETROSPECTIVA 2013
Jornal dos Petroleiros - Ano 9 nº 5 Agosto 2013

SINDIPETRO - PE/PB presente na vigília contra PL 4330
Trabalhadores ocuparam o Congresso Nacional, em Brasília, em um ato contra
o PL 4330. O Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco e da Paraíba
(SINDIPETRO – PE/PB) marcou presença no evento, reforçando a
sua oposição contra o projeto de lei que retira os direitos dos trabalhadores.
Refinaria Abreu e Lima paga passivo Trabalhista.
Os inspetores da Segurança Patrimonial da Ref inar ia receberam,
d e p o i s d e m u i t a s negociações com a empresa, o pagamento do
passivo das horas extras referentes à troca de turno.
TRANSPETRO, em Cabedelo/PB, precariza condições de trabalho e trata
terceirizados como de “segunda categoria”
Parece absurdo, mas os auxiliares operacionais que prestam serviços à
TRANSPETRO em Cabedelo/PB se deslocam para as companhias
distribuidoras e ao porto de Cabedelo durante as operações de descarga de
naviosembicicletas.
SINDIPETRO - PE/PB denuncia TRANSPETRO e PETROBRAS ao
Ministério Público do Trabalho
No estado da Paraíba, a TRANSPETRO e PETROBRAS não reconhecem dois
feriados estaduais instituídos pela Lei nº 3.489 de 30 de agosto de 1967. De
acordo com esta lei, são feriados os dias 5 de agosto, em comemoração à
fundação da Paraíba, data magna do estado, e o dia 26 de julho, em
homenagem à memória do ex-presidente João Pessoa.
Jornal dos Petroleiros - Ano 9 nº 6 Outubro 2013

Greve Nacional dos Petroleiros teve participação da base Pernambuco e
Paraíba
TRANSPETRO, cadê meu PPP?
Esta é a pergunta dos trabalhadores que já estão cansados de esperar e nada
do Perfil Profissiográfico Profissional (PPP). Alguns profissionais estão
querendo dar entrada na aposentadoria a mais de 2 anos ficam impedidos por
falta do PPP.
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Refinaria Abreu e Lima: ETA, tá segura?
Foi encaminhado no dia 24/10/13 o ofício 184/2013 referente ao início da
operação da ETA - Estação de Tratamento de Água na Refinaria Abreu e Lima.
Porém, até o momento, não tivemos nenhuma resposta.
Pontos que foram questionados no ofício:
- Quantitativo de trabalhadores na ETA e suas funções.
- Quantitativo de trabalhadores da Brigada.
- Apresentação de Plano de Emergência
Jornal dos Petroleiros - Ano 9 nº 6 Outubro 2013

SINDIPETRO-PE/PB reforça pedido à Prefeitura para conserto da Rua de
acesso ao TA Cabedelo/PB
Reforçando o ofício registrado em junho de 2013 na Secretaria de Serviços
Urbanos da prefei tura municipal de Cabedelo/PB, o SINDIPETRO-PE/PB
protocolou no dia 08/10/13 diretamente no Gabinete do Prefeito nova petição
solicitando o conserto do calçamento da Rua Coronel José Teles, no trecho que
vai da 1ª Companhia Regional de Bombeiro Militar até a empresa Petrobras.
Boletim Sindipetro - PE/PB - Ano 9 nº 27 29/11/2013

Refinaria Abreu e Lima - Protesto deixa os trabalhadores de bandeja
na mão, esperando a refeição.
Boletim Sindipetro - PE/PB - Ano 9 nº 29 10/12/2013

TRANSPETRO, em Cabedelo/PB, é condenada em R$ 200 mil por Fraude
Trabalhista
A TRANSPETRO e uma cooperativa que prestava serviços no Terminal de
Cabedelo/PB foram condenadas pela Justiça do Trabalho (Proc. 00142015.2012.5.13.0002) por fraude na contratação de trabalhadores sob o falso
manto de cooperados, com o único objetivo de inseri-los dentro da estrutura
orgânica daTRANSPETRO. A ação trabalhista é fruto de denúncia do Sindicato
dos Petroleiros de Pernambuco e da Paraíba (SINDIPETRO – PE/PB) ao
Ministério Público do Trabalho (MPT), que constatou a irregularidade e propôs
uma Ação Civil Pública.
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