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Retorno do custeio 70x30 da AMS e limite de 
desconto de 13%  são as principais reivindicações 
para o ACT  do Sistema Petrobrás

Após os congressos re-
gionais da categoria pe-
troleira (o do Sindipetro 
Bahia aconteceu de 04 
a 08/04 ), quando foram 
feitas propostas para a 
pauta de reivindicações 
dos petroleiros e petro-
leiras, aconteceu a X PLE-
NAFUP, Plenária da FUP,  
dando a largada para o 
processo de negociação 
com a Petrobrás e suas 
Subsidiárias.

Na X PLENAFUP, que 
aconteceu  de 12 a 14/05, 
as propostas aprovadas  
nos congressos  estaduais 
e regionais e na reunião 
do Conselho Nacional dos 
Aposentados e Pensionis-
tas (CNAP) foram delibe-
radas e a pauta de reivin-
dicações definida sendo 
escolhidas as principais 
prioridades que vão reger 
a negociação, sendo a re-
dução dos gastos, a me-
lhoria do atendimento da 
AMS e a recomposição da 
renda dos aposentados e 
pensionistas, algumas das 
principais. A luta é para 
que a AMS volte a ter o 
padrão de antigamente e  
que o custo pago pelos 
beneficiários seja reduzi-
do, pois com a famigera-
da APS – Associação Pe-
trobrás de Saúde -, a atual 
gestão da Petrobrás em-
purrou para os petroleiros 

uma assistência médica 
mais cara e de pior qua-
lidade. 

 Em função da atual 
conjuntura política e eco-
nômica, a FUP decidiu 
antecipar o processo de  
negociação do Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT 
do Sistema Petrobrás).  
Os dirigentes da  Federa-
ção buscam fechar nova-
mente um ACT com vali-
dade de dois anos, como 
o atual,  para continuar 
garantindo por mais tem-
po, os direitos dos apo-
sentados, pensionistas e 
trabalhadores do Sistema 
Petrobrás. 

Por aclamação, a plená-
ria da FUP  aprovou ainda 
o engajamento da catego-
ria no movimento “Vamos 
Juntos pelo Brasil” para 
eleger Luiz Inácio Lula da 

Silva presidente da Repú-
blica, assim como uma re-
presentativa bancada de 
esquerda na Câmara Fe-
deral e Assembleias Le-
gislativas estaduais para 
que haja sustentação ao 
projeto popular de re-
construção do Brasil.

Isto porque a garantia 
dos direitos da classe tra-
balhadora, aposentados e 
pensionistas, a Petrobrás 
pública e integrada, bem 
como suas Subsidiárias, 
só serão viáveis  em um 
governo democrático e 
popular.

   Principais reivindica-
ções relacionadas à AMS

Garantia do limite de 
desconto de 13%

Restabelecimento da re-
lação de custeio 70x30

Busca de uma alterna-
tiva para o atual índice 
de reajuste das tabelas 
da AMS   

Fim dos descontos abu-
sivos

Algumas das propos-
tas aprovadas em defesa 
do Sistema Petrobrás e 
eleições 2022

Apoio à candidatura de 
Lula à Presidência da 
República, bem como 
de governadores e par-
lamentares do campo 
progressista

Apoio às candidaturas 
de petroleiros e petro-
leiras dos partidos de 
esquerda

Realização de uma Cam-
panha Nacional em De-
fesa da Petrobrás, ten-
do como eixos preços 
justos para os combus-
tíveis e a retomada dos 
investimentos no Brasil, 
com geração de empre-
go e renda

Criação de Comitês Po-
pulares de Luta dos Pe-
troleiros em âmbito na-
cional e estadual

 Unificação da luta con-
tra as privatizações no 
Sistema Petrobrás com 
ações e publ icações 
conjuntas da FUP e FNP.

