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Basta de mortes na Petrobrás! Participe dos atos 
desta quinta, 25, por uma nova política de SMS 

O anúncio de mais um acidente de grandes proporções na Petrobrás, matando 
trabalhadores terceirizados, reafirma a urgência de uma nova política de SMS. 
Tragédias anunciadas como a do Campo do Furado, em Alagoas, na terça-feira, 23, 
quando quatro petroleiros morreram carbonizados durante uma explosão, não podem 
continuar se repetindo. A direção da Petrobrás tem que priorizar a recomposição dos 
efetivos próprios e a construção conjunta com os representantes dos trabalhadores de 
diretrizes de saúde e segurança focadas na prevenção e nas necessidades do chão da 
fábrica. É inaceitável que os petroleiros sejam expostos a condições inseguras de 
trabalho para que a empresa cumpra suas metas de crescimento e produção. 

Por isso, a FUP convoca todos os petroleiros e petroleiras a participarem das 
manifestações e atos organizados pelos sindicatos nesta quinta-feira, 25, em memória 
dos companheiros mortos em Alagoas e por um basta aos acidentes de trabalho na 
Petrobrás. Somente este ano, já somamos 15 vidas perdidas em acidentes típicos de 
trabalho na maior empresa de petróleo da América Latina. Como sempre, a grande 
maioria das vítimas são trabalhadores terceirizados, que têm condições de trabalho e 
segurança diferenciadas em relação aos trabalhadores próprios da Petrobrás.  

Petroleiros da Replan e da Reduc atrasaram o expediente nesta quarta-feira 

Em solidariedade aos familiares e amigos dos quatro trabalhadores mortos em Alagoas, 
os petroleiros da Refinaria de Paulínia (REPLAN) e de Duque de Caxias (REDUC), 
atrasaram a entrada do expediente nesta quarta-feira, 24. Os atos, organizados pelos 
sindicatos locais, deram início às mobilizações indicadas pela FUP para cobrar 
mudanças na política de SMS da Petrobrás e um basta aos acidentes. As manifestações 
prosseguem nesta quinta-feira, com atos na maioria das bases da Federação. Participe! 
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