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Acidente ambiental na Paraíba.
Quem vai pagar pelo óleo derramado?

Mais de oito mil litros de óleo diesel são derramados de uma linha da Petrobrás Transporte
perto de Cabedelo, na Paraíba. Apesar da gravidade e da extensão do crime ambiental, ninguém na empresa é responsabilizado.

O Sindicato cobra uma posição da empresa
e denuncia discriminação: se os responsáveis
pelo vazamento fossem trabalhadores de cargos inferiores as punições seriam severas.

ANO 5 - BOLETIM no 1 - 08 /01/2009

Unha-de-gato abre no PGL-2 e
expõe trabalhadores

Durante o atracação de uma embarcação
no Porto de Suape, a unha-de-gato (peça que
faz a amarração dos cabos) abriu. O navio iria
descarregar gasolina e diesel para a Petrobrás
Transporte na manhã de ontem quando ocorreu o incidente, que foi presenciado por um re-

presentante do porto.
O píer onde ocorreu o sinistro é o PGL-2, o
mesmo mencionado numa representação que
o Sindicato havia feito ao Ministério Público no
fim de 2008 configurando um caso claro de negligência por parte da empresa.

ADEUS “VALE PASTEL”!

Terceirizados conquistam
almoço no Terminal de Cabedelo

Após denúncias e reivindicações do Sindipetro PE/PB, finalmente os empregados
de uma terceirizada do Terminal de Cabedelo passaram a receber almoço diário em
vez do vale alimentação de fome, apelidado de “vale pastel” pelo seu valor irrisório
de R$ 2,13 por dia. Desde o início deste
mês os empregados estão almoçando adequadamente em um restaurante próximo
ao terminal.

Apesar dessa conquista, o Sindipetro
PE/PB continua em alerta e já detectou
outro problema com essa mesma contratada. O “vale pastel” do mês de dezembro
de 2008 não foi pago aos seus empregados. Já reivindicamos à gerência que os
empregados da terceirizada sejam ressarcidos com o valor devido. Estamos de
olho!

ANO 5 - BOLETIM no 2 - 13/01/2009

DESRESPEITO AO MEIO AMBIENTE

Ibama multa Petrobrás Transporte
por vazamento em Cabedelo

A Petrobrás Transporte é obrigada a pagar 50 mil reais de multa por crime ambiental. O motivo é o vazamento de óleo diesel

no mar em Cabedelo e denunciado pelo
Sindipetro PE/PB.

ANO 5 - JORNAL no 2 - FEV 2009

Petrobrás desrespeita lei com
arrendamento de terminal

A Petrobrás contraria abertamente o artigo
65 da lei do petróleo (ver quadro) com o arrendamento do terminal terceirizado ao lado

do T.A. Suape em Pernambuco. Com isso, ela
está terceirizando a atividade fim de sua subsidiária Petrobrás Transporte – Transpetro.

T.A.Suape terceirizado

LEI Nº 9.478, de 6 de agosto de
1997

A Petrobrás Transporte também não fica muito atrás
na farra da terceirização. Simplesmente 100% do
serviço execução de manutenção do T.A. Suape é
terceirizado há mais de quatro anos. Passou da hora
de primeirizar essa mão-de-obra. Vamos ser coerentes com os discursos da direção da empresa!

Art. 65. A PETROBRÁS deverá constituir uma
subsidiária com atribuições específicas de operar e construir seus dutos, terminais marítimos
e embarcações para transporte de petróleo,
seus derivados e gás natural, ficando facultado
a essa subsidiária associar-se, majoritária ou
minoritariamente, a outras empresas.

ANO 5 - JORNAL no 3 - MAR 2009

Falta de respeito ao trabalhador
terceirizado no Compartilhados

Mais um caso de desrespeito ao trabalhador
terceirizado para a coleção da Petrobrás. Uma
empresa de serviços gerais finalizou contrato

com o Compartilhados, no fim do ano passado
e até agora os trabalhadores não viram a cor do
dinheiro da rescisão.

ANO 5 - BOLETIM no 6 - 05/03/2009

Petroleiros trabalham, Porto de Suape leva a
fama e ainda não faz o dever de casa

Após muito trabalho, os companheiros da operação,
manutenção, apoio e praticagem que atuam no T.A.Suape
fizeram a mudança do navio cisterna que auxilia o terminal na estocagem de GLP.
Porém, quem leu a Folha de Pernambuco viu a notícia
de que “a administração do Complexo Industrial Portuário

de Suape” foi quem realizou todo o trabalho de remoção.
(...) O Sindipetro parabeniza os trabalhadores responsáveis pela remoção do navio cisterna e espera que a administração do Porto cumpra o seu papel e o seu trabalho
sem pegar emprestado os louros alheios.

