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Com efetivo mínimo reduzido,
FAFEN Bahia fica quase um
mês sem produzir ureia
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Petroleiros do Nordeste e Norte
Capixaba criam Frente Ampla
em defesa da Petrobrás
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Conheça os deputados traidores
do povo que votaram contra a
investigação e a favor de Temer
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k CAMPANHA REIVINDICATÓRIA

FUP

Acuada, Petrobrás prorroga
Acordo Coletivo até 30/11
A forte reação dos petroleiros às ameaças de retirada de direitos esvaziou a
chantagem dos gestores da Petrobrás
de usarem a contrarreforma trabalhista
na tentativa de pressionar a categoria.
A empresa recuou e prorrogou o Acordo
Coletivo até 30 de novembro. Na reunião
desta sexta-feira, 03, com o RH, a FUP
tornou a ressaltar que as mudanças que
a gestão Pedro Parente quer fazer têm
motivações meramente políticas, pois
a maioria das corporações está repactuando as convenções trabalhistas na
íntegra em função da insegurança jurídica que o país vive. É o caso da Vale,
cuja data base dos trabalhadores é em
dezembro, mas a empresa já propôs a
renovação do acordo.
Mais do que nunca, é fundamental

que os petroleiros mantenham-se mobilizados, participando ativamente das
setoriais e atos convocados pela FUP e
seus sindicatos. Na próxima sexta-feira, 10, é Dia Nacional de Luta contra o
desmonte dos direitos que o golpe vem
impondo à classe trabalhadora. Golpe
que teve o apoio de agrupamentos políticos da nossa categoria que ainda hoje
tentam dividir e confundir os petroleiros com discursos oportunistas. São os
mesmos que até bem pouco tempo atrás
chamavam a FUP de traidora por ter
pactuado Acordos Coletivos “rebaixados”, que agora eles se dizem defensores.
Se hoje temos um Acordo Coletivo
que é referência para várias categorias,
é devido à força da nossa organização
sindical, que, mesmo sob ataque destes

setores sectários, soube assertivamente
conduzir as lutas e negociações que garantiram os direitos e conquistas que a
gestão Pedro Parente quer destruir.
Por isso, é fundamental que os petroleiros e petroleiras de todas as bases
se somem às paralisações e atos regionais chamados pela FUP e seus sindicatos. Além da luta para barrar a contrarreforma, vamos denunciar a política
de insegurança que tem multiplicado o
número de acidentes nas áreas operacionais, transformando as unidades
em bombas relógio. A Replan e a Reduc
estão na iminência de uma grande tragédia anunciada, como estamos constantemente alertando.
É bom lembrar que várias conquistas do Acordo Coletivo referentes à SMS

estão na mira do desmonte que a gestão Pedro Parente quer impor aos trabalhadores. O RH insiste em manter a
maior parte dos pontos da proposta que
já foi rejeitada pela categoria. O objetivo
da empresa é finalizar até o dia 10 uma
nova formulação. Esta semana, portanto, será determinante para a preservação do nosso ACT.
A resposta dos petroleiros não pode
ser outra se não a mobilização. O Acordo Coletivo, como a FUP vem afirmando, terá o tamanho da nossa resistência.
Nossas conquistas foram arrancadas na
luta, fruto da nossa organização sindical, e é na luta que preservaremos cada
um dos direitos que garantimos ao longo
destes últimos anos. Nossas conquistas
vêm do nosso movimento. (FUP)

OPINIÃO
Somália
Onde? África Oriental, capital
Mogadíscio
Virou manchete, mas não 		
deu ibope
Afinal, 350 negros mortos e
400 feridos não emocionam
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RLAM

A CIPA RLAM 2017/2018 tomou posse no dia 24/10. Dirigentes do Sindipetro Bahia,
que participaram da posse, parabenizaram os representantes eleitos pela categoria,
ressaltando a importância dessa Comissão para preservação da vida e promoção da saúde
do trabalhador, conforme garante a NR-5. O sindicato também ressaltou que estará atento
ao desempenho desta gestão da CIPA no intuito de garantir a todos os trabalhadores
e trabalhadoras, inclusive terceirizados, a efetiva participação na busca de avanços e
melhorias nas condições de trabalho e na prevenção de acidentes. O Sindipetro Bahia
também externou, mais uma vez, sua preocupação com a redução do efetivo mínimo
operacional, aproveitando a oportunidade para parabenizar a gestão anterior da CIPA, que
se posicionou contra essa medida, a qual consideramos arbitrária e irresponsável.

