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ELEIÇÕES SINDICAIS

Direção do Sindipetro Bahia dá início
ao processo eleitoral da entidade
A categoria petroleira participa, nesse
ano, de mais uma eleição. para renovação dos membros da Direção do
Sindipetro Bahia, ou seja, o Plenário
do Sistema Diretivo da entidade. A
atual diretoria executiva já deu início
ao processo eleitoral, conforme determina o Artigo 56 do Estatuto Social do
Sindipetro Bahia.
O Edital de Convocação da eleição
foi publicado no jornal A Tarde, no dia
18/01/2017, com ampla divulgação, informando que a eleição será, nos dias
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de março e 01
de abril de 2017. Se o quórum não for
atingido nessa primeira votação, será
realizada uma segunda votação, nos
dias 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de abril
de 2017, e, se mais uma vez, o quórum
não for atingido, haverá um terceira e
última votação nos dias 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13 e 14 de maio de 2017.
O horário de votação será das 08
horas às 18 horas, na sede do Sindicato, na Rua Boulevard América 55, e nas
subsedes do interior, nas cidades de:
Alagoinhas; Candeias; Catu; Entre Rios;
Feira de Santana; Madre de Deus; Mata
de São Joao; Santo Amaro; São Francisco do Conde; São Sebastião do Passé;

Serrinha. Nas áreas operacionais, das
empresas petroleiras, da base de representação do Sindicato, o horário de
votação poderá ser de até 24 horas.
A Comissão Eleitoral, que coordenará todo o processo eleitoral, foi eleita,
em Assembléia Geral Extraordinária AGE, realizada no dia 27/01, às 10h, em
segunda convocação, na sede do sindicato. Foram eleitos, para compor a Comissão Eleitoral, os sócios do Sindicato
David Leal (Petrobrás – EDIBA), Charliton Roberson (Petrobrás – RLAM) e
José Lopes (Petros - aposentado).
Para compor a Comissão Eleitoral,
conforme prevê o Estatuto, cada uma
das duas chapas inscritas indicaram
dois representantes. A Chapa 1 indicou
Paulo Cesar Martin, da Petrobrás (UO
BA) e Deyvid Bacelar, da Petrobrás
(RLAM). A Chapa 2 indicou Renato
(aposentado) e Marcos André (EDIBA).
O Estatuto da entidade determina
que a eleição do Sindipetro Bahia, para
ter validade, precisa que, na primeira
votação, mais da metade dos seus sócios participem, ou seja, no mínimo,
50% + 01.
Desta forma você aposentado ou
pensionista, terá um papel fundamen-

CONSELHO DELIBERATIVO
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CD cobra novo prazo de adesão ao Acordo Administrativo
para pagamento dos níveis de 2004, 2005 e 2006.

tal nessa eleição. Para que a nova direção do seu Sindicato seja eleita, já na
primeira votação, será preciso que você
compareça na Sede ou nas Sub-sedes
do Sindipetro Bahia e vote para escolher a chapa que irá dirigir a sua entidade no próximo mandato. Participe!
Seu voto é muito importante!

Em tempos de golpe,
fortalecer o sindicato
é fundamental
O ano de 2017 chega com muitos
desafios para a população brasileira,
e, particularmente para os petroleiros e petroleiras, que estão vendo
seus direitos trabalhistas sendo
ameaçados e o Sistema Petrobrás
se desfazendo, com seu patrimônio
sendo vendido a preço de banana.
A atual direção da empresa, do
governo golpista de Michel Temer,
já deixou claro que muitos direitos
serão eliminados e que demissões
podem acontecer, principalmente
com a venda de ações de unidades

SAÚDE

como a Rlam, Fafen, Pbio, Temadre,
Transpetro, poços de petróleo, BR
Distribuidora e Termoelétricas.
A intenção desse governo golpista é sucatear e reduzir o Sistema
Petrobrás à exploração do pré-sal,
logicamente, dividindo essas reservas com os gringos.
É diante deste cenário que os
petroleiros e petroleiras da Bahia
participam de mais uma eleição
sindical e é exatamente essa conjuntura que faz com que esse pleito
seja ainda mais importante e exija a
participação de todos e todas.
Fortaleça o seu sindicato!
Participe da eleição do Sindipetro Bahia .
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FUP exige melhorias na gestão da AMS e regularização do
reembolso do Benefício Farmácia.
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NÍVEIS

