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CAPÍTULO I – DA REALIZAÇÃO
Artigo 1º - O VI Congresso do Sindipetro Bahia se realizará conforme determina o Estatuto
do Sindicato no seu artigo 23º, conforme transcrição abaixo:
O Congresso da categoria será realizado anualmente, no primeiro semestre e, extraordinariamente, a qualquer momento, para definir os objetivos e estratégias da categoria, assim
como as diretrizes de trabalho, para preparar e orientar a participação nos Congressos e nas
Plenárias nacionais da categoria, para tal elegendo dentre seus participantes os respectivos
Delegados, e assim procedendo, também para outros eventos do interesse da categoria e
para alterar ou reformar o presente Estatuto.
Parágrafo 1º - A convocação do VI Congresso foi feita em jornal de grande circulação “CORREIO” na edição da quarta-feira, dia 12 de abril de 2017, página 23, conforme
transcrição a seguir:
SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA – SINDIPETRO – BAHIA
CNPJ nº 15.532.855/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
6º CONGRESSO ANUAL DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA
Por deliberação dos membros da Diretoria Executiva do SINDICATO DOS PETROLEIROS DO
ESTADO DA BAHIA – SINDIPETRO – BAHIA, inscrito no CNPJ sob o n. 15.532.855/0001-30,
situado à Boulevard América 55, Jardim Baiano, Salvador / Bahia, o Coordenador Geral da
Entidade abaixo subscrito, na forma do seu estatuto social, convoca todos os associados
quites para participarem do 6º CONGRESSO ANUAL DA CATEGORIA, que acontecerá respectivamente nos dias 27 e 28 de maio de 2017, no Hotel Sol Bahia Sleep, situado na Rua Manoel Antônio Galvão, 1075 – Patamares – Salvador Bahia. A abertura do aludido Congresso,
ocorrerá no dia 27 de maio às 08:00hs, e em seguida será apreciado e deliberados todos os
temas pertinentes e relevantes dos interesses da categoria petroleira do Estado da Bahia,
na forma do art. 23 do Estatuto Social. O critério para escolha dos delegados e sua proporção
será previamente estabelecido pela Diretoria executiva, conforme previsão estatutária (art.
23, parágrafo segundo), que deverá ser publicado no Boletim Oficial da Entidade.
Salvador / Ba, dezoito de abril de dois mil e dezesseis.
Deyvid Bacelar. Coordenador Geral - Diretoria Colegiada.
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Parágrafo 2º - O Edital de Convocação também foi publicado no sitio eletrônico do SINDIPETRO-BA, no endereço http://www.sindipetroba.org.br/2016/edital-de-convocacoes, em dia 12 de abril de 2017:
6º CONGRESSO ANUAL DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA.
Por deliberação dos membros da Diretoria Executiva do SINDICATO DOS PETROLEIROS DO
ESTADO DA BAHIA - SINDIPETRO – BAHIA, inscrito no CNPJ sob o n. 15.532.855/0001-30,
situado à Boulevard América 55, Jardim Baiano, Salvador / Bahia, o Coordenador Geral da
Entidade abaixo subscrito, na forma do seu estatuto social, convoca todos os associados
quites para participarem do 6º CONGRESSO ANUAL DA CATEGORIA, que acontecerá respectivamente nos dias 27 e 28 de maio de 2017, no Hotel Sol Bahia Sleep, situado na Rua Manoel Antônio Galvão, 1075 – Patamares - Salvador Bahia. A abertura do aludido Congresso,
ocorrerá no dia 27 de maio às 08:00hs, e em seguida será apreciado e deliberado todos os
temas pertinentes e relevantes dos interesses da categoria petroleira do Estado da Bahia,
na forma do art. 23 do Estatuto Social. O critério para escolha dos delegados e sua proporção
será previamente estabelecido pela Diretoria executiva, conforme previsão estatutária (art.
23, parágrafo segundo), que deverá ser publicado no Boletim Oficial da Entidade. Salvador
/ BA, onze de abril de dois mil e dezessete. Deyvid Barcelar. Coordenador Geral - Diretoria
Colegiada.
Parágrafo 3º - O VI Congresso acontecerá nos dias 27 e 28 de maio de 2017, (sábado e
domingo), no Hotel Sol Bahia Sleep, Rua Manoel Antônio Galvão, nº 1075, Patamares,
Salvador - BA, 41741-550.
CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS DO VI CONGRESSO
Artigo 2º - O VI Congresso tem como objetivo discutir ampla e democraticamente os problemas que atingem a categoria de trabalhadores (as) ativos (as), aposentados (as) e pensionistas, abrangida pela representação do segmento Petróleo na Bahia, estabelecendo
forma de ação para resolução dos mesmos.
CAPITULO III – DA ORGANIZAÇÃO
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Artigo 3º - A organização do VI Congresso será desenvolvida pela Comissão de Organização.
Parágrafo 1º - A Comissão de Organização será composta por 05 (cinco) membros, Diretores do Plenário do Sistema Diretivo.
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Parágrafo 2º - A mesa diretora do VI Congresso será composta por 03 (três) Diretores do
Sindipetro Bahia, e 03 (três) delegados eleitos no plenário, logo após a aprovação do
Regimento Interno, dentre a totalidade dos Delegados.
CAPÍTULO IV – DOS DELEGADOS
Artigo 4º - Os delegados ao VI Congresso serão compostos pelos delegados natos e pelos
delegados eleitos.
Parágrafo 1º - São delegados natos, os diretores do Plenário do Sistema Diretivo do Sindipetro Bahia e os diretores das instâncias verticais em pleno gozo dos direitos dos
seus mandatos sindicais.
Parágrafo 2º - São delegados eleitos, os delegados eleitos em escrutínio direto e secreto
nesses três segmentos: Aposentados/Pensionistas, Sistema Petrobras e Empresas
Privadas de Petróleo.
Parágrafo 3º - São elegíveis todos e quaisquer trabalhadores associados da categoria ativos, aposentados e pensionistas, abrangidos pela representação do Sindipetro Bahia.
Parágrafo 4º - No caso de trabalhador demitido é elegível aquele que estiver “sub judice”
por reintegração, por ter sofrido repressão política, por estar à época da demissão com
mandatos na CIPA, de Diretor do Sindicato, de Representante Sindical ou de Representante dos Trabalhadores, por motivo de greve, desde que não tenha homologado.
Parágrafo 5° - São elegíveis, os ex- associados, que se encontrem desempregados, até
seis meses anteriores à data da abertura do VI Congresso, desde que eleitos pelos
trabalhadores na última empresa em que trabalhou com mandatos na CIPA, de Diretor
do Sindicato, de Representante Sindical, Representante dos Trabalhadores.
Parágrafo 6º - Para os casos de empate na votação, serão aplicados, sucessivamente,
como critérios de desempate, o tempo de sindicalização e o tempo de vinculação à
categoria.
Parágrafo 7º - Nos locais onde o número de vagas para delegados for igual ou superior ao
número de inscritos, estes estarão automaticamente eleitos, sendo desnecessária, a
realização de eleição nesses locais.
Parágrafo 8º - Se a totalidade de inscritos por segmento for menor que as vagas totais
para delegados daquele segmento, todos os inscritos serão automaticamente eleitos,
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sendo dispensada a realização de eleição nas bases que apresentaram mais inscritos
que vagas definidas.
Parágrafo 9º- A Comissão organizadora do VI Congresso nomeará mesários que ficarão
responsáveis pelas urnas, um mesário para cada urna, cabendo ao mesário fazer
a abertura do processo de votação, na presença de pelo menos um associado que
assinará a ata de abertura.
Parágrafo 10 - A apuração dar-se-á diariamente no local, ao final da votação, em cada
dia, quando será feita a contagem de votos na presença de pelo menos um associado,
que assinará a ata juntamente com o mesário.
Parágrafo 11 - As inscrições para Delegado do VI Congresso, acontecerão no período de
17 de abril a 12 de maio de 2017, através do e-mail secretaria@sindipetroba.org.br.
Parágrafo 12 - As eleições para escolha dos delegados do VI Congresso ocorrerão no
período de 15 a 19 de maio de 2017, observando o disposto no presente Capítulo.
Artigo 5º - Os delegados do VI Congresso serão eleitos conforme o numero de associados
filiados ao Sindipetro Bahia, utilizando como parâmetro para definição desse número de
delegados por local e segmento a Tabela I. O número de Delegados dos segmentos Aposentados/Pensionistas, Sistema Petrobras e Empresas Privadas de Petróleo estão descritos nas
tabelas II, III e IV respectivamente.
Tabela I

8

Nº DE ASSOCIADOS

Nº DE
DELEGADOS

Até 25 associados

02

De 1001 a 1500 associados

20

De 26 a 50 associados

04

De 1501 a 2000 associados

24

De 51 a 100 associados

08

De 2001 a 2500 associados

28

De 101 a 500 associados

12

Acima de 2500 associados

32

De 501 a 1000 associados

16

Nº DE ASSOCIADOS

VI CONGRESSO D@S PETROLEIR@S DA BAHIA

Em tempos de golpe,
Resistência, Unidade e Luta!

