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A ordem é entregar
nossas riquezas

O projeto de desmonte da Petrobrás, com
a venda de ativos, corre solto. Estão no
pacote a Gaspetro - que teve liminar que
proibia sua negociação suspensa pelo judiciário federal e, portanto, a Petrobrás
entregará 49% da empresa à japonesa
Mitsui, negócio que envolve R$1,9 bilhão
– os campos terrestres, a BR Distribuidora, a Liquigás, a Transpetro, as refinarias
mais antigas que formam dois pacotes,

uma a Regap (MG) e a Reduc (RJ), outro a
Repar (PR) e a Refap (RS).
Fazem parte ainda do projeto de entregar as riquezas do país ao capital estrangeiro os campos do pré-sal, onde a
Petrobrás já repassou à norueguesa Statoil sua participação de 66% no campo
Carcará e reduziu sua atuação de perfuração a apenas três poços na área de Libra,
no pré-sal da Bacia de Santos.

NA RUA
Sindipetro investe em campanha de outdoor e busdoor para alertar
população sobre prejuízos da venda dos campos terrestres.

Pág. 2

Para a FUP, “infelizmente o caminho
que Parente está tomando é o da redução
de investimento e encolhimento da Petrobrás, esse é o tamanho que os golpistas querem dar à estatal”. Pedro Parente
tem pressa para entregar o nosso patrimônio, como fez com Carcará, ressalta o
coordenador da FUP, José Maria Rangel.
“A intenção da política de Parente é colocar a Petrobrás num lugar secundário

no cenário de petróleo e gás e entregar
nossas reservas ao capital multinacional.
Se não há perfuração, você não acha petróleo. Se não acha, uma multinacional
acaba comprando”.
Mas não entregaremos o patrimônio
da sociedade brasileira de mãos beijadas;
lutamos e continuaremos a lutar. Leia nas
páginas 02 e 03 sobre alguns dos nossos
atos de resistência.

PLEBISCITO
Petroleiros coletam assinaturas para barrar a venda do Pré-Sal.
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A FUP, seus sindicatos filiados, com o
apoio da CUT e de outras centrais sindicais e federações tem encampado uma
grande luta em várias frentes de batalha
contra a privatização da Petrobrás e os

direitos dos trabalhadores. São greves,
mobilizações, e paralisações, nos estados onde estão localizadas as unidades
da empresa e também em Brasília, onde
os petroleiros estão realizando uma for-

te pressão, coletando assinaturas contra
a venda do pré-sal e denunciando os
parlamentares golpistas. Em salvador, o
Sindipetro Bahia intensificou a campanha
contra a venda dos campos terrestres.

Foram instalados outdoors na Paralela
e avenida ACM, além da renovação da
mídia busdoor (propaganda nos vidros
traseiros dos ônibus). Além de faixas nas
sinaleiras e passarelas.

PROTESTO EM MAUÁ

Ato contra o desmonte do setor petróleo e da
indústria naval fortalece luta dos trabalhadores
Petroleiros e metalúrgicos cobraram um
basta ao desmonte do setor petróleo e
da indústria naval, em um ato realizado
na manhã da quinta-feira, 25, em frente
ao estaleiro Mauá, em Niterói, região
onde mais de 12 mil postos de trabalho
foram fechados nos últimos dois anos.

Organizado pela FUP, CNM, CUT e Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói, o
ato contou com a participação do ex-presidente Lula e de diversas lideranças sindicais e dos movimentos sociais,
além de parlamentares que vêm lutando
contra as medidas recessivas e os cortes

de direitos que o governo interino tem
imposto à população.
“Quando eu entrei, disse que o Brasil
tinha de pensar com carinho na Petrobrás,
mas a Petrobrás também tinha de pensar com carinho no Brasil. A empresa não
poderia ficar comprando sondas e navios

na Coréia, no Vietnã, onde quer que seja
e milhares de trabalhadores ficarem desempregados”, ressaltou o ex-presidente,
lamentando o atual desmonte da política
de conteúdo nacional que possibilitou a
retomada do setor. Leia matéria completa
em www.fup.org.br
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MOBILIZAÇÃO

