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FALE CONOSCO

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO LITORAL PAULISTA

O
PETROLEIRO
NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!

SINDICALIZE-SE EM NOSSO SITE SINDIPETROLP.ORG.BR

SEMINÁRIO EM SANTOS DISCUTIRÁ

CÂNCER ENTRE
PETROLEIROS

4Fev

14 às 18 horas

SEMINÁRIO Atenção, Prevenção e
Vigilância ao Câncer entre Petroleiros

NA SEDE DO SINDIPETRO-LP

No dia 4 de fevereiro, na sede do Sindipetro-LP, em Santos,

pesquisadores, dirigentes sindicais e trabalhadores se reúnem para
se debruçar sobre um fenômeno histórico até hoje pouco estudado

na Petrobrás: os inúmeros casos de câncer que vitimam os operários

que atuam nas áreas industriais da companhia. A participação de toda

categoria - ativos, aposentados e pensionistas - é fundamental. Confira

nas páginas a seguir a programação, convidados e importância do tema.
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Em defesa do Brasil
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Artigo

Por que muitos petroleiros morrem de câncer?
Durante esses anos na direção do Sindipe-

ativa. Destes, infelizmente, quatro não pude-

dos de nitrogênio e enxofre, emitidos pelas

tro-LP ouvi e tentei responder inúmeras ve-

ram reverter a doença. Tudo isso aconteceu

chaminés, além dos efeitos dos campos ele-

zes esta mesma pergunta. Sempre soubemos

em apenas sete meses. Neste período, obser-

tromagnéticos, tudo isso de uma única vez,

que nossa atividade - a produção de com-

vamos a incidência elevada de morte entre

eleva ainda mais a probabilidade de desen-

bustíveis a partir do petróleo - é insalubre e

petroleiros da ativa que não trabalhavam em

volvermos câncer em virtude de nossas ativi-

pode causar danos à nossa saúde. No entan-

unidades com benzeno puro. Este fato provo-

dades nas unidades da companhia.

to, até para alguns petroleiros que não tra-

cou uma nova discussão e, mais uma vez, o

No ano passado, fruto da troca de ideias

balham diretamente com agentes químicos

alerta sobre a urgência de se dedicar a este

com diversos profissionais em fóruns de-

nocivos, sempre permaneceu a dúvida sobre

tema.

dicados à saúde do trabalhador, iniciamos

a alta incidência de doenças oncológicas.

Nosso trabalho é de fato complexo. A asso-

com a Fiocruz um estudo sobre o câncer na

Por quase duas décadas, e com muitos

ciação dos agentes danosos à saúde, pouco

categoria do Litoral Paulista. O seminário que

desafios, conseguimos pressionar as dire-

estudada até o momento, se mostrava como

realizaremos dia 4, de maneira pioneira, é

ções da empresa por melhorias tecnológicas

causadora principal da ocorrência elevada de

parte deste estudo e tem o potencial de nos

e atuar – política e juridicamente - na pre-

câncer ocupacional em nossa categoria.

fornecer elementos preciosos para entender

venção aos riscos da exposição ao benzeno
nos ambientes laborais. As melhorias nos se-

O trabalhador que é exposto ao benzeno
dicato e membros eleitos da CIPA.

e a gasolina pode ter como resultado deste

tores industriais dos Terminais, Refinaria de

No entanto, nosso trabalho foi elevado a

ambiente o câncer. E o trabalhador que é

Cubatão e plataformas foram significativas e

um desafio maior em 2012, quando ocorre-

exposto ao benzeno, gasolina, radiações das

conquistadas com muita luta – categoria, sin-

ram seis casos de câncer entre petroleiros da

fontes radioativas, elevados teores de óxi-

os casos de câncer entre os petroleiros. A sua
presença é fundamental.
MARCELO JUVENAL Coordenador de
Saúde e Segurança do Trabalhador

