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ELEIÇÃO SINDIPETRO BAHIA

Grande apoio dos aposentados e
pensionistas garante vitória da chapa1
Depois de oito dias de votação – o
processo eleitoral teve início dia 25 de
março e foi encerrado no sábado, 1º de
abril - a Chapa 1, MAIS RENOVAÇÃO,
EXPERIÊNCIA E LUTA, venceu a eleição
com 3.297 votos, enquanto a Chapa 2,
obteve apenas 724 votos, com 58 brancos e 60 nulos.
Dos 4.021 votos obtidos pelas duas
chapas, 81,99% foram para a Chapa 1 e
18,01% para a Chapa 2. Participaram da
votação 4.139 associados.
Os aposentados e pensionistas foram os principais responsáveis por essa
expressiva vitória da Chapa 1, que garantiu a continuidade da atual diretoria do Sindipetro Bahia. Isso porque, os

aposentados e pensionistas, além de
serem a maioria dos associados que
participaram do pleito eleitoral (2.112
eleitores), votaram majoritariamente
na Chapa 1 (1.843 eleitores).
Analisando as urnas onde a grande
maioria dos aposentados e pensionistas votaram, verificamos que a Chapa
1 obteve 1.843 votos, enquanto a Chapa 2, obteve apenas 200 votos. Com
essa votação, a Chapa 1, que também
teve o apoio da FUP e de todos os seus
sindicatos filiados, conseguiu uma vantagem de 1.643 votos, o que garantiu a
vitória da Chapa 1 por ampla maioria.
A direção do Sindipetro Bahia se
orgulha desse resultado e, ao mesmo

tempo que agradece a confiança dos
aposentados e pensionistas na sua
atual gestão, reafirma o seu compromisso de continuar o bom trabalho
desenvolvido nesses últimos anos em

prol desses companheiro(a)s. Confira
na página 4 a tabela de votação com
todos os resultado das urnas, onde
votaram a maioria dos aposentados
e pensionistas.

ELEIÇÃO DO SINDIPETRO-BA
FOI EXEMPLO DE DEMOCRACIA,
LISURA E TRANSPARÊNCIA

cessária para que o associado votasse
com facilidade, eficiência e segurança,
nas 34 urnas instaladas em Salvador e
no interior do estado.
O quórum mínimo exigido pelo Estatuto da entidade era de 3.889 votos,
o que foi superado já no sábado pela
manhã. A apuração dos votos começou
por volta das 22h do sábado, 01/04 e
só foi concluída no final da manhã de
domingo, 02/04.
A Comissão Eleitoral garantiu total
transparência no processo eleitoral,
transmitindo a eleição ao vivo pelo site

da entidade (www.sindipetroba.org.br)
e facebook durante 24 horas. Isto para
assegurar o direito de cada associado
de acompanhar as saídas e chegadas
das urnas, assim como a infraestrutura
de segurança no local, onde estavam
as urnas lacradas, cujos votos já haviam sido coletados, e todo o processo
de apuração do pleito.
Ao final da eleição, em transmissão
ao vivo pela internet, o Conselheiro
Deliberativo eleito da Petros, Paulo
César Martim (PC), destacou e agradeceu a expressiva participação dos apo-

sentados e pensionistas no processo
eleitoral. “É gratificante ver que esse
segmento da categoria permanece fiel
às atividades do sindicato e quando
convocado para fortalecer as lutas da
entidade se faz presente, como ficou
demonstrado nessa vitoriosa eleição”.
PC afirmou que “o trabalho em defesa dos aposentados e pensionistas
continuará na gestão 2017/2020, porque são grandes os desafios, a exemplo da defesa da Petros, da AMS, do
benefício farmácia e de uma melhor
qualidade de vida”.

