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Mobilizações, reuniões e seminários
marcam luta contra a privatização
do Sistema Petrobrás
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Audiências públicas como instrumento
para reverter o fechamento da FAFEN e
a venda da RLAM e do Temadre

3

7º Congresso da categoria petroleira
terá mesas de debates e palestra do
jornalista Paulo Henrique Amorim

4

SINDICATO

O PETRÓLEO É DO BRASIL

Categoria
aprova greve
nacional em
defesa da
Petrobrás
A categoria petroleira da Bahia está
disposta e acredita que a realização de
uma greve nacional é o único caminho
para impedir a privatização do Sistema
Petrobrás e garantir os direitos trabalhistas.
Após dez dias de assembleias –
de 02 a 11/05 - que aconteceram nas
unidades da Petrobrás na Bahia, 92,9%
dos trabalhadores e trabalhadoras vo-

taram a favor da greve.
Apenas 1,8 % foram contra
e 5,3% se abstiveram.
Em todas as seções da AGE houve intenso debate acerca da atual
conjuntura política e econômica,
bastante adversa para a sociedade
brasileira e trabalhadores. No caso
da categoria petroleira, avança a
ameaça da privatização do Sistema

A Petrobrás está sendo
saqueada em uma velocidade
absurda, pois quem saqueia tem
pressa. A greve poderá mudar
esse quadro, como aconteceu
na década de 1990, quando
a mobilização da categoria
impediu a privatização da
estatal.
Radiovaldo Costa - Diretor do Sindipetro Bahia

Petrobrás.
A FUP e o
Sindipetro Bahia
já vinham alertando para isso desde o golpe de 2016, quando o governo ilegítimo colocou em execução
acelerada seu projeto antinacional
e anti povo.
Como sempre esteve na vanguarda
da história, encabeçando diversas lutas,

a categoria petroleira aprovou também
na AGE um manifesto em defesa da democracia e da liberdade do ex-presidente Lula.
Cientes de que sem arrecadação de
fundos não se faz a luta, a categoria
aprovou ainda uma contribuição assistencial de 1% para a greve.
Leia mais na página 4.
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k EM DEFESA DA PETROBRÁS

Nas ruas, unidades da empresa,

A diretoria do Sindipetro Bahia tem realizado uma verdadeira cruzada contra a privatização do Sistema Petrobrás e a saída da estatal da
Bahia, o que vem se desenhando através das ações tomadas pelo governo golpista de Temer e Parente, como a venda do Temadre, dos campos
terrestres, da RLAM, das Térmicas e plataformas, e o fechamento da FAFEN.
Além das mobilizações, as atuações do sindicato visam atingir a esfera política, que é onde se tomam decisões que podem mudar esse quadro.

Fevereiro

20/02 - Assembleia pressiona gerência da RLAM a suspender oficialmente
parada da U-32.

Março

14/03 – A urgência da reação contra o desmonte do Sistema
Petrobrás foi defendida na mesa redonda organizada pela FUP e o
Sindipetro Bahia, no Fórum Social Mundial (FSM), que aconteceu
em Salvador, de 13 a 17/03.

16/03 - Durante as atividades do FSM, a FUP teve uma importante reunião com o secretário executivo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), buscando ações conjuntas
para barrar o desmonte da Petrobrás e a entrega do pré-sal.

20/03 - Trabalhadores reafirmam resistência contra fechamento
da FAFEN. Outra mobilização aconteceu no dia 02/04.

20/03 - Em reunião, secretário Jaques Wagner garante compromisso do governo em defesa da FAFEN.

21/03 - Em mais uma ação para evitar o fechamento da FAFEN,
Sindipetro Bahia participa, na sede da Petrobrás, no RJ, de reunião
com o Diretor de Refino, Jorge Celestino.

23/03 - Audiência Pública contra o fechamento da Fábrica de
Fertilizantes Nitrogenados, ocorrida na Câmara Municipal de Dias
D’ávila.

20/02 - Reunião com a bancada do PT na ALBA para tratar da RLAM.
Sindipetro se reúne novamente com a bancada em 20/03, para falar sobre
a FAFEN.

