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Sindipetro denuncia “tragédia
anunciada” no Terminal de
Regaseiﬁcação da Bahia
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Equacionamento do PP1:
liminar vale para todos os
participantes e assistidos
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Caso seja aprovada, reforma da
previdência pode acabar com
aposentadoria no Brasil
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Pressão da categoria faz Petrobrás
prorrogar ACT até 31 de dezembro

Um dia após a FUP ter comunicado à
Petrobrás o resultado das assembleias,
que aprovaram massivamente o indicativo de greve por tempo indeterminado, caso a empresa insista em retirar
direitos da categoria, o RH enviou documento comunicando a prorrogação
do Acordo Coletivo de Trabalho até 31
de dezembro. A Transpetro e a Araucária Nitrogenados também prorrogaram
o ACT até o ﬁnal de dezembro.
Na Bahia, em assembleias que
aconteceram de 20 a 24/11, 95% da
categoria decidiu pela greve em caso
de retirada de direitos, reaﬁrmando a
garantia de que todos os trabalhadores
da Petrobrás e subsidiárias sejam con-
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templados no ACT, com as salvaguardas à contrarreforma.
Nos outros estados, a categoria
também aprovou os indicativos da FUP
e demonstrou a disposição para a luta.
Estamos vivendo um momento bastante adverso e pode piorar, caso não
haja união e participação da categoria.
Portanto, a categoria deve ﬁcar atenta
e comparecer às atividades propostas
pelo sindicato durante a campanha
reivindicatória, dê sua opinião, contribua para a construção de um movimento forte, tendo sempre em mente
que o Acordo Coletivo terá o tamanho
da nossa luta. (Com informações da FUP e

CONFIRA O RESULTADO FINAL DAS ASSEMBLEIAS
* INDICATIVO 1 – Em caso de qualquer redução de direitos, como descritos
e consagrados pelo ACT 2015/2017, ﬁca pré-aprovada a greve por tempo
indeterminado, com data de início a ser deﬁnida pela FUP.
** INDICATIVO 2 – A conclusão do ACT deverá contemplar os trabalhadores
da Petrobrás e de todas as subsidiárias, inclusive a Araucária Nitrogenados, com renovação e validade por dois anos, contemplando também o
termo aditivo, com as salvaguardas à contrarreforma.
A favor - 95% (865 votantes)
Contra – 0,44% (04 votantes)
Abstenção – 4,27% (39 votantes)

Sindipetro Bahia)
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EDITORIAL
Somos mais de 24.000 entre
aposentad@s, pensionistas e
petroleir@s da ativa espalhad@s em
um estado maior que a França. Na
ativa, somos quase 4.000 no Sistema
Petrobras e mais de 2.500 do Setor
Privado de Petróleo. Para atender a
essa grande categoria precisamos
de uma estrutura signiﬁcativa
que exige um gasto elevado de
recursos físicos e ﬁnanceiros
do sindicato. Mas, quem paga
essa conta? São os quase 8.000
associad@s ao Sindipetro Bahia,
que têm mensalidades de 0,7%
descontadas todos os meses nos
contracheques e, uma vez ao ano,
é cobrada uma taxa assistencial
para custear a luta nos meses de
maior embate com o patronato,
quando o gasto é bem maior
com assembleias, campanhas,
mobilizações e até greves. Contudo,
55% dess@s petroleir@s pagam a
taxa assistencial, os outros 45% se
recusam a contribuir. Essa é uma
péssima sinalização para a gestão
entreguista do Sistema Petrobrás de
um desalinhamento ideológico de
parte da categoria com a direção do
sindicato, mesmo em um momento
conjuntural tão adverso.
O Sindipetro Bahia é um dos
poucos sindicatos que deram um
retorno ﬁnanceiro vultuoso com
os resultados positivos das ações
coletivas e individuais na Justiça do
Trabalho, mas mesmo com essas
e outras vitórias, cresce o número
de petroleir@s que reivindicam o
reembolso dessa taxa, deixando
de dar sustentação a quem de fato
lhe representa. A atual direção
da Petrobrás está fazendo o seu
trabalho, que é o de enfraquecer
o sindicato para ter tranquilidade
de reduzir e retirar os direitos da
categoria. Nessa guerra, vale até
jogo sujo, como foi identiﬁcado pelo
Sindipetro Bahia. A entidade sindical
descobriu que a Companhia deixou
de repassar valores autorizados
pelos trabalhadores do Sistema
Petrobrás referente à contribuição
negocial/assistencial para custeio
da campanha reivindicatória. Outro
problema é que a empresa está,
mais uma vez, recorrendo ao botão
no compartilhado para validar o
repasse aprovado em assembleia,
o que não está previsto no ACT da
categoria. Na Bahia, conseguimos
identiﬁcar 1.117 trabalhadores que
não tiveram o desconto efetuado.
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GIRO NAS BASES
TRBA