Nº DE
DELEGADOS

e
maio
HOTEL SOL BAHIA
ATLÂNTICO, PATAMARES

REGIMENTO INTERNO
Tabela II 		
SEDE/SUBSEDES

Nº DE ASSOCIADOS

Nº DE DELEGADOS

Alagoinhas

387

12

Cachoeira

10

2

Candeias

216

12

Catú

246

12

Entre Rios

25

2

Feira de Santana

210

12

Lauro de Freitas

199

12

Madre de Deus

62

8

Mata de São João

57

8

Pojuca

57

8

3435

32

Santo Amaro

71

8

São F. do Conde

96

8

São Sebastião

161

12

Serrinha

34

4

5.067

152

Salvador

TOTAL
Tabela III
Empresa

Nº de Associados

Nº de Delegados

BJ SERVICE

08

02

BOLLAND

55

08

CONTERP

71

08

HALLIBURTON

12

02

HG Perfurações

42

04

PERBRAS

91

08

PETRORECONCAVO

39

04

PREST

10

04

SOTEP

106

12

TOTAL

434

52
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Tabela IV
Nº de
Associados

Nº de
Delegados

UO-CANDEIAS (EVF, OPCAN, UPGN-S)

115

12

UO-CATU (Rio Pojuca, Santiago, Miranga)

138

12

EDIBA (Conj. Pituba, COFIP, AMS, US-SAE, CPM, CPT)

449

12

UO-ENTRE RIOS (Buracica, Araças, Fazenda Balsamo)

191

12

UO-FAFEN (Porto de Aratu e Camaçari)

240

12

PBIO

09

02

UO-RLAM

683

16

UO-TAQUIPE

299

12

UTE-TERMOELETRICAS (Rômulo Almeida, Celso Furtado,
Bahia I, Arembepe, Muricy)

42

04

TRANSPETRO BAHIA (cedidos e próprios)

258

12

2.424

106

IMÓVEL / UNIDADE

TOTAL
CAPÍTULO V – DO PLENÁRIO

Artigo 6º - No plenário participarão os delegados natos, os delegados eleitos, os observadores, os convidados e os assessores devidamente credenciados.
Parágrafo 1º - As teses serão debatidas por temas no Plenário obedecendo a seguinte
ordem:
I.

10

Sindicalismo e Organização Sindical: propostas para melhoria da Ação Sindical,
Organização dos (as) Trabalhadores (as), Relação com os outros Movimentos
Sociais, Comunicação, Gestão Administrativa e Financeira do Sindipetro Bahia e
novas demandas jurídicas da categoria;

II. Benefícios, Seguridade, Políticas Sociais e Organização dos aposentados e pensionistas;
III. Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Novas Tecnologias, Regimes e Condições de
Trabalho;

VI CONGRESSO D@S PETROLEIR@S DA BAHIA

Em tempos de golpe,
Resistência, Unidade e Luta!

e
maio
HOTEL SOL BAHIA
ATLÂNTICO, PATAMARES

REGIMENTO INTERNO
IV. Organização do Setor Privado e dos Trabalhadores das empresas Privadas de Petróleo;
V. Pauta de reivindicações dos trabalhadores do Sistema Petrobrás;
CAPÍTULO VI – DAS TESES
Artigo 7º - As teses sobre o temário podem ser apresentadas e defendidas por qualquer
trabalhador (a) da categoria.
Parágrafo 1º - As teses deverão ser identificadas e apresentadas até o dia 12 de maio de
2017, até às 17h, através da internet no e-mail secretaria@sindipetroba.org.br.
Parágrafo 2º - As teses deverão abordar os temas dispostos no Parágrafo 1º, do Artigo 6º
e deverão ser redigidas no máximo 03 (três) laudas;
Parágrafo 3º - As teses serão apresentadas e defendidas pelos seus autores,desde que
credenciados como delegados, seguindo os seguintes critérios:
I. Teses nacionais de corrente política – 10 minutos para apresentação e defesa;
II. Teses Regionais de corrente política – 5 minutos para apresentação e defesa
III. Teses Individuais – 3 minutos para apresentação e defesa;
Parágrafo 4º - Ficará a critério do autor da tese ler a referida tese nas plenárias e / ou
fazer a sua defesa, limitado ao tempo determinado no paragrafo 3º, não havendo
tempo adicional.
Parágrafo 5º - As teses inscritas de avaliação de conjuntura, política e econômica, local,
nacional e internacional terão prioridade e serão lidas, apresentadas e defendidas
pelos seus autores antes das demais teses, mas, não serão votadas.
CAPÍTULO VII – DAS MOÇÕES
Artigo 8º - As moções somente poderão abordar temas referentes aos interesses da classe
trabalhadora;
Artigo 9º - As moções podem ser apresentadas por qualquer delegado, desde que contenha
no mínimo 30% (trinta por cento) de assinaturas dos delegados credenciados no VI Congresso do Sindipetro - Bahia.
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Parágrafo único - As moções devem ser apresentadas em documento impresso, mediante protocolo à Mesa diretora do VI Congresso até às 9h do dia 28 de maio de 2017.
Artigo 10° - Aberta a Plenária as moções serão lidas, oportunizando esclarecimentos, e
após esse processo a mesa diretora as colocará em regime de votação.
Parágrafo único - Será considerada aprovada a moção que atingir 50% (cinquenta por
cento) mais um dos votos dos (as) delegados (as) presentes no momento da votação.
CAPÍTULO VIII – DA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Artigo 11º - O funcionamento do VI Congresso obedecerá à seguinte programação:
Sábado, 27 de maio de 2017:
I.

Das 8h ás 18h - credenciamento dos Delegados e Observadores, obedecendo aos
horários determinados;

II. Ás 9h - abertura do VI Congresso, com leitura e aprovação do Regimento Interno e
eleição da mesa Diretora do VI Congresso;
III. Às 10h 30min - Mesa de abertura do Congresso e saudações aos participantes;
IV. Das 12h às 13h30min – Almoço;
V. 13h45- Painel I – A lava jato, o desmonte do Sistema Petrobrás e as consequências
políticas e econômicas para o povo brasileiro;
VI. 16h- Painel II- Gênero, sexualidade e direitos;
VII. 17h - Painel III- Setor Privado;
Domingo, 28 de maio de 2017:
I.

8h às 11H - Credenciamento delegados suplentes;

II. 8h30 ás 12h - Discussão das teses;
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III. 12h às 13h30 – Almoço;
IV. 14h - Assembleia Geral Ordinária para escolha do Conselho Fiscal do Sindipetro Bahia;
V. 15h - Assembleia Geral Ordinária- Prestação de contas;
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CAPÍTULO IX – DO CREDENCIAMENTO
Artigo 12º - O credenciamento somente poderá ser feito pela equipe de trabalho coordenada
pela Comissão de Organização, mediante identificação do Delegado eleito.
Parágrafo 1º- O credenciamento dos delegados eleitos ao VI Congresso começa no sábado, 27/05/2017, a partir das 08h às 18h no Hotel Sol Bahia Sleep, Rua Manoel Antônio
Galvão, nº 1075, Patamares, Salvador - BA.
Parágrafo 2º - Das 8h às 11h do domingo, 28/05/2017, os suplentes presentes serão credenciados por ordem de chegada.
Parágrafo 3º - O credenciamento se encerrará impreterivelmente às 11 horas do segundo
dia do VI Congresso, 28/05/2017, quando deverão ser destruídos todos os crachás
excedentes.
Parágrafo 4º - A Comissão de Organização divulgará, às 14 horas, do segundo dia, o número final de Delegadas e Delegados credenciados.
CAPÍTULO X – DAS VOTAÇÕES
Artigo 13º - Votarão todos os delegados credenciados e presentes.
Parágrafo único - Cada delegado terá direito a apenas 01(um) voto.
Artigo 14º - As votações serão feitas no plenário levantando-se os crachás de identificação.
Parágrafo 1º - Não serão permitidos votos por procuração.
Parágrafo 2º - O sistema de votação será de maioria simples.
Parágrafo 3º - A declaração de voto será por escrito, sendo a leitura de tal declaração
limitada a um minuto.
CAPÍTULO XI – DOS OBSERVADORES
Artigo 15º - Poderão ser credenciados como observadores os representantes das entidades democráticas e dos movimentos sociais, identificados através de oficio ou mediante a
autorização da comissão organizadora do congresso, obedecendo ao limite máximo de 02
(dois) por entidade até o limite total de vagas estabelecidas pela comissão.
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Parágrafo 1º - Também poderão ser credenciados como observadores os associados do
sindicato que não foram eleitos como Delegados, mediante a autorização da comissão organizadora do congresso.
Parágrafo 2º - Todos os observadores credenciados terão direito à voz.
Parágrafo 3º - Nos momentos de votações, os observadores serão convidados pela
mesa a se posicionarem em local diferenciado dos Delegados dentro do Plenário.
Parágrafo 4º - Os observadores, convidados e assessores que venham a descumprir
estas normas perderão o credenciamento.
Parágrafo 5º - Os Assessores só terão direito a voz, quando solicitado pela mesa que
conduz os trabalhos.
CAPÍTULO XII - DAS ELEIÇÕES DOS REPRESENTANTES DA CATEGORIA A OUTROS EVENTOS ATÉ
O VII CONGRESSO DO SINDIPETRO-BA.
Artigo 16º - Os delegados para outros eventos (congressos, plenárias, encontros, conferências, etc) que se realizem até o VI Congresso da categoria serão escolhidos, através do
método de chapas.
Parágrafo único - são elegíveis todos os delegados eleitos e credenciados ao VI Congresso.
I - As chapas não terão limite de número de participantes.
Artigo 17º - Todos os casos omissos a esse Regimento que forem suscitados durante o
VI Congresso serão avaliados pela Comissão de Organização.