20/03 - Fechamento da FAFEN preocupa sociedade civil e leva à proposta de união, em
audiência pública na Câmara Municipal de Camaçari.
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Câmaras, Senado: a luta não para
Uma das frentes de luta tem sido a realização de audiências públicas para discutir o tema, propor soluções e buscar o comprometimento das
autoridades na luta contra a saída da Petrobrás da Bahia, onde a estatal possui a sua maior diversidade de negócios.
Veja as atividades realizadas pelo sindicato nos últimos meses.

Abril

09/04 - Em audiência pública, ALBA anuncia criação de Comitê
em Defesa da Petrobrás na Bahia.

Maio

10/04 – Audiência Pública na Câmara dos Deputados, em Brasília
trata dos impactos dos desinvestimentos da Petrobrás na
indústria nacional e as consequências na economia da Bahia e de
Sergipe.
02/05 – Sindipetro participa de reunião com o governo do Estado, através da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), com entidades do setor industrial, sindicatos das indústrias, da classe trabalhadora e outros entes do Executivo
estadual para discutir propostas voltadas a reverter a hibernação da Fábrica de
Fertilizantes Nitrogenados.

10/04 - Audiência Pública sobre o Fechamento das Fábricas de
Fertilizantes Nitrogenados da Bahia e Sergipe, na Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal.

10/04 - Participação do Sindipetro na comissão geral no Plenário
da Câmara dos Deputados, em Brasília, onde a Petrobrás anuncia
a suspensão do fechamento das fábricas das FAFEN´s Bahia e
Sergipe por 120 dias, a partir do dia 30 de junho.

07/05 - Seminário “O Papel da Petrobras na Economia da Bahia”, no auditório do
SENAI CIMATEC, em Salvador, realizado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, da Câmara dos Deputados.
19/04 - Sociedade civil, autoridades políticas e representantes sindicais discutem estratégia política armada para desmontar a Petrobrás
na Bahia, em audiência na UNIME, Lauro de Freitas.

19/04 – Vereadores de Madre de Deus, que têm seu comércio
e os empregos da população, diretamente ligados e dependentes do refino e exploração do petróleo, externam grande
preocupação com a venda da RLAM.

25/04 - Audiência na Câmara de Candeias – “Manutenção da Petrobrás na Bahia não é questão técnica, mas política”, afirma o diretor do
Sindipetro Bahia, Radiovaldo Costa.

08/05 - Câmara Municipal São Francisco do Conde realiza audiência pública para
tratar sobre as consequências do desmonte da Petrobrás.
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Resultado da AGE mostra
comprometimento da categoria para a
luta em defesa da Petrobrás
A AGE, que aconteceu de 02 a 11 de maio,
nas bases do Sistema Petrobrás da Bahia, serviu como termômetro para medir o ânimo da
categoria petroleira. O que foi possível perceber
é que há uma indignação crescente e disposição para realizara greve nacional, que foi aprovada nas várias seções da assembleia.

Neste contexto, principalmente a partir do
anúnciodavendadaRLAM,Temadre,campos
terrestres, termoelétricas e do fechamento da
FAFEN, a situação da categoria petroleira não
é nada confortável. Ao contrário, ela tem sido
atacada e se vê diante de um grande desafio:
que é a defesa da Petrobrás como empresa

pública. “A luta é mais ampla, pois não se trata
apenas de proteger os empregos e os direitos,
mas defender o Brasil e os brasileiros”, ressalta
Deyvid, que conclama a todos os petroleiros e
petroleiras a participar de todas as atividades e
mobilizações propostas pelo sindicato.
Veja abaixo o resultado da AGE.

