
Quadro mínimo reduzido, assédio moral,
negligência com a saúde e segurança
dos trabalhadores. Estes são alguns dos
problemas denunciados nesta edição.
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PETROLINO meteBRONCA!
CHEFE CARA DE PAU
Teve supervisor sem noção, que furou greve nas férias e que dá 
avanço de nível e promoção só pra quem é “amigo”. E ainda que-
ria se sindicalizar! Vê se pode o tamanho da cara de pau do ci-
dadão! Não vai não chefia! Pelego sem vergonha que persegue 
peão, no sindicato NÃO!

SAÚDE EM ÚLTIMO LUGAR
O terminal tinha uma ambulância toda equipada para aten-
der emergências. Mas ela foi desativada. Segundo a gerência, 
ela seria alienada. mas o veículo continua no terminal e sem 
a função primordial de atendimento às emergências. Agora, 
está servindo de transporte de carga para o SMS e Segurança 
Industrial. É muito descaso com a saúde do trabalhador. Teve 
acidentado que foi transportado com carro particular até o hos-
pital.

BRAÇOS DE OURO
Todo mundo conhece a lenda dos “novos” braços de carregamentos 
de Alemoa. Só colocamos aqui para os (ir) responsáveis lembrarem 
que nós nunca esqueceremos essa história. Não servem mais, estão 
apodrecendo, tanto desperdício de dinheiro só mostra que nossos 

gestores são os aliados daqueles que querem privatizar a todo cus-
to nossa empresa. 

OSCAR PARA PRESIDENTE DA CIPA
O presidente da CIPA do Terminal de Alemoa merece o Oscar 
de melhor ator coadjuvante 2016 por sua atuação secundária na 
CIPA. O destaque fica por sua belíssima atuação em dizer de 
diversas formas e com grande entusiasmo, em todas as reuniões 
da CIPA, sempre a mesma coisa: “Vamos prorrogar o prazo de 
atendimento dessa ação”. Parabéns!

COMUNICAÇÃO NO TERMINAL ALEMOA
A Operação do Terminal vem sofrendo há mais de dois anos 
com áreas de “sombra”, que impedem o contato via rádio dos 
técnicos com a Sala de Controle ou mesmo com outros técnicos 
em lugares como o píer de barcaças. Muitas vezes houve falha 
de comunicação durante troca de tanques e paradas de carre-
gamentos de barcaças. O pior é que todo mundo conhece o pro-
blema e sabe quais são as soluções possíveis, mas a desculpa 
é sempre a mesma, falta dinheiro e assim vão enrolando. Uma 
hora vai acontecer um acidente e quero ver quem vai assumir a 
responsabilidade.

AS CONSEQUÊNCIAS DO PIDV NO TERMINAL ALEMOA
Há muito tempo que o quadro mínimo 

de terminal está abaixo do definido pela 
Fundacentro, que é de 15 operadores por 

turno como sendo o ideal para a segurança. 
Atualmente são grupos com 13 operadores. Com 

o PIDV anterior e o atual sairão 23 operadores. 
Isso reduz ainda mais o efetivo de operadores, 

que na sua totalidade terá apenas cerca de 
50% do que já foi preconizado em estudo 

pela Fundacentro no terminal. O que se torna 
ilegal diante do item 7 da NR-20, que trata 

da segurança operacional. Já cobramos da 
gerência e da Transpetro um plano de reposição 

de efetivo, mas até agora nada.

 
 NÃO 

 PRÉ-SAL
 
 

ABRO MÃO!

DO ASSINE NOSSO ABAIXO ASSINADO E VALIDE SUA PARTICIPAÇÃO ATRAVÉS DO SEU E-MAIL

PRESALNAOABROMAO.COM.BR



3

PETROLINO meteBRONCA!

NEGLIGÊNCIA DA GERÊNCIA, INSEGURANÇA E
ACIDENTE GRAVE NO TERMINAL DE ALEMOA

A situação no Terminal de 
Alemoa está cada vez mais 
complicada. A cada dia se 

torna mais provável a ocorrência 
de um acidente de grandes 
proporções.

