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Todos à Brasília

24 DE MAIO

Nenhum direito
a menos!
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Petros - Conheça os candidatos
apoiados pela FUP e Sindipetro Bahia
para os Conselhos Deliberativo e Fiscal
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k RESISTÊNCIA, UNIDADE E LUTA

Contribua com qualquer valor
com a campanha “Vamos Ocupar
Brasília e lutar por nossos direitos”
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Golpistas vendem 70% da
RLAM a petroleira estrangeira

4

Política domina temas em
Congresso d@s petroleir@s
Com o tema “Em tempos de golpe, resistência, unidade e luta”, a categoria petroleira da Bahia se prepara para participar
do seu VI Congresso, abordando assuntos de relevância no momento atual,
como “ A lava jato, o desmonte do Sistema Petrobrás e as consequências políticas e econômicas para o povo brasileiro”
e “ Gênero, sexualidade e direitos”.
Durante o evento que acontece nos
dias 27 e 28 de maio, no Hotel Sol Bahia
Atlântico, no bairro de Patamares, os
244 delegad@s inscritos vão discutir
também os problemas que atingem a
categoria e as reivindicações que serão encaminhadas para o Congresso da
FUP para que façam parte da pauta que
será entregue à direção do Sistema Petrobrás. Os prazos para inscrição de delegados e teses terminaram na sexta-feira, 12/05. Não haverá eleições para
delegad@s porque o número de inscritos
não ultrapassou o número de vagas por
segmento.
Os senadores Lindbergh Farias (PT/
RJ) e Gleisi Hoffmann (PT/PR) foram
convidados para fazer parte das mesas
de debate e já confirmaram presença.
Foram convidados também o economista e ex-presidente da Petrobrás,
José Sérgio Gabrielli e o coordenador
da FUP, - José Maria Rangel. Conheça
os outros convidados e programação na
página 03
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k ELEIÇÕES NA PETROS

Conheça os candidatos apoiados pela FUP e Sindipetro BA
A categoria pode participar de mais uma eleição para os conselhos deliberativo e fiscal da Petros. O mandato
dos eleitos será de quatro anos e a votação será realizada até 26 de junho. Todos os participantes ativos e
assistidos da Petros poderão votar pela internet, no Portal Petros, ou por telefone
Conselho Deliberativo
Dupla

47

RAFAEL CRESPO
e ANDRÉ ARAÚJO

Em defesa dos participantes
e assistidos da Petros, por
uma maior transparência nos
investimentos e por uma gestão
mais próxima e participativa com
aqueles que são os beneficiários
finais do fundo de pensão.

Conselho Fiscal
Dupla

51

ARTHUR FERRARI
e MAIA

Fiscalizar e questionar os atos
administrativos, os controles internos
e os pareceres das demonstrações
contábeis. Buscar minimizar os riscos
e propor soluções consistentes na
administração financeira da Fundação
e dos seus Planos, atuando com
transparência e prestando contas.

k JURÍDICO

Rafael Crespo, Empregado da Petrobrás lotado
em Macaé desde 2006, sempre atuando na
área de fiscalização e auditoria de contratos.
Tendo diversas especializações na área
da previdência complementar, como governança
corporativa, Comunicação, Investimentos e Gestão
baseada em riscos, controles internos e auditoria,
além de estar em certificação pelo ICSS (Instituto de
Certificação dos Profissionais de Seguridade Social). Com
ampla experiência em negociações corporativas, aos
30 anos de idade, atua em defesa dos petroleiros tanto
dentro da corporação, quanto no âmbito institucional.

André Araújo, 40 anos, é bacharel em Direito,
Advogado inscrito na OAB-BA, pós-graduando
em Direito Civil e atualmente cursando Ciências
Sociais na UFBA. Ingressou na Petrobras em
2004 como Inspetor de Segurança Interna. Em 2011
ingressou na direção do Sindicato dos Petroleiros do
Estado da Bahia, onde assumiu o Setor Jurídico a partir
de 2014 é responsável pelo Setor Financeiro. Participou
do Curso de Previdência Complementar ministrado pela
AEPET e tem buscado especialização na área de Direito
Previdenciário objetivando melhorar a atuação em
defesa dos direitos dos participantes da Petros.

