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Informativo do Sindicato dos Petroleiros de Pernambuco e Paraíba

Filiado à CUT, à
FUP e ao Die-

Rotina de acidentes na Refinaria Abreu e Lima
evidencia risco fatal contra trabalhadores

Mais uma vez, negligência e arrogância têm aflorado de

forma latente nas atitudes de nossos gestores, colocando em
risco a vida de inúmeras pessoas na refinaria Abreu e Lima .
No último dia 27/12/2014, após vazamento de aproximadamente 16000 L de RAT, a força de trabalho ficou
exposta ao produto que estava contido no dique de contenção do TQ – 69019 e na bacia desarenadora da Estação de Tratamento de Despejos Industriais (ETDI)
A pressão para que o produto fosse recolhido da área foi tão grande, que executantes trabalhavam sem que houvesse monitoramento ambiental,
também era possível notar que os trabalhadores, sequer utilizavam roupa apropriada (tyvek) para o recolhimento do produto acumulado no minidique do Tanque.
Outra ausência considerável em vazamentos desta dimensão foi a falta de luvas impermeáveis
e máscaras, com filtros para vapores orgânicos.
Inicialmente, o gerente da TE, havia informado que o vazamento estava em torno de 8000 L de RAT. Fato desmentido, já que a capacidade de armazenamento do caminhão à vácuo é de 8000 L, e até o final do dia, haviam
sido retirados o equivalente a dois caminhões à vácuo.
Os gerentes continuam mentindo e se achando acima do
bem e do mal. Pois até a publicação desta edição, o produto derramado não havia sido totalmente recolhido,

Ou seja, toda a força de trabalho continua exposta à contaminação, que é resultante dos vapores gerados pelo produto contido no Tanque, onde foi originado o vazamento.
O que tem causado mais espanto é a contínua inércia do gerente de SMS; atônito pela incapacidade de
gerir e pela falta de conhecimentos básicos de contingência. Não impondo o respeito e a postura que o cargo exige, deixando todos presos aos desmandos dos gerentes das unidades que pensam apenas em produzir.
É necessário que seja feita uma averiguação urgente, no setor de SMS, pois caso houvesse a necessidade da utilização, de equipamentos de suprimento de ar em situações como a do vazamento de RAT.
Provavelmente o setor não conseguiria atender.
A falta de uma gestão mais eficaz, tem deteriorado até mesmo equipamentos de alto valor agregado. O maior exemplo
é a situação das Unidades Móveis de Ar Respirável – UMAR,
que devido à falta de inspeção periódica e principalmente
manutenção preventiva, não estão operando plenamente.
Das 06 UMAR adquiridas, apenas 01 uma está operando.
Tomara que nosso GG esteja de olhos bem abertos. Pois esses equipamentos adquiridos pelo SMS foram comprados com dinheiro da União, e DESPERDÍCIO DE DINHEIRO PÚBLICO É CRIME!!!

Pressão e assédio moral na Refinaria
Os companheiros petroleiros que, estão trabalhando de acordo com as normas e procedimentos in-

ternos da refinaria Abreu e Lima, continuam sob o clima de pressão, por estarem justamente executando essas normas que, segundo informações são inexequíveis, porque atrasam o inicio das operações
da RNEST. Estes companheiros sofrem mais diversas pressões e perseguições internas. O mais grave
é que os trabalhadores que denunciam os acidentes ao Sindipetro PE/PB e não “rezam pela cartilha dos
chefes” estão sendo perseguidos de forma descarada pelos gestores da empresa. Isso chama-se assédio moral. Repudiamos essa postura e conduta dentro da empresa. Medidas cabíveis já estão sendo tomadas pelo Sindipetro PE PB para coibir esse tipo de prática que se transformou rotineira naquela empresa.
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