Conselheiro Deliberativo cobra novo prazo
de adesão ao Acordo Administrativo para
pagamento dos níveis de 2004, 2005 e 2006
Nosso Conselheiro Deliberativo eleito
na Petros, Paulo César, alerta que, ainda há vários assistidos (aposentados e
pensionistas) que, apesar de terem direito a receber o pagamento dos níveis
de 2004, 2005 e 2006 e de não terem
ingressado na justiça, estão impedidos
de fazer o Acordo administrativo com
a Petros, para poderem receber esse
pagamento.
Isso acontece porque o prazo de
adesão ao Acordo administrativo se
encerrou em 31/10/2015 e, até a presente data, a direção da nossa Fundação, ainda não estabeleceu um novo
prazo de adesão.
Por esse motivo, Paulo Cesar, nosso Conselheiro eleito, vem cobrando
da direção da Petros que seja aberto
um novo prazo de adesão para esse

Acordo administrativo.
Além desses assistidos, Paulo Cesar, também conhecido como ”PC”,
defende que todos os participantes e
assistidos, que ingressaram na justiça
e perderam suas ações, referentes ao
pagamento dos níveis, também possam aderir a esse acordo administrativo, entretanto, nesses caso, teriam
direito, somente, à revisão do seu benefício, sem o pagamento de valores
atrasados.
Para o Conselheiro eleito, “não é
justo que num plano mutualista e solidário, como o Plano Petros, esses assistidos não possam ter, pelo menos,
à revisão dos seus benefícios”. “Além
do mais”, diz Paulo César, “quando o
equacionamento do déficit do plano
for cobrado, todos os assistidos serão

chamados para pagar essa conta, desta forma, não é correto que esses assistidos, que não tiveram, pelo menos,
à revisão dos seus benefícios, paguem
essa conta também”.
Até o encerramento do prazo de
adesão, a Petros recebeu 19.736 TTI`s
(Termos de Transação Individual).
Desse total, 17.615 assistidos já rece-

beram os seus pagamentos e tiveram
seus benefícios revisados, restando
apenas 41 para serem pagos. Os demais processos, 2.039, foram indeferidos. Desta forma, do total de 17.656
TTI deferidos, 99,77% já receberam o
pagamento dos níveis e tiveram seus
benefícios revisados (Confira tabela
abaixo).

REVISÃO DE NÍVEL – 2004/2005/2006
ADMINISTRATIVO – PLANO PETROS
Termos
Termos
recebidos processados
19.736

41

Total de
Total de
%
termos
termos
Deferimento
deferidos indeferidos
17.656

2.039

99,77%
POSIÇÃO EM 03/01/2017

CULTURA E TURISMO

A direção do Sindipetro Bahia promove a 1ª Excursão Cultural de 2017, desta vez para Fortaleza, capital do Ceará,
um roteiro turístico dos mais procurados no Brasil e por estrangeiros. A
viagem, que acontecerá no período de
09/03 a 12/03, tem incluído no pacote
as passagens aéreas Salvador/Fortaleza/Salvador, hospedagem em hotel
de luxo e passeios com guia turístico.
O Sindipetro Bahia será responsável por 70% dos custos e os participantes com apenas 30%. Esta excursão
terá a participação dos aposentados
e pensionistas de Salvador que ainda
não foram contemplados em outros

passeios já realizados pelo sindicato.
No roteiro de viagem haverá um
tour pelas praias Morro Branco, Praia
das Fontes e Canoa Quebrada; tour a
Maranguape, com visita ao Museu da
Cachaça, no Ipark, propriedade que
sediou a primeira unidade industrial
da Ypióca e hoje reúne um completo
acervo de mapas, documentos, fotos e
filmes, maquinários, garrafas, equipamentos agrícolas e tonéis de bálsamo.
Este local recebe aproximadamente 10 mil visitantes por mês e é
conhecido como uma das principais
atrações turísticas do Ceará. O Museu
da Cachaça é o resgate da própria his-

Ponte dos Ingleses praia de Iracema

tória da Ypióca, iniciada em 1846, que
se funde com a trajetória da aguarden-

DIVULGAÇÃO

Sindipetro Bahia promove 1ª excursão
cultural de 2017 a Fortaleza, capital do Ceará

te no Brasil. Não perca esta oportunidade e participe!