A eleição que escolheu a diretoria que
estará à frente da entidade no triênio
2017/2020, foi marcada pela democracia, lisura e transparência, que puderam ser testadas desde o início do
processo eleitoral, com ampla divulgação dos locais de votação, das atas das
eleições e das reuniões da Comissão
Eleitoral. O Sindipetro Bahia colocou
em prática toda a infraestrutura ne-

PL-83

Juíz manda pagar ação e Petrobrás
não pode mais recorer
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Chapa 1
3.297

Chapa 2
724

Total
4.139
Brancos - 58
Nulos - 60
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Problemas no atendimento da AMS?		
Participe da reunião da Caravana da informação
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EXERCÍCIO DE CIDADANIA

Francisco Ramos (Chicão) dá seu voto pela continuidade
do trabalho que vem sendo realizado pelo sindicato em
benefício dos aposentados e pensionistas
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PL 83

Juiz manda pagar e não cabe mais
recursos em relação ao mérito
Após mais de 31 anos de idas e vindas
na justiça, tudo indica que chegou ao
fim o processo da PL-83, que beneficia
1.208 trabalhadores que estão nessa
ação judicial.
No dia 26 de janeiro, a coordenadoria de execução e expropriação do
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, divulgou a emissão de sentença
judicial, corrigindo e adequando os valores devidos pela Petrobrás aos participantes da ação da PL-83, que hoje
chegam a R$ 199.619.818,51, líquidos,
dando um prazo de 15 dias para que a
estatal cumpra a decisão.
A Petrobrás perdeu o direito de
recorrer da decisão do juiz, pois o processo correu à revelia, uma vez que a

empresa não se pronunciou no prazo
de 60 dias determinado pela justiça,
após audiência conciliatória que aconteceu em 05/05/2016.
Desta forma, o Sindipetro Bahia
está acompanhando o processo, cujo
“cabeça” da ação é o senhor Abrahão
Sadigursky, e aguarda apenas a manifestação da justiça quanto ao início do
pagamento, conforme planilha anexada pelo juiz ao processo.
Das 1.208 pessoas que têm direito
ao recebimento da PL-83, 174 entram
no quesito espólio, que são os herdeiros daqueles que faleceram. Esses casos, onde ainda há muitas pendências
de habilitações, foram deslocados pelo
juiz e encontram-se em autos eletrô-

nicos apartados de número 000901963.2016.5.05.0015.

BREVE HISTÓRICO
A ação da PL-83 teve início em 1985,
tendo sua execução sido iniciada em
19/04/2001, cujo perito foi nomeado
pelo juízo em 09/10/2003. O primeiro
laudo com cálculos (parciais em relação à totalidade dos exequentes) foi
entregue em 03/09/2008, sendo que
a última planilha de cálculos foi apresentada em 05/11/2015, havendo ainda
um grupo de pessoas sem informações
essenciais para a determinação dos
valores a serem pagos. Após centenas
de desistências e renúncias o processo
que contava apenas com 2.053 empre-

gados, teve seu número reduzido mais
ainda para 1.208, sendo que destes 174
são espólios.
O juiz determinou que “considerando a complexidade desta ação,
duração processual e grande contingente de pessoas envolvidas já fica
determinada a guarda permanente
dos autos (de suas principais peças
processuais), após a extinção definitiva desta execução, para fins históricos, nos termos do art. 3º, parágrafo
2º da Lei 7.687/1987).
A Direção do Sindipetro-BA continuará acompanhando esse processo
e manterá seus associados informados sobre a sua execução final. Fique
ligado!

FAÇA PARTE DA REDE DE WHATSAPP
DO SINDIPETRO BAHIA VOCÊ TAMBÉM
1

Adicione o número (71) 99924-2999
na agenda do seu celular com o nome
Sindipetro Bahia.

2

Depois envie uma mensagem para o número do Sindipetro que você adicionou
no Whatsapp. Informe o seu nome e o da cidade onde reside, não se esqueça de
colocar o código da cidade. Caso more em Salvador, indique o nome do bairro.