Durante cinco dias – de 15 a 19 de agosto – os petroleiros da BR Distribuidora
na Bahia fizeram uma greve histórica e
vitoriosa, paralisando todas as unidades
emSalvador (sede Stiep), Camaçari (BACAM), Mataripe (BAMAT), DEROD na BR
324, Itabuna (BAUNA), GEOPAR e as termoelétricas, surpreendendo a gestão da
empresa, que ficou responsabilizada pela
ameaça de desabastecimento de combustíveis no estado. O comitê de greve
teve papel ativo durante o movimento e

soube convencer os trabalhadores, próprios e terceirizados, da importância da
luta para barrar a venda da subsidiaria
da Petrobrás, assim como o desmonte da
empresa pelo governo golpista que colocou à venda diversos ativos da estatal. A
greve atingiu dez estados: BA, RJ, SP, RS,
PE, AM, MG, SE, CE e RN. Durante a greve, nada foi transportado, apesar da ação
de alguns pelegos, que tentaram abastecer caminhões tanques na Petrobahia
e Shell, circular sem segurança e sem a

emissão de nota fiscal. A greve foi pacífica
até o quinto dia, quando alguns membros
da Segurança Patrimonial fugiram da sua
rotina profissional para coagir e reprimir
o movimento, a serviço das gerências.
Ainda no último dia, na base de Mataripe (BAMAT), até a PM foi chamada e oito
policiais da 10ª CIPM de Candeias, com
truculência, levaram dirigentes sindicais
para a delegacia. O comitê de greve do SIMCOLBA e a direção do Sindipetro Bahia
repudiam a violência da PM, diante de

SINDICATO

Greve histórica de cinco dias na BR Distribuidora

uma greve pacífica, somente para prestar
“serviço” às gerências da Petrobrás.
Mensagem enviada

EM DEFESA DO PRÉ-SAL

Petroleiros buscam assinaturas para projeto
de plebiscito sobre o Pré-Sal
Que futuro deve ter o Pré-Sal? Devemos
entrega-lo às multinacionais ou preserva-lo
sob controle do Estado brasileiro para que
seja utilizado em benefício da população?
A FUP e seus sindicatos querem que
o povo se manifeste sobre o destino do
Pré-Sal, a maior riqueza que o nosso país
possui. A ideia foi acolhida por parlamentares do campo da esquerda e transformada
em um Projeto de Decreto Legislativo para
realização de um plebiscito onde a população possa se posicionar sobre o futuro
do Pré-Sal.
A proposta foi lançada na Câmara dos
Deputados Federais, no dia 09 de agosto,

durante a audiência pública da Comissão
Geral que discutiu o PL 4567/16. Desde então, a FUP e seus sindicatos vêm realizando um mutirão para coletar assinaturas

de deputados favoráveis ao projeto, pois
são necessárias 171 subscrições para que a
proposta seja acolhida pela Casa.
Até esta terça-feira, 23 de agosto, os

petroleiros já haviam conquistado 159 assinaturas e seguem mobilizados, buscando o restante de subscrições necessárias
ao projeto.

Impedir a desnacionalização
do Pré-Sal

mente ministro das Relações Exteriores do
governo interino do golpista Michel Temer,
o projeto também põe fim à garantia de
participação mínima de 30% que a estatal
brasileira tem nas áreas do Pré-Sal.

federais, cobrando que se posicionem contrários ao PL 4567. Através da página www.presalemjogo.com.br, em apenas dois clicks, é
possível disparar de uma só vez e-mails para
todos os deputados, cobrando que votem
contrários ao projeto que entrega o petróleo
brasileiro às multinacionais. Participe e ajude a divulgar o site, cujo conteúdo também
pode ser acessado nas redes sociais: www.
facebook.com/PreSalEmJogo Fonte: FUP

