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JORNAL SEMANAL DO SINDICATO DOS PETROLEIROS DA BAHIA

PARALISAÇÃO

V CONGRESSO D@S PETROLEIR@S DA BAHIA

Petroleiros decidem que não vão negociar
com a direção golpista da Petrobrás
Em primeiro lugar FORA TEMER. Essa foi a
frase mais utilizada pela maioria dos congressistas da ativa, aposentados e pensionistas, observadores, palestrantes e convidados que participaram do V Congresso
dos Petroleiros da Bahia, que aconteceu em
Salvador, nos dias 04 e 05 de junho, no Hotel
Real Classic, com o tema “Só há futuro com
unidade e luta- em defesa da Petrobras, dos
nossos direitos, da democracia e do Brasil”.
A política, o golpe e as ações destrutivas do governo ilegítimo de Temer, que
em poucos dias fez o Brasil retroceder algumas décadas, além da necessidade de
intensificar as mobilizações nas ruas contra

o retrocesso instaurado no Brasil, deram
norte ao congresso.
Os petroleiros tomaram decisões importantes se colocando como agentes atuantes
na sociedade e protagonistas da história.
Uma delas foi não reconhecer e nem negociar com o novo presidente da Petrobrás, Pedro Parente, que já declarou a sua intenção
de vender ativos da empresa e entregar o
Pré-Sal ao capital estrangeiro. Os petroleiros
também se preparam para ajudar na construção da greve geral que vai parar o país.
No olho do furacão e vendo a Petrobrás
ser desmontada, os petroleiros se organizam para enfrentar as forças reacionárias

DEMOCRACIA
O debate político dominou as atenções do congresso que teve a
participação de lideranças da FUP, CUT, CTB, CNQ e DIEESE.
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que querem tomar conta do país. O coordenador geral do Sindipetro Bahia, Deyvid
Bacelar fez um balanço positivo do V Congresso.
Para ele “foram dois dias de debates e
deliberações importantes que nos darão
condições de lutar com Unidade contra
o desmonte e privatização da Petrobras,
contra o Golpe e a destruição da Democracia e da Soberania Nacional”.
O V Congresso teve 182 delegados inscritos, que durante dois dias participaram
de debates sobre a atual conjuntura política do país e analisaram as teses que foram
apresentadas pela categoria e agora serão

enviadas à VI Plenária da Federação Única
dos Petroleiros. Eles participaram também
de uma AGE que aprovou por unanimidade
a prestação de contas de 2015 e a previsão
orçamentária do exercício de 2016 do Sindipetro Bahia.
O V Congresso dos Petroleiros reafirmou que não negociará com este governo golpista, assim como a CUT, a CTB, a
Intersindical e diversas entidades sindicais
têm demonstrado, principalmente até a
votação final do impeachment, no Senado.
Ao final do evento, congressistas e participantes chegaram à conclusão de que “só
há futuro com unidade e luta”.

TESES
Conheça as principais resoluções do Congresso e as moções
aprovadas.
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Abertura – Petroleiros
defendem democracia
e greve geral
A abertura do V Congresso dos Petroleiros da Bahia aconteceu na manhã do
sábado, 04, com uma mesa bastante
representativa, composta por representantes da FUP, CUT, CTB, CNQ, DIEESE e
Sindipetro Bahia. Além do vereador Waldir Pires (PT-BA).
A supervisora técnica do DIEESE, Ana
Georgina, falou sobre a conjuntura adversa
com os golpistas no poder e a oportuna
realização do congresso dos petroleiros
em um momento como esse.
A representante da CNQ e coordenadora do Unificado de São Paulo, Cibele
Vieira, fez uma análise dos últimos acontecimentos no país, ressaltando que os
petroleiros estão no olho do furacão e precisam assumir uma postura protagonista,

não só na defesa dos direitos conquistados nos últimos anos, mas principalmente,
para garantir a democracia.
Já o presidente da CTB, Adilson Araújo,
afirmou que a direita não se conformou
com o fato de ver o povo empoderado,
resultado dos últimos 13 anos do governo
democrático e popular de Lula e Dilma.
Adilson reafirmou que a CTB “não vai negociar com governo golpista”.
O presidente da CUT Bahia, Cedro Silva, que estava representando a CUT nacional, também afirmou que a Central não irá
negociar retirada de direitos, que é o que
o governo golpista está propondo. Para
Cedro, a luta é pela democracia e para trazer de volta a presidenta Dilma, para que
ocupe o seu lugar de forma legitima, com
o respaldo dos 54 milhões de votos que
obteve nas eleições de 2014.
O vereador Waldir Pires (PT-BA) elogiou o Congresso dos Petroleiros e a im-

Abertura do V Congresso teve mesa representativa com a FUP, CUT, CTB, CNQ e DIEESE