Salvador, 27 de maio de 2017.

André Araújo, Gilberto Souza, Gilson Sampaio, Roque Sotero e Valter Paixão
COMISSÃO ORGANIZADORA

GRUPO 1
Sindicalismo e
organização sindical

RESOLUÇÃO 1

GRUPO 1

Sindicalismo e Organização Sindical
AJUDA DE CUSTO A DEMITIDOS POLÍTICOS
Após o golpe que foi dado no povo brasileiro e que levou ao impeachment da presidenta,
Dilma Roussef, eleita com mais de 54 milhões de votos, o povo e a classe trabalhadora estão
vendo descer pelo ralo dezenas de direitos, que foram conquistados com muita luta e se
encontram assegurados na CLT e nos acordos coletivos de trabalho.
Os golpistas – parlamentares de partidos como o DEM, PMDB, PSDB, PP e PRN, além de parte
do empresariado e a mídia conservadora – estão literalmente passando o trator nos direitos
dos trabalhadores, modificando as atuais leis e tentando construir um Brasil para poucos,
para os ricos, para aqueles que sempre tiveram vantagens e só visam o aumento do lucro e
benefícios próprios.
Estamos vivendo dias difíceis no Brasil que, infelizmente, nos lembra a época da ditadura
militar, quando houve mortes, perseguição e uma forte repressão aos trabalhadores, com
demissões e divulgação de listas com nomes de pessoas que não deveriam ser contratadas
por nenhuma empresa.
Os petroleiros mais antigos sabem bem o que é isso, pois foi o que aconteceu após a histórica greve de 1983, que paralisou a Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM (Bahia) e
a Refinaria de Paulínia - REPLAN (Planalto Paulista). Naquela época, muitos companheiros
foram demitidos. Mas conseguiram a reintegração e reparação política do governo democrático popular de Lula e Dilma.
Diante do quadro de barbárie que está posto hoje no Brasil, propomos, em caso de demissão,
uma ajuda de custo no valor de 1 salário mínimo do DIEESE para aqueles que se enquadram
nos seguintes casos:
– Grevista associado ao sindicato que seja demitido por estar participando de uma greve.
– Dirigente Sindical.
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– Cipistas que sejam demitidos ao estarem atuando como cipistas.
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PS – Ressaltamos, que mesmo nesses casos específicos, a ajuda de custo será submetida
a uma Assembleia da categoria.

Assina:
Artsind

TESE APROVADA COM ADENDO: CONVOCAR AGE PARA DEFINIR O REGRAMENTO DE
AJUDA DE CUSTO

18

VI CONGRESSO D@S PETROLEIR@S DA BAHIA

Em tempos de golpe,
Resistência, Unidade e Luta!

e
maio
HOTEL SOL BAHIA
ATLÂNTICO, PATAMARES

RESOLUÇÃO 2

GRUPO 1

Sindicalismo e Organização Sindical
CRIAÇÃO DE UM FUNDO DE GREVE E AÇÃO POLÍTICA
Em tempos de golpe, precisamos nos organizar para não sermos pegos de surpresa. Já está
claro que as perseguições aos trabalhadores é prioridade do governo golpista.
As forças de direita, que usurparam o poder no Brasil, vão fazer de tudo para continuar no
poder, mesmo de forma ilegítima.
Cabe, portanto, à classe trabalhadora, continuar lutando pela volta da democracia ao Brasil,
e também se preparando, dando um passo à frente para garantir o bem estar daqueles que
lutam por dias melhores e também a continuidade do funcionamento pleno do sindicato,
que representa essa categoria.
Caso haja um acirramento da luta de classes no país e aumente a perseguição aos trabalhadores e entidades sindicais, com demissões e multas abusivas, teremos que fazer esse
enfrentamento com a organização e solidariedade da categoria petroleira.
Portanto, propomos:
– A criação de um fundo de greve e ação politica
– Criação de uma comissão com trabalhadores da base e dirigentes sindicais, que irá
controlar o Fundo de Greve para que seja utilizado unicamente em caso de greves e
na ajuda de custo para as pessoas, que se enquadram nos quesitos enquadrados na
tese sobre demissão política

Assina
Artsind

TESE APROVADA COM ADENDO: CONVOCAR AGE PARA DELIBERAR O PAGAMENTO
DO FUNDO DE GREVE
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Temário I

CRIAÇÃO DA DIRETORIA ESPECÍFICA PARA
TRABALHADORES DE ENGENHARIA, ADVOGADOS,
ADMINISTRADORES, MÉDICOS, ENFERMEIROS(AS) ETC!
Mesmo entendendo que o SINDIPETRO-Ba é uma representação única para todos os trabalhadores da Petrobrás, verifiquei ao longo da História do nosso sindicalismo, que estamos
“divorciados” dos profissionais de nível superior(Engº, Adv, administradores Etc!) por questões históricas da criação do sindicalismo, da relação Patrão X Empregado, do equívoco de
classe desenvolvido por vários segmentos sejam eles sindicais ou dos próprios profissionais.
Sabemos de trabalhadores de nível superior são assediados constantemente, ameaçados de
mudança para outras unidades distantes de suas famílias, preteridos de promoções por ter
uma postura responsável com a luta da categoria, demonstrando consciência de classe. Mas
estão amedrontados para tomar uma ação, desconfiam da máquina sindical e da sua própria
representação de classe. Portanto propomos esta abertura de diálogo e de aproximação.
Sabemos que haverá resistência de ambos os lados, mas o momento é de união de estender a mão ao companheiro para juntos construirmos a luta. Pois nossos inimigos estão
no poder e não na sala ao lado ou nesta ou naquela profissão. Precisamos fortalecer o
sentimento de classe.
Portanto companheiros(as) defendo a TESE de aproximação com este segmento, para tanto
apontando para que este congresso indique para a revisão estatutária a ser realizada em
2018 a criação de uma diretoria específica para estes profissionais.
Precisamos acabar com este distanciamento no seio da própria categoria. Isto se faz necessário pois a História da relação capital x trabalho esta tomando contornos de perdas irreparáveis para a classe trabalhadora indistintamente, bem como irá degradar toda e qualquer
forma de trabalho seja do profissional de nível médio, seja do profissional de nível superior.
É O MOMENTO DE UNIR FORÇAS E RESISTIR!
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Assina:
George Arléo
TESE APROVADA COMO PROPOSTA DE POLÍTICA SINDICAL
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DEFESA DA PETROBRÁS
– Realizar uma campanha nacional em defesa da Petrobrás.

Assina
Germino Borges

APROVADA
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DESLIGAMENTO DA DIRETORIA DO SINDICATO AO
ASSUMIR CARGO ELETIVO OU DE CONFIANÇA
Incluir no Estatuto do Sindipetro Bahia as seguintes condições para os diretores sindicais:
Ao assumir cargo eletivo (Poderes Executivo ou Legislativo) ou cargo de confiança na esfera
pública (Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário), o diretor deverá ser imediatamente
desligado da diretoria do Sindipetro Bahia;
Ao assumir cargo de confiança na Petrobras, ou demais empresas do sistema atendidas
por este Sindipetro, o diretor deverá ser imediatamente desligado da diretoria do Sindipetro
Bahia.

Assina
Ivo Saraiva Daltro de Castro

TESE ENCAMINHADA PARA O CONGRESSO ESTATUTÁRIO
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ELEIÇÕES DIRETAS PARA CONSELHO DE ÉTICA
Efetivação com eleição direta para Conselho de Ètica ,que não façam parte da diretoria em
exercício , que sejam escolhidos em plenário do congresso em curso..

Assinam:
Léa Souza
Miriam Castro
Jose Raimundo S Santos
José Carlos da Costa
Luzaura Ribeiro

TESE ENCAMINHADA PARA O CONGRESSO ESTATUTÁRIO
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ELEIÇÕES PROPORCIONAIS
Restabelecer a proporcionalidade na formação da diretoria de acordo com o resultado da
eleição. A chapa que obtiver no processo eleitoral maior votação, terá prioridade na escolha
dos cargos, e assim sucessivamente. Só compõe a diretoria a chapa que obtiver no mínimo
de 10% dos votos válidos no processo eleitoral. A proporcionalidade será respeitada independente de preferência política ideológica das chapas que participarem do pleito .

