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Mudança para ticket
alimentação no ACT beneficiou
maioria da categoria
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Após contrarreforma,
petroleiros confirmam eficácia
da cláusula 42 do ACT
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SINDICATO

Sindipetro, Petrobrás e Perbras
acompanham tratamento de
acidentado da Perbras

k BONFIM 2018

NA LAVAGEM DO
BONFIM, SINDIPETRO
BAHIA DEFENDE
DEMOCRACIA E
ELEIÇÃO DE LULA
A direção do Sindipetro Bahia convocou
a categoria para vestir a camisa e participou da segunda maior festa popular da
Bahia, a Lavagem do Bonfim, na quinta
(11/01). A concentração foi no Elevador
Lacerda, às 7h30, onde foi servida uma
feijoada para diretores e trabalhadores
enfrentarem o percurso.
Nos oito quilômetros até a Colina Sagrada, os diretores do Sindipetro Bahia

estiveram ao lado dos trabalhadores, lideranças sindicais, movimentos sociais,
centrais sindicais e representantes de
partidos de esquerda, todos em um só
bloco, o de fé na democracia, na luta contra o estado de exceção, manutenção de
direitos e conquistas dos trabalhadores.
Para o coordenador geral do Sindipetro, Deyvid Bacelar, a direção do
sindicato levou ao cortejo, que saiu da
Igreja da Conceição da Praia até a Igreja
do Bonfim, a mensagem de que “somos
todos Lula, por justiça, direitos e democracia. Lula é inocente, nosso presidente. Eleição sem Lula é fraude!”.
Depois de uma longa caminhada,
considerada importante e revigorante
pelo diretor Radiovaldo Costa, “a gente
constata a fé do povo baiano, que tanto
prestigia e valoriza a Lavagem do Bonfim”. Ao chegar à Colina Sagrada, ele

reafirmou os pedidos para 2018, ressaltando “ser importante ter essas graças
alcançadas, não graças pessoais, mas
graças coletivas, para que possamos retomar as ações positivas em defesa do
povo baiano e brasileiro, principalmente dos trabalhadores”. Radiovaldo Costa
afirmou que foi esse “o objetivo da nossa
caminhada e com certeza 2018 será um
ano de muita luta e de vitórias, com a
retomada da democracia”.
Durante a lavagem das escadarias
pelas tradicionais baianas com seus vasos de água de cheiro, na festa que reúne o profano e o sagrado, o diretor Jairo
Batista ressaltou “que o ano de 2018 tem
uma importância ainda maior, pela luta
em defesa da democracia, pela defesa de
que todos os cidadãos brasileiros, caso
sejam processados, tenham julgamento
justo e de acordo com a lei, e que o nosso

melhor e eterno presidente tenha também esse direito”.
Para o presidente da CUT Bahia, Cedro Silva, “Bonfim 2018 é o momento de
renovar as esperanças com a alegria
típica do povo baiano. Temos que ter fé.
Apesar dos golpistas do governo Temer
tentar impor o retrocesso ao país e à
classe trabalhadora, estamos no cortejo
na esperança de que, com as eleições de
2018, a democracia voltará e o povo e os
trabalhadores, que são a força motriz do
Brasil, serão respeitados nas leis, incluídos nos novos projetos de organização
do país, com mais oportunidades e conquista de mais direitos”.
Participaram também do cortejo ao
Bonfim a presidente do PT Nacional,
senadora Gleisi Hoffmann (PT/PR), o
presidente do PT da Bahia, Everaldo
Anunciação e vários parlamentares.

ELEIÇÃO
DO CA DA
PETROBRÁS
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GIRO NAS BASES
POSTO
AVANÇADO
DA AMS

A fila no Posto Avançado da AMS tem dado voltas, deixando a categoria petroleira insatisfeita.
Atualmente, apenas um funcionário próprio faz o atendimento, isso porque no dia 29/12
foi encerrado o contrato da empresa terceirizada que prestava esse serviço. Todos os
trabalhadores foram dispensados e só há perspectiva de renovação do contrato para o final do
mês de janeiro. Os usuários reclamam do desrespeito e da falta de planejamento e lembram
com saudades que anos atrás já foram muito bem atendidos, mas agora é esse descaso e a
maioria do atendimento é feita de forma impessoal, através do telemarketing.
Quer saber mais sobre o assunto acima? Acesse www.sindipetroba.org.br

k CARA A CARA

Com apoio da FUP e sindicatos
filiados, o petroleiro Danilo Silva,
(Sindipetro Unificado de SP),
candidato a representante dos
trabalhadores no Conselho de
Administração (CA) da Petrobrás,
com o número 1001, junto com
diretores do Sindipetro Bahia
participa de setoriais e fala
sobre a PLR.
Na próxima terça-feira (16/01)
pela manhã, a setorial será na
FAFEN, à tarde na RLAM.
Já na quarta-feira (17/01), a
setorial com os trabalhadores
ocorre pela manhã na RLAM e à
tarde na base de Taquipe.