Serviço

Instale agora o app do
Sindicato em seu celular!
Nossos serviços e notícias na palma da

o app em seus celulares. E pra instalar é

sua mão. Essa é a facilidade que o app (apli-

muito fácil: acesse o google play em seu ce-

cativo) do Sindicato oferece aos petroleiros

lular e no campo de pesquisa digite ‘sindi-

e petroleiras do Litoral Paulista. Disponível

petrolp’. Nosso aplicativo estará disponível.

para a categoria desde 21 de dezembro de

Baixe ele. Pronto, basta aguardar o downlo-

2019, quando foi lançado na confraterniza-

ad completo para acessá-lo e usufruir das

ção de final de ano da entidade, a nova fer-

facilidades disponíveis.

ramenta facilita ainda mais a comunicação
entre Sindicato e categoria.

No app o associado poderá atualizar da-

social. As últimas notícias e boletins tam-

a secretaria ou qualquer um dos diretores.

dos pessoais e dos dependentes, além de

bém estarão disponíveis, assim como um

Qualquer dificuldade para instalar o app, ou

Até o momento poucos petroleiros insta-

agendar atendimento nos serviços ofereci-

espaço para filiação on-line para não sócios,

dúvidas sobre como utilizá-lo, venha até a

laram o aplicativo. Em um universo de 4.240

dos pela entidade, seja orientação jurídica,

que receberão um link via e-mail com as

sede ou subsede do Sindicato. Nossos fun-

associados (1.633 ativos e 2.607 aposentados

consultas médicas/odontológicas e atendi-

informações a serem preenchidas. Na se-

cionários estão prontos para compartilhar

e pensionistas), pouco mais de 150 possuem

mento com nossa psicóloga ou assistente

quência, basta entregar o documento para

todas as informações necessárias.

EXPEDIENTE

Sede: Av. Conselheiro Nébias, 248, Santos - SP - Telefax (13) 32021100- Sub-sede: Rua Auta Pinder, 218, Centro, São Sebastião - SP - Tel.: (12) 3892 1484 Delegacia Sindical: Av. Rio Branco, 1.155, sala nº 4, Indaiá, Caraguatatuba - SP - Coord. Geral de Imprensa: Fábio Mello - Textos: Silvio Muniz e Leandro
Olimpio e Carolina Mesquita - Edição: Silvio Minuiz e Leandro Olimpio - Diagramação: Carolina Mesquita - Contatos (13) 99137.8145 / 3202 1104 - E-mail:
imprensa@sindipetrosantos.com.br - www.sindipetrolp.org.br - Impressão: Diário do Litoral - Tiragem: 5000 exemplares
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4 de Fevereiro, participe!

Seminário pioneiro discutirá casos de câncer na Petrobrás
com pesquisadores, dirigentes sindicais e trabalhadores

N

o próximo dia 4 de fevereiro, na

Adaedson Costa. Na sequência, será inicia-

sede do Sindipetro-LP, em San-

da a 1ª mesa do Seminário: ‘A história do

tos,

dirigentes

benzenismo aos novos agentes causadores

sindicais e trabalhadores se reúnem para

pesquisadores,

de câncer entre os petroleiros’. A coordena-

se debruçar sobre um fenômeno histórico

ção será de Mara Takahashi – socióloga e

até hoje pouco estudado na Petrobrás: os

pesquisadora da Faculdade de Saúde Pú-

inúmeros casos de câncer que vitimam os

blica da USP, que foi servidora do Cerest

operários que atuam nas áreas industriais

Piracicaba. Na mesa, também estarão pre-

da companhia.

sentes três nomes já conhecidos da cate-

Justamente para avançar no debate so-

goria: Danilo Fernandes Costa, médico do

bre a relação entre a doença e a atividade

trabalho e auditor fiscal aposentado; Adil-

laboral, o ‘Seminário: Atenção, Prevenção e

son Guimarães Garrido, ex-diretor do Sindi-

Vigilância ao Câncer entre Petroleiros’ irá

petro-LP e petroleiro aposentado da RPBC;

ocupar o auditório Euzébio Rocha reunindo

e Marcelo Juvenal, diretor do Sindipetro-LP,

quem vive a realidade dentro da empresa

técnico de operação da RPBC e engenheiro

e aqueles que dedicam a vida acadêmica

de segurança do trabalho.

e profissional à saúde da população e da
classe trabalhadora brasileira.

