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Felizmente, não houve vítimas durante o incêndio

COMISSÃO INVESTIGA CAUSAS DE ACIDENTES
APÓS DERIVAÇÃO CLANDESTINA EM DUTOS
Furtos de combustíveis em dutos têm aumentado a cada ano. Em 2018 foram registradas 261 ocorrências
No dia 29 de dezembro um incêndio atingiu
um duto da Transpetro, na Zona Leste de São
Paulo, durante uma operação de reparo por
conta de uma “derivação clandestina”, termo
utilizado para furto de combustível, prática
criminosa que tem aumentado de frequência
ano a ano.

COMISSÃO FEZ UM SÉRIO E
COMPETENTE TRABALHO DE
INVESTIGAÇÃO
Uma comissão foi composta no Terminal
Guarulhos para investigar as causas do acidente e propor soluções para evitar que o fato
volte a acontecer.

Segundo pode ser apurado, o acidente ocorreu devido à provável perda de estanqueidade
da vedação da válvula do bandido. Essa perda
de estanqueidade pode ter ocorrido durante a
solda da abraçadeira instalada no ato do roubo
no duto. O vazamento levou a um incêndio de
grande proporção, que, felizmente, não feriu
ninguém que estava na vala durante o reparo.
O diretor do Unificado Felipe Grubba,
acompanhou os trabalhos da comissão. “Por
mais que a empresa tenha assumido uma
política de punição, os membros da comissão trabalharam para entender o problema e
buscar soluções e ficou claro que o principal
motivo foi a falta de padrões e procedimentos
pra realizar o serviço; também se chegou à
conclusão de que não se deve mais soldar

as abraçadeiras instaladas pelos bandidos”,
informa Grubba.
O Creduto, setor da Transpetro criado para
a manutenção dos dutos, tinha como objetivo
o reparo devido ao desgaste de uso, entretanto hoje a tarefa principal virou os reparos
em derivações clandestinas, realizadas por
organizações criminosas.
O furto de gasolina e outros tipos de combustíveis diretamente de dutos aumentou 262%
nos últimos dois anos. Em 2016, a Transpetro,
que tem mais de 7,5 mil quilômetros de oleodutos no país, registrou 72 casos e tentativas
de furtos. Em 2018, o número subiu para 261
ocorrências – um crescimento de 262% nas
ocorrências. A marca supera o registro de 228
casos em 2017.

GRANDE RISCO

AMS COBRA EM JANEIRO PARCELA QUE NÃO FOI DESCONTADA EM DEZEMBRO
Por conta de um problema operacional no fim do ano, a AMS acabou não processando em dezembro

o desconto da parcela do Grande
Risco de vários beneficiários aposentados. A cobrança, segundo a
AMS, será lançada no holerite de
janeiro.
Em função disso muitos aposentados terão um desconto maior
neste mês. De acordo com a AMS,
os valores descontados em dezembro referem-se apenas a reprogramações dos meses anteriores.

A AMS orienta os beneficiários
para, em caso de dúvidas, acessar
o Fale Conosco do site (www.ams.
petrobras.com.br) ou entrar em
contato na Central de Relacionamento com Pessoas, pelo telefone
0800-2872267.
Anistiados
Os anistiados também tiveram
problemas com o pagamento da
AMS. Vários beneficiários não re-

ceberam o boleto para pagamento
da AMS neste mês de janeiro, referente à participação de dezembro.
Para este grupo, o boleto será
gerado no mês de fevereiro, contemplando os valores de dezembro
e janeiro.
A Petrobrás avisa que o benefício não perderá a validade por esse
motivo e a margem consignável do
beneficiário será respeitada.

