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Quarta-feira, 19, é Dia Nacional de Luta 
Contra os Acidentes na Petrobrás  

 

Em protesto contra os acidentes de trabalho no Sistema Petrobrás, a FUP convocou para quarta-
feira, 19, atos e atrasos em todas as unidades da empresa. Será o Dia Nacional de Luta por 
condições seguras de trabalho e por uma política de SMS que zele pela vida do trabalhador. Nos 
últimos 15 anos, ocorreram 282 mortes por acidentes de trabalho no Sistema Petrobrás, sendo 
que 227 com trabalhadores terceirizados. A FUP e seus sindicatos têm denunciado as situações 
de riscos a que são expostos os trabalhadores, em conseqüência de decisões gerenciais que 
priorizam o lucro e a produção, em detrimento da segurança. Os gestores da Petrobrás 
continuam permitindo omissões e subnotificações de acidentes, menosprezando ocorrências 
graves e negando-se a atender ou mesmo a discutir com mais empenho as reivindicações das 
Cipas, sindicatos e FUP.  

No último dia 11, O técnico de operação Miraldo da Silva Leal, 48 anos, 26 de Petrobrás, morreu 
durante a explosão de um compressor, na Estação de Imbé, da Unidade de Operação e 
Produção de Araçás, no interior da Bahia.  Outros dois trabalhadores terceirizados, da empresa 
MTM, também ficaram feridos no acidente. Esta foi a segunda ocorrência fatal em 2010 com 
trabalhadores na Petrobrás, ambos na Bahia. No dia 19/03, o soldador Eli da Silva Melo, 
trabalhador terceirizado da Rlam, morreu depois de resistir durante uma semana às queimaduras 
que atingiram 70 % de seu corpo, em função de um acidente na refinaria. 

Acidente fatal em plataforma terceirizada da OGX 

No início da noite desta segunda-feira, 17, o Sindipetro-NF foi informado sobre um acidente 
ocorrido em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, em uma plataforma semi submersível da 
Brasdril, que presta serviços para a OGX. A petrolífera, do empresário Eike Batista, é operadora 
integral do bloco BM-C-41, na parte sul da Bacia de Campos. As informações iniciais são de que 
dois trabalhadores morreram e outros dois ficaram feridos no acidente ocorrido durante uma 
operação com a baleeira, que teria se desprendido e caído no mar. Um dos trabalhadores 
mortos era estrangeiro. O Sindipetro-NF está apurando mais detalhes sobre o acidente. Vários 
trabalhadores da Brasdril são filiados ao sindicato, que tem lutado para negociar um acordo 
coletivo com a empresa, que garanta condições decentes e seguras de trabalho. 

Em resposta à FUP, Petrobrás agenda para 
quarta-feira, 19, negociação da PLR 2009 

 



Em resposta à cobrança da FUP, a Petrobrás agendou para quarta-feira, 19, reunião na sede da 
empresa, no Rio de Janeiro, para iniciar as negociações do pagamento da PLR do exercício 
2009. A reunião está prevista para às 16 horas, com participação da FUP e de seus sindicatos. 
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