3

APOSENTADOS
E PENSIONISTAS

nº46 | Fevereiro 2017

NOSSOS REPRESENTANTES

Antônio Barreiros de Almeida, mais
conhecido como “Barreiros”, é de Feira
de Santana e representa os aposentados e pensionistas na diretoria do Sindipetro Bahia. Sua trajetória no ramo
petroleiro começou em 1963, no Rio
de Janeiro, quando entrou na Petrobrás. Logo em seguida, ele casou e foi
transferido para a RLAM. Há mais de
20 anos como aposentado, Barreiros
começou a se interessar pelas atividades sindicais lutando em defesa dos
direitos da categoria.
Aos 68 anos, ele se orgulha de fazer parte da diretoria do sindicato e
ser responsável pela atendimento aos
aposentados e pensionistas na sub-sede de Feira de Santana, a cidade
onde reside: “Sinto-me útil sempre
que posso resolver algo eu faço algo
pelos meus colegas” diz Barreiros.
Para ele, participar da Direção do Sindipetro Bahia é uma forma de manter
os outros associados ainda mais bem
informados sobre seus direitos. “Sempre digo aos colegas aposentados e

pensionistas como é bom participar do
sindicato, principalmente quem está se
aposentando agora, temos vantagens
e direitos que só quem participa tem
conhecimento. Além disso, precisamos
fortalecer o sindicato e por isso defendo
em todos os locais a filiação dos meus
companheiros”.
Assim como Antônio Barreiros, fazem parte também da Direção do Sindipetro Bahia os companheiros João
Teixeira, que atende os aposentados
e pensionistas, na sub-sede de Mata
de São João, e José Batista, que atende
os aposentados e pensionistas na sub-sede de Catu.
João Teixeira iniciou sua carreira na
Petrobrás em 1965, trabalhando em
construções de base e se aposentou
25 anos depois. Para ele, é uma honra
fazer parte da Direção do Sindipetro
Bahia, “onde entrou através do contive que recebeu dos companheiros e até
hoje reconhece a importância de participar de todos os eventos do sindicato,
porque é a entidade que luta e defende

SINDICATO

Conheça mais três aposentados que fazem
parte da Direção do Sindipetro Bahia

os aposentados e pensionistas”.
Outro diretor sindical é João Batista, 76 anos e que atua na sub-sede de
Catu. Ele conta que sempre gostou das
lutas sindicais e por esse motivo acompanhava a militância. Associado desde
que começou sua carreira na equipe de
solda, ele faz questão de ressaltar a importância de ser filiado e participar das

atividades do Sindipetro Bahia. “É bom
participar, saber dos nossos direitos e
benefícios e trabalhar junto aos companheiros que ainda não são filiados para
convencê-los da importância do sindicato para o trabalhador, pois é a entidade que luta e defende os interesses da
categoria, em especial os aposentados
e pensionistas”.

CEPE SALVADOR

Disputa eleitoral prejudica a comemoração
do Dia Nacional dos Aposentados
A direção do Sindipetro Bahia havia
programado uma comemoração especial para os aposentados, no dia 24 de
janeiro, Dia Nacional dos Aposentados.
Infelizmente, o evento que seria no
CEPE Salvador foi suspenso pela direção do clube devido à disputa eleitoral provocada pela chapa de oposição,
que ingressou na justiça e paralisou o
processo eleitoral, que iria escolher a
nova direção do Clube. Infelizmente
essa ação judicial vem prejudicando a
administração do clube, seus sócios e

os aposentados.
Devido a ação judicial da chapa de
oposição, o jurídico da Petrobrás, que
tem participação na administração do
clube, interpretou que enquanto a eleição estiver sub-judice não poderá haver
nenhum evento ou festa no CEPE Salvador, pois, isso poderia ser interpretado,
como uma ação deliberada para favorecer a chapa da atual direção do clube.
O Sindipetro Bahia já havia convidado a categoria e os aposentados para
essa comemoração. Na programação

desse evento estava previsto a realização de torneios de futebol, baralho e
dominó, com troféus aos vencedores.
Após essas atividades, a direção do sindicato faria uma confraternização em
homenagem aos aposentados, trabalhadores que ajudaram a construir essa
grande empresa que é a Petrobrás e
suas subsidiárias, que hoje estão ameaçadas de privatização pelos golpistas
do governo Temer.
O Dia Nacional dos Aposentados foi
criado em homenagem a instituição da

