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O fechamento da Primeira Fábrica de
Fertilizantes do Brasil
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Gestores da FAFEN-BA tentam embaraçar as
atividades de cipistas eleitos pela força de trabalho
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A gerência da FAFEN-BA está tentando justificar o injustificável: pagar para
uma empresa fazer o trabalho que os
empregados próprios já fazem e podem
continuar fazendo, sem nenhum custo
adicional.
A bola da vez é o carregamento de
ARLA 32, trabalho este que vem sendo
executado pelo efetivo da planta de Hidrogênio. Os “gestores” terão bastante
trabalho para explicar duas coisas: a primeira é “por que vão pagar para fazerem o
que já está sendo feito pelos próprios técnicos de operação de hidrogênio” e a segunda “por que somente agora a gerência
está exigindo que a IN-HAUS execute a
operação do carregamento de ARLA 32
se há muito tempo recebe por isso”.
A questão não é querer que a IN-HAUS agora comece a cumprir o contrato, pois os trabalhadores da FAFEN-BA já as desenvolvem sem custos
adicionais, recebem seus salários para
fazerem justamente isso . O problema
agora é saber por que a gestão da FAFEN-BA, sabendo que a operação já
fazia esta atividade, fez um contrato e
resolveu pagar e continuar pagando a
IN-HAUS por todo este tempo? Por que
somente agora houve este “rompante”
de “boas práticas de administração” e
resolveram cobrar da empresa que assuma estas atividades?
Por que então, sabendo que a operação já faz todo o trabalho, a gerência não
determinou que a IN-HAUS devolvesse
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FAFEN-BA tem gestão temerária e sem
compromisso com os trabalhadores

todo o dinheiro recebido indevidamente
durante todo este período? Seria muito
mais fácil, pois assim, de fato, reduziriam os custos operacionais e seria a
decisão mais correta diante da “lambança” já feita.
Diante de tudo isso, a direção do Sindipetro Bahia e os trabalhadores podem
e devem questionar todo este discurso
de que a “terceirização reduz os custos”.
Na verdade, o que ocorre é o aumento

dos custos, como exemplificamos nesta
tentativa de terceirizar o carregamento
de ARLA 32. Uma operação que funciona muito bem, com os empregados da
FAFEN, que recebem seus salários para
executarem estas funções e continuará recebendo os mesmos salários, mas
quem fará o trabalho será a empresa IN-HAUS, que também receberá para fazer
a mesma coisa! Ou a FAFEN-BA está nadando em dinheiro ou a gerência geral

deve passar todo o expediente brincando
de “aviãozinho de papel na sua sala”.
Como “o óbvio é a verdade mais difícil de enxergar”, segundo escreveu Clarice Lispector, o Sindipetro Bahia fará
uma solicitação ao Ministério Público
para que investigue e tente desvendar
essa história muito mal contada.
E, a propósito, apenas por mera coincidência, “IN-HAUS”, em alemão, significa “em casa”. Será mesmo?!
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O fechamento da Primeira Fáb

Em 1990, Fernando Collor atormentou
a indústria brasileira com seu Programa Nacional de Desestatização que
incluiu, dentre outras, a privatização
da Nitrofértil por meio do Decreto nº
99.523/90.
Por força da mobilização sindical e
com o apoio de figuras proeminentes
no cenário político da Bahia e de Sergipe, o então presidente Itamar Franco
exclui do Programa de Desestatização
a Nitrofértil por meio do Dec. nº 844/93.
No mesmo ano, em 17 de dezembro, a
Nitrofértil é incorporada à Petrobrás
passando a ser chamada Fábrica de
Fertilizantes Nitrogenados.
Nas últimas semanas, entretanto, a
comunidade petroleira, e em especial
as centenas de trabalhadores das FAFEN`s na Bahia e em Sergipe, vivem
um golpe pior do que aquele de 27 anos
atrás: a Petrobrás pretende fechar a
primeira indústria do Complexo Petroquímico de Camaçari e primeira fábrica de ureia do país, a “semente do Polo”.
A ideia é simples: as FAFEN`s são
vendidas para um grande fabricante
internacional de amônia e ureia (es-

tão cotadas a Acron e a Yara, que são
os maiores fabricantes/comerciantes
de fertilizantes do mundo). Este novo
dono desativa as unidades na Bahia
e em Sergipe e passa a importar seus
produtos pelo Terminal Marítimo de
Amônia (TMA) e no Terminal Marítimo de Uréia (TMU), no Porto de Aratu,
aumentando sua margem do lucro que
levarão para fora do Brasil.
O Sindipetro Bahia recebeu informações de que isso está sendo feito a
toque de caixa e as informações entre
as unidades estão fluindo nos Documentos Internos Petrobrás (DIP), com
níveis de proteção “Restrito e Confidencial”.
Originalmente, o TMA e o TMU foram construídos para viabilizar a ampliação do COPEB (hoje FAFEN-BA),
que quintuplicou a produção de amônia e ureia em 1977. Em outras palavras, o TMA e o TMU foram concebidos
para escoar as produções de amônia e
ureia, respectivamente. Nessa acepção, o TMA especialmente não tem
condições técnicas de receber amônia
por navio, já que foi concebido para

