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Brigada Petroleira consegue adiar
no Senado votação do PLC 78, que
entrega o Pré-Sal.
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Adicione
71 99924-2999

2

Advogado da FUP, Normando Rodrigues,
fala sobre a insegurança jurídica e as
armadilhas que rondam o PCR.
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Saiba o que os candidatos à
presidência propõem para o Sistema
Petrobrás.

4

O Brasil arde
em chamas

Eleições são a única
chance para devolver a
dignidade ao povo brasileiro
O incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro
– mais antiga instituição cientifica do país, no domingo (2/09)
- transformando em cinzas 200
anos de história, é emblemático e
pode ser utilizado como metáfora
da atual situação do Brasil.
Assim como o museu, estamos assistindo à destruição da
educação, da saúde, da ciência e
dos direitos trabalhistas. A (PEC)
241/2016, que congelou os gastos
públicos por 20 anos, para pagar a
dívida pública, atingiu, em cheio,
essas áreas tão sensíveis e essenciais para qualquer povo e nação.
Por outro lado, a aprovação
da PEC não foi levada em conta

pelo presidente golpista, que em
busca de apoio político, fez concessões financeiras e não mediu
gastos para agradar aos aliados,
aprovando, inclusive, aumento de
16,38% para o judiciário federal.
Outro baque foi a reforma
trabalhista, que já traz consequências negativas para os
trabalhadores, e, agora, com a
legalização da terceirização da
mão de obra em todas as atividades fins e a permissão da
quarteirização, a precarização
do trabalho vai aumentar na
proporção que vão diminuir os
concursos públicos.
No caso dos petroleiros a
conta é uma das mais salgadas.

Além do desmonte do
Sistema Petrobrás, que
está sendo vendido,
unidade por unidade,
a preços bem abaixo do
mercado, a atual gestão da
companhia está atacando os
direitos dos trabalhadores
da ativa, aposentados e
pensionistas.
Esse é o Brasil de hoje.
Mas, felizmente, ainda há
esperança de mudarmos esse
quadro no dia 7 de outubro, elegendo candidatos que de fato representem os trabalhadores.
Procure se informar e não vote
em candidatos, seja para a Presidência, Senado, Câmara Federal e

k 7 DE SETEMBRO

Petroleiros defendem soberania nacional
no Grito dos Excluídos

No 7 de Setembro, Dia da Independência do
Brasil, a diretoria do Sindipetro Bahia ocupou as
ruas do Centro de Salvador para participar do
24º Grito dos Excluídos.
Os petroleiros e petroleiras fizeram parte do
parte do Bloco da Soberania, e juntamente com
a Frente Brasil Popular, deram visibilidade à

luta contra a privatização do Sistema Petrobrás,
do Pré-Sal e da Eletrobrás, reivindicando ainda a retomada do projeto popular democrático
por um país independente e soberano. Os petroleiros também levaram a luta por um Brasil
soberano para as ruas das cidades de Feira de
Santana e Alagoinhas.

Assembleia
Legislativa da
Bahia, que vão dar continuidade a esse projeto
entreguista. Não vote em
quem quer privatizar a Petrobrás, acabar com a AMS e
com o Plano Petros.
Vote em quem defenda
a soberania do Brasil, nossas riquezas naturais, nossos
empregos e direitos. Garanta a
representatividade da categoria
petroleira nos espaços legislativo e executivo.

JORNAL

diálogo

10 DE SETEMBRO 2018 | 243

k BRASÍLIA

2

Brigada petroleira consegue adiar no Senado votação
do PLC 78, que entrega o Pré-Sal

A Brigada Petroleira, criada pela
FUP e composta por diretores de diversos sindipetro´s do Brasil, representando nacionalmente a categoria,
tem feito um excelente trabalho na
Câmara e no Senado Federal.
Trata-se de um trabalho de “formiguinha”, de dia- a dia, de passo a passo. Neste caminhar seguro e contínuo,
a Brigada vem cumprindo o seu papel
na defesa dos interesses da categoria e
do povo brasileiro, uma vez que essa é
uma luta ampla que abarca a defesa da
soberania nacional.
Munidos de estudos econômicos contundentes, os petroleiros visitam os gabinetes dos parlamentares, argumentando
contra aprovações de projetos que ferem
o interesse da nação brasileira.
Na terça-feira, (4/09), a Brigada,
junto com os eletricitários, obteve mais

k SINDICATO CIDADÃO

uma conquista garantindo o adiamento da votação em regime de urgência
no Senado dos Projetos de Lei Complementar 77 e 78/2018, que liberam a
venda das distribuidoras da Eletrobrás
e de 70% dos cinco bilhões de barris de
petróleo que a Petrobrás contratou via
Cessão Onerosa do Pré-Sal.
O PLC 77, que trata da privatização
das Distribuidoras de Energia e de Sistemas Isolados da Eletrobrás no norte
e nordeste foi aprovado nas comissões
de Infraestrutura CI e de Assuntos Econômicos CAE do Senado. Segue para
discussão no plenário, somente após
as eleições, no dia 09/10, onde serão
discutidos as emendas e os destaques
apresentados ao Projeto de Lei.
A votação do PLC 78, que obriga a Petrobrás a vender até 70% da
área localizada no pré-sal da Bacia