NEGOCIAÇÃO
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Aposentados e pensionistas querem ajudar na 
reconstrução do país e na recuperação dos seus direitos

PÉ NA ESTRADA

Os petroleiros e pe-
troleiras – aposenta-
dos (as), pensionistas 
e da ativa -  estão par-
ticipando da caravana 
do PGP - Programa de 
Governo Participativo 
- dos pré-candidatos a 
governador, Jerônimo 
Rodrigues (PT), vice-
-governador, Geraldo 
Junior (MDB), e sena-
dor, Otto Alencar (PSD).

Trata-se de atividades 
que visam ouvir a popu-
lação dos 27 territórios 
de identidade da Bahia 
para a partir das necessi-
dades e perspectivas do 
povo construir o plano 

de governo a ser apre-
sentado nas eleições de 

outubro de 2022.
Muitos aposentados 

(as) e pensionistas es-
tão acompanhando a 
caravana e já participa-

ram dos PGPs que acon-
teceram nas cidades de 

Serrinha, Feira de San-
tana, Valença, Seabra, 
Irecê, Alagoinhas e Lau-
ro de Freitas. Com  par-
ticipação ativa  nestes 
eventos, os petroleiros 

e petroleiras mostram 
que nessas eleições é 
preciso assumir e de-
fender um lado para não 
deixar dúvidas. 

Com o compromisso 
de lutar pela soberania 
nacional, pela democra-
cia e por direitos, igual-
dade e justiça, a catego-
ria petroleira vai seguir 
acompanhando a cara-
vana do PGP para que 
a Bahia possa avançar 
ainda mais e como disse 
o pré-candidato Jerôni-
mo para que “o Brasil re-
encontre o caminho do 
desenvolvimento com 
Lula presidente”.

O Sindipetro Bahia, a 
Federação Única dos Pe-
troleiros (FUP) e a cate-
goria petroleira participa-
ram, de forma intensa, da 
luta em defesa do Cepe 
Stella Maris, que resultou 
na abertura do proces-
so judicial para garantir 
a continuidade do clube 
no terreno que ocupa há 
muito tempo. Patrimônio 
dos petroleiros e petrolei-
ras, o clube existe há 35 
anos e além de ser um es-
paço de lazer e convivên-
cia, cumpre também um 
papel social e de defesa 
e preservação do meio 
ambiente, pois parte do 
terreno do clube integra 
a Área de Proteção Am-
biental (APA) Lagoas e 
Dunas do Abaeté. 

Em outubro de 2021, a 
diretoria do Cepe Stella 
Maris foi surpreendida  
por uma notificação da 
direção da Petrobrás dan-
do aos diretores e presi-

dente do clube um pra-
zo de quatro meses para 
que deixassem o terreno 
que o CEPE ocupa desde 
a sua fundação, em 1987, 
baseado em um supos-

to direito de posse desse 
terreno.

A história que apontava 
para um final nada favo-
rável, acabou sendo mo-
dificada devido à luta da 
diretoria e dos associados 
do clube e também das 
entidades sindicais petro-
leiras, que estavam dis-

postos a ocupar o Cepe e 
resistir. Para evitar a de-
socupação do terreno, a 
direção do clube conquis-
tou uma liminar que ga-
rantiu a permanência no 

terreno, através do mes-
mo advogado que asses-
sora o Sindipetro-BA nas 
questões ambientais.. 

Por fim, em 28/04/2022 
veio a grande e importan-
te vitória: o processo de 
abertura do tombamen-
to do Cepe Stella Maris, 
que impedirá a posse e a 

venda do terreno pela  di-
reção da Petrobrás, à es-
peculação imobiliária, foi 
oficializado pelo Instituto 
do Patrimônio Artístico 
e Cultural do Estado da 
Bahia (IPAC"), graças à 
intervenção e o apoio do 
deputado estadual e ex 
diretor do então Sindicato 
dos Químicos e Petrolei-
ros da Bahia, Rosemberg 
Pinto (PT-BA).

