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ESPECIAL SEGURANÇA NA RPBC

VIDAS

EM RISCO
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COMO HÁ MUITO TEMPO NÃO SE VIA, RPBC SOFRE
COM ACIDENTES, VAZAMENTOS E INCERTEZAS

A

política de segurança do gerente
geral da RPBC tem se mostrado
apenas retórica diante dos inúmeros
acidentes e incidentes ocorridos na RPBC.
Práticas antissindicais, desrespeito ao acordo
coletivo, a normas trabalhistas internacionais,
legislação, e NRs são só algumas das
irregularidades.
Os atos inconsequentes têm causado
mal estar entre os trabalhadores que estão
expostos a riscos reais. Há menos de 10 dias
um vazamento que ocorreu na unidade de
destilação a vácuo deixou os trabalhadores
assustados. Não por acaso, pois se tratava
de um produto inflamável. Rapidamente, os
trabalhadores tiveram como ação parar a
unidade emergencialmente para conter o
risco. Depois de analisado foi constatado que
houve falha na manutenção do equipamento.
Longe de ser um caso isolado, o fato
citado acima precedeu um dos maiores
vazamentos de gás na Petrobrás dos últimos
anos. Na noite da última sexta-feira (8), o
gás propano contido na esfera da área sul

da refinaria vazou por aproximadamente
trinta minutos, formando uma nuvem que aos
poucos se deslocava para fora dos limites da
empresa. Trabalhadores que estavam no local
declararam ao sindicato que foi um “milagre”
não ter ocorrido uma explosão no pátio de
esferas da área sul. Segundo informações, a
equipe que atuou no combate ao vazamento
evitou uma catástrofe maior do que o incêndio
ocorrido há nove meses na Ultracargo em
Santos.
A gravidade foi tamanha que o Plano de
Auxílio Mútuo das empresas (PAM), usado
em situações de emergências, foi acionado
para que se dirigisse imediatamente à
RPBC. Enquanto isso, na refinaria as equipes
combatiam o vazamento e a região próxima
ao vazamento teve que ter as ruas isoladas por
agentes de trânsito da cidade.
Ignorando não apenas os exemplos de
outras unidades, como a FPSO Cidade São
Matheus e a Revap, onde trabalhadores
morreram por negligência da Companhia, a
gerência da RPBC parece fechar os olhos para

o que os vazamentos na RPBC já sinalizam à
operação: algo mais grave pode acontecer se
medidas urgentes não forem tomadas.
UM PROBLEMA ANTIGO
O problema na área Sul é antigo, causado
principalmente pelo sucateamento de um
equipamento que há dez anos está parado.
Numa espera eterna por manutenção, sem
nenhuma utilização, tem sofrido mais rápido
a ação do tempo. Por consequência, houve a
deterioração de parafusos até o rompimento
de uma tampa, gerando o vazamento. Já é
de conhecimento dos trabalhadores outro
vazamento naquele mesmo sistema por falta
de manutenção. Também existem sistemas
de bloqueio a distância que deveriam estar
operando, mas que igualmente esperam por
manutenção há anos.
O fato só não se tornou uma tragédia graças
ao desempenho eficiente das equipes de
SMS e operação da unidade da área Sul, que
colocaram suas vidas em risco para conter o
vazamento.

RPBC E SUA CRISE NA POLÍTICA DE SEGURANÇA
As atitudes da gestão da RPBC são
incompatíveis com a administração de uma
das refinarias mais importantes do país. Está
claro para nós que a política de segurança
vendida pelo SMES Corporativo não está
sendo implantada na RPBC, desencadeando
os inúmeros acidentes relatados pelo
Sindicato.
Enquanto tenta produzir números para os
acionistas, limitando as ações dos cipeiros
e arriscando a vida de trabalhadores
terceirizados e próprios, a Petrobrás perde

