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Jornal do Sindicato dos Petroleiros da Bahia

Retrospectiva 2018

Ato em defesa do Sistema Petrobrás
O ano de 2018 não foi fácil.
Em meio a uma disputa política
pela eleição à presidência da
República, que exaltou os ânimos
do povo brasileiro, com direito a
golpes baixos, fake news e muita
polaridade, a categoria petroleira
viveu como se estivesse em uma
montanha russa.
A Petrobrás, como já aconteceu
diversas desde a sua criação
no governo de Getúlio Vargas,
esteve no olho do furacão, foi
(e continua sendo) objeto de
desejo de grandes petrolíferas
internacionais, que agora
encontram-se em situação
confortável, pois contam com o
aval do próprio governo brasileiro.
Como em um cabo de guerra
- mas sem o equilíbrio da corda
pela força e idade, como acontecia
nas brincadeiras de criança, a
FUP e seus sindicatos filiados,
juntamente com a categoria,

passaram o ano se defendendo
de ataques e lutando, não para
conquistar direitos, mas para não
perdê-los.
Foi um bombardeio: a direção
da Petrobrás tentou impor
muitos retrocessos como o
inconstitucional Plano de Cargos e
Remuneração (PCR), acarretando
perda de direitos e insegurança
jurídica para aqueles, que apesar
dos avisos da FUP, não resistiram
às vantagens financeiras imediatas
oferecidas pela companhia e
aderiram ao plano. Quem resistiu
terá seus direitos preservados.
Outro ataque da Petrobrás
é a tentativa, rejeitada em
assembleias pela categoria, de
mudar o regramento da PLR
futura, que impõe retrocessos
como a vinculação do sistema de
consequências ao regramento da
PLR.
Faltando menos de 15 dias para

o final do ano, mais uma investida:
a imposição do Plano Petros 3, sem
qualquer debate com as entidades
representativas da categoria,
atropelando a proposta unitária
de equacionamento dos déficits
dos Planos Petros do Sistema
Petrobrás (PPSP-Repactuados
e PPSP-Não Repactuados). O
Plano foi aprovado pelo Conselho
Deliberativo da Petros, na noite
do dia 17/12, em meio a uma série
de irregularidades e sem qualquer
transparência.
O ano também foi marcado
pela luta em defesa do Sistema
Petrobrás, em especial contra o
fechamento da FAFEN e a venda
da RLAM, pois a estatal anunciou
a sua decisão de sair da área de
refino e de fertilizantes.
Para fazer frente a essa decisão,
a diretoria do Sindipetro organizou
e participou de audiências públicas
em diversas câmaras municipais e

também na Assembleia Legislativa
da Bahia, na Câmara e Senado
Federal.
A categoria também realizou
greve contra os aumentos abusivos
do preço dos combustíveis e do
gás de cozinha, que culminou na
demissão do então presidente da
Petrobrás, Pedro Parente. Além de
participar da Brigada Petroleira,
que fez um excelente trabalho em
Brasília contra a venda do Pré-Sal.
O ano passou e já temos de
encarar um novo ano, que também
não será fácil, pois já chega com
muitas adversidades que teremos
de enfrentar, se o governo recémeleito fizer tudo o que está se
propondo a fazer. A Petrobrás e os
direitos dos petroleiros continuam
sob ataque, e, somente com união,
solidariedade e mobilização
conseguiremos passar pelo ano
de 2019.
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Início do projeto de recuperação da
memória do Sindipetro Bahia

Assembleia pressiona gerência da
RLAM a suspender parada da U-32
Após pressão, gerência recebe
trabalhadores e sindicato e acaba
suspendendo a parada da U-332

Durante todo o ano o Sindipetro realizou
reuniões com os aposentados e pensionistas
para informar e tirar dúvidas sobre o plano
Petros, equacionamento, AMS, ações jurídicas

Passeata na abertura do FSM - 13
de março

Ato em frente ao prédio da Petros em
Salvador contra o equacionamento do PP1
pelo valor máximo – 06 de março

No 8 de Março, as ruas foram palco
de manifestação das mulheres
petroleiras

Sindipetro participa de audiência na Câmara
dos Deputados, em Brasília, para tratar sobre
os impactos dos desinvestimentos da Petrobrás
na indústria nacional e as consequências na
economia da Bahia e de Sergipe
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Ato em defesa do
Sistema Petrobrás

Dia Nacional contra a
privatização da Petrobrás
- 18 de junho de 2018
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Greve nacional - 30 de
junho
Sindipetro Bahia e FUP no 2
de Julho

Sarau das Pretas

Audiência Pública sobre o Fechamento das
Fábricas de Fertilizantes e Nitrogenados da Bahia
e Sergipe, na Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária do Senado Federal, em Brasília, no dia 10
de abril

Mobilização contra o fechamento da
Fafen

Assembleias para aprovação de
greve nacional - de 02 a 11 de maio

Audiência na Câmara de Candeias Manutenção da Petrobrás na Bahia não é
questão técnica, mas política – 25 de abril

Congressistas posam para foto
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Em defesa da Petrobrás audiência pública na ALBA

Fórum em defesa da
categoria petroleira

Visita de parlamentares à
RLAM

Reinauguração da subsede
de Alagoinhas

Sarau das Pretas, no mês da
consciência negra

EXPEDIENTE

Boletim Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema Petrobrás

Seminário O Papel da
Petrobrás na Economia da
Bahia

Ato em defesa da Petros,
no Rio de Janeiro

Ato em defesa da Petros, no Rio
de Janeiro
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Ato EDIBA- contra o PCR e
pelo pagamento da PR - 31
de agosto de 2018

Setoriais na base
esclarecem sobre RMNR

Diretoria e representantes de
movimemtos sociais fazem pose
após ato em defesa do Sistema
Petrobrás, na RLAM
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