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Durante ato em defesa da vida, realizado na ma-
nhã desta quinta-feira (19), na entrada da Replan, o 
Sindicato propôs a criação de um Fórum de Seguran-
ça Operacional. Esse grupo seria responsável pelas 
discussões sobre segurança e implementação de 
procedimentos de intervenção, operação e manuten-
ção, com o objetivo de reduzir os riscos de acidentes 
na refinaria.

A proposta é que o fórum reúna trabalhadores de 
diferentes setores e representantes da gestão da refina-
ria, além de dirigentes dos sindicatos dos petroleiros, da 
construção civil e dos metalúrgicos. “A ideia é criarmos 
um espaço multisetorial, com caráter deliberativo, e 
trabalhadores escolhidos pela categoria, no mesmo 
modelo da eleição da Cipa”, afirmou o diretor Bob.

O fórum será construído em conjunto com os pe-
troleiros. “Vamos pensar juntos na operacionalização 
desse espaço e, em janeiro, queremos encaminhar 
essa proposta para a gestão da Replan”, destacou o 
dirigente. 

Cinco ocorrências em um dia

Evitar tragédia

A sugestão de se criar o fórum surgiu em agosto de 
2018, após a explosão do tanque de águas ácidas, no 
Craqueamento. A proposta, que não foi levada adiante 

pela gestão da Replan, foi retomada agora pela dire-
ção sindical em decorrência do grande número de 
acidentes de processo que vêm ocorrendo na Replan, 
especialmente neste ano de 2019. A situação ficou 
ainda mais preocupante nessa terça-feira (17), quando 
os trabalhadores contabilizaram cinco ocorrências 
no dia, em diferentes unidades. O mais grave foi o 
incêndio no tanque de óleo combustível da TE. Em 
nenhum dos casos houve vítimas, mas as ocorrências 
demonstram a fragilidade da refinaria e alertam para os 
riscos de segurança. “Teorias de segurança afirmam 
que quanto mais acidentes pequenos ocorrem na base, 
haverá uma ponta dessa pirâmide com acidentes de 
alta gravidade”, argumenta o diretor Gustavo Marsaioli.

Segundo Marsaioli, é fundamental que a empresa 
dialogue com o Sindicato sobre o assunto. “Dado o 
número de ocorrências que têm acontecido e a propor-
ção que elas podem tomar, exigimos que a Petrobrás, 
o gerente geral e o corpo gerencial nos ouçam, para 
evitarmos uma tragédia, evitarmos de dizer presente 
aqui na frente ou de visitar alguém no hospital. A em-
presa precisa nos ouvir”, ressaltou.
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