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Petroleiros dão continuidade às mobilizações por 
condições seguras de trabalho em oito estados do país  

 

Nesta quinta-feira, 06, os trabalhadores do Sistema Petrobrás realizaram atrasos e 

protestos nas unidades da empresa em oito estados do país. As manifestações dão seqüência 

à semana nacional de mobilizações convocada pela FUP para cobrar da direção da 

Petrobrás condições dignas de trabalho e segurança para todos os petroleiros. Na manhã 

desta quinta, do norte ao sul do país, houve atrasos e manifestações nas unidades da 

empresa em Manaus (AM), Ceará, Espírito Santo, Duque de Caxias (RJ), São Paulo, Minas 

Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.  

Na Refinaria de Duque de Caxias, houve mobilizações com atrasos de duas horas na 

entrada do expediente. Os trabalhadores desceram dos ônibus no acesso à refinaria e 

seguiram à pé até o portão principal, levando faixas em homenagem ao petroleiro 

Adinoelson Simas Gomes, uma das cinco vítimas do acidente aéreo ocorrido no último dia 

26 na Bacia de Campos. Adinoelson era técnico de manutenção da Petrobrás e trabalhou 

durante 20 anos na Reduc, antes de ser transferido, em 1998, para o E&P.  

Nos terminais de Guararema e São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, houve 

manifestações e atrasos de até uma hora na entrada do expediente. Na REGAP, em Minas 

Gerais, na REPAR e na SIX, no Paraná, e na REFAP, no Rio Grande do Sul, os 

trabalhadores também realizaram atrasos nas atividades e protestaram contra os acidentes 

de trabalho na Petrobrás. 

Na REMAN e na sede da Transpetro, em Manaus, houve atrasos na entrada do 

expediente e na emissão de Permissões de Trabalho por 24 horas. A mobilização atingiu 

ainda as unidades do Ceará - Lubnor e Porto de Paracuru - e o aeroporto de Vitória, de onde 

saem os vôos para as plataformas do Espírito Santo. 

A semana nacional de mobilizações por segurança no Sistema Petrobrás encerra-se 

nesta sexta-feira, 07, com atrasos e manifestações na Bahia, em São Paulo e no Espírito 

Santo. 

 

Mobilizações já realizadas 
 

• Quarta-feira, 05 – Atrasos na entrada do expediente e manifestações nos terminais 

de Barueri e Guarulhos, na Grande São Paulo, na sede da Petrobrás, em Natal, no 

Pólo Industrial de Guamaré, nas plataformas e sondas do Rio Grande do Norte e  na 

sede da Petrobrás em Vitória. 

• Terça-feira, 04 - Atos e atrasos de duas horas na Refinaria de Capuava (Recap), em 

Mauá, na Grande São Paulo, no Complexo Portuário de Suape, em Pernambuco, e 

na sede da Petrobrás em São Mateus, no Espírito Santo.  

• Segunda-feira, 03 – Atrasos de duas horas na Refinaria de Paulínia (Replan), na 

Grande Campinas. 

• Sexta-feira passada, 28/02 – Petroleiros de 14 plataformas da Bacia de Campos 

interromperam por 24 horas a emissão de Permissões de Trabalho. 
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