Feira da Solidariedade
cadastra quase 300
doadores de medula óssea

Promovida pelo Sindipetro Bahia,
com profissionais das áreas de fisioterapia, enfermagem, psicologia, entre
outros, a Feira, que aconteceu em Madre de Deus, de 28 a 31/08, contabilizou
mais de mil atendimentos, 165 bolsas
de sangue arrecadadas pelo HEMOBA
e quase 300 cadastros realizados para
o banco de doadores de medula óssea.

de Santos, também foi adiada para
depois das eleições. De autoria do
deputado federal José Carlos Aleluia
(DEM-BA), o projeto já foi aprovado, a
toque de caixa, pela Câmara dos Deputados Federais, no dia 20 de junho,
sem qualquer debate nas comissões.
Com o seu esforço, a Brigada Petroleira garantiu que o PLC 078/2018
fosse distribuído para as comissões
de Assuntos Econômicos, de Serviços
de Infraestrutura e de Constituição,
Justiça e Cidadania. A senadora Fátima Bezerra (PT/RN) ainda aprovou
na Comissão de Desenvolvimento
Regional requerimento para que o
projeto seja também analisado nesta Comissão. O mesmo pleito foi feito
pelo senador Paulo Paim (PT/RS) na
Comissão de Assuntos Sociais.
(Fonte – Sindipetro Bahia e FUP)

k DEBATE

Na pressão
Criado pela CUT, o site NA PRESSÃO é uma ferramenta que permite enviar e-mails ou contatar pelas
redes sociais ou por telefone parlamentares, juízes, ministros ou qualquer outra autoridade ou representante do povo.
Acesse https://bit.ly/2MulP81
e ajude a divulgar o site para que
possamos pressionar os senadores
a não votarem os projetos que facilitam a venda da Cessão Onerosa do
Pré-Sal e das distribuidoras da Eletrobrás.
Fonte (CUT)

Categoria se une para
defender seus direitos na
Petros e na AMS

Acesse o link e leia a matéria completa
em: https://bit.ly/2oVQP6z
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A diretoria do Sindipetro Bahia
reforça a orientação da não adesão
ao PCR (Plano de Carreiras e Remuneração), o que, aliás, é uma unanimidade entre os sindicatos dos
petroleiros, sejam eles ligados à FUP
ou à FNP. A AEPET também é contra.
Para o assessor jurídico da FUP,
Normando Rodrigues, as muitas dúvidas comuns entre os empregados
da Petrobrás refletem o amadorismo e a irresponsabilidade com que
o PCR foi gestado e implementado.

ENTREVISTA:
Normando Rodrigues

1. Diálogo - O PCAC está no Acordo Coletivo?
Normando Rodrigues (NR) - Uma
das mentiras gerenciais recorrentes
acusa o PCAC de não estar protegido pelo Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT). O PCAC foi negociado e construído em Grupo de Trabalho paritário (Petrobrás e FUP), por mais de

k ALERTA

Petrobrás
confisca
abono do PCR

Acesse o link e leia a
matéria completa em:
https://bit.ly/2NzBbbU

2 anos. Quando entrou em vigência,
em 2007, foi instituído por "Carta Compromisso" que era condição para assinatura do ACT 2007-2009. Portanto,
uma regra anexa ao acordo coletivo,
desde então incorporada ao patrimônio jurídico dos empregados da Petrobrás. Com força de ACT, o PCAC oferece
segurança jurídica aos trabalhadores,
enquanto que o PCR explicitamente submete o trabalhador a qualquer
mudança que a Diretoria Executiva
resolva fazer, no futuro.
2. Diálogo - E quando acabar o
ACT?
NR - O atual ACT terá sua vigência expirada em 31.08.2019. A partir
daí, tudo o que acontecer resultará
da correlação de forças entre os trabalhadores, através de seus sindicatos e a gestão da Petrobrás, seus
aliados no Governo, no Judiciário, e
na grande mídia golpista.
Muitos querem fugir à realidade,
e se iludem com o mito de “garantir
os direitos do ACT, na Justiça”. Isso é
uma MENTIRA, a qual, no entanto,
favorece alguns espertalhões que a
vendem. O futuro do PCAC, da AMS
(que o Governo Temer DECLAROU
QUERER ACABAR, com a Res. 23),
da Petros, da RMNR, e de todos os
demais direitos do melhor ACT da
classe trabalhadora brasileira, depende deste embate.
3. Diálogo - Sem o ACT, o PCAC
acaba?
NR - Num cenário de impasse,
em que os empregados da Petrobrás
fiquem sem ACT, o PCAC passa a ser
um direito individual. Ou seja, sem o
ACT, o PCAC passará a ter a mesma
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PCR causa insegurança
jurídica e deixa trabalhador
vulnerável
PCAC