Já foram flagrados pelos 
técnicos de operação vários 
trabalhos sendo realizados sem 
Permissão de Trabalho (PT) e, 
algumas vezes, com Permissões 
de Trabalho emitidas por 
supervisores e gerentes após 
recusa de emissão pelos técnicos 
de operação do turno.

Supervisores e gerentes que há 
muito tempo não andam na área 
industrial emitem essas Permissões 
de Trabalho com o intuito de 
agilizar serviços de seu “interesse”, 
mas não acompanham os serviços.

Essas PT’s normalmente 
são emitidas para trabalhos e 
serviços que deveriam chegar ao 
Terminal de Alemoa concluídos, 
por previsão contratual, mas 
que são executados com 
recursos, materiais e mão de 
obra de contratos permanentes 
do terminal. Há pouco tempo 
tivemos um coordenador 
emitindo Permissões de Trabalho 
para que a manutenção do 

Terminal executasse serviços 
em equipamentos das caldeiras 
alugadas na recente terceirização 
de atividade fim do terminal. 

Além dessas irregularidades, 
a gerência de SMS vem cedendo 
às pressões dos gerentes para 
desrespeitar prazos, relativizar 
normas de segurança e liberar 
serviços de solda. Sem, por 
exemplo, atendimento dos padrões 
básicos de segurança.

Tudo isso resultou, entre 
outros, num acidente com risco 
de grandes proporções durante 
a troca de trecho de uma das 
três tubulações de gasolina que 
apresentaram furos por corrosão 
excessiva.

Ocorreu um incêndio (flashover) 
durante a solda do novo trecho 
da linha e o fogo foi contido 
com muita dificuldade. Se não 
fosse a intervenção da equipe 
de técnicos de operação, com a 
ajuda da equipe de manutenção, 
poderíamos esperar o pior.

Tudo agravado pelas 
deficiências apresentadas pelo 
sistema de combate a incêndio. 
Deficiências que, se diga, foram 
registradas diversas veze em 
vistorias de área!

Petroleiro do Terminal Alemoa, durante atraso no 
dia 26 de setembro deste ano

DE OLHO NA GREVE, GERÊNCIA USA ASSÉDIO MORAL 
COMO EXPEDIENTE PARA FORMAR CONTINGÊNCIA

A última greve no ACT 2016 
demonstrou a negligência 
da gerência do terminal com 
a segurança. Ao invés de 
negociar com o sindicato um 
grupo de contingência, ela criou 
um grupo em que engenheiros, 
técnicos de manutenção 
e segurança realizaram o 
trabalho dos operadores. 
Empregados que não são 
treinados para operar e que, 
ao serem questionados por um 
oficial de justiça designado por 

um juiz do trabalho, declararam 
que suas atividades diárias 
consistiam em acompanhar 
cargas e descargas de navios, 
movimentação de produtos, 
carregamento de barcaças. 
E, pasmem, eram técnicos de 
segurança, engenheiros que 
nunca estiveram na área de 
tanques, gerente de RH vindo 
do Rio de Janeiro, técnico de 
automação, etc. Qualquer caso 
de assédio, pedimos que entre 
em contato com o Sindicato.
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AS INÚMERAS FALHAS GRAVES DAS GERÊNCIAS DE 
SMS, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ALEMOA

Segundo a NR-05 – Comissão 
Interna de Prevenção de 
Acidentes, em seu item 5.27, 

Reuniões extraordinárias deverão ser 
realizadas quando: b) ocorrer acidente 
do trabalho grave ou fatal. Entretanto, 
o presidente da CIPA e a gerência do 
terminal simplesmente ignoraram esse 
princípio. Não convocaram os cipistas 
para reunião extraordinária e, para piorar, 
não “avisaram” a data e hora da reunião 
da comissão de análise do acidente de 
incêndio com a tubulação de gasolina 
para o representante do sindicato. De 
quebra, ainda espalharam para os 
cipistas que o sindicato não foi porque não 
quis!

