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CIPA DA UTGCA NECESSITA DE CANDIDATOS REALmENTE COmPROmETIDOS 
COm A SAúDE E SEGURANÇA DA UNIDADE E DOS TRAbALhADORES 

As inscrições para candi-
datos à vaga da Comissão 
Interna de Prevenção de Aci-
dentes (CIPA) da Unidade de 
Tratamento de Gás Monteiro 
Lobato (UTGCA), em Caragua-
tatuba, acontecem até o dia 
5 de maio. O período eleito-
ral é de 9 a 24 de maio. 

A CIPA é um instrumento 
para tratar da prevenção de 
acidentes, das condições do 
ambiente de trabalho e de 
todos os aspectos que afe-
tam a saúde dos trabalhado-
res, seja ele funcionário pró-
prio ou terceirizado. A CIPA 
tem como responsabilidade 
investigar, discutir e lutar 
por melhores condições de 
trabalho dentro da unidade.

Diante de tamanha res-

ponsabilidade, é importante 
que sejam eleitos cipeiros 
que tenham compromisso 
com a segurança e saúde do 
trabalhador. A empresa tenta 
impor a sua visão sobre saú-
de e segurança e nós sabe-
mos que a valorização do ser 
humano, para uma empresa, 
fica sempre em segundo pla-
no. O Sindicato entende que 
a CIPA é um espaço para lu-
tar e não para fazer o jogo do 
patrão. Isto requer compro-
metimento e principalmente 
autonomia para fazer valer 
e cobrar da empresa o cum-
primento das legislações, 
normas e regulamentos re-
ferentes à saúde e segurança 
do trabalhador e denunciar 
se assim for o caso. O cipei-

ro também faz a ponte entre 
os empregados e o Sindicato 
com o objetivo de assegurar 
boas condições de trabalho 
em saúde e segurança.

É público e notório que,  
como em todos os anos, a 
Petrobrás tentará impor os 
seus indicados, e nós sabe-
mos que a valorização do 
ser humano, para uma em-
presa, fica sempre em se-
gundo plano. 

Além disso, a gerência da 
unidade cisma em designar, 
como candidatos, trabalha-
dores com cargos de confian-
ça como, por exemplo, su-
pervisores e coordenadores 
para que eles façam o jogo 
da empresa e tirem a vaga 
de quem quer realmente re-

presentar os petroleiros. Por 
isso, é importante termos 
candidatos comprometidos 
e que estejam dispostos a 
avançar concretamente nas 
condições de saúde e segu-
rança de todos trabalhado-
res, principalmente através 
da prevenção e que ouçam 
as demandas da força de 
trabalho. Por outro lado, os 
petroleiros devem aprovei-
tar a oportunidade e votar 
nos candidatos indicados 
pelo Sindipetro. Na eleição 
poderão ser votados quatro 
companheiros da lista dos 
indicados  pelo Sindicato 
que irão fazer parte da cipa 
e eles serão o elo entre em-
presa, Sindicato e força de 
trabalho. 

baixe o aplicativo Sindipetro LP e fique por dentro 
do que acontece no Sindicato!  Aponte a câmera 
do seu celular para o QR CODE e instale já !                                             
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