PCR

Foi negociado com a FUP;

Foi imposto pela empresa;

Vinculado ao contrato de trabalho;

Não tem garantia e segue normas internas da empresa,
que podem ser alteradas de acordo com decisão gerencial;

Cargos e atividades claramente deﬁnidos;

Busca legalizar o desvio de função, com sobrecarga
de trabalho e facilitando a extinção de cargos,
a terceirização da atividade ﬁm e a privatização;

Progressão deﬁnida da carreira, em 12, 18 e 24 meses;

Com o ﬁm dos avanços de níveis de 18 e 24 meses,
subordina ainda mais a carreira do trabalhador aos
desmandos dos chefes, sujeitando ao assédio moral
e às transferências forçadas, ainda que prometa
que será por “livre iniciativa”;

Atividades com carreiras deﬁnidas e regras claras;

Acaba com a isonomia, criando dois planos
com diferenciações de mobilidade e progressão;

Respeita a Constituição e o Concurso Público;

É inconstitucional, pois fere o princípio da investidura
e a democracia dos processos seletivos;

Fortalecimento do ACT;

Esvaziamento do ACT;

Fortalecimento do Sindicato e da categoria;

Enfraquecimento do sindicato e da categoria;

De acordo com as leis, o que garante a segurança jurídica.

Insegurança jurídica.

força que o PCR. Com a diferença de
que o PCR já pré-autoriza qualquer
mudança pra pior, e o PCAC não.
Claro, na relação Capital × Trabalho, nenhum direito individual
está tão protegido como um direito
coletivo, garantido por ACT. Daí a
ironia dos gerentes que fazem terror,
dizendo que o PCAC, sem o Acordo
Coletivo, será frágil: usam isso para
vender o PCR, que já é frágil.
4. Diálogo - O PCR acaba com a
RMNR? E as ações?
NR - Um dos objetivos do PCR é
reduzir as diversas tabelas salariais
do mecanismo da RMNR a apenas
duas. Se essa meta é verdadeira, instituir o PCR e manter a RMNR seria
trocar 6 por meia dúzia. Por sua vez,
como a adesão ao PCR pré-autoriza
qualquer modificação, nada impede
que a regra de níveis e promoções

seja modificada para excluir da ascensão funcional o empregado que
tenha ações judiciais, ou passivos
trabalhistas a receber.
Claro, haverá aquele bacharel de
plantão a dizer:“- Isso seria inconstitucional! Atacaria o direito de petição (Art. 7°, XXXIV, a)!”. A resposta é
simples:“- companheiro! O PCR, em
si, e seus ‘cargos amplos', já atacam
a Constituição (Art. 37, II)! E por isso a
FUP entrou com ação de improbidade
administrativa contra o presidente, diretores e conselheiros, da Petrobrás.”
Em resumo:
- Todos os direitos do ACT
(PCAC; AMSD; Petros; RMNR;
14×21; 5ª turma...) dependem do
conflito Petrobrás×Sindicatos,
marcado para 2019. O Brasil que
sair das urnas, em menos de um
mês, definirá esse conflito.

Nota de repúdio
à violência
A diretoria do Sindipetro Bahia registra o seu repúdio ao atentado contra um dos candidatos à presidência
da República, ocorrido no dia 06 de
setembro. Em um país que se pretende
verdadeiramente democrático, as disputas têm que ser feitas no campo do
debate político e esse tipo de ato extremo não pode ser tolerado.

No entanto, é bom registrar também
que essa onda de intolerância e ódio tem
sido incensada pela grande mídia nacional, pelo menos, desde as manifestações
de 2013.
Houve vários episódios de hostilidade e de violência contra políticos de
esquerda, sem muita repercussão na
mídia ou com repercussão controlada, a

exemplo dos tiros contra a caravana do
ex-presidente Lula e do episódio de tiros
dados contra um integrante do Comitê do
candidato Boulos.
E o mais grave, foi o assassinato da
vereadora Marielle, até hoje sem solução.
Que sigamos com mais tolerância,
menos injustiça e que prevaleça a vontade popular nas eleições de 2018.