Eleição
A votação no primeiro turno
para o CA da Petrobrás ocorre no
período de 27/01 a 04/02, com
apuração dos votos no dia 06/02.
Caso tenha segundo turno, ele
está programado para o período
de 03/03 a 11/03 e apuração dos
votos no dia 13/03.

Programa ao vivo do Sindipetro Bahia
teve mais de 16 mil acessos dia 08/01
O Programa Cara a Cara, do Sindipetro Bahia, que tem transmissão ao vivo
através da página da entidade, no facebook, todas as segundas-feiras, às 19h,
começou o ano de 2018 com o pé direito.
Em sua primeira exibição do ano,
na segunda-feira, 08/01, o Programa
alcançou 16.532 pessoas, teve 6.200 visualizações, 508 Reações (307 curtidas,
21 amei, 1 haha, 1 Uau, 2 Grr, 49 Comentários) e 127 Compartilhamentos.

O assunto abordado foi a reforma
da previdência, com a Dra. Ana Izabel
Jordão, presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário e coordenadora estadual do IBDP. Com mediação do diretor do Sindipetro Bahia,
Luciomar Vita, o Programa chamou
a atenção de muitos internautas, que
queriam saber os prejuízos e perdas de
direitos que podem acontecer, caso a
reforma seja aprovada.

SINDICATO

Candidato ao CA
da Petrobrás debate
PLR em setoriais

Continue assistindo e participando do
Cara a Cara, todas às segundas-feiras,
das 19h às 20h.

k PERBRAS

Após cobrança do Sindipetro, Perbras
retoma tratamento de acidentado
Após denúncia do Sindipetro Bahia de
que o torrista Alisson Sueira, de 23 anos,
que sofreu um acidente na terceirizada
Perbras no dia 25\09\2017 e teve 58% do
corpo queimado, não estava recebendo
o tratamento assumido na época, tanto pela Perbras, como pela gerência da
Petrobrás (CPT), a direção da Perbras
recebeu os diretores do Sindipetro Jorge
Mota e João Marcos para uma reunião,
no dia 08/01, que contou também com
uma equipe multidisciplinar do Sindipetro Bahia (Serviço Social e Médica do

trabalho) e o advogado Cleriston Bulhões, além dos diretores Gilson Sampaio(Morotó) e Ariosvaldo Santos (Ari).
O Sindipetro e a Petrobrás cobraram
a continuidade do tratamento do empregado e a Perbras afirmou que continuará dando todo o suporte necessário ao
trabalhador.
Nesse mesmo dia, Alisson viajou para
o Rio de Janeiro, onde realizou consulta
no Hospital das Forças Armadas do Galeão, acompanhado pelo diretor do Sindipetro, Radiovaldo Costa, e por represen-

tantes da Petrobrás e da Perbras. Ficou
acordado que ele será acompanhado por
uma médica do trabalho da Petrobrás e
periodicamente irá realizar exames no
Rio de Janeiro, mas o tratamento (fisioterapia, psicólogo, nutricionista, entre
outros) será feito na Bahia, com as despesas, inclusive de medicação, pagas
pela Perbras. Ficou acertado ainda que
a médica do trabalho da Perbras entrará
em contato com a médica do trabalho do
Sindipetro para passar informações sobre
a continuidade do tratamento de Alisson.
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k CAMPANHA REIVINDICATÓRIA

Sindipetro Bahia assina ACT 2017-2019
PAGAMENTO
DE RETROATIVOS
FOI FEITO NO DIA
12 DE JANEIRO
Os Sindicatos filiados à Federação Única dos Petroleiros - FUP (Sindipetros
NF, BA, SP, Caxias, PR/SC, MG, ES, PE/PB,
AM, RS, RN e CE/PI e Sindiquímica PR)
assinaram, na sexta-feira (05/01), o
Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2019.
Atendendo solicitação da FUP, o RH
da companhia concordou em antecipar
o pagamento dos valores retroativos a
setembro de 2017, para o dia 12 de janeiro. A Transpetro, PBIO e Termobahia
também assinaram o ACT.

