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Filiado à CUT, à
FUP e ao Die-

ABUSOS E TRUCULÊNCIA IMPERAM EM ALGUMAS
UNIDADES DA REFINARIA ABREU E LIMA

C

omo da parte da ação sindical e de conscientização dos trabalhadores, o Sindipetro PE/PB
realizou no começo deste mês uma série de mobilizações na Refinaria Abreu e Lima, na rodovia PE
60/ Suape, Ipojuca/PE, em protesto contra a falta
de respeito da Gerência, no cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho e ao Código de Ética da
empresa.
Lamentavelmente, um supervisor de turno usou
da prepotência e arrogância, para tumultuar o legítimo e pacífico movimento dos trabalhadores, coordenado pelo Sindipetro PE/PB. Não satisfeito o
“cara de pau” chamou a Polícia Militar que abriu um
Boletim de Ocorrência contra o Sindicato. Até que

ponto nós chegamos companheiros!
Mas, devemos chamar a atenção que esse
mesmo supervisor que provocou essa “palhaçada”
anteriormente era metido a ser revolucionário, agitador, nas assembleias e manifestações da categoria, fazendo críticas infundadas e descabidas à
direção do Sindipetro. Fomos acusados de pelegos
por esse “cara de pau”. O tempo passou e máscara
caiu do mentiroso.
O que antes era tocha incendiária, hoje não passa de uma fagulha perdida no tempo.
E tem mais: todo “cara de pau” merece óleo
de peroba!!!+

TRUCULÊNCIA

Um gerente da Unidade de Destilação Atmosférica - UDA da Petrobras na Refinaria Abreu e Lima vem
sistematicamente tratando os trabalhadores de forma truculenta e em tom de ameaça, quanto às atividades no dia a dia. A prepotência deste cidadão passou dos limites. A situação vai de mal a pior. O gerente
grita pelos quatro cantos da empresa que o trabalhador tem de rezar pela cartilha dele. Quem não fizer o
que ele manda, estará sujeito a perda do turno e outros absurdos. O Sindicato em reunião, com ao RH da
empresa já relatou esses abusos e outros casos que estão ocorrendo dentro da Refinaria Abreu e Lima,
cobrando que seja cumprido o Código de Ética e respeito aos direitos dos trabalhadores. Chega de humilhações, abusos e truculências!!!
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