profissionais preparados e dedicados e, o pior,
caminha para algo mais grave como a perda
de uma vida.
O Sindipetro-LP tem demonstrado
disposição para discutir e propor ações
para acabar com os riscos de acidentes. No
entanto, parece que a Companhia segue
preferindo fechar os olhos e tapar os ouvidos
para o que a entidade e os trabalhadores
dizem. Os problemas causados pelo GG da
RPBC durante sua estadia, para não dizer
“passagem tão demorada”, estão gerando
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grandes problemas. Mas é possível reverter
o quadro atual, desde que assumam o
compromisso que exigimos como a garantia
de autonomia profissional dos profissionais do
SMS e dos Cipeiros.
Se os apelos do Sindicato e dos
trabalhadores continuarem sendo ignorados,
garantiremos a segurança na RPBC por todos
os meios necessários: seja a mobilização da
categoria, seja através de outras instâncias
como o MTE, ANP, IBP, por força da Justiça ou
por intermédio de outros órgãos fiscalizadores.
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BRIGADISTAS DA EOR: QUEREM ARRISCAR
NOSSAS VIDAS A TROCO DE UM DIA DE FOLGA
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REPOSIÇÃO DO
EFETIVO DE SMS

S

alvar vidas e preservar o patrimônio da
empresa. Este é o papel do brigadista de
emergência, função que normativamente
deve ser ocupada por pessoal de SMS e que na
Petrobrás não remunera os voluntários, que se
colocam diante do perigo em troca de um dia de
folga por ano.
Não bastasse a atividade ser um acumulo de
função mesmo para os profissionais preparados
para situações de emergência, agora os
supervisores da refinaria resolveram se basear
em um procedimento do ABASTECIMENTO
para assediar trabalhadores sem treinamento
em SMS para que incorporem forçadamente a
Estrutura Organizacional de Resposta (EOR)
A determinação do ABASTECIMENTO, diz
o seguinte: “Os empregados que trabalham
em regime de turno, bem como em horário
administrativo, devem atender a designação
da Petrobras, quando solicitados para compor
a brigada de emergência”. Porém, o mesmo
procedimento já estabelece que “os responsáveis
indicados a exercer estas atribuições e
responsabilidades devem ter conhecimento
básico para exercer estas funções. Para cada
uma das funções previstas no Organograma
da EOR, deverá ser indicado um responsável e
um suplente que deverão ser capacitados para
desempenho da função”.
A diretoria do Sindipetro-LP se posiciona
contra a convocação assediadora feita pela
RPBC aos petroleiros, para que se voluntariem
como brigadistas de emergência.

Apesar de ter um procedimento/padrão
corporativo, este não tem força de lei, uma
vez que sua natureza não garante esse tipo
de atitude. Para aplicar os padrões do Abast
seria necessário negociar com a categoria,
representada pelos sindicatos em ACT.
Somente brigadistas treinados,
especializados, capacitados e aptos físico e
mentalmente podem combater emergências
químicas com riscos de morte, intoxicação,
incêndios, explosões, poluição em terra, rios
e mar. Brigadistas de emergências merecem
receber um adicional muito superior aos
demais empregados pois colocam suas vidas
em situação de risco grave e iminente.
Uma compensação financeira, embora
não garanta a vida dos voluntários, seria
um incentivo melhor do que um dia de folga
por ano, a qual os brigadistas têm direito.
Direito, aliás, negado pelo gerente geral da
refinaria através de seus gerentes setoriais e
supervisores, que tem recusado as solicitações
de dia de folga dos brigadistas, impondo datas
à sua escolha, contrariando a vontade dos
voluntários.
O plano de cargos precisaria ser revisto
deixando de exigir que técnicos de segurança
combatam emergências, pois isto fere a lei
desta profissão. A empresa precisa criar o
cargo de brigadista profissional e contratar tais
brigadistas no próximo concurso. Os técnicos
de segurança poderiam se inscrever a tal
cargo, mas não podem acumular funções.

