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Até quando?

TRABALHADORES EM LUTO
Falta de manutenção em tanque causa a morte
de mais um petroleiro na REDUC
No último domingo (31/01), ocorreu mais um acidente com morte na
REDUC. Dessa vez, um técnico de
transferência e estocagem perdeu sua
vida ao cair dentro de um dos tanques
da refinaria durante um procedimento de medição. Ao subir no teto do
tanque para aferir o nível de armazenamento do reservatório, a estrutura
cedeu devido à corrosão. O acidente
aconteceu por volta das 22 horas, e
até o fechamento desta edição o corpo

não havia sido encontrado.
Essa não é a primeira vez que a
falta de manutenção nos tanques e o
pequeno efetivo da operação causam
acidentes na REDUC. Em 2014, o
Ministério do Trabalho interditou alguns desses tanques devido ao nível
acentuado de corrosão na escada de
acesso e no teto. Além disso, é antigo
o problema da falta de iluminação
adequada, pontilhão para acesso,
corrimão e guarda-corpo.

Até quando os gerentes da REDUC
vão insistir em submeter a categoria a
essas condições de trabalho? Se medidas de segurança não forem tomadas
urgentemente continuaremos correndo o risco permanente de acidentes.
O Sindipetro Caxias acompanhará
de perto a investigação e acionará os
órgãos competentes para determinar os
responsáveis pelo fato.
Chega de acidentes de trabalho! A
nossa vida está acima do lucro!

Deyvid Bacelar vence 1º turno da eleição
para o CA Petrobrás. Cardoso ficou em
segundo lugar na Transpetro
Na segunda-feira (01/02) foram
divulgados os resultados das eleições
para os Conselhos de Administração
da Petrobrás e da Transpetro.
Como era esperado, o companheiro
Deyvid Bacelar foi o mais votado no 1º
turno para o CA Petrobrás com 4.415
votos e agora disputará o 2º turno.
A grande votação de Deyvid referenda
a luta que vem sendo desenvolvida por ele
no CA contra a política de privatização
da Petrobrás. “Vamos continuar firmes no
combate contra o Plano de Negócios e os
desinvestimentos que visam enfraquecer
a Petrobrás e facilitar sua venda completa
ao mercado”, disse Deyvid.
O 2º turno da eleição para o CA Petrobrás será de 20 a 28 de fevereiro.

CA Transpetro
Já na eleição para o CA Transpetro, o
companheiro Cardoso, diretor do Sindi-
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petro Caxias, obteve 600 votos e ficou
em segundo lugar no pleito, vencido
pelo atual conselheiro.
“Desde o início da campanha sabíamos que não seria fácil, mas o apoio
da categoria e a nossa determinação
em mudar a representação dos traba-

lhadores da Transpetro no Conselho
de Administração da empresa valeram
a pena”, disse Cardoso. “Agradeço a
todos que acreditaram em nossas propostas e votaram 3030 nessas eleições.
Agora, a luta continua para barrar a
privatização da Transpetro”, concluiu.
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