Assinam:
Léa Souza
Miriam Castro
Jose Raimundo S. Santos
Jose Carlos da Costa
Luzaura Ribeiro

TESE ENCAMINHADA PARA O CONGRESSO ESTATUTÁRIO
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GREVE NACIONAL CONTRA PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA
PETROBRÁS
A direção do Sindipetro Bahia recebeu de fontes seguras a informação que a primeira refinaria do Sistema Petrobrás, inaugurada em 1950, e segunda maior refinaria do país em
capacidade de processamento, a Refinaria Landulpho Alves (RLAM), foi vendida para uma
multinacional petrolífera.
Segundo essas fontes, a gestão entreguista da Petrobrás vendeu 70% da RLAM, restando à
Companhia os 30% que a coloca na posição de acionista minoritária. Com isso, a gestão da
refinaria, localizada na Bahia, passa a ser feita pela nova empresa, que já começou a realizar
levantamento dos empregados lotados na unidade, o seu perfil, benefícios que recebem,
afastamentos, contratos existentes e quantidade de terceirizados.
Como se costuma dizer no mundo dos negócios, a venda teria sido feita de porteira fechada,
fazendo parte do pacote, o quadro de empregados e todo o sistema logístico da RLAM (Terminal Madre de Deus, tubovias, etc).
A venda desses ativos vem sendo denunciada há tempos pela direção do Sindipetro. Denuncia essa feita, inclusive pelo coordenador do Sindipetro Bahia, Deyvid Bacelar, quando
representava os trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobrás. Nessa época,
foi denunciado que a gestão da Petrobrás estava formatando o negócio Refino de forma que
ficasse mais atrativo para os investidores. E foi o que fizeram com as refinarias agregando
a elas os terminais marítimos, terrestres e dutovias para que a empresa “parceira” tivesse
maior interesse nesse negócio, comprando não apenas refinarias e seu sistema logístico,
mas também o mercado consumidor que está cativo a essas refinarias. No caso da RLAM,
essa abastece o mercado do Norte e Nordeste e é responsável por 25% de toda a exportação
de gasolina da Petrobrás, devido ao porte do Terminal Marítimo de Madre de Deus.
Agora, o negócio está sendo fechado sem nenhuma transparência, trazendo grande insegurança para os trabalhadores lotados nessa refinaria e lesando o patrimônio do povo
brasileiro.
Parente está colocando o patrimônio da empresa (Refinarias, Campos de Petróleo, Termelétricas, Liquigás, BR Distribuidora, FAFENs, PBio, Gasodutos, GASPETRO...) em um saldão
de negócios, correndo o mundo para oferecer, ou melhor, entregar diversas unidades do
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Sistema Petrobrás à iniciativa privada. No começo do mês de maio, em evento da OTC (uma
espécie de Oscar que premia as empresas de petróleo), nos EUA, ele apresentou o portfólio
do parque de refino do Sistema Petrobrás, anunciando o seu processo de privatização.
Até 2014, período em que foram ampliados investimentos na Petrobrás, a RLAM chegou
a ter 1.400 empregados próprios com um dos melhores Acordos Coletivos de Trabalho do
Brasil. Isso foi um dos fatores que auxiliou o estado da Bahia, na última década, a aumentar a
geração de riquezas, o consumo e o padrão de vida da população. Na esteira do que tem sido
feito no governo Temer, Pedro Parente também aplica um golpe na vida dos trabalhadores
da Petrobrás: reduz o número do efetivo, tenta retirar as conquistas obtidas pelos trabalhadores e, agora, com a privatização da RLAM visa reduzir e precarizar o emprego e minar a
melhora das condições econômicas e sociais dos Petroleiros na Bahia.
Ações que visam barrar a venda da Rlam
O Sindipetro Bahia já está tomando medidas jurídicas, políticas e de mobilização para enfrentar essa realidade, com a certeza de que este é um ataque que atinge toda a categoria
petroleira.
A diretoria já tem agendada uma reunião com advogados especialistas no assunto para
impetrar ações judiciais que visem barrar esse desmonte e entrega do patrimônio público.
Também, já manteve contato com os deputados federais Jorge Solla e Nelson Pelegrino
(ambos do PT), Daniel Almeida, Alice Portugal e Davidson Magalhães (todos do PC do B,) que
se comprometeram a fazer a denúncia na Câmara e pedir a abertura de uma CPI para investigar as vendas dos patrimônios do Sistema Petrobrás, que estão sendo feitas, por debaixo
do pano, sem publicidade ou transparência, como determina a Lei de licitações.
A diretoria entende que a Defesa da Petrobrás deve ser ampliada para outros setores da
sociedade, como os movimentos sociais, representantes da indústria nacional e também
de parlamentares nacionalistas de outros partidos políticos.
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A direção, também, está cobrando uma reunião com o governador da Bahia, Rui Costa, para
que ele se posicione contra o desmonte do Sistema Petrobrás, tão importante para o desenvolvimento do Estado.
Infelizmente, quando a negociação for concretizada, os trabalhadores e trabalhadoras da
RLAM não terão opções. Muitos postos de trabalho serão perdidos, assim como todos os
funcionários vão passar a pertencer aos quadros da nova empresa. Se os petroleiros e peVI CONGRESSO D@S PETROLEIR@S DA BAHIA
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troleiras não tomarem consciência da gravidade do assunto, podem sim, serem demitidos
e perderem inúmeros benefícios conquistados. O momento é de união para que possamos
nos fortalecer, enfrentar e resistir.
A união dos petroleiros ganha uma importância ainda maior, após as comprovadas denúncias envolvendo o presidente golpista Michel Temer, através de gravações feitas pelo
grupo JBS, que mostram as negociatas, pagamentos de propinas, negociação de cargos
púbico, mesadas para compra do silêncio do ex-deputado, Eduardo Cunha, entre outros. O
que resultou em abertura de investigação no STF e 14 pedidos de impeachment na Câmara
Federal.
Assim a corrupção que envolveu o golpista Temer desqualifica o também golpista Pedro
parente na presidência da Petrobrás para o qual a FUP já pediu a imediata saída com a anulação de todos os atos da sua gestão.
A principal saída para barrar esse saldão e a Petrobrás voltar a ser o que era, é fazer o enfrentamento a essa política privatista com denúncias, mobilizações, bem como com luta e
resistência da categoria. Precisamos estar preparados, se, apesar de não estar qualificada
para isso, a empresa confirme, colocando pública a venda da RLAM.
Diante deste quadro, propomos:
– Ratificar a decisão da categoria petroleira no fechamento do termo aditivo do ACT de
2016, que aprovou o indicativo de greve nacional por tempo indeterminado, no caso
de anúncio de privatização de qualquer ativo do Sistema Petrobrás.
– Saída imediata de Pedro Parente e anulação de todos os atos de sua gestão, pois,
assim como Temer, ele não tem legitimidade para continuar à frente da empresa.

Assina:
Diretoria do Sindipetro Bahia
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Temário I

LEVAR FORMAÇÃO A ONDE O ESTUDANTE E O
TRABALHADOR ESTIVEREM
Desta forma propomos o projeto: “VENHA FAZER UMA VIAGEM ATRAVÉS DO CONHECIMENTO.” Um projeto de levar aos alunos secundaristas das escolas públicas estaduais, municipais e particulares da Bahia o tema : PETROBRÁS UMA HISTÓRIA DE LUTA, PRESENTE NO
DESENVOLVIMENTO DO BRASIL.
O tema Petrobrás , não é regular, mas transversal a diversas matérias escolares e de importância na formação da consciência dos jovens alunos(as) sobre a maior empresa pública do
Brasil, sua fundação, crescimento , benefícios para a classe trabalhadora e desenvolvimento
para o Brasil.
Com o apoio do setor de formação da CUT-Ba e CUT-Ne, e de profissionais educadores
montaremos este projeto de levar o conhecimento a onde o filho do trabalhador e o trabalhador estiverem.
Para tanto solicitaremos o micro ônibus de formação da Escola Nordeste da CUT, este micro
ônibus tem recursos audiovisuais possíveis para realizarmos atividades de formação, oferecendo a possibilidade de deslocamento para a maioria das escolas de Salvador e da Bahia,
bem como todas as unidades da Petrobrás.
Este micro-ônibus também será utilizado nas unidades da Petrobrás, no mesmo objetivo de
formação, levando o tema : PRIVATIZAR FAZ MAL AO BRASIL.
Para materialização deste projeto, precisamos que este congresso aprove a tese e determine analise de custos . Relativos a combustível e hospedagem do condutor em Salvador e de
formadores quando fora dos limites da cidade de Salvador .
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Utilizaremos este micro-ônibus por um período de 30 dias(caráter experimental) em mês a
ser definido, pelo grupo formado pela CUT-Ba, CUT-NE e Sindipetro e posteriormente avaliado a continuidade deste projeto a partir dos resultados obtidos, satisfação dos educandos,
dos educadores(CUT-Ba, CUT-Ne, Sindipetro), custo.
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Como dizia Paulo Freire:
“Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar,
há sempre o que aprender.”
Este é o nosso objetivo; levar formação a onde o estudantes e o trabalhadores estiverem.