Greve nacional contra a privatização
do Sistema Petrobrás

Manifesto em defesa da democracia e da
liberdade do ex-presidente Lula

A favor – 92,9 % (886 votantes)
Contra – 1,8% (17 votantes)
Abstenções – 5,3% (51 votantes)

A favor – 82,7 % (789 votantes)
Contra – 4,7 % (45 votantes)
Abstenções –12,6 % (120 votantes)

Contribuição assistencial para a greve
A favor – 85,3 % (814 votantes)
Contra – 6,8 % (65 votantes)
Abstenções – 7,9 % (75 votantes)

Confira os resultados por unidade em:
sindipetroba.org.br

k CONGRESSO PETROLEIR@S

7º Congresso da categoria
petroleira será palco de
luta contra a privatização
do Sistema Petrobrás
Está tudo pronto para o 7º Congresso d@s Petroleir@s da Bahia. O evento, que acontece nos dias
18, 19 e 20 de maio, no Hotel Fiesta (Itaigara), será
aberto às 19h da sexta-feira. O credenciamento
d@s delegad@s terá inicio mais cedo, às 15h.
Com o tema “Petroleir@s em Luta contra a
Privatização do Sistema Petrobrás e em Defesa da
Democracia”, o congresso será placo de importantes decisões tomadas pel@s delegad@s inscrit@s,
representantes da categoria petroleira na ocasião.
Haverá debates políticos e discussão de formas
de mobilizações e enfrentamento para barrar a privatização do Sistema Petrobrás, a perda de empregosedireitosdacategoria.Tambémseráconstruída
a pauta de reivindicações d@s petroleir@s.

Durante o Congresso, no sábado (19) haverá
Assembleia Geral Extraordinária para deliberar
acerca do reajuste nas mensalidades dos associados (veja edital no site do sindicato).
No domingo (20), será realizada outra AGE
para a categoria propor, analisar e encaminhar
mudanças no estatuto da entidade sindical (veja
edital abaixo).
Os ataques ininterruptos à democracia, à
soberania e a privatização do Sistema Petrobrás
serão temas de discussões relevantes durante
o congresso. Para isso, foram organizadas duas
mesas de debates, que vão contar com nomes
importantes do cenário político, jornalístico, econômico e sindical.

Confirmaram presença a senadora Lídice da Mata - PSB-BA (ao centro) e o deputado federal, Davidson Magalhães
(PCdoB- BA). A jornalista Cynara Menezes, editora do site “Socialista Morena”, especialista em temática política, exrepórter da Folha de São Paulo e revista Carta Capital, é outra debatedora que já confirmou presença ao evento.

O jornalista Paulo Henrique Amorim (à esquerda), do blog “Conversa Afiada” e da Rede Record, já confirmou presença. Ele estará na abertura do 7º Congresso, na sexta-feira, às 19h. O ex-presidente da Petrobrás, José Sérgio
Gabrielli fará parte dos debates no sábado.

Confira programação completa em www.sindipetroba.org.br

k CONVOCAÇÃO PARA A REFORMA ESTATUTÁRIA - EDITAL PUBLICADO NO JORNAL A TARDE DO DIA 11 DE MAIO DE 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA – SINDIPETRO, CNPJ n.
15.532.855/0001-30, em conformidade com
o deliberado na reunião de sua Diretoria Exe-

EXPEDIENTE

cutiva, convoca os seus associados quites com
suas mensalidades e em pleno gozo de seus
direitos associativos, para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, na forma do art. 101
do atual Estatuto Social, para especialmente
tratar da reforma estatutária, a ser realizada no

Boletim Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema Petrobrás

dia 20 de maio de 2018, no Fiesta Bahia Hotel,
situado na Av. Antônio Carlos Magalhães, 711
- Pituba, Salvador - BA, CEP 40280-000, Salvador/BA, em primeira convocação às 9h00, com,
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um
dos associados e, em segunda convocação, às

Sindipetro no whatsapp. Adicione 71 99924-2999
Rua Boulevard América, 55, Jardim Baiano, Salvador, Bahia
CEP 40050-320 – Tel.: 71 3034-9313
E-mail: imprensa@sindipetroba.org.br – Site: www.sindipetroba.org.br

9h30, com qualquer número de associados
presentes, com pauta única: “discutir e deliberar alteração do Estatuto Social do Sindicato dos
Petroleiros do Estado da Bahia – SINDIPETRO
(Ba)”. Salvador, 10 de maio de 2018, Deyvid Bacelar, Coordenador Geral - Diretoria Colegiada.
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