Após muitas mobilizações e ameaças
de greve (que já estava sendo construída), a categoria conseguiu barrar
a sanha da direção golpista do Sistema Petrobrás, que utilizou de diversos
artifícios para tentar diminuir e retirar
direitos históricos dos petroleiros e petroleiras. Para o coordenador do Sindipetro Bahia, Deyvid Bacelar, “com a
assinatura do ACT, fechamos um ciclo
muito importante, garantindo um ACT
de dois anos, com cláusulas adicionais
que protegem a categoria da contrarreforma trabalhista. Houve modificações
em apenas duas cláusulas. Acompanhe
nas matérias abaixo.
BENEFÍCIO FARMÁCIA
Nos dias 17 e 19/01 acontecem as reuniões da Subcomissão de Benefício Farmácia, garantidas no ACT, para discutir os
pontos de melhoria para este benefício.
Segundo o Conselheiro Deliberativo eleito da Petros, Paulo César Martin, a FUP
está empenhada em tentar garantir a cobertura para doenças classificadas nos
grupos 03 (doenças crônicas não prevalentes) e 04 (doenças agudas) que estão
sem nenhuma cobertura, caso o valor da
embalagem seja inferior a R$ 150,00. Segundo PC, o fato dos medicamentos para

SINDICATO

UNIDADE GARANTIU DIREITOS

doenças crônicas não prevalentes e as
doenças agudas, cuja embalagem custa menos de R$ 150,00, deixarem de ser
cobertos, no novo modelo do BF, foi um
dos principais motivos que fizeram com
que a FUP propusesse o adiamento da
implantação para o mês de maio.
ENTENDA AS MUDANÇAS NOS
BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO
Em um cenário de golpe de estado,
manter os direitos em um dos melhores
acordos coletivos entre as diversas categorias no Brasil, é algo grandioso e que
merece comemoração, mesmo com as
mudanças que tivemos em duas cláusulas do ACT, que foram as do auxílio
almoço e do benefício farmácia.
No caso do auxílio-almoço, um benefício que tem como objetivo a alimentação
dos trabalhadores, não houve prejuízo na
migração para Vale refeição/alimentação.
Pelo contrário, as pessoas que utilizam
esse benefício para fazer refeição na rua
ou que usam o ticket para as compras no
supermercado, tiveram ganho monetário para adquirir seu alimento.
Alguns (as) trabalhadores (as) dos

prédios administrativos da Companhia
alegam que o auxílio almoço, cujo valor
bruto de R$ 1.008,92, apesar de terem os
descontos, reduzindo o líquido a receber,
estes iam para Petros (11%) e o FGTS (8%),
mas se esquecem que o benefício perdia
valor porque nele também incidia o desconto do Imposto de Renda (- 27,5%). Já
o vale refeição/alimentação, teve o seu
valor reajustado em 4,53% (passando de
R$1.093,84 para R$1.143,39), adicionados de R$ 175,00 (para garantir a remuneração dos reflexos nas férias e 13º),
passando para R$ 1.318,19, um aumento
de R$ 310,00 por mês.
Assim, os trabalhadores tiveram no
valor do benefício um ganho referente
às diferenças com Petros e FGTS, que
eram de R$191,69/mês, recebendo um
acréscimo de R$341,88 em vale refeição/alimentação no ano.
Além disso, há ganho também para
os trabalhadores que recebiam o reflexo
do valor do Auxílio almoço nas Férias e
no 13º salário, de R$253,68 anuais.
A FUP e seus sindicatos filiados discutiram muito antes de indicar a aceitação do ACT e foi partindo da conjuntura

atual adversa e do principio de que o
todo deve prevalecer, de que as entidades sindicais devem defender o interesse da categoria e não priorizar casos
pessoais, que a aceitação foi indicada.
O que está acontecendo é que problemas pessoais, de trabalhadores e
trabalhadoras que utilizavam o valor do
auxílio almoço, que era pago no contracheque, para outros objetivos, que não
eram os propostos pelo benefício, acabaram gerando um conflito de interesses. O
fato é que a grande maioria da categoria
entendeu as vantagens sobre o ganho
destinado à alimentação e aprovou o
ACT, mesmo aqueles (as) trabalhadores
(as) que fazem parte da base de sindicatos que não são filados à FUP disseram
sim para o fechamento do Acordo.
Sigamos em frente, conclama o coordenador do Sindipetro Bahia, Deyvid
Bacelar, “está página já está virada e temos muitos desafios pela frente, como
lutar contra a privatização do Sistema
Petrobrás e eleger, parlamentares e um
presidente que realmente represente os
interesses do povo e dê fim a esse golpe
que está sangrando a nação brasileira”.