EDIBA

Atualmente, há pelo menos 700 vagas ociosas no estacionamento do edifício
Torre Pituba. Enquanto isto, os trabalhadores terceirizados são obrigados a pagar
estacionamento caro ou estacionar seus veículos na rua, correndo risco de assaltos e
violência. São diversas as ocorrências, que são inclusive de conhecimento da companhia.
Por outro lado, numa demonstração de incoerência, a estatal continua divulgando a
sua “Regra de Ouro”, afirmando tratar a vida dos trabalhadores como prioridade. Mas
lembrando um ditado antigo “na prática a teoria é outra”.

TRANSPETRO

Na madrugada do dia 01/11, três assaltantes invadiram a estação da Transpetro por um
portão lateral e foram surpreendidos pelo vigilante. Houve troca de tiros. Apesar do susto
e do perigo a que foi exposto, o trabalhador passa bem e não foi atingido pelos disparos
da arma de fogo. O episódio trouxe à tona o medo e a insegurança que rondam a estação,
agravados pela redução de custos e de efetivo de pessoal, que são o carro chefe da
política da atual direção do Sistema Petrobrás. De acordo com os trabalhadores, as rondas
periódicas que eram realizadas na área interna da estação, foram suspensas. No local onde
eram lotados dois vigilantes, agora só restou um, que fica restrito à guarita de entrada.
Alvo de constantes casos de vandalismo em suas unidades, a Transpetro dobra sua aposta
na insegurança ao negligenciar a vigilância de suas estações. Cada vez mais a vida dos
trabalhadores é colocada em segundo plano, na busca por redução de custos promovida
pela gestão do Sistema Petrobrás, com cortes nas equipes de apoio e no escopo de
manutenção, além de mudanças no transporte.

FAFEN

Nem um grão de ureia. Esse é o resultado de uma parada de manutenção desastrada
e com um efetivo operacional reduzido. Desde que terminou a Parada de Manutenção
“programada” da FAFEN-BA, dia 06 de outubro, a unidade não conseguiu até o momento
partir sua planta de ureia. Os operadores remanescentes do O&M imposto pela Petrobrás
se esgotam em dobras de turno subsequentes para conseguir operar uma planta que
voltou pior do que foi entregue à manutenção. Gerentes e CTO`s vindos de outras unidades
teimam em acreditar que conhecem as plantas da FAFEN-BA emitindo instruções
incompreensíveis para corrigir as falhas de manutenção da parada. O Sindipetro Bahia
orienta a força de trabalho a agir estritamente dentro dos procedimentos da empresa não
permitindo descumprimento das REGRAS DE OURO e das normas de segurança.

Tão pouco na mídia tradicional
Como dizer #Iammogadishu?

Povo marcado. Na vida real,
fome, precariedade
Na vida real muitas faltas
Falta sangue para salvar vidas
Mas o vermelho foi para as
bandanas
Ocupando as ruas e gritando
Nós por nós
“Venha ajudar uns aos outros”
Ainda assim tentaram deixar este
grito reprimido
11 de setembro da Somália foi um
absurdo
Mas desta vez o mundo não parou
Morreram negros africanos
Assim como morreram negros
baianos num barco
E no que deu?
Todos negros, mestiços
Latinos, africanos
Até quando?
Ou quando não mais?
Seremos cor, raça, etnia, religião?
Deveríamos ser humanidade
solidaria
Marchando pela paz e dignidade
#Eusoumogadíscio.
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GIRO NAS BASES

A hashtag? Não colou no mundo
virtual

Como ser parte de um povo
condenado a marginalidade
internacional?
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UO-BA/EVF

A direção do Sindipetro Bahia recebeu denúncia de que a Petrobrás está em fase de
estudos para entregar o sistema operacional da EVF e Manatti para a empresa Exterran,
velha conhecida dos trabalhadores pela conduta de violação das leis trabalhistas e
descumprimento de acordos coletivos de trabalho. O sindicato e os trabalhadores já
demonstraram que vão resistir a esse golpismo e entrega do patrimônio que pertence ao
povo brasileiro.
Quer saber mais sobre os assuntos acima? Acesse www.sindipetroba.org.br
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k MOBILIZAÇÃO