A direção do Sindipetro 
Bahia continua atenta à 
importância da pauta am-
biental, seja na defesa do 
patrimônio da categoria 
petroleira, seja na defesa 
e preservação do meio 
ambiental e empregará 
todos os esforços em prol 
da segurança, bem estar 
e qualidade de vida do 
trabalhador lotado na in-
dústria do petróleo, assim 
como também de todas 
as populações afetadas 
pela exploração destes 
recursos.

IPAC oficializa processo de tombamento do Parque 
das Dunas, que inclui área do CEPE Stella Maris

VITÓRIA
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Pré candidaturas aos 
cargos de deputado fe-
deral e estadual oriundas 
da categoria petroleira 
foram anunciadas duran-
te a X PLENAFUP, que 
aconteceu de 12 a 14/05. 
São sete os pré candida-
tos ligados à FUP  e seus 
sindicatos filiados regis-
trados em todo o Brasil 
até o momento. Buscam o 
apoio dos trabalhadores 
para garantir uma ban-
cada no poder legislativo 
comprometida com a re-
construção da Petrobrás 
e a soberania nacional, 
pois serão os represen-
tantes da categoria nas 
assembleias estaduais e 
na Câmara Federal.

O coordenador da FUP, 
Deyvid Bacelar, reforçou 
o quanto é fundamental 
eleger Lula, “O apoio às 
candidaturas de Lula e 

dos nossos companhei-
ros e companheiras é im-
portante para que possa-
mos ter nos parlamentos 
deputadas e deputados 
comprometidos com a 
pauta da energia e a de-
fesa intransigente da Pe-
trobrás”, afirmou.

Bahia
Na Bahia, o pré-can-

didato da categoria pe-
troleira para deputado 
estadual, pelo PT-BA   é 
Radiovaldo Costa, di-
retor de comunicação 
do Sindipetro-BA, que 
também atua junto aos 
petroleiros ds empresas 
privadas e aos aposenta-
dos e pensionistas, bus-
cando sempre resolver 
os problemas destes seg-
mentos. Radiovaldo já foi 
vereador na cidade de 
Alagoinhas e candidato 

a deputado estadual em 
2018 pelo PT -BA, quan-
do conquistou 37.027 vo-
tos.

Atuante e bastante co-
nhecido na categoria pe-
troleira, Radiovaldo está 
colocando o seu nome 
como um projeto políti-
co coletivo de várias en-
tidades sindicais, sociais 
e políticas

Os pré candidatos no 
Estado do Rio de Janeiro 
são: Zé Maria para depu-
tado federal e Alessan-
dro Trindade, Náustria e 
Robson Leite, candida-
tos a deputado estadual. 
Em São Paulo, Alexandre 
Castilho, candidato a de-
putado federal num man-
dato coletivo. Em Sergi-
pe, Edmilson Araújo é o 
pré-candidato a deputa-
do estadual.

O Sindipetro Bahia 
parabeniza o Cepe 
Stella Maris pelos seus 
35 anos de existência, 
promovendo ações de 
cidadania, projetos so-
ciais, o lazer, a prática 
de atividades esporti-
vas e a confraternização 
da categoria petroleira. 
Também não podemos 
deixar de citar a luta e 
resistência de todos em 
defesa do clube. Viva o 
Cepe! Viva a categoria 
petroleira ! 

Viva a nossa Petro-
brás e suas Subsidiá-
rias!

Petroleiros e petroleiras pré-candidatos são 
apresentados na X PLENAFUP

Cepe Stella Maris 
completa 35 anos

ELEIÇÕES
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Privatizar faz mal ao Brasil
Siga nossas redes e participe desta luta!