primeira lei brasileira destinada à Previdência Social, em 24 de janeiro de 1923,
pelo então presidente Artur Bernardes:
a Lei Eloy Chaves. O Decreto de Lei nº
6.926/81 determinou o dia 24 de janeiro como o Dia Nacional dos Aposentados no Brasil.
Apesar dessa lamentável episódio,
a direção do Sindipetro Bahia presta as
mais sinceras homenagens aos nossos
companheiros aposentados, pela seu
dia. Viva ao dia 24 de janeiro! Viva ao
Dia nacional do Aposentados!
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FUP cobra melhorias na AMS e regularização
do reembolso do Benefício Farmácia
Em reunião da Comissão de AMS na segunda-feira (06\02), a FUP questionou
os diversos problemas que ocorrem em
relação à operação do programa, que
foi terceirizada para a empresa Conectemed - CRC.
Entre os principais obstáculos enfrentados pelos beneficiários estão o
descredenciamento de diversos profissionais e estabelecimentos de saúde, a
demora na aprovação dos procedimentos e uma série de dificuldades para autorização de exames.
As direções sindicais mais uma vez
criticaram a terceirização da operação
da AMS, afirmando que, ao contrário do
que foi alegado pela empresa, de que a
contratação da Conectemed levaria à
melhoria do atendimento, na realidade, o que está acontecendo é a precari-

zação dos serviços. Um dos exemplos
disso foi o fechamento dos postos avançados de atendimento PA’s, deixando
os beneficiários ainda mais inseguros e
entregues à própria sorte.
Outro questionamento feito pela
FUP foi sobre a falta de transparência
em relação aos custos e ao custeio do
Programa da AMS, bem como no que
diz respeito à evolução dos seus procedimentos técnicos e administrativos.
As direções sindicais cobraram a apresentação periódica destes dados, como
era feito anteriormente.
A Petrobrás tornou a defender o
novo modelo de operação do benefício,
elogiando a estrutura da Conectemed,
mas destacou que ainda há procedimentos que precisam ser melhorados.
Os representantes da empresa reco-
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do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
e precisam ser resolvidos o quanto antes, já que estão causando uma série
de transtornos aos trabalhadores do
Sistema Petrobrás e, principalmente,
aos aposentados, pensionistas e seus
familiares, muitas vezes inviabilizando
a utilização do programa.

BENEFÍCIO FARMÁCIA
Um dos principais problemas que os
beneficiários enfrentam é a solicitação
de reembolso dos medicamentos, num
claro descumprimento do parágrafo
quinto da Cláusula 75 do ACT. A FUP
exigiu uma solução imediata, afirmando que o atual sistema não está funcionando e, portanto, precisa ser revisto.
Neste sentido, as direções sindicais
apresentaram à Petrobrás uma pro-

posta de reestruturação do atual modelo de gestão do Benefício Farmácia,
principalmente quanto ao reembolso
e a entrega de medicamentos em domicilio.
A Petrobrás irá analisar as propostas
apresentadas pela FUP e responderá
na próxima reunião da Comissão de
AMS, que já foi agendada para o dia 17
de fevereiro.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO MÊS DE NOVEMBRO 2016

Salvador

Catu

nheceram que por falta de profissionais,
cuja maioria aderiu ao PIDV, os PA’s da
AMS foram temporariamente desativados, mas anunciou que esses mesmos
postos já estão sendo reabertos.
A FUP ressaltou que os problemas
na gestão do benefício ferem expressamente as cláusula 49, 50, 53, 61 e 75
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Jornal dos Trabalhadores Aposentados
e Pensionistas do Sistema Petrobrás
Sindipetro Bahia

HORA

CIDADE

LOCAL

Segunda: 13/02

10h

Salvador

Cerimonial Ramos, 1ª trav. Domingos Pires, Periperi

Terça: 14/02

10h

Madre de Deus

Subsede do Sindipetro-BA

Quarta: 15/02

10h

São F. do Conde

Subsede do Sindipetro-BA

Quinta: 16/02

10h

Santo Amaro

Lira Filarmônica, Conselheiro Paranhos, 04, Centro

Sexta- 17/02

10h

Salvador

Espaço Show de Bola- Rua Natuba, 01, Pernanbués

Sábado: 18/02

10h

Serrinha

Subsede do Sindipetro-BA

Segunda: 20/02

10h

Lauro de Freitas

Mais Hotel- Buraquinho

Terça: 21/02

10h

Pojuca

Subsede do Sindipetro-BA

Quarta: 22/02

10h

Entre Rios

Subsede do Sindipetro Bahia

Quinta: 23/02

10h

Mata de S. João

Subsede do Sindipetro Bahia

* Assuntos dessas reuniões: AMS, Benefício Farmácia e Déficit do Plano Petros
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