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Discriminação na festa da
Petrobrás Transporte
Festa de Confraternização do Terminal de Cabedelo exclui três empregados
próprios da Petrobrás Transporte

Três empregados próprios da Petrobrás
Transporte foram excluídos da festa de confraternização de fim de ano de sua unidade. O
“presente” de Natal foi uma obra da gestão do
Terminal de Cabedelo, onde esses trabalhadores atuam.
O Terminal organizou duas festas, uma no
Rio Grande do Norte, a qual contou com poucos
empregados dispostos a enfrentar uma viagem
desgastante de ida e volta no mesmo dia.
A segunda festa ocorreu em Cabedelo (PB).
Dias antes, a coordenação do terminal havia comunicado aos excluídos que a confraternização

de Cabedelo seria apenas para os empregados
da operação que não puderam ir ao Rio Grande do Norte, pois estavam operando navio. Eles
também foram informados pela coordenação de
que os empregados administrativos não participariam.
Era tudo conversa fiada. A segunda festa
contou com a participação de trabalhadores administrativos e de empregados que já tinha ido
para a 1º festa.
Ficaram de foram apenas três empregados,
o que demonstra que a discriminação continua
forte no T.A. de Cabedelo. Uma vergonha.

Foi aprovado no dia 29 de dezembro o aditivo
da malha do Gás, no Sindipetro PE/PB. Foram
18 votos a favor, 9 contra e 4 abstenções. A vo-

tação configurou 58% de aprovação e representa uma importante vitória para a categoria. Parabéns, companheiros!

Vitória: aditivo da malha
de gás aprovado
Ações da
RMNR

A entidade vai realizar na
primeira quinzena de janeiro de 2011 o ajuizamento
da ação da RMNR, dos
filiados da entidade. Oportunamente em janeiro daremos mais informações.

O Sindipetro PE/PB
deseja a todos um ano de 2011 de muitas
conquistas em um Brasil cada vez mais
justo e desenvolvido. Um grande abraço,
companheiros!
www.sindipetropepb.com.br
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DEFEITOS NO SUPERVISÓRIO

Falhas na segurança em Suape
Em fevereiro, o Sindipetro denunciou fa- Sirenes que tocam sem motivo acabavam
lhas sérias no Sistema Supervisório o qual colocando em risco a segurança dos trabamonitora toda a área operacional de Suape. lhadores e da comunidade próxima.
ANO 6 - JORNAL no 4 - ABR/2010

DESCONTOS INDEVIDOS

Vitória no Gasoduto
Trabalhadores do Gasoduto haviam sido
descontados indevidamente por causa da
greve de 2009. A Gerência havia alegado
que eles não haviam trabalhado. No entanto, eles mantiveram o efetivo mínimo e ficou

comprovado que todas as chamadas emitidas durante o movimento, foram atendidas
pela unidade.
O Sindicato interveio e todos receberam
os valores descontados.

ANO 6 - JORNAL no 5- MAI/2010

ESTALEIROS A TODO VAPOR

Ressurge a indústria
naval brasileira

Em maio, o Jornal dos Petroleiros registra
um feito histórico para o Brasil, o lançamento do navio petroleiro João Cândido. Incentivado pela política do presidente Lula, o na-

vio é um marco da ressurreição da indústria
naval brasileira que reativou estaleiros em
todo o litoral. O governo tucano priorizava a
compra de navios estrangeiros.

ANO 6 - JORNAL no 7- JUL/2010

ILEGALIDADE

Cabedelo tenta esconder acidente

O Terminal de Cabedelo mantinha um
trabalhador acidentado na unidade mesmo
após ele receber afastamento médico. Com
nove pontos na perna esquerda, ele foi obrigado a permanecer no Terminal. O detalhe:

ele tinha 74 anos. O Sindipetro denunciou
o caso e um fiscal do trabalho comprovou
a ilegalidade e a política de Cabedelo de
tentar mascarar e esconder os acidentes de
trabalho.

Retrospectiva 2010
Caos na AMS

Poucos médicos conveniados e espera
de meses por uma consulta foi uma rotina
em 2010 para os usuários da AMS de Pernambuco. O problema foi denunciado em
vários boletins e jornais do Sindipetro.