A qualquer momento, a Câmara dos Deputados pode votar o Projeto de Lei 4567/16,
que acaba com a obrigatoriedade legal da
Petrobrás ser a operadora exclusiva do Pré-Sal, transferindo para as multinacionais o
controle destas reservas. De autoria do
então senador José Serra (PSDB/SP), atual-

Pressione os deputados
contra o PL 4567
Uma das formas de pressionar os parlamentares é enviar e-mails a todos os deputados

LIQUIGÁS

Venda também trará prejuízos ao consumidor
A entrega do patrimônio do Brasil, o aumento do preço do gás de cozinha e o fechamento de diversos postos de trabalho,
as perdas de direitos daqueles que vão
permanecer na empresa. Essas são apenas algumas das consequências caso se
concretize a venda integral dos ativos da
empresa Liguigás.
Presente em 24 estados, a empresa
passou a integrar a Petrobrás em 2005,
através da BR Distribuidora e em 2013 passou a ser subsidiária direta da Petrobrás,

dando continuidade às suas atividades fins
de envasamento de gás de cozinha.
O pregão para a venda dos ativos está
sendo feito pelo Banco Itaú, que ainda não
divulgou as propostas das empresas que se
habilitaram para a concorrência. Mas nas
unidades da Liguigás, e em particular na
Bahia, os cerca de 140 funcionários vivem
meses de apreensão e insegurança, pois
não sabem o que pode acontecer.
Dos 140, 60 são efetivos e destes, 30
são concursados. O restante é terceirizado.

A pergunta é: qual o destino que será dado
a cada um desses segmentos- efetivos, terceirizados e concursados?
O site do jornal Valor Econômico noticiou que a Liguigás poderia ser vendida
por até R$ 2,5 bilhões, o que demonstra a
intenção desse governo golpista de total
entrega do patrimônio público, uma vez
que esse valor só cobre o patrimônio que
a empresa tem em P13 (gás de cozinha
residencial em vasilhames). O restante,
instalações e cilindros industriais (gás para

hospitais, supermercados, condomínios,
restaurantes, etc) serão levados de graça.
Fato que foi provado em audiência pública
sobre a venda da empresa, que aconteceu,
na Comissão de Minas e Energia, na Câmara dos Deputados, em 07/07.
Como todos os outros ativos da Petrobrás, os da Liquigás estão sendo vendidos
muito abaixo do preço de mercado e a luta
da FUP e seus sindicatos continua sendo
no sentido de barrar essas vendas que vão
gerar grandes prejuízos.
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SETOR PRIVADO

Em defesa dos direitos dos trabalhadores
A diretoria do Sindipetro Bahia vem se
fazendo presente no pré-embarque de diversos trabalhadores das sondas, a exemplo da SPT 26, SPT 146 e SPT 151 (Conterp),
para tratar de assuntos de interesse da
categoria e se informar sobre possíveis reivindicações e queixas dos trabalhadores.
O objetivo dos diretores responsáveis pelo setor privado é visitar todas as
sondas e unidades da Petrobrás para trocar informações com os trabalhadores e

tentar resolver as demandas propostas.
Acompanhe abaixo o que foi tratado pelos diretores Adson Silva, Eliu Evangelista,
André Nogueira, José Batista (Serrinha) e o
militante Ari durante as visitas.

BRASERV
PLR e 5ª Turma serão tratadas na data
base, em setembro. – O gerente informou
que está providenciando a viabilidade do
empréstimo consignado. Segundo ele a

empresa descartou o Banco do Brasil, devido aos juros altos. A BRASERV está tentando fechar com o BV -Votorantim nos
próximos 60 dias.

HALLIBURTON
A empresa está tentando mudar o turno
de trabalho de 07h30 as 11h 30 e das 13h30
ás 17h30 para 08h as 12h e das 13h às 17h,
o sindicato marcará uma assembleia com
os trabalhadores para discutir o assunto.