carregar navios apenas.
Mas a Petrobrás e os vendilhões da
FAFEN não perderam tempo. Trataram
logo de criar grupos de trabalho para
realizar modificações nas instalações
portuárias e permitir a descarga de navios de amônia. Curiosamente, esses
grupos de trabalho foram escolhidos,
não pelos atributos técnicos, mas pela
ideologia ignóbil e privatista, justamente para viabilizar, o quanto antes,
a aprovação dos estudos.
A primeira reunião do grupo já
aconteceu no dia 13/02 no EDIBA e a
meta dos privatistas é que a primeira tentativa de importação ocorrerá
o mais rápido possível aproveitando
a gestão golpista de Temer e Parente
com os "entusiasmados" componentes
dos Grupos de Trabalho da FAFEN-BA.
Com isso, o que a FAFEN-BA produz
de amônia em um dia (1300 toneladas)
será trazido do exterior e descarregado
no tanque do TMA em menos de duas
horas pela iniciativa privada internacional.
Se o TMA tem exportado nos últimos anos, 60.000 toneladas/ano em

média, que é o excedente de amônia
nas vendas internas, porque então importar?
Isso é o desdobramento do plano do
presidente golpista Temer, de entregar o Brasil ao estrangeiro. A empresa
que comprar as FAFEN's passará a ter
o domínio do negócio de fertilizantes
no Brasil, trazendo a amônia e a ureia
fabricada no país de origem pelo Terminal de Amônia e Ureia, em Aratu.
Assim, o agronegócio brasileiro terá
uma dependência externa nunca vista.
Quanto aos empregados dessas
unidades, duas opções são igualmente
nefastas. O investidor estrangeiro pode
comprar as fábricas na modalidade
“porteira fechada”, tornando-os empregados privados e, após, desativar
as fábricas demitindo todos.
Outra opção é a promessa de relocação dos operários, mas com a saída
da Petrobrás de várias áreas de negócios, não haverá garantias de reposição
dos trabalhadores em outras unidades,
gerando também desemprego e fome.
Não há saída.
Os entreguistas da FAFEN-BA, e
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principalmente aqueles que estão aceitando participar dos GT`s na unidade,
quando apostam no fracasso da fábrica, não percebem que estão colocando
os próprios colegas na estatística do
desemprego e que eles próprios perderão o emprego com esta iniciativa.
É fato: viabilizando a importação de
Amônia e Ureia, as fábricas vão fechar
jogando ao desemprego mais de mil
empregados, próprios e contratados,
nas 2 unidades!
Além disso, colocam em risco as comunidades e o Meio Ambiente da Baía
de Todos os Santos. Em 2010, a FAFEN-BA conseguiu explodir um tanque de
amônia vazio no Porto de Aratu e não
é difícil entender o que pode acontecer
com um tanque de 20 mil toneladas de
amônia anidra com o teste que pretendem fazer desesperadamente.
São conhecidas as deficiências do
Porto de Aratu e a FAFEN-BA não pode
alegar desconhecimento do Termo de
Ajustamento de Conduta que assinou
proposto pelo Ministério Público envolvendo poluições nas ilhas próximas ao
terminal.

Em dezembro de 2013 o navio Golden Miller, a serviço da Braskem, explodiu no píer de gases do Porto de Aratu e passou 24 horas em chamas, sem
que as brigadas conseguissem apagar.
O óleo combustível vazou por uma
semana e a mancha de óleo foi vista
na Bahia Marina e no Yacht Clube da
Bahia, já próximo à Barra.
Das várias ações judiciais que envolvem o acidente, uma das comunidades afetadas pede uma indenização
à BRASKEM da ordem de R$ 10 milhões
pelo passivo ambiental gerado e cuja
ação tramita na 6ª Vara Cível de Comercial de Salvador.
Em 2014, durante a troca das bases de madeira do tanque de amônia,
a equipe do TMA, juntamente com a
Segurança, identificaram odor de amônia entre o lastro e a base do tanque
que confirma documentos de 1991 que
afirmam existir uma trinca no lastro
do TQ-5402 não solucionado até o momento.
Também é fato que existe um furo
no topo do tanque que foi tapado com
RESINA EPOX, bem como em vários

outros pontos de corrosão acelerada no
teto do tanque, que foi inclusive pintado para que não fosse percebido, já que
os gerentes não querem parar o tanque
para manutenção.
Isso mostra o quanto o TMA e o
Porto de Aratu são deficientes quando o assunto é segurança e combate
a emergências e uma mudança dessa
magnitude não deveria ser efetivada
sem o conhecimento da CODEBA, INEMA, IBAMA e MINISTÉRIO PÚBLICO. É
criminoso, para dizer o mínimo.
Os técnicos de operação do TMA
não se sentem à vontade para participar dessas perigosas mudanças por
entenderem que não podem ser coautores de um crime ambiental iminente
e estão sendo intimidados pelos gestores a validar estas mudanças “a toque
de caixa”.
A questão é tão delicada que o próprio gerente interino da TEU pediu ao
gerente de Produção para retirar seu
nome do Grupo de Trabalho. Se o gerente não se sente à vontade para participar destes grupos de trabalho, porque os operadores do terminal teriam a

obrigação de participar?
A direção do Sindipetro Bahia e
os trabalhadores da FAFEN-BA estão
atentos a essas iniciativas escusas e
perigosas e buscará todos os meios legítimos para impedir este novo ataque
à primeira Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Brasil.