JORNAL

diálogo

15 DE JANEIRO 2018 | 228

4

k ACT

Cláusula 42: uma conquista dos
petroleiros que entra para a história
O Acordo Coletivo de Trabalho dos petroleiros passará, mais uma vez, a ser referência para outras categorias. Em meio ao
cenário de golpe e retrocessos que tomou
conta do país, a FUP e seus sindicatos
filiados conseguiram garantir no ACT,
cláusulas que salvaguardam a categoria
da contrarreforma trabalhista. Uma delas,
a de número 42 (no ACT da Petrobrás) e
31 (no ACT da Transpetro), já começa a
surtir efeito e mostrar a sua importância.
A cláusula, em seu parágrafo 2º,
afirma que “A Companhia não promoverá despedida coletiva ou plúrima,

motivada ou imotivada, nem rotatividade de pessoal (turnover), sem prévia
discussão com a FUP e os Sindicatos”.
A redação é uma salvaguarda contra
o artigo 477-A da CLT (pós reforma),
que permite a demissão coletiva sem
nenhuma discussão com o sindicato.
Aliás, essa garantia da demissão em
massa que veio com a contrarreforma
trabalhista já está sendo colocada em
prática, inclusive com o aval do presidente do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), Ministro Ives Gandra, que suspendeu decisão de segundo grau, per-

mitindo a demissão de 150 professores
da universidade UniRitter. De acordo com o Ministro “as demissões em
massa não exigem qualquer negociação prévia com o sindicato da categoria,
nem acordos coletivos, de acordo com
a reforma trabalhista (Lei 13.467/2017)”.
As demissões estavam suspensas
até 8 de fevereiro, por força de liminar,
quando aconteceria uma audiência de
conciliação com a intermediação do Ministério Público do Trabalho. Agora, não
há mais necessidade. A universidade
está livre e amparada por lei para dar

continuidade às demissões.
Fatos como este não vão acontecer com a categoria petroleira, que está
amparada pelo ACT. Para o coordenador do Sindipetro Bahia, Deyvid Bacelar
“os petroleiros e petroleiras continuam
saindo na frente e servindo de exemplo para outras categorias, pois contam
com sindicatos fortes e representativos
e com uma Federação como a FUP, que
tem feito um bom trabalho, com respaldo
de assessorias jurídica, política e econômica, que vem garantindo as conquistas
e manutenção de direitos da categoria”.

k MEMORIAL

Sindipetro dá inicio a projeto de
recuperação da memória institucional
Caso você tenha algum
material sobre a história
do Sindipetro ou da
categoria, contribua
doando para o memorial
A diretoria do Sindipetro Bahia deu inicio no mês de janeiro a um importante
projeto de recuperação e preservação da
memória da entidade, através da construção do Memorial do Sindipetro Bahia.
Para isto uma equipe de arquivistas e
pesquisadores com larga experiência,
que já efetuou um trabalho de grande
reconhecimento na Faculdade de Direito da UFBA, foi contratada e já está com

PASSO A PASSO
PARA FILIAÇÃO

EXPEDIENTE
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as mãos na massa, identificando, recuperando e organizando os documentos
do sindicato, como atas, livros de registro, boletins, fotos e diversos outros.
O projeto está sendo coordenado e
acompanhado de perto pelos setores de
Formação e Comunicação. O diretor do
setor de formação Attila Barbosa, afirma que “estamos colocando em prática o lema que rege a nossa entidade,
ressaltado em nosso slogan que tem a
seguinte frase: “resgatando o passado
para construir o futuro”. Para ele resgatar e preservar a memória institucional
é uma forma de manter viva a história da categoria petroleira para que as
gerações futuras possam conhecer as
lutas que levaram às conquistas dos

Acesse a página
sindipetroba.org.br/2017/sindicalize
e imprima a ﬁcha

Boletim Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema Petrobrás

petroleiros e petroleiras”.
O projeto de recuperação da memória
se estende pelo ano de 2018 e a diretoria
do Sindipetro Bahia solicita que todos que
tenham algum documento antigo (fotos,
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Preencha,
assine e
digitalize

livros, cartas, etc) referente ao sindicato
ou ao trabalho executado nas unidades
do Sistema Petrobrás, que procurem a
entidade para doar e assim ajudar na
recuperação da memória da categoria.
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Envie para o e-mail:
secretaria@sindipetroba.org.br
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