A segunda mesa do Seminário, prevista
para começar às 15h30, irá pautas as ‘Di-

A abertura será realizada, às 14 horas,

mensões da exposição, do diagnóstico,

pelo coordenador-geral do Sindipetro-LP,

da prevenção e da vigilância aos casos

Palestrantes

ÂNGELA PAULA
SIMONELLI
Terapeuta ocupacional
e pesquisadora da
Universidade Federal
do Paraná

ADILSON GARRIDO
Ex-diretor do
Sindipetro-LP,
técnico de operação
aposentado da
RPBC

DANILO
FERNANDES COSTA
Médico do trabalho
e auditor fiscal
aposentado

ELVER ANDRADE
MORONTE
Perito em Medicina
do Trabalho, do
Ministério Público do
Trabalho do Paraná

JOSÉ MARÇAL
JACKSON FILHO
Engenheiro,
ergonomista e
pesquisador da
Fundacentro

MARA TAKAHASHI
Socióloga e
pesquisadora da
Faculdade de Saúde
Pública da USP

MARCELO JUVENAL
Diretor do SindipetroLP, técnico de
operação da RPBC
e engenheiro de
segurança do trabalho

MARIA REGINA
ALVES CARDOSO
Prof. Departamento
de Epidemiologia da
Faculdade de Saúde
Pública da USP

MARIANA TAVARES
GUIMARÃES
Epidemiologista,
integra a Associação
de Saúde Ambiental
e Sustentabilidade.

PÂMELA PASSOS
DOS SANTOS
Assistente Social
do Sindipetro-LP

Programação

de câncer entre os petroleiros’. Ângela

ckson Filho, engenheiro, ergonomista e

tância do envolvimento de petroleiros

Paula Simonelli, terapeuta ocupacional

pesquisador da Fundacentro conduzirá

ativos, aposentados e pensionistas -, o

14h A história do Benzenismo aos novos

e pesquisadora da Universidade Federal

o debate. Na mesa, novamente Marcelo

Seminário servirá também de ponto de

agentes causadores de câncer entre os
Petroleiros.

do Paraná, é quem coordenará os traba-

Juvenal; a assistente social do Sindipe-

apoio para outras categorias que discu-

lhos com a companhia de Elver Andrade

tro-LP, Pâmela Passos dos Santos; Maria

tem o tema. Afinal, trata-se de um grave

15h30 Dimensões da exposição, do

Moronte, perito em Medicina do Traba-

Regina Alves Cardoso, professora do De-

problema que assola toda a classe tra-

diagnóstico, da prevenção e da vigilância aos
casos de câncer entre os Petroleiros

lho, do Ministério Público do Trabalho

partamento de Epidemiologia da Facul-

balhadora.

do Paraná.

dade de Saúde Pública da USP; e Maria-

17h Construção de um programa de atenção

Por fim, o Seminário prevê uma mesa

na Tavares Guimarães, epidemiologista

Lembrando: o Seminário ocorre no pró-

em que será proposta a ‘Construção de

que integra a Associação de Saúde Am-

ximo dia 4 de fevereiro, na sede do Sin-

um programa de atenção aos casos de

biental e Sustentabilidade.

dipetro-LP (Av. Conselheiro Nébias, 248,

aos casos de câncer ocupacional entre os
Petroleiros: prevenção e vigilância.

