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Petrobrás descumpre
Acordo Coletivo de
Trabalho em Pernambuco
Mal o ATC 2010 foi assinado e já existem trabalhadores da base do Sindipetro
PE/PB que não estão recebendo a gratificação de contingência prevista
Juntamente com os demais sindicatos filiados à FUP, o Sindipetro
PE/PB assinou em setembro o Acordo Coletivo de Trabalho 2010 com a
Petrobrás, e já existem trabalhadores que não estão recebendo o que
consta no acordo.
São os trabalhadores da Refinaria
Abreu e Lima de Pernambuco que estão fazendo estágios em unidades de

outros estados. A gratificação de contigência, por exemplo, não foi paga
como está previsto no ACT-2010.
Esses companheiros são representados pelo Sindipetro PE/PB e por
isso devem ser contemplados pelo o
que consta no acordo.
O Sindicato já notificou o RH da
empresa para que esse descaso seja
sanado o mais rápido possível.

Trabalhador morre
no T.A.Suape - pág. 2

286 trabalhadores já perderam a
vida a serviço da
Petrobrás desde
1995.
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Morte em Suape

Marinheiro morre após ser atingido por cabo do navio Flumar Brasil, fretado
pela Petrobrás. A insegurança no Sistema Petrobrás já custou 286 vidas desde 1995, 250 vítimas eram trabalhadores terceirizados.
Mais um trabalhador perdeu a vida a serviço
do Sistema Petrobrás. No dia 27 de setembro,
terça-feira, o marinheiro de convés Genivaldo
José da Silva morreu após ser atingido por um
cabo do navio Flumar Brasil, no PGL 2 do Terminal Aquaviário de Suape. Genivaldo sofreu
traumatismo craniano.
O acidente ocorreu por volta das 16 h. O
trabalhador foi transportado pela vigilância na
ambulância do terminal para o Hospital Dom
Helder, no Cabo de Santo Agostinho, onde faleceu por volta das 19h. O sindicato foi informado que a ambulância não estava equipada para
atender essa emergência, por isso, o trabalhador só recebeu atendimento quando chegou ao
hospital.
A embarcação estava sendo preparada para
descarregar mil m3 de gasolina de aviação e 7
mil m3 de gasolina comum.
O trabalhador tinha 34 anos de idade e o navio em que trabalhava está sob fretamento da
Petrobrás Transporte.
Essa é a quarta morte com terceirizados no
Complexo Industrial e Portuário de Suape nos
últimos três anos. Houve dois óbitos durante a
construção do navio petroleiro João Cândido e
um na Refinaria Abreu e Lima, no início deste
mês. O Sindipetro PE/PB está buscando mais
informações sobre o que aconteceu e já solicitou participação na comissão que investigará
as causas do acidente.
No resto do país os acidentes no Sistema
Petrobrás se repetem. No dia 21 deste mês,
um outro acidente fatal já havia vitimado um
trabalhador terceirizado da Petrobrás. Marcos
Vinícius Pereira da Silva, 38 anos, operário que

atuava nas obras de terraplanagem do Comperj, perdeu a vida durante a operação de uma
retroescavadeira.
Nota de falecimento - A técnica de operações da Refinaria de Manaus (Reman), Renata Lima Benigno, 26 anos, faleceu na manhã de quinta-feira (30). Ela estava internada
em estado grave na UTI de um hospital de
Manaus após sofrer queimaduras de 1º, 2º e
3º graus quando realizava uma operação de
alinhamento do RAT para o forno da UDAV
da refinaria no último dia 23. Renata atuava
como técnica de operações na Reman há
quatro anos.
Desde 1995, 286 trabalhadores morreram
em acidentes na Petrobrás, sendo 230 terceirizados. Esse placar inaceitável que não para
de crescer é fruto da política de insegurança da
Petrobrás.
O Sindipetro PE/PB e a FUP vem denunciando com veemência a falta de segurança no
Sistema Petrobrás e os riscos a que os trabalhadores são constantemente submetidos diariamente.
Através do acordo coletivo assinado recentemente, a Petrobrás concordou em realizar
um grande debate entre os seus gestores e as
representações sindicais sobre responsabilidade social e as práticas e política da empresa
relacionados ao SMS. Estes dois fóruns serão
um espaço fundamental para buscar avanços
em relação à proteção dos direitos dos trabalhadores próprios e terceirizados, uma luta que
continuará pautando a FUP e seus sindicatos
em todos os debates e negociações com a Petrobrás e empresas do setor privado.

EXPEDIENTE: Publicação do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Petróleo de Pernambuco e Paraíba - Diretoria Colegiada:

Cristiane Bezerra da Paixão Almeida, Daniel Furtunato da Silva, Edmilson Gonzaga Lopes, Herbert de Luna Soares, Luciano Ramos da Silva,
Luiz Antonio Lourenzon, Marcondis Alexandre,Marcos Aurélio Monteiro, Marcos Guilherme Costa, Marcos Moreno da Silva, Maria da Glória de
Biase, Paulo Sergio de Farias Castro, Roberto Kenedy Torres Feitosa. Responsabilidade Editorial: Diretoria do Sindipetro PE/PB. Jornalista
Responsável: Fábio Reynol MTb 30.269. Sindipetro PE/PB, Av.Visconde de Jequitinhonha, 209 - sala 706 - Empresarial Visconde de Jequitinhonha - Boa Viagem - Recife - PE - Fone/fax: 081-3463-8473.