Arthur Ferrari, Técnico de Suprimentos de
Bens & Serviços Sênior, 34 anos Petrobrás,
graduado em Administração de Empresas
1996, Consultant Material Management
SAP certificate ID1709905 2003, Pós Graduado em
Engenharia e Gestão de Processos de Negócios, UFRJ/
COPPE2008, MBA Gestão Financeira, Controladoria e
Auditoria, FGV/RJ, 2010. Admissão na Petrobrás como
eletricista embarcado UN-BC, e TABG durante 10 anos.
Ex-consultor e coordenador de inúmeros projetos de
implantação de sistemas integrados de negócio no
Brasil e no exterior durante 22 anos. 894 h de docência
na UP-RJ e PESA-AR. Orgulho de ser Petrobrás.

Maia, Técnico em Química, formado na
Escola Técnica Federal de Pelotas, ingressou
na PETROBRÁS em 1988, como Técnico
de operação. Formado em Tecnólogo
em Gestão Financeira e Extensão em Previdência
Complementar, na Universidade Positivo – Curitiba/
PR. Atual Presidente do Sindipetro-RS, em terceiro
mandato, tendo sido Diretor Financeiro entre 2005
e 2008. Diretor da FUP desde 2014. Representante
eleito pelos trabalhadores para o Conselho
de Administração da Refap S.A. no período da
reincorporação à Petrobrás, após a desastrosa
política de privatização de FHC.

PETROBRÁS PERDE NA JUSTIÇA
E ESTACIONAMENTO NO EDIBA
CONTINUA GRATUITO

E X P E D I E N T E

Boletim Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema Petrobrás

O Tribunal Regional do Trabalho da
Bahia (TRT-BA) negou à Petrobrás
a suspensão da liminar, impetrada
pelo Sindipetro Bahia, que garante
aos trabalhadores do Sistema Petrobrás não pagar estacionamento no
prédio Torre Pituba.
Após ter seu processo liminarmente extinto pelo TRT-BA, a Petrobrás deu entrada em outro recurso
no âmbito do mandado de seguran-

ça para garantir a cobrança do estacionamento. A assessoria jurídica
do Sindipetro está acompanhando
este novo processo e ressalta a importante vitória na manutenção da
decisão que beneficia a categoria
petroleira.
É importante destacar também
que o Ministério Público do Trabalho
juntou nos autos do processo parecer
favorável ao sindicato.
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k VI CONGRESSO

Senadores Lindbergh Farias e Gleisi Hoffmann
participam do VI Congresso d@s Petroleir@s da Bahia
P R O G R A M A Ç Ã O
27 de maio (sábado)
8h às 18h - Credenciamento de delegados
9h - Leitura e aprovação do Regimento Interno do
Congresso
10h15 - Coffe-break
10h30 - Abertura do VI Congresso d@s Petroleir@s da
Bahia
			 Composição da mesa
		- Vagner Freitas - Presidente de Central Única
dos Trabalhadores (CUT nacional)
		- Adilson Araújo - Presidente da CTB
		- Lucineide Varjão- Presidenta da Confederação
Nacional do Ramo Químico (CNQ)
		- José Maria Rangel - Coordenador da
Federação Única dos Petroleiros (FUP)
		- Ana Georgina - Supervisora Técnica do
DIEESE
		- Deyvid Bacelar - Coordenador do Sindicato
dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro Bahia)
		- Paulo Cayres - presidente da CNM Confederação nacional dos Metalúrgicos
		- Marise Sansão - Presidente da FEASAPEB
		- Evanildo Costa - Direção Nacional do MST
12h às 13h30 - Almoço
13h45 - Painel I
			 Tema - A lava jato, o desmonte do Sistema
Petrobrás e as consequências políticas e
econômicas para o povo brasileiro.

