Boletim Informativo do SINDIPETRO PEPB

27 de novembro de 2015

nº 23 - ano 11

Filiado à CUT, FUP e Dieese

Retaliação apoiada pela gerência
e coordenação do TA Suape
Trabalhadores(as) que retornam da
Greve têm uma surpresa ao encontrarem
seus contracheques zerados. Enquanto isso,
os pelegos que fizeram o que a gerência e
coordenação mandaram durante o movimento grevista não tiveram o mesmo fim.
Foi uma ação intencional da gestão
local de prejudicar aqueles que estavam lutando pela defesa da empresa e pela não
redução de direitos.

O Sindipetro-PE/PB repudia esta atitude. Em nenhuma unidade da
TRANSPETRO ocorreu isto. A ação antissindical que ocorreu mesmo após a Petrobrás
se comprometer com os trabalhadores que
não haveria retaliação. O TA SUAPE da
TRANSPETRO descumpriu o acordo.O Sindipetro repudia esta atitude e irá denunciar
esta ação antissindical da Gerência e Coordenação ao Ministerio Público do Trabalho.

Na Greve, Benzeno não faltou na Refinaria
Abreu e Lima
Na Refinaria Abreu e Lima, a ingerência foi comprovada mais uma vez no setor
da Unidade da destilação atmosférica
(UDA), e ainda com anuência da gerência
de SMS. Durante a greve, o grupo de contingência conviveu com um vazamento de
NAFTA, com alto teor de BENZENO.
Ao invés de sanarem o vazamento,
colocaram um tambor cortado ao meio para

acumular NAFTA no meio da área operacional. E utilizaram da mão de obra dos trabalhadores Lubrificadores pra ficar esvaziando
esse tambor. Os Lubrificadores, por boa
vontade, foram fazer essa tarefa, sem ao
menos saber que não era sua função e nem
do risco que estavam correndo, já que ali
estava emanando BENZENO, que é uma
substância cancerígena.

Após a Greve, o Benzeno continua
Quando se findou a Greve Nacional,
os operadores pediram logo uma medição
de Vapores Orgânicos e de BENZENO. Mas
pasmem, a informação que receberam foi
que só poderiam fazer a medição de Vapores Orgânicos e o de BENZENO com autorização da "gerência" de SMS.
A medição de Vapores Orgânicos foi
realizada, e constatou valor alto e com provável teor alto de BENZENO. No outro dia,

após denúncias na CIPA, OUVIDORIA e aberto RESP, o SMS apareceu pra medir
BENZENO e foi constatado o que já era sabido: 2,5 ppm a 9 ppm de BENZENO no ar,
valor extremamente alto.
E vale salientar que NÃO EXISTE VALOR SEGURO DE EXPOSIÇÃO AO BENZENO. Diante da irresponsabilidade da Gerência da Refinaria, o Sindipetro PE/PB irá