Com efetivo abaixo do necessário, o quadro
de SMS da empresa não comporta o número de
brigadistas suficientes para a refinaria. Há muito
tempo o Sindicato cobra a reposição do efetivo
de SMS e não vem sendo atendido. Contrariando
nossos apelos e ACT, a gerência da RPBC segue
mantendo técnicos de enfermagem terceirizados.
Este assunto é recorrentemente nas reuniões
com o RH Corporativo, nas quais solicitamos a
contratação dos técnicos aprovados no último
concurso, mas não obtivemos resposta.
Ao contrário o que diz a NR-20 e o PCAC,
a gerência da RPBC utiliza de seu poder
hierárquico para impor regras, retirando
de si a responsabilidade pela falta de mais
trabalhadores no setor de SMS.
Em reunião com a gerente de RH da RPBC
dia 17 de Dezembro, o Sindicato cobrou cópia
do Estudo de Análise de Riscos da RPBC,
reforçando a solicitação por meio de ofício o
pedido que dimensiona as equipes operacionais
das unidades de processos e as equipes de
emergência, baseado na legislação estadual,
Normas Federais e Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Com esse documento vamos entender como
está sendo distribuído o quadro de operadores
das unidades, e também pretendemos encerrar
de vez as discussões de quem deve ou não ser
voluntário brigadista.
Até que se entre nesta discussão, a empresa
deve respeitar o que diz a NR-20, a qual
determina que devem compor obrigatoriamente
a EOR empregados cuja natureza da função
assim determine, ou seja, técnicos de segurança,
desde que pré-definido também tais atribuições
no PCAC. Já para todos os outros profissionais a
participação é voluntária conforme, exposto no
paragrafo 20.14.7 da norma.
Lembramos aos petroleiros que se sentirem
assediados que todo trabalhador tem o direito de
recusa, o que impede qualquer tipo de retaliação
por parte do empregador.
Diante dos abusos no trato com os
trabalhadores, pelo desrespeito às normas
de segurança e aos acordos firmados com a
categoria, a diretoria do Sindipetro-LP reforça
que todo tipo de assédio seja denunciado ao
sindicato.
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LÓGICA DO LUCRO NA PARADA DA UFCC DURANTE
GREVE EM 2015 AGORA COBRA O SEU PREÇO

D

urante a greve do ano passado, que durou
23 dias em nossa base, o GG da RPBC
manteve os serviços de manutenção na
UFCC quando o bom senso exigia sua suspensão
até que o impasse nas negociações entre
empresa e trabalhadores fosse resolvido.
A manutenção foi realizada por empresas
terceirizadas sem que houvesse a presença
dos profissionais da companhia que realmente
conhecem a unidade. Com isso, o resultado foi
mais uma parada de emergência. Recentemente,
a unidade vem passando por problemas na
fracionadora principal que tem limitado a
elevação da carga da unidade, gerando por
consequência baixa produção de gasolina.
Outro problema verificado no final da parada,
abafado pela Companhia, foi no revestimento
térmico do Reator. A área danificada apontada
pela análise deveria ser substituída, no entanto
a empresa ignorou essa necessidade, preferindo
“economizar”, causando sua queda durante
a secagem e cura. Como desdobramento,
empurraram o atraso de dez dias na conta da
greve e não nas escolhas da gerência, podendo
impactar no lucro da companhia e também em
nossa PLR.
Também não podemos deixar de relatar o
impacto ambiental do precipitador eletrostático,
que não está funcionando plenamente,
aumentando a emissão de mais Material
Particulado para atmosfera. Ainda como reflexo
da má gestão desta parada de manutenção,
durante o fechamento desta matéria, dia 12,
recebemos a informação que a UFCC havia
pela quarta vez parado de forma emergencial
através do Sistema de Segurança mais complexo
que a unidade detêm, devido a vazamento de
óleo que gerou princípio de incêndio e danificou
instrumentos.
DIA QUE NÃO TEM ACIDENTE,
RPBC TÁ NO LUCRO!
Em setembro passado, foram registrados
diversos acidentes consecutivos que originou
uma matéria do Sindipetro-LP intitulada Cinco
acidentes em menos de 10 dias. Este texto
tratava de acidentes em sua maioria de alto
potencial e com risco concreto de grave lesão e
até mesmo morte em alguns casos. A maioria dos
acidentes atingiram terceirizados, as maiores
vítimas da precarização das condições de
trabalho na Petrobrás. Ainda em setembro foi