PERBRÁS
Após cobrança do Sindipetro Bahia, a
direção da Perbrás resolveu convocar
todos os trabalhadores demitidos
para pagamento dos retroativos de
2015/2016. Mas para isto é preciso
agendar dia e horário ligando para
o coordenador, Leandro (tel - 0719-9918-8206). O pagamento será
realizado de 25 a 30 de setembro a
todos que agendarem.

PLATAFORMA OPERÁRIA E CAMPONESA

Trabalhadores do campo, da cidade e representantes de movimentos sociais e sindicais,
que formam a Plataforma Operária e Camponesa, se reuniram em Salvador para participar do Seminário Nordeste em Defesa
das Estatais e Contra as Privatizações.
O evento aconteceu nos dias 25 e 26
de agosto, no auditório do Sindae e teve
como objetivo analisar o atual momento e
sua conjuntura política e econômica e tirar
propostas para intensificar o processo de
luta estratégico contra a privatização da
Petrobrás, Chesf e das estatais de água do
Nordeste. A intenção foi fortalecer o mo-

vimento em defesa do petróleo brasileiro,
por mudanças no modelo elétrico e garantia da água como um direito social.
Na manhã da quinta-feira, 25, o coordenador do Sindipetro Bahia, Deyvid Bacelar, abordou como palestrante, o tema
“Estratégia do Capital nas Estatais Brasileiras”. Bacelar fez uma análise de conjuntura,
apontando como um dos principais motivos do golpe de estado no Brasil o acesso
dos EUA às reservas de petróleo do país.
Para ele a categoria petroleira pode ser o
elemento catalisador de um movimento
maior e mais forte, que vem sendo cons-

SINDICATO

Seminário em Salvador debateu importância
estratégica da energia e da água

truído pelas centrais sindicais e irá parar o
país com uma greve geral”. Na sexta-feira,
26, o economista e ex-presidente da Pe-

FAFEN

Trabalhadores expostos ao perigo
Há algum tempo os trabalhadores da
Fafen vêm se queixando e denunciando
o perigo do roteiro dos ônibus que vão
para Lauro de Freitas. O problema é a Estrada da Cascalheira, conhecida por seu
grande histórico de assaltos e acidentes
devido à grande quantidade de buracos.
Na noite quarta-feira, 24/08, por volta das 23h, quando se dirigiam à Fafen,
os trabalhadores foram surpreendidos
por dois indivíduos armados na altura

da localidade chamada Marotinho. Eles
aproveitaram o quebra-molas e se posicionaram à frente do ônibus com armas
em punho. O motorista resolveu jogar o
veículo para cima dos assaltantes e pisar
no acelerador. Os trabalhadores ligaram
para o 190 e informaram imediatamente
o ocorrido à polícia.
Além da exposição ao perigo e a
insegurança, o fato gerou uma grande
revolta entre os trabalhadores, pois eles

vêm solicitando insistentemente ao setor de transporte e às gerências a mudança do roteiro, sem sucesso. O Sindipetro Bahia orienta a todos aqueles que
utilizam esse roteiro que continuem a
denunciar o fato aos gerentes através
de mensagens via correio e cobrem providências. Paralelo a isso, o sindicato
está solicitando reunião com a gerência
e irá cobrar providências imediatas antes que o pior aconteça.

trobrás, José Sergio Gabrielli, e a secretaria
da CNTE, Selene Michelin, falaram sobre o
“Petróleo e a Educação”.

SIPAT-RLAM
Aconteceu durante a semana, de
22 a 26/08, a SIPAT- RLAM 2016
“Eu cuido de você, você cuida de
mim”, com enfoque na saúde do
trabalhador. O Sindipetro Bahia
participou do evento com um
stand e promoção de palestras,
como a do Dr. Ricardo Bulhões,
que falou sobre aposentadoria.
Na quinta-feira, 25/08, o auditor
fiscal do trabalho Dr. Flávio
Nunes abordou o tema “NR5 e a
importância da CIPA”, também a
convite do sindicato.

E X P E D I E N T E
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dos Trabalhadores do
Sistema Petrobrás
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