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Fiscal do Trabalho comprova
irregularidades no T.A. Cabedelo
Após uma denúncia feita pelo Sindipetro
PE/PB um auditor fiscal do trabalho inspecionou o Terminal Aquaviário de Cabedelo e
constatou irregularidades num acidente com
afastamento.
O caso foi publicado pelo Sindipetro no boletim n.10 deste ano, um trabalhador acidentado foi obrigado a permanecer no terminal
mesmo tendo recebido um atestado médico
de afastamento por sete dias. A denúncia
foi registrada pelo Sindicato sob o número

46224.002178/2010-41 na SRTE-PB.
O auditor constatou que era falsa a informação de que o acidente havia sido sem
afastamento e atestou o agravamento do
caso pelo fato de o trabalhador não ter sido
afastado.
Além de tudo isso foi averiguada a intenção de fraudar a Previdência Social ao comunicar um acidente sem afastamento.
Essa denúncia foi encaminhada ao INSS
e ao Ministério Público do Trabalho.

Concursado Transpetro tem que
recorrer à Justiça para poder
assumir o próprio cargo
Um concursado teve de recorrer à Justiça do Trabalho para poder assumir o cargo
de Técnico de Faixa de Dutos para o qual foi
aprovado pelo concurso de 2005.
Ficou constatada a política da empresa de
fazer concurso e não convocar todos os concursados. Em muitos casos a Petrobrás simplesmente não chama ninguém.
Alguns setores da estatal são dominados
por empresas terceirizadas que fazem a atividade fim e deixam os concursados aprovados
mofarem na fila sem nunca serem chamados
enquando fazem o serviço que deveria ser
deles.
O Sindipetro PE/PB participou desse processo e vai continuar lutando para que os
trabalhadores possam assumir os cargos a
que tem direito sem ter que recorrer à Justiça.

Esse caso representa uma vergonha para
a Petrobrás Transporte que tem de eliminar a
sua política do não-sei-de-nada e primeirizar
de fato.

SAD ainda é fonte
de injustiças

A falta de objetividade do Sistema de Avaliação de Desempenho (SAD) continua fazendo
vítimas.
O supervisor de manutenção ficou em último
lugar da lista de avaliação. O próprio diretor sindical liberado ficou com uma nota maior. Essa é
a prova da falta de critérios do SAD, um sistema
que deveria estimular e premiar os esforços e
talentos, além de alcançar as metas e superálas. Mas só está tendo um efeito contrário.
Revisão do SAD já!!!

Nota de
falecimento
Com grande pesar comunicamos a morte do
companheiro José Cesário Lira Pontes ocorrida
na sexta-feira, dia 30 de julho.
O companheiro Cesário atuava como motorista e iria começar na segunda-feira (02/08) a
trabalhar atendendo as obras de construção da
Refinaria Abreu e Lima de Pernambuco.
Ele estava no Sistema Petrobrás desde 2005
e chegou a trabalhar no Compartilhados e no
Gasoduto.
O Sindipetro PE/PB se solidariza com a dor
dos familiares e amigos.

Suape: motoristas sem
periculosidade

Uma terceirizada que presta serviços de
transporte para o T.A. Suape encomendou um
laudo que determina que seus motoristas atuantes no terminal tem que receber adicional de
periculosidade.
No entanto o Jurídico da empresa discorda
do laudo. O Jurídico se coloca acima dos técnicos do trabalho que assinam o laudo.
No plano de emergência engloba um projeto
de evacuação da unidade que envolve todos os
empregados. Os motoristas vão ficar no terminal?

AMS continua caótica
em Pernambuco

Com um quadro de profissionais de saúde
credenciados extremamente reduzido, o plano
de saúde AMS de Pernambuco continua um
verdadeiro caos.
Os usuários são obrigados a esperar meses
por uma consulta médica. Muitos dos que precisaram de cirurgia tiveram que pagar pelos serviços dos anestesistas. Um verdadeiro absurdo
pois o serviço deveria ser coberto pelo grande
risco que é descontado mensalmente dos usuários.
O reembolso também é ruim, pois os trabalhadores recebem somente o que está na tabela
da Petrobrás e não o valor integral. Como ela
pode usar a tabela se o seu quadro de credenciados não a possui?

Petrobrás Transporte
despreza São João

Durante anos as unidades da Petrobrás Transporte em Pernambuco participavam dos festejos
de São João. Ultimamente, porém, a indiferença
tomou conta e a tradição popular pernambucana está sendo desprezada pela empresa.
Tão importante em Pernambuco quanto o
Carnaval, as festas de São João mereceriam o
respeito e o prestígio da estatal.
Trabalhadores, familiares e a cultura pernambucana agradeceriam.
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