“O COPEB I foi
único, esquecido,
caprichado. Gerador
de ciúmes, visado
de princípio ao fim.
Não sei quantos
desejavam seu
fracasso e quantos
o seu sucesso, Só sei
que não fracassamos
nem fraquejamos.
Vencemos.”
Engenheiro Antônio da Silva Lima,
diretor das obras de construção
do COPEB, a “semente do Polo”, em
1968.
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k SEGURANÇA

NOTA DE REPÚDIO à perseguição de cipistas
A direção do Sindipetro Bahia vem,
por meio desta nota, manifestar seu
total repúdio à tentativa de alguns
gestores da FAFEN-BA de embaraçar
as atividades de cipistas eleitos pela
força de trabalho e garantidas por Lei,
pelo Acordo Coletivo de Trabalho e
pela Norma Regulamentadora nº 05
do Ministério do Trabalho e Emprego.
Não é a primeira vez que o Sindipetro recebe denúncia sobre decisões
duvidosas da Gerência de TEU, como
a de suspender trocas de turno garantidas pela Petrobrás e férias programadas de seus subordinados. Em
outra oportunidade, o gerente proibiu
que suplentes de CIPA participem das
reuniões ordinárias e extraordinárias
da comissão, bem como de seus grupos de trabalho, contrariando o histórico de participação destes membros
desde quando a CIPA foi instituída na
FAFEN-BA.
Informações de que foram negados os registros de dois acidentes de
trabalho ocorridos no Porto de Aratu
em 2016 também chegaram ao conhecimento do Sindipetro, além de
uma reunião realizada no RH onde,
veladamente, intimidaram o cipista a
não emitir CAT.
Vários levantamentos foram realizados pelo cipista do TMA, todas
sobre questões relevantes, como
aquelas resultantes das mudanças de
procedimentos de PT na fábrica, a não
realização do curso obrigatório de reciclagem de PT por conta destas mudanças, além de outras verificações de
segurança, como serviços de elétrica
em subestações realizados por terceirizados, sem autorização formal da
FAFEN-BA, descumprindo a NR-10,

E X P E D I E N T E

Boletim Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema Petrobrás

ausência de sistema de esgoto oleoso
e o risco de poluição da Baía de Todos
os Santos, etc.
Cabe aqui lembrar aos gestores
quais as atribuições do cipista:
5.16 A CIPA terá por atribuição:
d) realizar, periodicamente,
verificações nos ambientes e
condições de trabalho visando
a identificação de situações
que venham a trazer riscos
para a segurança e saúde dos
trabalhadores;
f) divulgar aos trabalhadores
informações relativas à
segurança e saúde no trabalho;
j) divulgar e promover o
cumprimento das Normas
Regulamentadoras, bem
como cláusulas de acordos
e convenções coletivas de
trabalho, relativas à segurança
e saúde no trabalho;
m) requisitar ao empregador
e analisar as informações
sobre questões que tenham
interferido na segurança e
saúde dos trabalhadores.
Por conta disso, o cipista é surpreendido com a sua transferência de estabelecimento, por decisão unilateral e
abusiva do gerente de TEU, que sequer
cumpriu os procedimentos internos da
Petrobrás relativos à Transferência de
Empregados, bem como às DIRETRIZES DE SMS: Gestão de Mudança e
Avaliação e Gestão de Risco.
A retaliação ilegal por parte do
gestor da FAFEN-BA chegou ao co-

nhecimento da 39ª Vara do Trabalho
de Salvador, que deferiu LIMINAR em
ação de ASSÉDIO MORAL a favor do
cipista no dia 04/02/17, obrigando a
FAFEN-BA à “suspensão da alteração
de estabelecimento indicada, devendo a Reclamada se abster de alterar o
posto de trabalho do Autor, que deve
continuar a laborar no seu posto de
trabalho de origem (GA TMA)”.
A juíza Naiara Lage Pereira
Bohnke, autora da decisão liminar,
declarou que a NR-05 veda a transferência do cipeiro de estabelecimento

sem a sua anuência.
A direção do Sindipetro Bahia repudia qualquer forma de discriminação no ambiente de trabalho e a
criação, pelos gerentes, de punições
fora daquelas estabelecidas na CLT e
espera que a conduta do gestor seja
classificada dentro do sistema de
consequências do Código de Conduta
e Ética da Petrobrás.
Por fim, a direção do Sindipetro
Bahia declara total apoio à CIPA da
FAFEN-BA e as atividades de seus
membros.
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