Delegad@s tiveram uma participação efetiva no congresso

portância do evento na construção do
enfrentamento aos golpistas e na defesa
da democracia.
O coordenador da FUP, José Maria
Rangel, afirmou que a categoria petroleira precisa “entender o momento que
atravessamos, bastante adverso, e tem
o dever de participar das mobilizações
e manifestações das ruas, em defesa da
democracia e contra a manipulação que a
grande mídia faz o tempo todo”. O coordenador da FUP disse ainda que a classe trabalhadora que teve ganhos e conquistas
nos últimos 12 anos precisa defender esse
legado e fez um alerta: fora da democracia
só existe um caminho, que é a ditadura.
O coordenador do Sindipetro Bahia,
Deyvid Bacelar, alertou o plenário para as
ameaças que os golpistas fazem todos os
dias e o que já fizeram, com apoio de um
Congresso dos mais reacionários dos últimos tempos. Ele convocou a todos, e em

especial as centrais sindicais, para construir a greve geral no país, conscientizando
os trabalhadores dessa necessidade para
barrar o projeto dos golpistas. O coordenador convocou também para a mobilização
geral do dia 10 de junho.

Golpe e retrocesso
dominam debates
no congresso
O V Congresso dos Petroleiros da Bahia
prosseguiu no período da tarde do dia
04/06 com análises de conjuntura e um
produtivo debate político.
A mesa, cujo tema “Brasil uma nação
para todos ou para poucos? A luta contra
o retrocesso e pelo Estado Democrático de
Direito no país” foi composta pelo presidente do PSOL Salvador, Fábio Nogueira,
pelo representante da direção nacional do
PT, Jonas Paulo e pelo membro do Levante
Popular da Juventude, Vitor Alcântara, que
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Petroleiros fizeram protesto contra o governo golpista

falou da necessidade de “olhar para o passado, resgatar a história e aprender com
ela”. Vitor se referia ao golpe de 1964 e as
diversas explicações que levaram à derrota da esquerda na época.
O presidente do PSOL fez uma análise de conjuntura citando a necessidade
de democratização do Estado e a importância dos atores sociais como agentes
transformadores. Jonas Paulo abriu sua
fala reverenciando a categoria petroleira.
Ele lembrou o governo de FHC, quando a
Petrobrás estava sendo “fatiada” e chegou
a mudar de nome para Petrobrax. Mas
isso não aconteceu, afirmou Jonas Paulo,
“devido à ação e luta dos petroleiros, que
fizeram greves e ocuparam as ruas”. Hoje
a Petrobrás está novamente no centro da
batalha, desse golpe.

Qual a saída ?
Houve grande interesse no debate sobre

os planos do governo golpista e projetos
de lei contrários aos trabalhadores e a categoria petroleira. A pergunta proposta
foi: qual a saída? A resposta dada pelos
palestrantes foi mobilização, enfrentamento e resistência, alertando para o fato
de que somente na Câmara dos Deputados há 55 projetos de Lei que prejudicam
a classe trabalhadora esperando para
serem votados.
O ex-presidente da Petrobrás José
Sérgio Gabrielli afirmou que o governo
golpista constitui três graves ameaças ao
país: que dizem respeito à democracia, ao
petróleo e ao desenvolvimento nacional.
Segundo ele, a estatal está sob comando
de um Conselho de Administração que
obedece à orientação do mercado e trabalha para resolver os “problemas” financeiros da empresa com a ideia do curto prazo.
Essa estratégia, ressalta Gabrielli, certamente reduzirá o tamanho e a impor-
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etroleir@s da Bahia

Sindipetro sorteou 60 livros para os congressistas

tância da empresa, quando se sabe que a
sobrevivência dessa atividade - petróleo
– depende da capacidade de integração
das empresas. Portanto, disse ele, “os golpistas querem desintegrar, reduzir e tornar
pequena a nossa gigante Petrobrás”.
Para Aurino Pedreira, presidente da
CTB Bahia, está claro que o golpe que
está sendo dado no Brasil é por conta dos
acertos do Projeto Democrático e Popular
e não dos erros. Ele alerta que “estamos
saindo de um estado social para um estado fiscal, no país”.
O presidente da CUT Bahia, Cedro
Silva, citou os retrocessos que já enfrentamos, “pois em poucos dias do governo golpista retrocedemos muitos anos”.
Para ele a “pauta negativa da Câmara
Federal vai reconduzir o Brasil de volta a
escravatura”.
José Maria Rangel, coordenador da
FUP, denunciou que a Petrobrás vem

sendo bombardeada noite e dia pela imprensa, afirmando que “se não fosse o
governo do PT a empresa nem existiria
mais, pois no governo de FHC diversas
áreas já estavam sendo devolvidas para a
ANP, as refinarias e a Engenharia estavam
sucateadas.