Frente Ampla luta contra saída da Petrobrás
do Nordeste e do Norte capixaba
Uma Frente Ampla em Defesa da Petrobrás foi criada e lançada pelos Sindipetros da Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe/Alagoas e
Pernambuco/Paraíba com uma missão
difícil, mas não impossível, segundo os
seus integrantes, que se reuniram em
Recife, no dia 18/10, com o objetivo de se
organizar para reverter a decisão da Petrobrás de encerrar suas atividades nas
regiões do Nordeste e Norte capixaba.
A Frente tem também a participação da FUP, CNQ, FNP, CUT, CTB, CSP
- Conlutas, MST, MAB, UNE, MPA, Levantar Popular da Juventude, além de
outros sindicatos e centrais sindicais,
sendo aberta a qualquer entidade que
encampe a luta em defesa da estatal,
com foco no fortalecimento das atividades de exploração e produção de
petróleo no Nordeste e Espírito Santo.
Representantes de várias dessas entidades compareceram ao encontro, referendando a criação da Frente.
De acordo com o diretor do Sindipetro Bahia, Radiovaldo Costa, durante
o encontro o entendimento de todos e
todas foi o de que essa luta é coletiva e
extrapola as barreiras da questão sin-

dical petroleira. “Não estamos tratando
de acordos, de direitos, de benefícios,
nosso objetivo é discutir o macro, a
economia, a geração de emprego, as
melhorias que esses estados podem
ter com a continuidade da Petrobrás em
suas regiões, que já estão sendo impactadas pela venda de ativos da estatal
e o fechamento de unidades. Lutamos
também pelo fortalecimento da Petrobrás enquanto empresa pública”, esclarece Radiovaldo.
Ao final do encontro foi definido um
conjunto de ações que vão ser colocadas em prática imediatamente e também ao longo do ano de 2018. A ideia,
explica o coordenador do Sindipetro
Bahia, Deyvid Bacelar, “é manter uma
Frente permanente, que possa fazer
uma atuação contínua, envolvendo
a categoria petroleira, a sociedade e
também parlamentares, prefeitos e governadores das regiões afetadas, para
que se sensibilizem, se posicionem e
participem dessa luta”. Deyvid ressalta também a necessidade de a estatal
não mudar o foco, cumprir seu papel e
continuar agindo com responsabilidade social e ambiental.

Confira os principais encaminhamentos tirados no encontro da Frente

C Realização de Audiência Pública na Comissão de Minas e Energia do
Senado, que está sendo articulada pela senadora Fátima Bezerra (PT- RN).
C Construção da realização de Audiência Pública na Comissão de Minas
e Energia da Câmara dos Deputados.

C Iniciar trabalho de mobilização e convencimento dos senadores e
deputados federais desses estados diretamente impactados (Espirito
Santo, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará),
apresentando os impactos e prejuízos para os estados, municípios e
população em geral, com a saída da Petrobrás dessas regiões.
C Organizar encontros com a presença dos deputados estaduais,
governadores, prefeitos e vereadores dos estados e principais cidades,
onde há instalações da Petrobrás. O objetivo é mostrar os prejuízos com
essa decisão da Petrobrás e traçar ações conjuntas contra o desmonte
da empresa nessas regiões.
C Ingressar com ações na justiça com o objetivo de barrar a privatização
de qualquer unidade.

C Promover um Dia Nacional de Luta em Defesa da Petrobrás no Nordeste
e no Norte do Espírito Santo, com diversas atividades e mobilizações.

C Divulgar campanha nas redes sociais, sites e boletins dos sindicatos,
centrais e movimentos sociais, após a criação de uma marca especifíca,
estendendo a campanha para a mídia externa.

C Elaborar uma cartilha sobre a história, importância e o papel da Petrobrás
nesses estados, para ser distribuída em escolas e universidades.

k CAMPANHA REIVINDICATÓRIA

Setor privado: mobilizar para avançar!
Em campanha
reivindicatória, os
trabalhadores do
setor privado, cuja
data base é o mês
de setembro, têm
participado de uma
série de atividades
buscando avanços
nas negociações.
Acompanhe:

NEGOCIAÇÕES FEITAS PELO SINDIPETRO BAHIA
Acordos fechados (data base setembro)

C CONTERP – Reajuste de 3%, com ganho real de 1.3%,
reajuste de 3.1% no ticket refeição, abono de R$ 80.

C BRASERV – Ganho real de 1,3% no reajuste salarial, abono
de R$ 500,00, pago em duas vezes (outubro e novembro),
ticket alimentação de R$ 334,00 (reajuste de 3,4%) e
ticket refeição de R$ 18,00 (reajuste de 4,17%). O reajuste
salarial foi de 3%.
C ALVOPETRO – Reajuste de 1,71% no salário e ticket.
C PASON

C SANTANA – ACT fechado por dois anos, 2.26% de reajuste
no salário e ticket.