		- Deyvid Bacelar - coordenador do Sindipetro
Bahia (mediador)
		- Lindbergh Farias - Senador (PT-RJ)
		- José Maria Rangel - Coordenador da FUP
		- José Sérgio Gabrielli - economista e expresidente da Petrobrás
		- Vagner Freitas - Presidente da Central Única
dos Trabalhadores (CUT nacional)
		- Rodrigo Pimentel Ferreira Leão - economista/
pesquisador do Centro Celso Furtado/
membro do GEEP (Grupo de Estudos
Estratégicos de Propostas da FUP)
		- William Nozaki - Economista, professor de
ciências políticas na Escola de Sociologia e
Política de São Paulo/ membro do GEEP
16h - Painel II
			 Tema - Gênero, sexualidade e direitos
		- Rosângela Maria- representante do Coletivo
de Mulheres Fupistas (mediadora)
		- Gleisi Hoffmann- Senadora (PT/PR)
		- Lucineide Varjão- Presidenta da Confederação
Nacional do Ramo Químico (CNQ)
		- Elen Rebeca- Coordenação Estadual do
Levante Popular da Juventude
		- Elisângela Araújo- Diretora Executiva da CUT
nacional
17h - Painel III
			 Tema - Setor Privado

		- Radiovaldo Costa (Diretor do Sindipetro-BA)
		- Cloviomar Cararine (DIEESE)
28 de maio (domingo)
8h às 12h - Credenciamento delegados suplentes
8h30 - Discussão das teses
12h às 13h30 - Almoço
14h - Assembleia Geral Ordinária para escolha
do Conselho Fiscal do Sindipetro Bahia
15h - Assembleia Geral Ordinária- Prestação
de contas
			 Hotel Sol Bahia Atlântico - (R. Manoel Antônio
Galvão, 1075 - Patamares, Salvador - BA)

CONTRIBUA COM QUALQUER
VALOR PARA A CAMPANHA
"VAMOS OCUPAR BRASÍLIA"
A direção do Sindipetro Bahia e os movimentos sociais promovem a campanha “Vamos Ocupar Brasília e lutar
por nossos direitos”, para pressionar o
governo e o Congresso a reverem seus
planos de ataques aos sagrados direitos da classe trabalhadora.
As centrais sindicais, no 1º de
maio, Dia do Trabalhador, reafirmaram o compromisso de unidade para
derrotar as propostas de reforma da
previdência, da reforma trabalhista e

da lei que permite a terceirização ilimitada.
Com nossa capacidade de organização, demos um recado ao governo golpista de Temer e ao Congresso
Nacional: exigimos que as propostas
nefastas que tramitam em Brasília
sejam retiradas. Não aceitamos perder nossos direitos previdenciários e
trabalhistas.
Portanto, participe da campanha
“Vamos Ocupar Brasília e lutar por

nossos direitos”, contribuindo com
qualquer quantia, para levarmos o
maior número de trabalhadores e mi-

litantes para pressionar os parlamentares e barrar as reformas que prejudicam a classe trabalhadora.
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k POLÍTICA PRIVATISTA