Aprovada por
unanimidade prestação
de contas do sindicato
A Assembleia Geral Extraordinária\AGE realizada na tarde de domingo (05\06), apresentou a prestação de contas do sindicato,
do período de janeiro a dezembro de 2015
e a previsão orçamentária do exercício de
2016 do Sindipetro Bahia.
Após a exposição do diretor financeiro
André Araújo, o plenário aprovou por unanimidade o relatório financeiro, o que também ocorreu com o parecer do Conselho
Fiscal do Sindipetro Bahia.
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Resoluções
O último dia do congresso foi marcado por intensa atividade dos congressistas, que participaram das discussões
de teses e aprovaram muitas que serão encaminhadas
ao VI Plenafup (veja abaixo as principais). A diretoria do
Sindipetro Bahia sorteou entre os delegados e delegadas 60 livros, sendo que 30 do jornalista Paulo Henrique
Amorim- “O Quarto Poder”, e 30 do fotógrafo, Wandaick
Costa- “Esta Bahia Nunca Mais”. Teve também exposição fotográfica das atividades do Sindipetro. No final
foi eleita delegação de 16 delegados para participar da
Plenária da FUP e de outras atividades.
Leia abaixo algumas das resoluções do V Congresso:
 Não participar de qualquer negociação com
os representantes da Petrobrás do governo
golpista de Michel Temer, até a conclusão
do processo de Impeachment da presidente
Dilma Rousseff.

para custear as atividades do Comitê e do
Sindipetro-BA contra o golpe e em defesa
da democracia no Brasil. O recurso advindo
do desconto acima descrito será alocado em
conta bancária exclusiva para esse fim.

 A direção da FUP deverá estar presente
somente nas reuniões das Comissões
previstas no atual ACT, para não caracterizar
judicialmente o seu descumprimento pelas
entidades sindicais e seus representados;

 Referendar a decisão congressual de
descontos extraordinários em Assembléias
Gerais Extraordinárias – AGE´s, com varias
seções, em todas as empresas, unidades,
imóveis e cidades dos três segmentos da
categoria petroleira na Bahia (ativos do
Sistema Petrobrás e das empresas privadas,
aposentados e pensionistas).

 Confecção de livretos em tamanho bolso do
estatuto social e regimento interno do Sindipetro
para associados que solicitarem no sindicato.
 Eleição para delegados que componham e
atendam ao quadro das subsedes.
 O Sindipetro-Ba deverá implementar
campanha de luta contra a venda dos Campos
Terrestres.
 A direção do Sindipetro-BA deve formar
um Comitê em defesa da democracia, que
deverá ser aberto para toda a sociedade civil
organizada e os movimentos sociais e será
supra partidário.
 O Comitê deverá ter orçamento próprio
aprovado pela direção do Sindipetro-BA
e os membros do Comitê serão definidos
pela direção do Sindipetro-BA, levando em
consideração e proporcionando a participação
das forças políticas que se organizam na
categoria e demais membros da categoria
petroleira .
 Implementar um desconto extraordinário de
0,5% para todos os trabalhadores da ativa
representados pelo Sindipetro-BA, incluindo
os aposentados e pensionistas associados

 Criação do CONSELHO CONSULTIVO DE
BASE, com seus membros escolhidos
segundo a mesma proporcionalidade da
eleição para delegados do Congresso 2016.
 Manutenção do atual CURSO de FORMAÇÃO
parceria entre o SINDIPETRO-Ba e UFBa até
o próximo Congresso de 2017 abrindo novas
turmas.
 Utilizar prioritariamente os recursos do
Fundo que será formado pela venda dos
imóveis do novo Sindipetro-BA, conforme
proposta já aprovada no seu III Congresso
para a construção da sua nova Sede no
terreno remanescente do antigo STIEP-BA;
A utilização dos recursos desse fundo será
exclusivamente até o valor da compra e/ou
construção da nova sede e/ou da compra
da nova Sub Sede de Candeias. O restante
do valor será destinado para a reforma das
demais subsede.
 Conforme essa mesma decisão congressual
realizar AGE, para a venda dos imóveis
situados na cidade de Candeias e Salvador,

excetuando a atual Sede do Sindipetro-BA
e para aprovar a utilização desses recursos,
prioritariamente, para a construção da nova
Sede. Para alocação desse recurso, deve ser
aberta Conta Bancário exclusiva para esse fim.
 Adquirir um novo imóvel para substituir
o imóvel onde está a atual Sub Sede de
Candeias.
 Apresentação da mesma proposta de ACT
a todas as empresas do Sistema Petrobrás,
objetivando equalizar as remunerações e
direitos a todos os petroleiros.
 Benefícios sociais iguais entre trabalhadores
próprios e terceirizados
 Curso nas diversas áreas do saber para
aposentados e pensionistas

Aprovadas as seguintes moções:
• Repúdio a aprovação do ministro do apagão
de FHC, Pedro Parente, para a direção da
Petrobrás
• Repúdio à conselheira do CA Betânia
Coutinho por apoiar o nome do novo
presidente da Petrobrás
• Apoio ao Movimento dos Estudantes
• Repúdio à Violência contra a Mulher
• Repúdio ao governo golpista
• Repúdio ao desmonte das Previdência
e perdas salariais dos aposentados e
pensionistas
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