Caravana da informação retorna com reuniões presenciais 
sobre as negociações do próximo ACT, AMS e Petros

Nossa Caravana da 
Informação volta a ter 
reuniões presenciais 
para informar e deba-
ter a nossa Campanha 
Reivindicatória, a pau-
ta de reivindicações 
aprovada no X PLENA-
FUP, a nossa AMS e Pe-
tros. Esse retorno ocor-
re num momento de 
grande apreensão dos 
aposentados e pensio-
nistas em relação ao 
seu futuro e dos seus 
planos de saúde e de 
previdência. A direção 

do Sindipetro Bahia de-
cidiu ampliar o número 
de reuniões para atin-
gir o maior número de 
associados. O objetivo 
é responder as dúvidas 
e construir, juntamente 
com a direção sindical, 
formas de luta e mo-
bilização  para enfren-
tarmos os incessantes 
ataques da atual ges-
tão da Petrobrás aos 
direitos da categoria e 
conquistar um Acordo 
Coletivo de Trabalho 
(ACT) digno que resol-

va os problemas que os 
aposentados e pensio-
nistas estão sofrendo 
na AMS e na Petros.

Nas reuniões da Ca-
ravana, debateremos 
também com os apo-
sentados e pensionis-
tas, a importância da 
Eleição de 2022 para a 
manutenção dos nos-
sos dire itos porque 
esse é um assunto mui-
to importante e preci-
samos abordá-lo, pois 
o futuro dos aposenta-
dos e pensionistas, as-

sim como de todos os 
brasileiros, está ligado 
às eleições e depende 
da conjuntura política 
e econômica do país.

A Caravana vem sen-
do realizada há muitos 
anos,  com várias reu-
niões nos bairros de 
Salvador e nas cidades 
do interior da Bahia. É 
uma importante forma 
de debater informar e 
organizar os aposen-
tados e pensionistas 
a respeito de diversos 
assuntos.

Assuntos das reuniões: Pauta de Reivindicações do próximo Acordo Coletivo apro-
vada na X PlenaFUP; Situação atual da AMS e da Petros; Importância da Eleição 2022 
para a manutenção dos direitos dos petroleiros.

Sindipetro prepara 
mais reuniões para 
atender a toda a cate-
goria

AMPLIAÇÃO

A Caravana vai passar tam-
bém por outros bairros de 
Salvador  e cidades do inte-
rior do estado. Mas esta pro-
gramação ainda está sendo 
construída pela direção do 
Sindipetro, portanto não 
temos como divulga-la ain-
da. Mas você pode saber a 
programação antes mesmo 
da publicação do próximo 
Petrolino. Para isso, basta 
apontar a câmara do seu ce-
lular para o QR Code abaixo 
e você ficará por dentro das 
datas, locais e horários das 
próximas reuniões da Cara-
vana da Informação.

TIRA-DÚVIDA

Confira o dia e horário das reuniões que a Caravana vai passar no seu bairro ou na sua cidade.  
Divulgue e participe!

DATA & HORA CIDADE LOCAL

Terça, 31/05, 10h Salvador CEPE 2004 - Av. Octávio Mangabeira, 4099 - Armação

Terça, 07/06, 10h Candeias Subsede do Sindipetro - Rua dos Cajueiros, n° 47, Centro

Sexta, 03/06, 10h Salvador Bairro da Ribeira - Al Maré Eventos, localizado na Avenida Beira 
Mar, 317 (próximo ao colégio estadual  Presidente Costa e Silva)

Sexta, 10/06, 10h L. de Freitas  Mais Hotel - R. João Chagas Ortins, 577 - Lot. Miragem

Sexta, 17/06, 10h Salvador CEPE Salvador
Rua Missionário Otto Nelson, 640 - Stella Maris,

Sexta, 01/07, 10h F. de Santana Subsede do Sindipetro - Tv. Pedro Américo, n° 44, Centro

Terça, 14/06, 10h Salvador Sede do Sindipetro-BA – 
Rua Boulevard América, 55, Jardim Baiano - Nazaré

Terça, 21/06, 10h

Terça, 28/06, 10h

Alagoinhas

Catu

Subsede do Sindipetro -   Rua 15 de Novembro,556, Centro

Cepe Catu - R. Geonísio Barroso, 04!

Terça, 05/07, 10h São S. do Passé Subsede do Sindipetro - Avenida S. Sebastião, n° 29, Centro


