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MAIS UM ACIDENTE NA REFINARIA ABREU E LIMA COMPROVA QUE

N

DENÚNCIAS DO SINDICATO SOBRE
A INSEGURANÇA PROCEDEM

a ultima sexta feira (28) ocorreu mais um acidente
dentro das instalações da Refinaria Abreu e Lima.
Infelizmente, ratificou as denúncias que o Sindicato tem
feito junto às empresa em reuniões. Lamentavelmente,
a empresa já bate o recorde de dois óbitos deste o inicio de sua construção e inúmeros acidentes, com afastamentos de trabalhadores. Neste último caso, ocorreu
que o trabalhador terceirizado chegou à subestação
(SE-3100), para realização da atividade, envolvendo
eletricidade, observou que o disjuntor do painel elétrico
da SE estava extraído e acreditando não existir tensão
abriu às tampas traseiras do painel para ter acesso aos
barramentos, ao se aproximar do circuito recebeu uma
descarga elétrica de 13,8kv. O empregado acidentado
teve queimaduras de 2º grau no braço e de 1º grau na
face e foi levado para a UTI de um hospital.
É lamentável que a EOR não foi acionada como deveria, ou seja, houve demora para que o Técnico de Segurança (TS) Líder do Turno soubesse do acidente na SE
3100. Ou houve falha no Sistema Comunicação, ou má

intenção em omitir os fatos
os Técnicos de Segurança
do Turno. Outro absurdo
foi a atitude do Gerente
de Segurança Meio Ambiente a Saúde (SMS), que
como sempre, não tomou
nenhuma iniciativa em relação ao fato verificado
na Subestação. Ele não cobrou satisfação de quem
deveria, muito menos apontou ações de melhorias
para que os acidentes como esse voltem a ocorrer.
Isso chama-se descaso!!!
Mais um caso de um trabalhador acidentado que entra a estatística negativa da empresa. Mais uma vez, a
omissão e indiferença da empresa foram gritantes...
Acidentes de trabalho na Refinaria Abreu e Lima
só mostram desrespeito com os trabalhadores, além
de má gestão da empresa. Isso tem que mudar! Chega! Basta!

Gerência do SMS da Refinaria Abreu e Lima descumpre
PLANO DE EMERGÊNCIA e expõe a vida dos trabalhadores
O Sindipetro PE/PB há tempo já vem denunciando a situação do Segurança Meio Ambiente a Saúde
(SMS) da Refinaria Abreu e Lima. Entendemos que é
precarizada, uma vez que nem o quadro mínimo estabelecido pelo Plano de Emergência, que é de 3 (três)
Técnicos de Seguranças (TS), por turno de revezamento está sendo cumprido pela empresa, ou seja,
não adiante ter viaturas estacionadas e bem equipadas se os profissionais que deveriam estar conduzindo em um eventual necessidade não estiver ali. Essa má
gestão, acaba expondo em risco iminente não só nesta
questão, mas sim de acompanhar as rotinas operacionais
e que necessitam manter um profissional habilitado e atento.

Observamos e avaliamos que existem alguns gerentes metidos a “TAMPA DE CRUSH”, querendo mostrar
serviço a todo custo para a Diretoria do Abastecimento e
que ficam subtraindo a força de trabalho. Com isso, negligenciam e boicotam o próprio PLANO DE EMERGÊNCIA. Fazem vista grossa para as falhas dentro da
empresa.
Quem sabe a empresa na próxima aquisição de
veículos de combate a incêndio, não utilizará carros
de controle remoto? Ou quem sabe não chamará o Robocop?
A ineficiência administrativa e de gestão é demonstrada
com incompetência, além de ganância daqueles que querem “levar vantagem em tudo”, como dizia Gerson.
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