constatado acidente que houve subnotificação,
prática já denunciada sistematicamente
ao RH Corporativo. Diretores do sindicato
acompanharam casos de trabalhadores que
deveriam estar afastados, mas que permaneciam
na empresa para mascarar os índices.
Acidentes já estão sendo uma prática
comum para RPBC, anormal é quando não
tem. Há menos de um mês contabilizamos um
acidente com afastamento devido fratura na
perna de um operador. Infelizmente, ao invés
de efetuar novos treinamentos para fortalecer a
percepção de riscos para evitar novos acidentes,
a gerência insiste em fazer vistas grossas. Diante
disto, há menos de 10 dias outro acidente com
afastamento com fratura, desta vez no ombro de
outro operador.
Não bastasse os riscos de acidentes na
área operacional, também temos os riscos de
acidentes na área da segurança patrimonial.
O Sindicato vem cobrando o retorno nas
manutenções para funcionamento de
equipamentos que monitoram a refinaria contra
invasão externa. Recentemente foi aprendido
pessoas no interior da refinaria furtando 1.500
kg de cobre durante a noite e foi constatado
que adentraram sem que ao menos a cerca de
proteção acionasse o alarme. Riscos como este
acabaram fazendo uma vitima fatal durante o
assalto ao caixa eletrônico na casa da madeira
dois anos atrás.
Todos esses acidentes mostram uma das
faces mais perversas da política de redução de
custos a qualquer preço da direção da empresa,
aplicada hoje através do desinvestimento. Com
a onda de demissões no Sistema Petrobrás,
os terceirizados que ainda continuam na
empresa são obrigados a conviver com assédio
e pressão por produtividade, gerando escalas de
jornada extenuantes. Para o GG, se for preciso
esconder acidentes para não impactar a taxa
de ocorrências registráveis (TOR) isso será feito.
A boa reputação da RPBC junto ao ABAST está
sendo conquistada à custa da insegurança dos
trabalhadores.
TERCEIRO ANO QUE A CIPA É
ATADA PELOS SEUS PRESIDENTES
Em meio a manobras da gerência para não
impactar os índices de acidente, o GG segue
boicotando o Plano de Trabalho da CIPA com
medidas que impedem: reuniões extraordinárias;

NA IMAGEM, CHAMINÉ DA UFCC DURANTE
UM DOS INCIDENTES NA REFINARIA
inspeções de segurança nas áreas; convocação
dos cipeiros do turno; e que os membros eleitos
cumpram suas funções. O presidente da CIPA,
nomeado pelo GG para ficar a frente do seu
segundo mandato, também já desempenhou
o infeliz papel de solicitar que um dirigente do
sindicato se retirasse da reunião.
Dentre as restrições, o presidente da CIPA
encerra o horário das reuniões antes que todas
as demandas sejam sequer discutidas, muitas
vezes encerrando os encontros no horário do
almoço, sendo que a reunião poderia se estender
até o fim do expediente do ADM. Salientamos
que este mesmo presidente da CIPA ofendeu toda
categoria durante o período da greve ao dizer
para o Oficial de Justiça que é uma prática normal
da operação ter travesseiros pessoais para dormir
no seu local de trabalho. Afirmamos, através dos
últimos acidentes, sobre a importância da CIPA no
ambiente de trabalho. Os acontecimentos recentes
deixam o alerta de que precisamos garantir que
cada acidente seja de fato registrado conforme
sua gravidade; esconder a realidade é abrir uma
avenida para novos acidentes e contribuir para o
conto de fadas que o SMES Corporativo diz não
ter conhecimento.

