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Filiado à CUT, FUP e Dieese

Procedimentos na Refinaria Abreu e Lima
são só de fachada
Infelizmente, ato observado durante a greve
dos petroleiros em Pernambuco evidenciou o que o
Sindipetro-PE/PB vem denunciando. Recentemente
a empresa comunicou a força de trabalho sobre as
condições de uso dos celulares dentro da empresa,
sendo uma das restrições a proibição de utilizar o
aparelho nas sub estações elétricas.
Acontece que na manhã de segunda-feira, dia 09, em frente a entrada do PV1, foi observado que o gerente do RH e outro empregado próprio utilizavam tranquilamente seus
smartfones justamente em uma sub estação elétrica. Ainda pior foi um terceiro que utilizou uma câmera filmadora para registrar o movimento de greve que se deu bem em
frente a esta entrada.

GREVE NO TA-SUAPE
A Trabalhadores do TA-SUAPE estão na Greve Nacional dos Petroleiros.
Desde o início é 100% de adesão do turno e 90% do ADM.
No TA a empresa acionou a equipe de Contingência com várias especialidades, realizando as atividades operacionais e ainda trabalhando 12/12
sem descanso. Esse regime de trabalho não foi negociado com Sindicato e
nem mesmo homologado no Ministério do Trabalho. Para piorar ainda tem
operadores importados que não conhecem a área.
Diante dos fatos, O Sindipetro-PE/PB encaminhou um ofício a gerência
liberando os trabalhadores que não estão na Contingência, pois em uma emergência não está garantida a segurança nem da Contingência. As irregularidades foram denunciadas na justiça.

A gerência geral da Refinaria Abreu e Lima continua com uma postura intransigente, mantendo a mesma equipe de contingência na operação da
Refinaria desde o domingo. O Sindipetro-PE/PB tenta negociação com a
gerência para fazer a troca dos trabalhadores, mas não há reposta.

Pelego Chapa 2
Já não é de hoje que um técnico de segurança, que trabalha no gasoduto, Center 2,
disputa as eleições sindicais no estado. Acontece que o referido pelego, não participa de
nenhuma atividade da entidade (Greves, mobilizações, seminários, congressos) e depois
quer ser representante da categoria.
Na verdade ele é o procurador do chefe, e a única assembleia que ele participa é
quando vamos discutir a PLR (Participação de Lucros e Resultado), quando ele chega 1h
antes do inicio.
Por isso: Pelego chapa 2, pare de reclamar, crie coragem e participe da greve!