Ajude na coleta de assinaturas do Pré-sal

O Sindipetro PE/PB precisa de voluntários para participar das caravanas de coletas de assinaturas pelo projeto de
lei do Pré-sal.
ANO 5 - BOLETIM no 8 - 20/03/2009

Motoristas do Gasoduto com salários mais do que defasados

Uma absoluta falta de consideração e respeito está
ocorrendo com os motoristas que atuam no Gasoduto
malha Setentrional. A sua empresa está assinando o sex-

to termo aditivo ao contrato, mas os seus salários nunca
são reajustados.

ANO 5 - JORNAL no 4 - ABR 2009

Desrespeito aos terceirizados
na Petrobrás Transporte

Para não pagar sobreaviso aos seus trabalhadores, uma empresa faz uma manobra repugnante: contrata trabalhadores por 45 dias, renova por
mais 45 e os demite, contratando novos empregados. Com isso, eles nunca passam do período de
experiência o que dispensa a empresa dos pesados encargos demissórios. Claro que essa manobra só está dando certo por causa da grande quantidade de trabalhadores desempregados, fazendo
a empresa lucrar de maneira imoral com a crise.

Pó de coque, retirado!

Uma grande ameaça à saúde dos trabalhadores foi finalmente retirada no Porto de Suape. O pó de coque que
era armazenado sem cuidado algum com a segurança foi
retirado após as denúncias do Sindipetro PE/PB ao Ministério Público e a organização e luta da categoria que
realizou um protesto para chamar a atenção sobre o problema.

ANO 5 - BOLETIM no 16 - 19/05/2009

Neoliberais ainda mandam na
Petrobrás Transporte!

Hoje, durante uma paralisação em Suape para
exigir respeito aos trabalhadores terceirizados, seguranças que prestam serviço à Petrobrás Transporte

apareceram de câmera em punho para fotografar em
close os participantes do movimento.

ANO 5 - BOLETIM no 16 - 19/05/2009

Caos total na vigilância

O tratamento dos vigilantes da Petrobrás Transporte em Pernambuco está cada vez mais caótico.
Salários atrasados, horas extras e adicionais pagos
atrasados e em valor inferior ao estabelecido por lei,
transporte precário dos trabalhadores, atrasos na

entrega do vale transporte, um plano de saúde que
simplesmente não funciona são apenas alguns dos
absurdos enfrentados pelos vigilantes que protegem o patrimônio da empresa e a segurança dos
trabalhadores.

ANO 5 - JORNAL no 6 - JUN 2009

Formatura das turmas do MOVA
Brasil: um país mais alfabetizado

Um Brasil novo está nascendo graças a esse trabalho são quase 6 mil alunos nas turmas de Pernam-

buco e da Paraíba e mais 3 mil na região do semiárido (Petrolina).

ANO 5 - BOLETIM no 22 - 20/07/2009

Petroleiros unidos por uma nova lei do petróleo
e para debater o Pré-Sal
Categoria presente em atos em Brasília e em Paulista, PE, exigindo o petróleo para os brasileiros.
Cerca de 15 mil manifestantes cruzaram o eixo monumental de Brasília na tarde da quinta-feira, 16. Reunidos pela
CUT, FUP, UNE e outras organizações, todos se uniram em torno da bandeira “Em defesa do petróleo e da Petrobrás”.
ANO 5 - BOLETIM no 23 - 23/07/2009

Ônibus sucateado ainda
ameaça a segurança
dos trabalhadores em
Suape
Um ônibus caindo aos pedaços continua em atividade transportando os trabalhadores da segurança
patrimonial de Suape. O Sindipetro PE/PB já denunciou em boletim o estado precário do veículo que solta fumaça de óleo diesel no meio dos passageiros e
que já apresentou falhas graves como problemas no
freio.

Acidente fatal no estaleiro Atlântico Sul

Um trabalhador metalúrgico morreu esta semana num acidente ocorrido no estaleiro Atlântico Sul no
complexo de Suape.
ANO 5 - BOLETIM no 24 - 28/07/2009

AMS em Pernambuco não tem anestesista!

Parece mentira. O plano de saúde da Petrobrás não tem um médico anestesista credenciado em todo o
estado de Pernambuco!

ANO 5 - BOLETIM no 25 - 05/08/2009

Vazamento de gasolina em
Suape. Ambiente é vítima da
política do “não sei de nada”
Os operadores do Terminal de Suape bem que avisaram. Porém, como sempre de nada adiantou. Na
terça-feira, dia 04 de agosto, foi detectado um vazamento na linha de gasolina PGL1, Loop-15 em Suape.

Marcha em Pernambuco pela reforma
agrária e em defesa do petróleo brasileiro

No dia 10 deste mês o MST iniciará uma marcha da cidade de Pombos com destino a Recife. Os manifestantes levarão a bandeira da reforma agrária e em defesa do petróleo brasileiro através de uma nova lei para
regulamentar o setor e, em especial, a exploração do Pré-sal.
ANO 5 - BOLETIM no 26 - 13/08/2009

Discriminação: transferências na Petrobrás
Transporte são só para os amigos

Desde o ano passado, alguns trabalhadores da Petrobrás S.A. cedidos à Petrobrás Transporte estão
com um pedido de retorno à S.A. devidamente registrado numa DIP. Até hoje, eles esperam sua trans-

ferência para a refinaria Abreu e Lima. Só que, ao
mesmo tempo, um trabalhador da Petrobrás Transporte foi cedido à Petrobrás S.A. para atuar na mesma refinaria.