DEPOIS DO CADE

DESMONTE DA PETROBRÁS GANHA APOIO DO MINISTRO TOFFOLI
Depois do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), o
projeto de desmonte da Petrobrás
no governo Bolsonaro ganhou mais
um aliado, o ministro Dias Toffoli,
presidente do Superior Tribunal
Federal (STF). No sábado (12),
ele derrubou a decisão do colega
Marco Aurélio Mello, assinado em

dezembro, que impedia a Petrobrás de continuar vendendo sem
licitação dezenas de concessões de
petróleo e ativos por todo o país.
Toffoli liberou geral a venda de
ativos e a Petrobrás já avisou que
“retomará a publicação de eventuais oportunidades relacionadas a
novos projetos de desinvestimentos

de E&P, seguindo o curso normal
de seus negócios”.
Segundo a FUP, pelo menos 178
concessões em campos maduros de
petróleo em terra e águas rasas e
profundas estão sendo negociadas
pela estatal, sendo que mais 180
campos também estão na lista
para serem entregues.

ação de improbidade”.
Funcionário concursado da Petrobrás há 11 anos, Nagem não
atende aos requisitos internos
exigidos para ocupar o cargo.
Em caso de progressão gerencial
interna, o requisito é de atuação
por pelo menos um ano como
gerente geral ou três anos como
gerente setorial. O indicado pelo
capitão da República jamais ocupou tais postos na empresa.
Nagem também não se qualifica em outros critérios determi-

nantes, como possuir 10 anos de
experiência gerencial em empresas de grande porte ou do sistema Petrobrás.
Segundo o assessor jurídico
da FUP, Normando Rodrigues, a
nomeação significa “violação hierárquica”, pois Nagem subiria do
segundo escalão para o segundo posto mais alto na Petrobrás,
passando de uma remuneração
de R$ 13 mil para cerca de R$
50 mil mensais.

IMPROBIDADE

JUSTIÇA EXTINGUE AÇÃO DA FUP CONTRA CASTELLO BRANCO
No dia 14 de janeiro a FUP
ingressou com uma ação cível na
Justiça do Rio de Janeiro contra o
presidente da Petrobrás, Roberto
Castello Branco, por improbidade

administrativa devido à indicação
de Carlos Victor Guerra Nagem,
amigo pessoal do presidente Jair
Bolsonaro, para o cargo de gerente executivo de Segurança e
Inteligência Corporativa da Petrobrás. Bolsonaro anunciou por
twitter a nomeação do amigo.
Em uma decisão relâmpago,
na quarta-feira, 14, a Justiça do
Rio de Janeiro extinguiu a ação
da FUP por considerar que “as
associações civis não são legitimadas para a propositura da

RECAP

CIPA TOMA POSSE PARA GESTÃO 2019

Em um evento com poucas
pessoas, no dia 9 de janeiro,
tomaram posse os membros
da Cipa da Recap para a gestão 2019. A primeira reunião da
Comissão acontece dia 24 deste
mês.

O atual representante do Sindicato na CIPA é o diretor de base
Rafael Malatesta.
“Com a aceleração do processo
de desmonte, que afeta todos os
setores da empresa, há o risco
concreto de aumento de casos

de acidentes, até por isso, essa
gestão que agora toma posse terá
que ter atenção redobrada para
ajudar a evitar acidentes”, analisa
o diretor do Unificado, Renato
Lorett, que participou da posse
dos cipistas.

dicato também foi reformulado.
Ainda dentro do novo projeto de comunicação, lançamos
este boletim “A semana”, que irá
circular quinzenalmente, intercalado com o jornal. Caso este
espaço não seja suficiente para
desenvolver uma matéria, o lei-

tor será convidado a ler a matéria completa no site. Para isso
basta acessar o QR Code. Nos
smartphones que usam IOS esse
aplicativo já vem instalado, para
Android sugerimos baixar o Kaspersky (https://www.kaspersky.
com/qr-scanner).

NOVAS MÍDIAS

O QUE VOCÊ ACHOU DAS MUDANÇAS NA COMUNICAÇÃO?
Diga o que você achou das
mudanças na comunicação
O Jornal Petroleiros, que
tem mais de mil edições, mudou
de cara. A partir deste ano passou a ser editado quinzenalmente
e com 8 páginas, em vez das 4
páginas semanais. O site do Sin2

Jornal Sindipetro

