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GASODUTO

TRANSPETRO faz licitação e
USURPA direitos trabalhistas
Processo de licitação retira direito dos trabalhadores
O Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco e da Paraíba (SINDIPETRO – PE/PB)
tomou conhecimento, nesta segunda-feira (3), que o contrato vigente para a prestação de
serviço dos motoristas do Gasoduto acabará no mês de março.
No entanto, para o novo processo de licitação, a periculosidade – que hoje é paga aos
trabalhadores, de maneira justa, já que os profissionais atuam em áreas perigosas, será
extinta. Ou seja, a empresa vencedora do pregão não irá pagar porque o próprio edital não faz
menção.
Esta é mais uma prova da má gestão de pessoas desqualificadas que estão à frente do
processo. Pessoas essas que objetivam mais uma vez o lucro da empresa, em detrimento da
penalização dos trabalhadores, retirando o que lhes é de direito.
Quem sabe um dia esses mesmos gestores saiam dos seus escritórios repletos de
bolachinhas, cafezinhos e rosquinhas, para a área operacional Assim, quem sabe, se
operando em cima de um Gasoduto, colocando em risco às suas vidas, a forma de pensar
possa mudar.
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