Assinam:
George Arléo
Lucas Costa

APROVADA COM ADENDO: PROPOSTA CONDICIONADA A APROVAÇÃO		
DO ORÇAMENTO NA AGO
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NÃO Á VENDA DE ATIVOS
– Fim da política da venda de ativos da Petrobrás

Assina:
Germino Borges

APROVADA E INCLUÍDA NA CAMPANHA NACIONAL EM DEFESA DO SISTEMA
PETROBRAS
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POR UMA POLÍTICA SOBERANA DO SETOR PETRÓLEO
Recentemente, o MME - Ministério de Minas e Energia divulgou o que seria sua proposta
para a nova política para o setor de óleo e gás no Brasil, com um caráter privatista, estimulando exageradamente o ingresso de investimento externo e retirando toda e qualquer
menção sobre Conteúdo Nacional e enfraquecendo a Soberania do Estado Brasileiro.
Contrapondo esta visão entreguista, o GEEP/FUP - Grupo de Estudos Estratégicos e Propostas da Federação Única dos Petroleiros, apresentou uma proposta alternativa, reafirmando
a soberania brasileira, o estabelecimento de obrigação de contratação de bens e serviços
com conteúdo nacional, visando o fortalecimento e a sedimentação de um encadeamento
produtivo com empresas brasileiras buscando a diversificação da matriz energética, estimulando o investimento em pesquisa e desenvolvimento para aumento da presença de
energias alternativas e renováveis na nossa matriz, utilizando a renda do petróleo para o
financiamento da saúde e educação públicas através da distribuição dos tributos oriundos
das atividades do setor e tributação adicional exclusiva para as exportações de óleo cru,
permitido e garantindo, inclusive, participação social para elaboração dos planos estratégicos para o setor!
Neste sentido, com o objetivo de disseminar os conhecimentos, ampliar os debates e empoderar os trabalhadores para esta disputa proponho:
–

Impressão e distribuição à categoria da proposta para uma nova política para o setor
de óleo e gás no Brasil elaborado pelo GEEP/FUP; http://fup.org.br/images/downloads/minuta_lei_setor.pdf

– Calendário de atividades para disseminação dos trabalhos do GEEP/FUP na Bahia;

Assina
Leonardo Urpia
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SINDICALISMO E ORGANIZAÇÃO SINDICAL:
PROPOSTAS PARA MELHORIA DA AÇÃO SINDICAL
Realizar pesquisa de campo com os associados do SINDIPETRO –BA, em parceria com a
professora Dra. Josimara Delgado, professora do curso de Serviço Social da UFBA.
Universo à pesquisar: à definir
Locais: à definir
Objetivo Geral – Que o Sindicato corresponda às expectativas , interesses e necessidades dos associados.
Objetivo Específico – Ampliar o número de associados com foco no crescimento e fortalecimento da Entidade; ampliar os benefícios e serviços do Sindicato que atendam a
categoria e o segmento de aposentados.
Trabalhadores:
I.

Estimular o trabalhador da ativa a associar-se

II. Identificar suas expectativas; o que esperar do Sindicato?
III. Conhecer as sugestões de medidas da categoria para melhorias das condições de
trabalho;
IV. Identificar novas ações que beneficiem ainda mais a categoria.
V. Despertar o interesse e o crescimento da importância do Sindicato na defesa do trabalhador e na criação de novas conquistas.
Aposentados:
I.

Descobrir seus anseios e necessidades;

II.

Melhorar o atendimento do Sindicato aos seus associados;

III. Participação e permanência da figura do aposentado no Sindicato.
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Assinam:
Marise Costa Sansão
APROVADA
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TRABALHADOR PRECISA DO TRABALHADOR
Após o estabelecimento de uma nova sede administrativa da Petrobrás na Bahia, uma inconcebível, irregular e criminosa restrição de acesso dos representantes foi implementada
às instalações do EDIBA - TORRE PITUBA.
Conforme preceitos internacionais, o acesso ao local de trabalho pelos representantes
sindicais é parte necessária para o exercício da atividade sindical e defesa da classe
trabalhadora.
Neste sentido os petroleiros baianos devem aprovar a realização de atos políticos, jurídicos
e de toda outra ordem que se faça necessário para que esta absurda restrição seja desfeita
e que os entes sindicais possam ter acesso a seus sindicalizados e antes colegas em seus
próprios locais de labor, comuns e conhecidos de todos representantes sindicais.
A obstrução é tão absurda que impede dirigentes sindicais de acessar seus próprios locais
de trabalho!

Assina
Leornado Urpia

TESE APROVADA COM OS SEGUINTES ADENDOS
– REALIZAR ATO NO EDIBA
– PROVOCAR OS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA QUE O ACESSO DO DIRIGENTE SINDICAL
SEJA GARANTIDO;
– SINDIPETRO FARÁ TRABALHO DE CONSCIENTIZAÇÃO DE TODOS OS TRABALHADORES
(ATIVO E APOSENTADO);
– CONSCIENTIZAR QUE O NÃO ACESSO DO SINDICATO AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA
PITUBA E NA PRATICA INVIABILIZAR E LIMITAR O TRABALHO SINDICAL;
– DEIXAR CLARO QUE NÃO VAMOS ACEITAR.
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GRUPO 1

Sindicalismo e Organização Sindical
UM REATE QUE GARANTA OS EMPREGOS, A PETROBRÁS
E A INDÚSTRIA NACIONAL
O MME - Ministério de Minas e energia abriu uma consulta pública sobre o REATE (Programa
de Revitalização das atividades de E&P em áreas terrestres), após apresentar um relatório
propondo mudanças para E&P em campos terrestres.
Faz-se necessário criarmos os debates essenciais para que os petroleiros baianos possam
propor alternativas para a manutenção das atividades petrolíferas desenvolvidas em nosso
estado, assim como o fortalecimento da Petrobrás nestas atividades e a presença de fornecedores de bens e serviços brasileiros.
A manutenção dos empregos para os brasileiros, assim como as condições de trabalho,
primando pela segurança operacional, garantias de direitos e remuneração dignas são essenciais, inclusive sendo incentivados e garantidos por proposições legais e garantias de
deduções fiscais as empresas que invistam no setor, realizem conteúdo nacional e empregue brasileiros.
A manutenção das atividades exploratórias e produtivas pela Petrobrás nos campos terrestres brasileiros, em especial na Bahia, são importantíssimos para o desenvolvimento da
região assim como para a manutenção da qualidade na extração deste recurso mineral, sem
ocasionar a extração predatória e abandono de áreas com grandes passivos ambientais.
Neste sentido há a necessidade de incorporar ao Reate, além de diversas outras cláusulas,
a responsabilidade pelo abandono e arrasamento dos poços e campos de petróleo pelas
operadoras.
Uma discussão sobre a redução gradual dos royalties, também faz-se necessário, com o
intuito de incentivar a Petrobrás a continuar operando os campos terrestres.
O estado do Rio Grande do Norte criou uma comissão local (RN e CE) para debater e propor
ações locais sobre o REATE.
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Neste caminho proponho:
– Restabelecer o grupo de estudos para o setor petróleo na Bahia junto a outras instituições de classe, da indústria e governamentais;
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– Buscar a manutenção das atividades da Petrobrás nos campos terrestres brasileiros;

Assina
Leonardo Urpia

APROVADA
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VENDA DE IMÓVEL
Reiterando a tese 10, fl 28 do V congresso onde refere-se ao percentual de venda de qualquer imóvel, que se efetive o percentual de 20% dos associados contribuintes, com no mínimo de 2 (duas) assembleias para que se efetive qualquer negociação referente ao patrimônio legal da categoria. CUMPRA-SE.

Assinam:
Léa Souza
Miriam Castro
Jose Raimundo S Santos
José Carlos da Costa
Luzaura Ribeiro

TESE ENCAMINHADA PARA O CONGRESSO ESTATUTÁRIO
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Benefícios, Seguridade, Políticas Sociais
e Organização dos aposentados e pensionistas
ABONO ANUAL
Abono anual para o aposentado correspondente a um benefício no mês de junho.

Assina:
Germino Borges

APROVADA
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CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA PARA APOSENTADOS E
PENSIONISTAS
Curso de formação básica para aposentados e pensionistas, nas subsedes, direito a integração digital para todos associados.

Assinam:
Léa Souza
Miriam Castro
Jose Raimundo S Santos
José Carlos da Costa
Luzaura Ribeiro

APROVADA
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DÉFICIT DA PETROS

Auditoria do déficit da Petros, estabelecendo o que é débito da Petrobrás. Cobrar da Petrobrás o pagamento imediato do seu débito com a Petros. Abrir discussão na categoria sobre
o saldo do que efetivamente for déficit da Petros, em assembleia em todas as bases.

Assina:
Germino Borges

APROVADA
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DEPENDENTE OU HERDEIRO NA PETROS
Fim da restrição para o aposentado apresentar seu dependente ou herdeiro na Petros.