OBSERVAÇÃO
Muitos aposentados e pensionistas, tanto em Salvador como de
cidades do interior, já foram cadastrados e receberam informações
e o convite para as reuniões com o Conselheiro Deliberativo eleito
da Petros, Paulo César e os demais diretores e assessores do
Sindicato. Portanto, quem já recebeu o convite e participou da

caravana da informação, não precisa fazer o cadastramento.
Quem ainda não teve nenhum contato através do Whatsapp
do Sindipetro Bahia, adicione o número (71) 99924-2999 na
agenda do celular e passe a fazer parte dessa rede de comunicação
direta entre você e o sindicato.
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CONFIRA A APURAÇÃO FINAL DOS VOTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Urna
1
2
3
4
5
6
7
18
19
21
22
25
28
29
30
31
32
33
34
1
2

Local

Chapa 1

Chapa 2

Salvador – Sede do Sindicato
Salvador – Sede do Sindicato
Salvador – Sede do Sindicato
Salvador – Pernambués e Periperi
Salvador – Liberdade e Ribeira
Salvador – CEPE 2004
Salvador – CEPE Stela Maris
Alagoinhas – CEPE e Hotel Plaza
Alagoinhas – subsede
Catu – subsede
Catu e São Sebastião do Passé – CEPE e subsede
Salvador e Lauro de Freitas- AMS, Petros e Prefeitura
Feira de Santana – subsede
Candeias e Madre de Deus – subsedes Sindiquímica e Sindipetro
Entre Rios, Cardeal da Silva e Esplanada 1
Mata de São João e Pojuca – subsedes
Cachoeira e Santo Amaro – subsedes
São Francisco do Conde – CEPE e subsede
Serrinha – subsede
TOTAL

130
128
119
67
181
161
188
27
101
131
55
62
112
36
20
51
40
158
76
1.843

15
20
13
5
3
12
30
1
12
5
15
13
10
7
4
10
2
23
0
200

Branco
4
1
2
2
2
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
2
43

Nulo

Total

Diferença2

6
0
1
4
2
3
1
0
1
0
0
3
1
0
0
0
0
4
0
26

155
149
135
78
188
176
239
28
114
136
70
78
123
43
24
61
42
195
78
2.112

115
108
106
62
178
149
158
26
89
126
40
49
102
29
16
41
38
135
76
1.643

Subsede, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Câmara de Vereadores
Diferença de votos entre as duas chapas, que dá expressiva vantagem para a chapa 1

Caravana da
informação

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO MÊS DE ABRIL 2017
DATA

Catu

SINDICATO

Alagoinhas

HORA

CIDADE

LOCAL

Segunda: 17/04

10 horas

Salvador

Terça: 18/04

10 horas

Madre de Deus

Espaço Show de Bola – Rua Natuba, 01,
Pernanbués
Subsede do Sindipetro Bahia

Quarta: 19/04

10 horas

São Francisco do Conde

Quinta: 20/04

10 horas

Santo Amaro

Segunda: 24/04

10 horas

Lauro de Freitas

Subsede do Sindipetro Bahia
Lira Filarmônica – Rua Conselheiro
Paranhos, 04, Centro.
Mais Hotel – Buraquinho

Terça: 25/04

10 horas

Pojuca

Subsede do Sindipetro Bahia

Quarta: 26/04

10 horas

Entre Rios

Subsede do Sindipetro Bahia

Quinta: 27/04

10 horas

Mata de São João

Terça: 02/05

10 horas

Salvador

Sábado: 06/05

10 horas

Serrinha

Subsede do Sindipetro Bahia
Cerimonial Ramos – primeira travessa
Domingos Pires, Periperi
Subsede do Sindipetro Bahia

* Assuntos das reuniões: prestação de contas do Sindipetro do ano de 2016; imposto de renda; mudanças no
benefício farmácia; problemas no atendimento da AMS, PL- 83 e resultado das eleições do Sindipetro Bahia