ANO 5 - BOLETIM no 28 - 01/09/2009

Não existe isonomia no T.A. Suape

Na Agência Marítima, no Compartilhados em Suape, há uma sala onde atuam quatro trabalhadores, porém
somente um, empregado próprio, recebe o sobreaviso.
ANO 5 - BOLETIM no 29 - 03/09/2009

Vitória dos terceirizados!

Graças à mobilização realizada na terça-feira (veja
boletim Sindipetro PE/PB n°28) um grupo de companheiros terceirizados conquistou um direito importante. Sediada na Bahia, a gerência de um dos contratos

informou ao Sindipetro PE/PB que os trabalhadores
de uma terceirizada que presta serviços em Suape
vão começar a receber uma cesta básica a partir do
próximo mês.

ANO 5 - BOLETIM no 30 - 09/09/2009

O pré-sal é nosso!!!
O GRITO DESTE 7 DE SETEMBRO:

Centenas de trabalhadores saíram às ruas de Recife para gritar pela posse
das novas reservas de petróleo do Brasil.
ESCÂNDALO EM CABEDELO:

Petrobrás Transporte ignora
concurso e contrata por terceirização

No dia 1º deste mês um técnico terceirizado foi contratado para trabalhar no Terminal de Cabedelo na Paraíba. Essa contratação da Petrobrás Transporte ignorou uma lista de espera de oito técnicos já concursados
esperando para serem chamados!

Petroleiros fazem atraso em Suape
em protesto pelo extra turno

Os petroleiros da operação do T.A. Suape atrasaram em duas horas a entrada do expediente de sábado, dia
05, para protestar contra a falta de pagamento do extra-turno

ANO 5 - JORNAL no 9 - SET 2009

T.A.Suape ganha hidrante moderno
enquanto as válvulas nem funcionam
O jornal Mural da Transpetro de 13 de agosto anuncia que o Termnal de Suape já conta com um moderno
sistema de combate à incêndio com abertura remota de hidrantes a partir da sala do Centro de Controle
Operacional (CCO). O que a matéria não conta é que o operador não consegue comandar do CCO a própria
válvula de emergência para escoar, reter e direcionar os produtos que alimentariam o fogo.

ANO 5 - JORNAL no 10 - OUT 2009

Ações do DSR estão em fase de cálculo

A ação de um trabalhador de outro estado que havia chegado ao T.A.Suape serviu de paradigma para o
cálculo das ações referentes ao descanso semanal remunerado (DSR) dos trabalhadores da área operacional de Suape. Essas ações já estão em fase de cálculo. Manter a unidade é fundamental para as conquistas. Parabéns, companheiros, pela união e perseverança demonstrada!

ANO 5 - JORNAL no 11 - NOV 2009

Novo espaço de lazer para os associados
A partir do dia 2 de dezembro, o Sindipetro PE/PB vai disponibilizar aos associados um novo espaço de
lazer, o campo de futebol society do Clube Líbano, que estará disponível das 20h30 às 22h00. Os sindicalizados podem levar a família, organizar “peladas” e dar sugestões para o Sindicato aprimorar cada vez mais
a estrutura de lazer.
ANO 5 - BOLETIM no 37 - 05/11/2009

Unha-de-gato do PGL-1 se
rompe novamente

Sindipetro já havia denunciado problemas de insegurança na área e
até registrado denúncia no Ministério Público. Nada foi feito.
ANO 5 - BOLETIM no 39 - 16/11/2009

PETROBRÁS TRANSPORTE DESCUMPRE DELIBERADAMENTE AS NORMAS

Transferência fora da
norma deixa querosene
de avião fora de padrão

A política do não-sei-de-nada adotada pela Petrobrás Transporte tem tido consequências cada vez mais sérias.
Na semana passada(10/11), o Sindipetro PE/PB notou que uma transferência de querosene de aviação estava sendo
feita desrespeitando as normas. O combustível, que estava sendo transferido do terminal da Decal para o Terminal do
TEAPE, tinha que passar, segundo a norma, por dois filtros, um na saída do tanque de origem e outro na entrada do
tanque de destino. No entanto, não existe filtro no tanque de origem no Terminal da Decal.

O atraso nas bases

A sexta-feira foi um dia de protestos no T.A.Suape e na base do Gasoduto em Jaboatão. Os trabalhadores
atrasaram o expediente em protesto à política irresponsável do não-sei-de-nada, contra os gerentes e diretores que não escutam, não vêem e não fazem nada a respeito da segurança.
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