Encerramento Coffee break

câncer ocupacional entre os petroleiros:

Embora discuta centralmente casos e

prevenção e vigilância’. José Marçal Ja-

relatos da categoria - por isso a impor-

Vila Mathias – Santos). A atividade é
aberta ao público.
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Dados do Ministério da Saúde

Atlas aponta 900 agentes
cancerígenos no local de
trabalho brasileiro

N

o final de 2018, o Ministério da Saúde

trabalho perdidos e no tempo de vida. Se-

lançou o Atlas do Câncer relaciona-

gundo o Atlâs, aproximadamente 60% dos

do ao trabalho no Brasil. No mapea-

casos de câncer ocorrem em estados e mu-

mento, foram identificados 900 agentes com

nicípios de baixa e média renda.

alto potencial cancerígeno mais presentes

Ou seja, embora atinja todas as classes

nos ambientes de trabalho. Todos eles po-

sociais, o câncer é mais dramático à clas-

dem ser evitados com medidas preventivas,

se trabalhadora. Além de estar muito mais

como o uso de materiais e equipamentos.

exposta aos agentes nocivos, não tem o su-

Além disso, a publicação relacionou 18 tipos

porte do Estado para a prevenção e trata-

de cânceres ligados à atividade diária dos

mento médico. Pra piorar, também enfren-

trabalhadores, seja pela ocorrência de um

ta os patrões, que encaram mecanismos

longo período de exposição a fatores ou con-

de segurança e preservação da vida como

dições de risco do ambiente de trabalho.

custos inconvenientes. Por isso, é tarefa do

Apontando o câncer como a segunda

movimento sindical estimular estudos e es-

principal causa de morte no Brasil, o estu-

paços que enfrentem o segredo ‘não escrito’

do reconhece que uma série de exposições

e ilegal estabelecido por empresas e órgãos

ocupacionais

significativamente

de governo sobre as doenças e acidentes

para a carga global do câncer, pois possui

do trabalho, assim como o vício patronal de

impacto importante no potencial de anos

atribuir a culpa de todo e qualquer acidente

de vida perdidos, no potencial de anos de

de trabalho à vítima.

contribui

900

agentes com alto
potencial cancerígeno
mais presentes nos
ambientes de trabalho

18

tipos de
cânceres ligados à
atividade diária dos
trabalhadores

Viúva luta até hoje para que Petrobrás reconheça
responsabilidade na morte de Roberto Krappa
Desde 2012, todo 5 de outubro é marcado

do, acabou falecendo. Sua história tornou-

sua atividade laboral, ela terá que assumir

por mobilizações nas unidades da Petro-

se símbolo da luta não só dos petroleiros,

vários outros casos. E é isso que ela não

brás por mais segurança e respeito à vida.

mas de todos os trabalhadores que atuam

quer”.

A data foi escolhida como o Dia Nacional de

em ambientes expostos ao benzeno - uma

Luta Contra a Exposição ao Benzeno e não

substância cancerígena.

Julia também relatou a negligência da
direção da companhia após a morte de

foi por acaso: trata-se de uma homenagem

Em entrevista ao Sindipetro-LP, em 2017,

Krappa. “Depois que faleceu nunca mais a

ao operador da RPBC, Roberto Krappa, que

Júlia Krappa - viúva de Krappa - relatou a o

empresa se manifestou, nunca mais apare-

morreu neste mesmo dia, em 2004, vítima

drama imposto pela postura da Petrobrás.

ceu assistente social dela na minha casa.

de leucemia mieloide aguda, em consequ-

Segundo ela, as gestões da companhia des-

E também nunca prestou nenhuma assis-

ência da exposição ao benzeno.

de então nunca reconheceram que Krappa

tência financeira aos nossos dois filhos.

Krappa trabalhou durante 11 anos na refi-

foi contaminado por Benzeno, negando em

Tentaram me vencer no cansaço, mas nun-

naria sem saber que seu organismo estava

todas instâncias judiciais sua responsabi-

ca desisti. Espero que os trabalhadores e

sendo diariamente contaminado. A doença

lidade sobre a morte de Krappa. “A partir

sindicatos continuem lutando contra a in-

do momento que assuma isso, de que a

segurança na empresa. Pra continuar so-

morte do meu marido foi consequência da

brevivendo temos que lutar”.

consumiu silenciosamente a sua saúde e,
apenas 22 dias após ter sido diagnostica-

Júlia Krappa segue luta por reparação

