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SINDIPETRO – PE/PB denuncia Refinaria abreu e Lima ao
Ministério Público (MPPE) por descaso
O Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco e da Paraíba (SINDIPETRO – PE/PB) cobra da Refinaria
Abreu e Lima que apresente os planos de Contingência e Emergência por conta da iminência do
armazenamento de derivados de petróleo – Diesel. A “marcação cerrada” do sindicato acontece desde o ano
passado, no entanto, por omissão, a postura adotada pela empresa foi a de sempre: descaso.
No dia 1° de abril deu-se início ao armazenamento dos derivados. Ou seja, a empresa já está
estocando o produto, sem ter apresentado os planos, que prezam pela segurança dos trabalhadores. Isso
significa que se, por ventura, qualquer situação emergencial acontecer, como um incêndio, por exemplo, os
trabalhadores estarão correndo risco de vida. Não houve nenhum simulado emergencial e, além disso,
também não foi montada oficialmente uma Brigada de Incêndio.
A postura do sindicato foi de cobrar da empresa um posicionamento. Mas, como de costume, a
empresa está postergando o que é direito do trabalhador. Diante dos pleitos e da omissão da Refinaria, o
sindicato acionou o Ministério Público, já que entende que os profissionais estão expostos a riscos iminentes
de vida. Se a sirene de emergência tocar, os trabalhadores não foram preparados para atuar com segurança.
Durante a reunião da CIPA, o armazenamento de derivados de petróleo sem o devido preparo e
condicionamento já foi abordado. Não bastasse, o sindicato vem cobrando que o efetivo dos técnicos de
segurança seja reforçado nos turnos de revezamento, uma vez que o quadro atual já demonstra claros sinais
de insuficiência.
Até o momento, o Sindicato não obteve respostas dos ofícios 184/2013 e 195/2013, cobrando da
empresa uma resposta acerca da situação. No entanto, nenhuma posição foi dada.

Confira trecho da denúncia realizada na quinta-feira (3)

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO DOS ESTADOS DE
PERNAMBUCO E PARAIBA, com sede na Avenida Visconde de Jequitinhonha n° 209 – Sala 706 – Bairro de
Boa Viagem – Recife-PE, CEP 51.021-190, CNPJ sob o n° 24.392.268/0001-84, vem por meio desta e através
de seu representante legal, o Sr Marcos Aurélio Monteiro da Silva, DENUNCIAR a insegurança de trabalho na
Refinaria Abreu e Lima, localizada no Complexo Industrial Portuário de Suape, Rod. PE 60, Km 10, IpojucaPE, visto que no dia 01/04/2014 ás 19:47h, a Refinaria começou a armazenar Derivado de Petróleo (Óleo
Diesel), no Tanque – 50004, (DOC-1) e até a presente data a entidade não obteve resposta dos ofícios
184/2013, datado 24/10/2013 (DOC-2) e 195/2013, datado 11/11/2013 (DOC-3).
Fortaleça a categoria petroleira, filie-se! Site: www.sindipetropepb.com.br
Refinaria: é Abreu e Lima
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