Os operadores do Terminal de Regaseiﬁcação da Bahia que usam a lancha como transporte
enfrentam vários problemas. Os trabalhadores denunciam que dois dias seguidos a lancha
ﬁcou à deriva e sem comunicação. A embarcação solta muita fumaça de óleo diesel, não
tem ergonomia e o calor é insuportável. Tem mais: entra água na lancha e quase não tem
lugar para sentar. Os trabalhadores estão com medo de sofrer represálias caso se neguem
a entrar na lancha, que na semana passada ﬁcou à deriva pela terceira vez. A gerência
do TRBA mudou o embarque de Salvador para Madre de Deus, só que a lancha que vai por
Madre de Deus é a mesma dos defeitos já apontados: muita fumaça, sem ergonomia, entra
água e tem calor insuportável. Lembramos que devido às condições de precariedade e
irregularidades no transporte de passageiros, aconteceu uma tragédia em Mar Grande, no
dia 24/08, quando a lancha Cavalo Marinho virou, provocando a morte de 19 pessoas. Ao
que tudo indica, no caso do TRBA estamos lidando com uma tragédia anunciada. É preciso
ter responsabilidade com a vida das pessoas. A direção do Sindipetro Bahia vai adotar as
medidas legais para garantir os direitos dos trabalhadores.

RLAM 1

Os trabalhadores da Rlam estão sendo obrigados a descumprir o interstício por
determinação gerencial. Segundo a denúncia encaminhada ao Sindipetro Bahia, devido a falhas
na programação de pessoal ou na tentativa de desviar as equipes de eventuais paralisações
sindicais, a gerência tem “solicitado” que os trabalhadores retornem às suas atividades sem
cumprir o intervalo de 11h. O Sindipetro orienta aos funcionários que não deixem de cumprir o
interstício, que é uma exigência legal e um direito adquirido pela luta da categoria.

RLAM 2

Quando se pensava que tudo de ruim já tinha ocorrido na Rlam, eis que surge uma
novidade. Péssima, é claro. A categoria denuncia que o serviço de transporte passou a
reproduzir a redução de custos que a gestão adotou na empresa, colocando em risco
a vida das pessoas. O micro-ônibus, que já era uma lástima, não tem suspensão a ar e
a ergonomia é um caos, sem falar que o roteiro também está aumentando o tempo do
trajeto. Para prejudicar ainda mais o trabalhador, o serviço de transbordo passou a ser feito
através do Uber, às vezes o motorista não aparece ou atrasa a apanha, o que só fez piorar
a condição da viagem. Depois das reclamações e denúncias, a direção da Rlam, ao invés
de corrigir os erros e garantir a segurança dos trabalhadores, ameaça colocar veículos tipo
VAN para fazer o transporte. Triste realidade para uma empresa do porte da Rlam!
Quer saber mais sobre os assuntos acima? Acesse www.sindipetroba.org.br

k PERBRÁS

Trabalhadores cruzam os braços
por avanço nas negociações
Os trabalhadores da Perbrás realizaram
um protesto na terça-feira (28), contra a
direção da empresa que insiste em precarizar o ACT da categoria, com uma
proposta muito aquém das reivindicações apresentadas. Em conjunto com a
diretoria do Sindipetro Bahia, os trabalhadores de Bálsamo, Araças, Miranga e
Candeias, participaram da mobilização,
das 7h às 10h, atrasando em três horas

a entrada na empresa. A categoria já
decidiu que não aceitará o 1% de reajuste salarial oferecido, que está abaixo da
inﬂação do período. A empresa também
não quer reajustar o ticket alimentação.
Os trabalhadores reivindicam a reposição da inflação do período, mais
ganho real de 3% e reajuste nos tickets
alimentação e refeição no mesmo percentual do salário. Além de a empresa

voltar a reconhecer o Sindipetro NF
como representante dos trabalhadores lotados na Bacia de Campos, o que,
segundo o diretor do Sindipetro Bahia,
Radiovaldo Costa, “é uma condição importante para o fechamento do ACT”.
Participaram da mobilização representantes dos Sindipetros da Bahia, Espirito Santo, Rio Grande do Norte e Norte
Fluminense. Além da FUP.
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Categoria reaﬁrma luta por nenhum
direito a menos, com ato no EDIBA
contra a privatização da estatal. Na
Bahia, a diretoria do Sindipetro, atendendo à orientação da FUP, realizou um
ato em frente ao EDIBA para dar informes aos petroleiros e petroleiras sobre
a campanha reivindicatória e sobre a
decisão judicial que suspendeu o equacionamento do Plano Petros 1 pelo máximo. Os diretores distribuíram o jornal
Brasil de Fato, dando oportunidade à categoria a ter acesso a mídia alternativa.