Assina:
Germino Borges

APROVADA
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RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL				
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Os membros do CNAP, em reunião ordinária semestral, aprovaram as seguintes resoluções,
para serem avaliadas e deliberadas nos Congressos Regionais/Estaduais da categoria petroleira e no CONFUP.
Benefício Farmácia
Para garantir a continuidade do Benefício Farmácia e resolver os diversos problemas que
estão ocorrendo no atendimento dos beneficiários, principalmente, quanto ao reembolso
dos medicamentos adquiridos, propomos:
– Alterar a Cláusula 53 (Programa de Gerenciamento dos Doentes Crônicos), Cláusula
61, parágrafo 7º (Contribuição Grande Risco) e a Cláusula 75 e os parágrafos 1º, 2º, 3º
e 5º (Benefício Farmácia) do atual ACT 2015/2017 do Sistema Petrobrás, da seguinte
forma:
1) Extinguir a atual Tabela de Desconto do Benefício Farmácia – BF
2) Custear o BF através das Tabelas do Grande Risco e do Pequeno Risco
3) Para as doenças crônicas o custeio do medicamento será através da Tabela do
Grande Risco
4) Para as demais doenças o custeio do medicamento será através da Tabela do
Pequeno Risco
5 ) Para as doenças que não são crônicas, mas que exigem um período de tratamento
maior que 03 meses, os medicamentos serão custeados também através da Tabela do Grande Risco
6) Alterar o atual sistema de entrega a domicílio, garantindo o fornecimento de qualquer medicamento, independente do seu valor, mas somente para as doenças
crônicas.
7) Manter o atual sistema de reembolso para o custeio dos medicamentos para as
demais doenças, excetuando, quando o período de tratamento da doença for igual
ou superior à 03 meses.
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8) Cobrar o recadastramento dos doentes crônicos, a implantação imediata do projeto piloto do Programa de Gerenciamento de Doentes Crônicos e o prazo de sua
implantação em caráter definitivo para todos os beneficiários.
Equacionamento do Déficit do Plano Petros 1 (PPSP)
– Para garantir a negociação da melhor forma e menos onerosa de Equacionamento do
Plano Petros 1 (PPSP), incluir cláusula no atual ACT 2015/2017 do Sistema Petrobrás
que estabeleça:
1) A criação de Grupo de Trabalho – GT paritário, formado pela FUP e Sindicatos e a
Petrobrás e a Petros para estudar e definir a melhor forma possível de realizar o
equacionamento do Plano e garantir o seu equilíbrio e sustentabilidade no longo
prazo
2) A forma de pagamento das dívidas da Petrobrás e das demais patrocinadoras
com o PP-1, conforme ACP da FUP
– Cobrar da atual Direção da Petros que cobre da Petrobrás e das demais patrocinadoras do PP-1 as suas dívidas com o plano, ingressando como ”amigo da causa” na ACP
da FUP
Gestão da Petros
– Para garantir uma melhor gestão da Petros e dos planos administrados pela Fundação, principalmente o Plano Petros 1 (PPSP) e o Plano Petros 2 (PP-2) e a defesa dos
direitos e interesses dos seus participantes e assistidos propomos
1) Aprovar o apoio aos candidatos da FUP na próxima Eleição da Petros: Para o Conselho Deliberativo, dupla 47, Rafael Crespo – titular e André Araújo – suplente e
para o Conselho Fiscal, dupla 51, Arthur Ferrari – titular e Fernando Maia – suplente
2) Realizar Campanha em defesa dessas candidaturas em todas as nossas bases
sindicais e garantir o custeio dessa Campanha através de rateio nacional entre
todas as entidades sindicais filiadas a FUP
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RESOLUÇÃO 21

Saúde, segurança, meio ambiente, novas
tecnologias, regimes e condições de trabalho
GARANTIA DA APOSENTADORIA ESPECIAL

Garantia da Aposentadoria Especial a todos que trabalham em campo, na exploração, produção, refino, armazenamento, transporte e distribuição de petróleo e seus derivados.

Assina:
Germino Borges

APROVADA
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SALÁRIOS E VANTAGENS IGUAIS

Os trabalhadores terceirizados receberão os mesmos salários e vantagens dos trabalhadores da Petrobras que exercem as mesmas funções.

Assina:
Germino Borges

APROVADA
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TERCEIRIZAÇÃO
A terceirização somente poderá ocorrer nas atividades não permanentes da Petrobrás.

Assina:
Germino Borges

APROVADA
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SETOR PRIVADO
Tese da Articulação Sindical Petroleira - ARTSIND
2017
CONJUNTURA

Os impactos das atividades petrolíferas no contexto regional e nacional, são ainda pouco
estudados e com a quebra do monopólio estatal do petróleo, em 1997, seguindo diretrizes
do Consenso de Washington, ocorreram profundas mudanças através das novas formas de
regulação que vêm reconfigurando o setor, principalmente nas relações trabalhistas.
O setor de extração e produção de petróleo e gás natural representa hoje, em off-shore,
uma das áreas mais dinâmicas da economia nacional. Os Estados do Rio de Janeiro, São
Paulo, na Bacia de Santos, e o Espírito Santo, desfruta de uma situação privilegiada, pois os
campos da plataforma continental da Bacia de Campos, juntamente com as bacias do pré-sal, concentram cerca de 85% da atual produção brasileira. As Bacias de Santos e Espírito
Santo, com o advento do pré-sal, ganharam importância no cenário nacional petrolífero,
com produção de 1,2 milhão de barris diários, números jamais alcançados pelos países produtores em águas profundas em poucos anos.
Por outro lado, na extração e produção de petróleo em terra (on-shore), temos uma dispersão maior pelo Brasil, principalmente nos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do
Norte, Ceará, Espírito Santo e o Estado do Amazonas. Nessas regiões/Estados, apesar dos
impactos da operação lavajato, concentração de investimento em águas profundas, entre
outros fatores, temos ainda uma presença de empresas privadas do setor petróleo, contratadas pela Petrobras para atuar em diversas atividades, embora amargando um cenário de
recrudescimento. Os trabalhadores nestas áreas tem sofrido bastante com essa retração
de postos de trabalho.
Os impactos nas regiões de produção terrestres causaram uma redução imediata de 18 mil
postos de trabalho e redução de royalties em função da queda de produção. A FUP possui
ACT com empresas privadas e tem mobilizado trabalhadores e autoridades no sentido de
reverter essa condição, exigindo da Petrobrás, investimentos para estas regiões, principalmente por entender que existem fronteiras importantíssimas de petróleo a serem exploradas, dando um novo impulso nesses Estados, gerando oportunidades para as trabalhadoras
e trabalhadores que ali convivem.
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Todos estes Estados citados estão perdendo a presença da Petrobrás como indutora de
desenvolvimento na exploração e produção dos campos terrestres por causa da investida
de empresários e políticos descompromissados com os interesses do povo brasileiro e tentam incluir modificações em projetos que devolvem estes Campos para a ANP – Agência
Nacional de Petróleo, entregando-os para a iniciativa privada.
A FUP e os sindicatos filiados travam também uma intensa batalha na tentativa de reverter
o processo da entrega dessas reservas terrestres, promovendo manifestações nas ruas e
avenidas, debates nas Câmaras de Vereadores, Assembleias Legislativas, Câmara e Senado
Federal, campanhas nas TVs, rádios e outdoors entre outras ações e assim impedir mais
uma investida dos neoliberais ao patrimônio nacional. As ações sindicais e jurídicas conseguiram até agora retardar os processos de venda de ativos anunciados pela Petrobrás.
Com o avanço da direita no País, na última eleição, foi alterada a correlação das forças no
Congresso Nacional. A Presidenta Dilma, empossada em janeiro de 2015, sofreu impeachment, em função de um golpe promovido pela mídia, pelos políticos de direita e ultra-direita,
entre outros grupos que foram, principalmente financiados pelo capital internacional, visando o nosso pré-sal, com reservas estimadas em 300 bilhões de barris de petróleo.
O governo ilegítimo e golpista de Michel Temer (PMDB) implantou um programa que prevê
privatização de “tudo o que for possível” e é nesse cenários que se discute vários projetos
que apontam para a modificação do modelo de exploração do gigante campo marítimo,
que vai da costa de Santa Catarina até a costa do Espírito Santo. A sociedade tem que se
mobilizar para garantir a Soberania Nacional, impedindo que os entreguistas cumpram o
seu papel.
Convém ressaltar que a estrutura produtiva na época do monopólio da Petrobrás na exploração e prospecção do petróleo cuja atividade laboral é ainda regida pela Lei nº 5811/72,
foi totalmente modificada, uma vez que houve um choque das práticas costumeiras das
diversas companhias de petróleo e prestadoras de serviços estrangeiras com as nossas
normas constitucionais e infra-constitucionais.