Interessante lembrar que o sindicato 
e a CIPA vêm há quase dois anos 
solicitando a lista de brigadistas e 
sua adequação à IT-17 do Corpo 
de Bombeiros. Entre as informações 
solicitadas, estão o número de brigadistas 
calculados como consta da Instrução 
Técnica, quantos estão aptos e quais 
medidas a gerência do Terminal irá tomar 
para regularizar uma situação que expõe 
todos os trabalhadores ao risco de um 
incêndio de grandes proporções.

Até agora a resposta da gerência não 
chegou. O que vimos foi uma tentativa de 
maquiar a situação e as deficiências do 
Terminal: de início, foi apresentada uma 
lista desatualizada contendo nomes de 
técnicos de operação que já não estavam 
lotados no terminal, em seguida uma 
outra lista continha nomes com pessoas 
com restrição médica e pessoas afastadas 
do trabalho por motivos de saúde.

Não bastasse toda essa enrolação, 
em uma outra lista foi apresentado 
um número de brigadistas que incluía 
petroleiros terceirizados. Trabalhadores 
que não constam no quadro de população 
fixa do terminal, conforme determina a 
IT-17!

Essas irregularidades também 
podem ser constatadas na falta de 
cumprimento da NR-20 e NR-23, onde 

inclusive o Sindipetro vem há muito tempo 
questionando a empresa sobre quem 
integra a equipe de resposta a emergência 
(prevista no plano de emergências do 
terminal).

Em abril deste ano, um outro acidente 
de grande potencial ocorreu na caldeira 
alugada. Um grande volume de óleo e 
fuligem se espalhou pela área e a empresa 
também não deu o devido tratamento. 

Alemoa é o principal terminal no 
Porto de Santos. Além de fornecer óleo 
combustível para navios e carregar navios 
com gasolina e óleo diesel, recebe GLP 
pressurizado e refrigerado em tanques de 
grande capacidade. Não é possível que a 
Gerência não saiba dos riscos envolvidos 
na operação desse terminal e continue 
negligenciando a segurança e a adequação 
da brigada de incêndio.

Inúmeras vezes solicitamos, protocolamos 
e cobramos em reunião que a Gerência 
deste terminal e a gerência da Transpetro 
contratasse mais técnicos de operação para 
que a força de trabalho seja suficiente para 
realizar todos os procedimentos necessários 
atendendo os padrões de execução e a 
legislação, garantindo a segurança desse 
terminal.

Inúmeras vezes denunciamos a 
perseguição contra os empregados, 
o assédio moral que tanto adoece os 
trabalhadores, afasta e coloca cada vez 

mais em risco a segurança não só do 
terminal, mas de outras empresas do 
porto, das comunidades vizinhas e do meio 
ambiente.

E a resposta é sempre a mesma. Não 
podemos fazer nada! Então para que 
servem as gerências locais? Precisamos 
socializar o terminal de Alemoa antes que a 
arrogância e a falta de competência técnica 
dessas gerências coloquem aquilo tudo 
pelos ares.

No dia 29 de novembro, ocorrerá no 
terminal o Simulado de Emergência de 
Vazamento de GLP, que consta na NR-20 e está 
previsto no Plano de Emergência do Terminal. 
A atividade, que está sendo organizada desde 
30 de setembro pela gerência, em nenhum 
momento foi comunicada ao sindicato. O 
simulado  prevê a participação do máximo de 
órgãos e entidades possíveis como Cetesb, 
Ecovias, empresas, Defesa Civil, Prefeitura, 
Associações de Moradores. Mesmo sendo área 
de risco, também não convidou as empresas 
circunvizinhas. O local do simulado faz limite 
com a cidade de Cubatão, mas ainda assim 
órgãos municipais daquela cidade também 
não foram convidados como a Defesa Civil e 
Prefeitura. Mesmo sendo parte de uma área 
de preservação ambiental, também não houve 
convite ao Ibama. Afinal, o que a Transpetro 
quer tanto esconder?

BOICOTE AO SINDICATO!