WANDAICK COSTA

A quinta-feira (30) foi de luta para a categoria petroleira em todo o Brasil. Em
meio a uma campanha reivindicatória difícil, com tentativa de retirada de
direitos por parte da atual direção do
Sistema Petrobrás, os petroleiros e petroleiras realizaram mobilizações nas
bases para mostrar à Petrobrás que não
haverá assinatura do Acordo Coletivo de
Trabalho com retirada de direitos.
As mobilizações também foram

k PLANO PETROS 1

PROFESSORES
VISITAM A BAHIA
PARA PESQUISAR
A LOGÍSTICA LOCAL
DO PETRÓLEO
O Sindipetro Bahia acompanhou na
quinta-feira (23), um grupo de pesquisadores, a maioria geógrafos, em
um tour educacional de reconheci-
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de setembro pelo Conselho Deliberativo
da Petros, com votos contrários dos representantes dos trabalhadores. A decisão judicial foi protocolada na sede
da Petros pelos conselheiros eleitos,
Paulo César Martin e Norton Almeida,
que cobraram o cumprimento imediato
da liminar.
Para Paulo Cesar Martin, diretor da
FUP e conselheiro eleito da Petros, a
liminar obtida pelo Sindipetro Uniﬁcado é uma importante conquista, pois

mento dos portos (Aratu e Temadre)
e de áreas industriais, como a RLAM.
O objetivo foi mostrar aos 10 professores de diversas universidades do país,
a exemplo da USP e PUC- Rio, como
funciona a logística que envolve a
chegada e o escoamento da produção
nesses locais.
O professor e engenheiro Roberto
Moraes, do Instituto Federal Fluminense explicou que o grupo pesquisa
os circuitos espaciais do petróleo no
Brasil e já realizou esse estudo no Rio

impede que a Petros implemente a cobrança abusiva de contribuições adicionais aos participantes e assistidos
do Plano Petros 1 pelo valor máximo do
equacionamento do déﬁcit. Ele explica
que a abrangência da decisão é nacional e vale para todos os participantes
e assistidos. “A Petros não tem como
individualizar o equacionamento pelo
valor mínimo somente para os representados pelo Sindipetro Unificado,
já que o plano é solidário. Portanto, a

abrangência dessa decisão é para todos os 76 mil participantes e assistidos
do Plano Petros-1”, aﬁrma.

WANDAICK COSTA

Os representantes da FUP no Grupo de
Trabalho Paritário que discute alternativas para resolver o déﬁcit do Plano
Petros 1 notiﬁcaram à Petros na quarta-feira, 29, sobre a decisão judicial que
suspende o equacionamento pelo máximo. A liminar foi obtida pelo Sindipetro Uniﬁcado do Estado de São Paulo,
que, assim como a FUP e seus outros
sindicatos, ingressou com Ação Civil
Pública cobrando a suspensão do plano
de equacionamento aprovado no dia 12

WANDAICK COSTA

Liminar que suspende o equacionamento
do PP1 pelo máximo vale para todos

de Janeiro. Agora, de acordo com Moraes, a pesquisa está sendo realizada

em São Paulo e as primeiras análises
estão sendo feitas na Bahia.
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Temer quer aprovar novas e perversas
regras na aposentadoria do trabalhador
A nova proposta de desmonte da Previdência Social anunciada pelo governo
do ilegítimo Michel Temer (PMDB-SP)
é tão ou mais perversa do que as anteriores. As trabalhadoras e os trabalhadores do setor público e do privado serão prejudicados em todas as situações
impostas pelas novas regras que devem
ser votadas a qualquer momento na Câmara dos Deputados.
Para o presidente da CUT, Vagner
Freitas, “juntas, as reformas Trabalhista – que entrou em vigor no dia 11 de
novembro - e a da Previdenciária, vão
acabar com o emprego formal e, consequentemente, com as chances dos/as
trabalhadores/as se aposentarem”.
“Será muito difícil a trabalhadora ou
o trabalhador se manter empregado e
contribuir com o INSS sem carteira assinada, subempregado ou com contrato
intermitente de trabalho”, explica Vagner.
Segundo ele, “com a primeira reforma, Temer institucionalizou o bico no
Brasil, legalizou novas formas de contratação que fragilizam o trabalhador e
precarizam as condições de trabalho.
Com a segunda, a da Previdência, vai
acabar com a aposentadoria”.
A nova proposta de Reforma da Aposentadoria, que o mercado está pressionando Temer a votar, tem ataques aos
direitos da classe trabalhadora que vão
de redução no valor das aposentadorias, ﬁm da aposentadoria por tempo de
contribuição, idade mínima de 65 anos
para homens e 62 para mulheres, exigência de 40 anos de contribuição para
ter direito ao valor integral do benefício
integral e regras mais rígidas para os
servidores públicos.
E nos rádios e nas TVs, o governo
vem gastando milhões de reais em propagandas enganosas, que tentam convencer a população que a Reforma da
Previdência vai cortar privilégios, que