Em negociação

C PETRORECÔNCAVO – Trabalhadores rejeitaram proposta de 1% de
reajuste e apresentaram contraproposta de 2,5% de reajuste, entre outras.
C NOVA PETRÓLEO (aguardando proposta da empresa)
NEGOCIAÇÕES QUE ESTÃO SENDO FEITAS PELA FUP
COM SUPORTE DOS SINDIPETROS
C PERBRÁS / SUPERIOR / HALLIBURTON / EXTERRAN
EXPRO / VARCO (em andamento).
• Também está em negociação o acordo da empresa Pinamak
(data base agosto). Já os ACTs da Schlumberger e Beker, cuja
data base é maio, estão fechados.
• Em fase de construção de representação sindical – Imetame,
Oil e Grantierra (essa última sob medidas judiciais)
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k CONTRARREFORMA TRABALHISTA

Foco da Petrobrás é precarizar e reduzir direitos
A direção da Petrobrás seguindo a cartilha do governo golpista de Temer (PMDB)
e seus aliados do DEM, PSDB e outros
partidos de direita, está se antecipando
e instalando a contrarreforma trabalhista na empresa, através dos contratos
das terceirizadas. O enredo é o seguinte:
a Petrobrás reduz o valor dos contratos
com as terceirizadas, que por sua vez
demite seus trabalhadores ou propõe redução de salário. Quem aceita, continua
exercendo as mesmas funções com salários mais baixos. Houve casos de proposta de redução de até 70% do salário.
O que estamos percebendo é que na
antessala da contrarreforma trabalhista, muitos estão se aproveitando para
aumentar sua margem de lucro, demitindo, reduzindo salários dos que ficam,
ou contratando novos empregados com
salários mais baixos.

S
ESTES SÃO OBAHIA
DA
DEPUTADOS M CONTRA
QUE VOTARAIGAÇÃO,
A INVEST EMER
T
A FAVOR DE

É a nova ordem que se instala no
Brasil, alerta a economista e supervisora técnica do DIEESE, Ana Georgina Dias,
“com ela, a precarização do trabalho,
além de possível, passa a ser legal”. Para
Georgina “a contrarreforma traz inúmeros riscos aos trabalhadores, que serão
lançados à voracidade do mercado, tendo que lidar com o aumento da força do
empregador, desequilibrando a balança,
que traz de um lado o patronato e do outro os trabalhadores e o sindicato”.
O coordenador do Sindipetro Bahia,
Deyvid Bacelar, lembra que no caso da
Petrobrás, os empregados diretos também estão vendo seus direitos serem
ameaçados. “A direção da estatal já deixou claro que a sua intenção é de retirar
direitos”, afirma Deyvid, que cita como
exemplo a Eletrobrás, que ainda nem
teve sua venda concretizada e a dire-

ção da empresa já anunciou a demissão em massa de quase 70 empregados
da Eletrobrás Distribuição Roraima. De
acordo com o Sindicato dos Urbanitários de Roraima, a estatal não se proõe
a fazer nenhum acordo administrativo
com aqueles que estão aposentados ou
prestes a se aposentar.
Deyvid lembra ainda que a Petrobrás,
através do seu diretor de Assuntos Corporativos, Hugo Repsold, divulgou que
não haverá mais concursos públicos
ou PIDV. A ideia segundo Repsol “é fazer
acordos diretos com os trabalhadores,
um novo modelo possível a partir da reforma trabalhista, que passa a valer no
mês de novembro”.
Diante desta conjuntura, mais do que
nunca, garantir os direitos dependerá da
força e capacidade de resistência da categoria. Sozinhos, os sindicatos e a FUP,

não vão conseguir ir muito longe, por
isso a Federação reafirma “o ACT vai ter
o tamanho da luta da categoria”.
Vamos dar continuidade à nossa
luta nas ruas. Vista sua camisa
laranja e participe!

10nov
No dia 10/11, sexta-feira,
vamos dizer NÃO À REFORMA
TRABALHISTA, atendendo
ao chamado da CUT, CTB e
demais centrais sindicais.
5h - Paralisações nas bases
11h - Caminhada do Campo
Grande até a Praça Castro
Alves
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PASSO A PASSO
PARA FILIAÇÃO

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

Boletim Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema Petrobrás
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Preencha,
assine e
digitalize
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