54

Com o intensificação da terceirização de diversos serviços nesta atividade, principalmente durante o governo Fernando Henrique, a própria Petrobrás visando cortar seus custos
operacionais, impôs uma série de restrições aos contratos firmados com essas empresas
restringindo direitos conquistados pelos trabalhadores junto a própria empresa, como é o
caso da jornada de 1 dia de trabalho por 1,5 dia de folga, a exemplo do 14x21, onde nos atuais
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contratos firmados com as operadoras e prestadoras tem-se exigido que os seus empregados façam o regime de 1 dia de trabalho por 1 dia de folga, 14x14, gerando um retrocesso
perigoso para toda a categoria petroleira.
Nos últimos meses o Ministro Gilmar Mendes do TST, com uma liminar derrubou a súmula
da ultratividade dos acordos coletivos de trabalho, colocando todas as conquistas em risco.
Além disso o Congresso Nacional, formado por parlamentares de direita, que representam
interesses dos empresários e rentistas, estão aprovando projetos de leis que representam
a maior derrota da classe trabalhadora, como por exemplo a terceirização indiscriminada,
A LUTA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHADORES(AS)
A Federação Única dos Petroleiros e sindicatos filiados tem acumulado lutas e discussões
sobre a terceirização na Petrobras, onde esse processo vem sendo utilizado nas atividades
da empresa inclusive em atividades fins há muito tempo.
Um dos principais reflexos da terceirização é a ausência de representatividade sindical. Os
trabalhadores sofrem ameaças ao tentarem se organizar em sindicatos e em CIPAs para reivindicarem seus direitos e discutirem sobre seu ambiente de trabalho e segurança. Existem
vários ramos de atividade em que empresas contratadas atuam. Aquelas que têm o foco em
atividades fins e que são representadas pelos sindicatos filiados a FUP conseguem melhorar sua realidade, pois em função da luta organizada pela Federação Única dos Petroleiros,
que com a construção de greves nacionais históricas, como a de 34 dias na Sotep, greve de
parada de produção em plataformas marítimas da Perbrás, conseguem melhores salários
e pacotes de benefícios diferenciados, além de conquistas como PCAC, PLR, entre outras.
Com a recente legalização da terceirização indiscriminada a organização sindical dos trabalhadores passará a sofrer ataques mais profundos, com o agravamento da precarização
das condições de trabalho.
No caso da imensa maioria das empresas terceirizadas para as atividades meio ou ainda
os contratos temporários, a FUP e os sindipetros dialogam com sindicatos de outras categorias, ajudando essas organizações na luta contra a precarização dos salários e das
condições de trabalho desses atores anônimos que contribuem de forma decisiva, ao lado
dos trabalhadores primeirizados, para que o país alcançasse a auto-suficiência energética.
Buscando assegurar a organização dos trabalhadores, a FUP realizou em novembro de 2015
um seminário para o discutir o setor privado, cujo relatório transcrevemos na íntegra:
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Seminário do Setor Privado
Rio de Janeiro, 23 e 24 de novembro de 2016
Com o objetivo de avaliar e propor encaminhamentos para, com antecipação, enfrentar
os problemas de representação sindical, advindos com a possível entrada de operadoras
nacionais e transnacionais nas operações dos campos em que a Petrobrás anuncia sua retirada na exploração e produção de óleo e gás, a FUP realizou nos dias 23 e 24 de novembro
o Seminário do Setor Privado. Participaram dessa atividade, representantes do setor privado
da FUP e dos Sindipetro Bahia, Espírito Santo, Norte Fluminense.
No dia 23/11, na parte da manhã, o Diretor da Secretaria de Relações Internacionais e Setor
Privado da FUP, Ubiraney Porto, fez a abertura dos trabalhos e falou sobre os riscos da criação de novos sindicatos no setor petróleo e a necessidade de antecipar ações de prevenção,
uma vez que as operadoras já demonstraram interesse em comprar os campos onde a
Petrobras se retira das operações. A questão da Representação foi abordada pelas assessorias jurídicas presentes. Marco Aurélio, assessor do NF e da FUP apresentou um histórico
da representação sindical no setor petróleo e, Cleriston, assessor da Bahia, aponta que os
problemas são para além do Sinditob, alertam para a criação de novos sindicatos por função
ou cargos, segmentando a categoria petroleira, por exemplo.
A Conjuntura foi o ponto do período da tarde. Cloviomar, do DIEESE da FUP, aborda os processos de mudança no setor com o agravamento das privatizações na Petrobrás e o fortalecimento das empresas privadas. As principais questões apresentadas foram:
•

Assim como aconteceu em 1997 com a quebra do monopólio da Petrobrás e a entrada
de empresas privadas nacionais e internacionais na operação de campos de petróleo
no Brasil, neste momento poderemos presenciar uma maior entrada de empresas
privadas no setor;

•

A aprovação no Congresso Nacional do PLS 4.567/16, retirando a obrigatoriedade da
Petrobrás ser a operadora única no pré-sal brasileiro, e as investidas privatistas do
governo Temer-Parente sobre ativos da Petrobrás são os principais acontecimentos
que registram essas mudanças no setor, retirando a presença estatal e fortalecendo
um viés mais privado;

•

Esta inflexão abre um espaço de disputa em relação à representação sindical dos
trabalhadores do setor de óleo e gás. Os sindicatos de petroleiros historicamente tem
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uma forte presença de trabalhadores estatais (Petrobrás) e isso poderá mudar nos
próximos anos;
•

No caso das privatizações de partes da Petrobrás, em relação a representação dos
trabalhadores, poderá acontecer os seguintes movimentos: a) os trabalhadores das
empresas subsidiárias que estão sendo vendidas ao capital privado ficarão nestas
empresas (“porteira fechada”) e não negociarão mais com a Petrobrás; b) os trabalhadores que estão em campos de produção de petróleo que a Petrobrás está vendendo, no caso dos campos terrestres (maduros), farão parte de mobilizas (indo para
outros locais de trabalho) ou aderindo aos PIDV’s. Em todos estes casos, teremos
grandes modificações nos perfis dos trabalhadores filiados aos sindicatos dos petroleiros;

•

No caso do Projeto Topázio anunciado pela Petrobrás em março de 2016, estão em
ofertas campos de exploração de petróleo e gás natural nos seguintes estados: 1
(Fazenda Belém) no Ceará; 2 (Riacho da Forquilha e Macau) no Rio Grande do Norte;
1 (Siririzinho/Riachuelo) em Sergipe; 2 (Buracica e Miranga) na Bahia; 3 (São Mateus,
Fazenda São Jorge/Cancã/Fazenda Cedro e Lagoa Parda) no Espirito Santo. Estes
ativos tem a capacidade de produção de 35,4 mil barris de óleo por dia e 1,4 milhões
de m³ de gás natural por dia. Há ainda a expectativa de 257 milhões de barris de
óleo equivalente em reservas e o valor desse conjunto de ativos está entre US$150
milhões (R$510 milhões a R$3,40) a US$200 milhões (R$680 milhões a R$3,40). Os
possíveis compradores desses campos serão pequenas e médias petroleiras nacionais. Quem representa hoje os trabalhadores dessas empresas?

•

Após consulta ao sistema mediador do Ministério do Trabalho e Emprego, encontramos o seguinte perfil: a) as grandes operadoras internacionais, como Statoil, Chevron, Anadarko, BP, Devon e etc. são representados pelo Sindipetro RJ; b) as médias
e pequenas petroleiras, geralmente atuando em âmbito regional, negociam com os
sindicatos dos petroleiros regionais, caso da Petrogal com Sindipetro PE/PB, Gran
Tierra Nova Petróleo Recôncavo, Petroreconcavo, Santana e outras com o Sindipetro
BA e/ou Sindipetro SE; c) tem o caso da Shell que negocia com os Sitramico’s; d) o
interessante é que 3 petroleiras nacionais negociam com o Sinditob, a Parnaíba Gás
Natural (2ª maior produtora de gás natural no Brasil), OGX e Ouro Negro. Estas empresas tem sede no Rio de Janeiro e passaram a negociar com o Sinditob, com sede
em Macaé;
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•

Sobre o Sinditob representa cerca de 70 empresas do setor, mas além destas 3 petroleiras citadas acima, ainda representam os trabalhadores da MODEC e SBM as duas
empresas que afretam os FPSO´s para a Petrobrás no pré-sal. Neste momento, cerca
de 50% da produção da Petrobrás esta sendo realizada por esses trabalhadores;

•

Questão para o debate: com o crescimento da participação do setor privado no setor,
reduzindo a participação da empresa estatal (Petrobrás), redução do número de trabalhadores com os PIDV´s e com surgimento de sindicatos disputando a representação dos trabalhadores (como o Sinditob), qual o futuro para os Sindipetro´s? Qual
será o perfil de seus filiados?

Após os debates, os participantes do Seminário do Setor Privado tiraram os seguintes encaminhamentos:
1. Criação de uma Comissão que será formada por quatro representantes dos Sindipetros (NF, BA, ES e RN) e assessoria jurídica e Dieese da FUP, para impulsionar a discussão do setor privado, desde já. Pautar as discussões do setor privado nas instâncias
regulares da FUP (CD, reunião de diretoria etc.) e realizar uma mesa de discussão da
conjuntura do setor privado no próximo Confup. Os integrantes dessa Comissão são
Enéias/Davidson (ES), Radiovaldo/Adson (BA), Leonardo/Antônio Carlos Pereira (NF),
faltando a indicação do Rio Grande do Norte que não estava presente no Seminário,
Leonardo Urpia da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais da FUP, Assessoria Jurídica, Dr. Marco Aurelio, e Cloviomar Cararim do DIEESE. A Comissão será coordenada pelo diretor Ubiraney do Setor Privado da FUP. Os encontros dos integrantes
dessa Comissão serão mensais para a realização de um diagnóstico e análise do
setor privado para a consolidação da representação sindical, assim como, realizarão
visitas nos nossos sindicatos, dessa maneira, tais reuniões serão itinerantes;
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2. Acompanhamento e providências, como ações de impugnação, junto ao MTE, em
cada estado, em relação às cartas sindicais do Sinditob e outros sindicatos que disputam representação conosco. Nesse caso, verifica-se a necessidade de reativação
do Observatório da CUT para subsídio dessas informações (acompanhamento dos
registros e dos processos administrativos);
3. Os Sindipetros deverão ingressar com ações de representação sindical por base territorial ou empresa;
4. Revisar as cartas sindicais dos nossos sindicatos levando em consideração a amVI CONGRESSO D@S PETROLEIR@S DA BAHIA
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pliação da representação (por exemplo, terceirizados, biocombustíveis etc), como
também a ampliação da base territorial, onde couber.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2016.

LEGALIZAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO INDISCRIMINADA
Mesmo com todo o enfrentamento em Brasília, conduzidos pela CUT, CTB, FUP entre outras
centrais e movimentos sociais, os setores empresariais e rentistas, representados pelos
neoliberais eleitos, conseguiram aprovar a terceirização indiscriminada, representando a
legalização do trabalho escravo.
Isso só foi possível com o enfraquecimento da representação dos trabalhadores no cenário
político nacional, devido a forte pressão midiática, promovendo um desequilíbrio das forças
presentes no Congresso Nacional.
Na época, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), em tempo recorde, fez tramitar o PL, evitando a presença de trabalhadores nas galerias e auditórios, reeditando os tempos da ditadura militar.
Dentre os pontos mais conflitantes, destacaram-se o conceito da atividade fim, responsabilidade solidária, representação sindical, igualdade de direitos e pejotização da pessoa
humana, uma reedição da Emenda Constitucional 3, que torna o trabalhador uma pessoa
jurídica, retirando dele o FGTS, Férias, seguro desemprego, décimo terceiro, entre outros
direitos.
REGIMES DE TRABALHO DA LEI Nº 5811/72.
A lei 5811/72 que dispõe sobre o regimes de trabalho dos empregados nas atividades de
exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos, conforme os
seus dispositivos, são os seguintes:
a) Regime de Revezamento de Turno: Nas atividades de exploração, perfuração ou
transferência de petróleo no mar ou em áreas terrestres de difícil acesso, para garantir a normalidade das operações e atender os imperativos da segurança industrial,
não tendo garantida a sua hora de repouso e de alimentação, garantindo a sua disponibilidade no local de trabalho ou nas suas proximidades, o empregado exercerá suas
atribuições em regime de turno de revezamento, fazendo jus ao adicional noturno e o
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pagamento em dobro da hora repouso e alimentação suprimido. Podendo exercer tal
atividade em jornada de 8 ou 12 horas.

b) Regime de Sobreaviso: Consoante o parágrafo único do artigo 5º da lei supramencionada, entende-se por regime de sobreaviso aquele em que o empregado permanece
à disposição do empregador ou tomador de serviços por um período de 24 horas, para
prestar assistência aos trabalhos normais ou atender as necessidades ocasionais do
serviço.
		 A prática mostrou que muitas vezes existia previsão de um trabalho a ser desenvolvido sem que pudesse fixar a hora do início ou do fim. Devido às típicas situações sob
as quais desenvolvesse o trabalho era necessário que o empregado permanecesse
próximo ao local até ser chamado para trabalhar.
		 Mas se garante nesse regime de trabalho a hora repouso e alimentação, pagando
20% de adicional de sobreaviso sobre o salário básico para compensar a eventualidade do trabalho noturno ou a variação de horário para repouso e alimentação.
		 Infelizmente, a Lei precisa ser revista, uma vez que a mesma dá 20% para compensar
o eventual trabalho noturno, mas esquece que muitas vezes os trabalhadores de
sobreaviso também não podem descansar ou se alimentar no meio da operação,
restringindo o seu repouso alimentação. Tal constatação precisar ser dirimida nas
negociações coletivas de trabalho ou revistas na própria lei 5811/72, para buscar um
percentual mais digno como o alcançado pela categoria na Petrobrás.
Comportamento das Empresas no Setor Privado frente aos trabalhadores e a representação
sindical Fupista na defesa dos interesses da categoria.
Atualmente nos Acordos Coletivos em que a FUP negocia, através de seu coletivo do Setor
Privado, com o auxílio de sua assessoria jurídica com algumas empresas desse setor, vêm
se deparando com de uma série de questões:
a) Estabilidades Provisórias:
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		 As empresas vêm criando dificuldades nas negociações e sistematicamente desrespeitam as estabilidades provisórias de seus empregados, previstas em nosso
ordenamento jurídico, descumprindo a legislação trabalhista e o ordenamento
constitucional vigente no que concerne, principalmente, as estabilidades provisórias dos membros da CIPA e os acidentados.
VI CONGRESSO D@S PETROLEIR@S DA BAHIA

Em tempos de golpe,
Resistência, Unidade e Luta!

e
maio
HOTEL SOL BAHIA
ATLÂNTICO, PATAMARES

GRUPO 4

RESOLUÇÃO 24

Organização do setor privado e dos 		
trabalhadores das empresas privadas de petróleo

		 Outra questão, objeto de discussão junto às empresas do Setor Privado, em negociações coletivas, é a estabilidade do delegado sindical. O delegado sindical
seria um desdobramento lógico do artigo 543 § 3º da CLT e artigo 8º, inciso VIII da
Constituição Federal.
		 Várias empresas, por não querem mais um fiscal, e ainda por cima com estabilidade em suas dependência rechaçam essa ideia veementemente nas mesas de
negociações, embora tenhamos alçando resultados nesse sentido na BJ Services
e com excelentes resultados para a categoria do ponto de vista de representação
e no acompanhamento junto ao Sindicato dos Acordos Coletivos firmados com
essa empresa.
b) Regime Misto
		 Dada a peculiaridade da atividade, principalmente das prestadoras de serviços,
onde nem sempre, na realização de determinados serviços junto às plataformas
ou em áreas de difícil acesso, se cumpre o total de horas mensais (THM) as serem
laboradas pelos seus empregados.
		 Ocorre é que de uns tempos para cá, os trabalhadores estão sendo submetidos a
uma jornada de trabalho misto, atuando nessas áreas sob o regimes de trabalho
da lei 5811/72 (que regula a atividade dos petroleiros) e quando estão trabalhando
nas dependências das empresas para cumprir o resto da jornada onde o THM é
maior(o do regime administrativo celetista), o mesmo é usado como padrão para
efeito de pagamento ou compensação das horas extras, prejudicando os trabalhadores que não percebem as horas que ultrapassam o THM da sua atividade
preponderante ou contratual, mas sim do outro regime.
c) Folgas Negativas:
		 A prática realizada pela Petrobrás quanto ao computo de folgas justificadas ou aqueles que ocorreram por culpa do empregador por motivos operacionais ou por questões de caso fortuito ou de força maior que impossibilitaram o embarque do empregado que se encontrava na área operacional, no próprio local de embarque, deixando
seu lar e família para estar à disposição da empresa é tido como folga negativa.
Trata-se de um sistema nefasto de compensação de horas trabalhadas que prejudica em muito os trabalhadores. Tal prática está sendo objeto de proposta das
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empresas do setor privado visando retirar injustamente uma parte significativa
da remuneração dos mesmos.
		 Não podemos compactuar com essa prática, onde há um desrespeito gravíssimo
a norma trabalhista que trata destas folgas justificadas, não devendo ser objeto
de desconto na remuneração dos trabalhadores sobre os dias em que os empregados se encontram a disposição da empresa.

Macaé, 19 de maio de 2017.

APROVADA
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RESOLUÇÃO 25

NENHUM DIREITO A MENOS
Com os avanços do governo golpista, principalmente na destituição dos direitos dos trabalhadores brasileiros, haja vistas os ataques legislativos revestidos de reformas trabalhista,
previdenciária e da terceirização, faz-se necessário que esta categoria demonstre resistência frente estas investidas não somente legislativas, mas também judiciária, pois os
recentes julgados superiores coadunam com retirada de direitos, contra a organização dos
trabalhadores e contra a manutenção das suas conquistas históricas, a exemplo da decisão ainda monocrática, restringindo a ultratividade das cláusulas dos acordos coletivos de
trabalho. Necessário portanto muita resistência para a manutenção das nossas conquistas
e direitos presentes em nosso Acordo Coletivo!
E para isto proponho a prorrogação da validade de todas as cláusulas sociais presentes no
ACT para o período 2017-19.

Assina:
Leonardo Urpia

APROVADA
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REAJUSTE SALARIAL
Reposição integral da inflação do período 01.set.2016 a 31.ago. 2017 pelo ICV-DIEESE; e ganho real de acordo com indicadores de produtividade que serão estimados pela subseção
do Dieese da FUP, e em maio indicava 2,7% .
Ainda sob título de reajuste salarial, observar a contribuição dos sucessivos ganhos produtivos na indústria do petróleo, em especial na Petrobrás, afim de remunerar como ganho real
salarial percentual a ser acrescido no reajuste, como forma de retribuir a valorosa contribuição dos trabalhadores na perseguição e conquistas do sucessivos, crescentes e positivos
resultados operacionais da companhia.

Assina:
Leonardo Urpia

APROVADA
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RESOLUÇÃO 27

UNIFICAÇÃO DE ACORDOS DE TODAS AS EMPRESAS DO
SISTEMA PETROBRÁS
Unificação do Acordo Coletivo de todas as empresas ou Sistema Petrobrás, corrigindo as
diferenças de Petros, AMS e demais direitos e conquistas.

Assina:
Germino Borges

APROVADA
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