PASSO A PASSO
PARA FILIAÇÃO

EXPEDIENTE
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sem isso a economia do Brasil entrará
em recessão, será o caos, dizem.
PERDA NO VALOR DA APOSENTADORIA
A nova proposta vai diminuir o valor a ser
pago aos trabalhadores em praticamente
todas as faixas, conforme tabela ao lado.
Na primeira versão do desmonte
da Previdência, a proposta era de 76%
da média salarial para quem atingisse o tempo mínimo de contribuição. No
substitutivo, essa média caiu para 70%, e
agora chegou a 60%.
“Temer quer, na verdade, jogar os
brasileiros nas mãos dos bancos, diminuindo o valor do benefício e incentivando a previdência complementar, como já
demonstrou nas recentes propagandas
do governo”, explica Vagner.
Segundo ele, Temer praticamente
manteve a proposta, que seria receber
70% da média salarial com 25 anos de
contribuição, idade mínima exigida na
primeira versão. “Além da perda salarial, os trabalhadores que conseguiam
receber um pouco acima do piso, que é
o salário mínimo, terão mais diﬁculdades. É uma signiﬁcativa perda de renda”,
completa.
Atualmente, segundo estudo do Dieese em parceria com a Anﬁp, há cerca de
47,9 milhões de pessoas cuja referência
para seus rendimentos é o salário mínimo, sendo que, desses, 23,1 são beneﬁciários do INSS. Hoje, a maior parte das
aposentadorias – cerca de 10 milhões
- ocorre por idade.
FIM APOSENTADORIA POR TEMPO
CONTRIBUIÇÃO
Já a possibilidade de se aposentar
por tempo de contribuição – hoje correspondente a cerca de 5,4 milhões dos
benefícios concedidos – não será mais
possível, caso a nova proposta de Temer
para a Previdência for aprovada pelo

Acesse a página
sindipetroba.org.br/2017/sindicalize
e imprima a ﬁcha

Boletim Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema Petrobrás

Tempo de
contribuição

Regime geral
(iniciativa privada)

Servidor público

15 anos
20 anos
25 anos
30 anos
35 anos
40 anos

60% da média salarial
65% da média salarial
70% da média salarial
77,5% da média salarial
87,5% da média salarial
100% da média salarial

Não aposenta
Não aposenta
70% da média salarial
77,5% da média salarial
87,5% da média salarial
100% da média salarial

Congresso Nacional. Após o período de
transição previsto no projeto, que vai de
2018 a 2042, apenas quem atingir a idade mínima - 65 anos, homem, e 62, mulher – conseguirá se aposentar no Brasil.
E só terá direito à aposentadoria integral (benefício de 100% da média de
todas as contribuições, sem descontos)
se, além de atingir a idade mínima, completar 40 anos de contribuição.
Por exemplo, um homem, com 55
anos de idade e 33 anos de contribuição, precisaria, com as regras atuais, de
mais dois anos para ter o direito de se
aposentar por tempo de contribuição.
Para receber o benefício integral com a
fórmula 85-95 - modalidade instituída
no governo da presidenta eleita legitimamente, Dilma Rousseff - teria de trabalhar mais 3,5 anos. Já com a nova regra
proposta por Temer, após o período de
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transição, este mesmo homem só poderá
se aposentar com 65 anos e, para receber
o valor integral, terá de ter contribuído por
40 anos.
REGRAS SERVIDORES PÚBLICOS
Os servidores públicos também entraram na mira do ilegítimo Temer. O tempo mínimo de contribuição para que os
servidores tenham direito à aposentadoria será de 25 anos, com o valor correspondente a 70% da média salarial.
As regras atuais possibilitam aos
servidores públicos que entraram em
2012 o direito de receber até o valor
integral de seu salário. Com as regras
previstas na proposta reciclada do governo, para o servidor/a atingir o valor
integral, que passará a ser o teto do INSS,
de R$ 5.531,31 -, terá de contribuir por
40 anos. FONTE - CUT
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Envie para o e-mail:
secretaria@sindipetroba.org.br
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