Sem adicional

Descaso total

Trabalhadores terceirizados que atuavam
no Center II e III completaram dois anos sem
receber suas verbas rescisórias. A empresa
Pirâmide na qual trabalhavam deixou-os a
ver navios e a Petrobrás, que contratou a
firma e é corresponsável, se fez de surda.

ACT ignorado

Uma empresa terceirizada de transportes
encomendou um laudo técnico que determinou que seus motoristas têm direito ao adicional de periculosidade. Porém, a Petrobrás Transporte discordou do laudo e não
quis pagar o direito.

Mal o acordo coletivo de 2010 foi assinado e a Petrobrás já o ignorou. Trabalhadores em estágio em outras unidades não
receberam a gratificação de contingência,
como define o acordo.

As unidades da Petrobrás Transporte de
Pernambuco desprezaram os festejos juninos e não realizaram as tradicionais festas
de São João do estado. Lamentável.

No dia 27 de setembro, Genivaldo José
da Silva perdeu a vida após ser atingido por
um cabo do navio Flumar Brasil. Ele era marinheiro de convés e foi mais uma vítima do
descaso da empresa com a segurança.

Cadê São João? Morte em Suape

Assédio moral Problemas na mesa

A prepotência de um coordenador do Terminal de Cabedelo foi comprovada em última instância na Justiça. Ficou provado que
ele oprimia frequentemente vários de seus
subordinados. O Sindipetro denunciou que
muitas chefias da Petrobrás Transporte estimulam e protegem esse tipo abominável
de conduta.

Saúde caríssima

Foram tantos os problemas enfrentados
pelos estagiários da refinaria Abreu e Lima
lotados em outros estados que o Sindipetro
pediu uma reunião com a presidência da refinaria. A direção da unidade prometeu solucionar as questões.

Concursados já

Mesmo tendo vários aprovados em concurso público esperando para serem chaMesmo tendo um plano de saúde AMS mados, a Petrobrás Transporte mantém
da Petrobrás um trabalhador teve de pagar terceirizados em vários postos de trabalho.
altas despesas médicas de seu filho, como A Justiça do Trabalho constatou a irregularesultado, seu contracheque ficou quase ridade e determinou que a empresa convozerado, o que demonstrou que o plano de casse os concursados sob pena de multa
saúde da estatal dá pouca tranquilidade e diária de R$5 mil. Concursados do gasoainda pode matar de fome quando se pre- duto Norte-Nordeste chegaram a entrar na
cisar dele.
Justiça para serem convocados.

Limpeza seletiva

Em Cabedelo o serviço de limpeza
não era para todos. Enquanto algumas
salas eram limpas diariamente, outras
eram deixadas de lado e até banheiros
eram ignorados até ficarem em um estado insuportável. A discriminação separava o terminal em dois setores distintos
nos quais até os produtos de higiene e
limpeza eram de qualidades bem diferentes: ruim para os pobres e excelente
para os abonados. A empresa respondia
com a política do não-sei-de-nada!

Formaturas do MOVA Brasil

Com muito orgulho, o Projeto MOVA Brasil de
inclusão social já alfabetizou cinco mil pessoas nos
Estados da Paraíba e de Pernambuco. No fim de
2010 novas turmas se formaram.
Em Pernambuco, 45 alunos concluíram o curso e
iniciaram sua carreira profissional no estaleiro Atlântico Sul.
Em Itamaracá, alunos do sistema prisional também tiveram a oportunidade de se alfabetizar e assim
conquistar uma importante ferramenta de inclusão à
cidadania. Na cerimônia de formatura estiveram presentes os diretores do Sindipetro PE/PB Daniel, Glória Biase e Lourenzon (fotos abaixo).
O MOVA Brasil é um projeto que enche de orgulho os petroleiros pois é realizado através de uma

Diretor Daniel entrega diploma ao formando

parceria entre a FUP e seus sindicatos, a Petrobrás
e o Instituto Paulo Freire. Ele tem transformado a
vida de brasileiros de norte a sul do país colaborando para a difusão da cidadania e diminuindo a desigualdade social do Brasil. Parabéns, companheiros!

Diretora Gloria de Biasi entrega diploma do MOVA
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