Petrobrás vende 70% da Rlam e
trabalhadores correm risco de demissão
A direção do Sindipetro Bahia recebeu
de fontes seguras a informação que a
primeira refinaria do Sistema Petrobrás,
inaugurada em 1950, e segunda maior
refinaria do país em capacidade de
processamento, a Refinaria Landulpho
Alves (RLAM), foi vendida para uma
multinacional petrolífera.
Segundo essas fontes, a gestão entreguista da Petrobrás vendeu 70% da
RLAM, restando à Companhia os 30%
que a coloca na posição de acionista
minoritária. Com isso, a gestão da refinaria, localizada na Bahia, passa a ser
feita pela nova empresa, que já começou a realizar levantamento dos empregados lotados na unidade, o seu perfil,
benefícios que recebem, afastamentos,
contratos existentes e quantidade de
terceirizados.
Como se costuma dizer no mundo
dos negócios, a venda teria sido feita
de porteira fechada, fazendo parte do
pacote, o quadro de empregados e todo
o sistema logístico da RLAM (Terminal
Madre de Deus, tubovias, etc).
O coordenador do Sindipetro Bahia,
Deyvid Bacelar, vem alertando para a
venda desses ativos desde a época que
representava os empregados da empresa no Conselho de Administração da
Petrobrás. “Denunciamos que a gestão
da Petrobrás estava formatando o negócio Refino de forma que ficasse mais
atrativo para os investidores. E foi o que
fizeram com as refinarias agregando a
elas os terminais marítimos, terrestres e
dutovias para que a empresa "parceira"
tivesse maior interesse nesse negócio,
comprando não apenas refinarias e seu
sistema logístico, mas também o mercado consumidor que está cativo a essas refinarias. No caso da RLAM, essa
abastece o mercado do Norte e Nordeste
e é responsável por 25% de toda a exportação de gasolina da Petrobrás, devido
ao porte do Terminal Marítimo de Madre
de Deus”.

E X P E D I E N T E

Boletim Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema Petrobrás

“Agora, o negócio está sendo fechado
sem nenhuma transparência, trazendo
grande insegurança para os trabalhadores lotados nessa refinaria e lesando
o patrimônio do povo brasileiro”, afirma
Deyvid.
Parente está colocando o patrimônio da empresa (Refinarias, Campos de
Petróleo, Termelétricas, Liquigás, BR
Distribuidora, FAFENs, PBio, Gasodutos,
GASPETRO...) em um saldão de negócios, correndo o mundo para oferecer, ou
melhor, entregar diversas unidades do
Sistema Petrobrás à iniciativa privada.
No começo do mês de maio, em evento
da OTC (uma espécie de Oscar que premia as empresas de petróleo), nos EUA,
ele apresentou o portfólio do parque de
refino do Sistema Petrobrás, anunciando o seu processo de privatização.
Até 2014, período em que foram
ampliados investimentos na Petrobrás,
a RLAM chegou a ter 1.400 empregados próprios com um dos melhores
Acordos Coletivos de Trabalho do Brasil. Isso foi um dos fatores que auxiliou
o estado da Bahia, na última década,
a aumentar a geração de riquezas, o
consumo e o padrão de vida da população. Na esteira do que tem sido feito no
governo Temer, Pedro Parente também
aplica um golpe na vida dos trabalhadores da Petrobrás: reduz o número do
efetivo, tenta retirar as conquistas obtidas pelos trabalhadores e, agora, com
a privatização da RLAM visa reduzir e
precarizar o emprego e minar a melhoria das condições econômicas e sociais
dos Petroleiros na Bahia.

Ações que visam barrar
a venda da Rlam
O Sindipetro Bahia já está tomando medidas jurídicas, políticas e de mobilização para enfrentar essa realidade, com
a certeza de que este é um ataque que
atinge toda a categoria petroleira.
A diretoria já tem agendada uma

reunião com advogados especialistas
no assunto para impetrar ações judiciais
que visem barrar esse desmonte e entrega do patrimônio público. Também,
já manteve contato com os deputados
federais Jorge Solla e Nelson Pelegrino
(ambos do PT), Daniel Almeida, Alice
Portugal e Davidson Magalhães (todos
do PC do B,) que se comprometeram a
fazer a denúncia na Câmara e pedir a
abertura de uma CPI para investigar
as vendas dos patrimônios do Sistema
Petrobrás, que estão sendo feitas, por
debaixo do pano, sem publicidade ou
transparência, como determina a Lei
de licitações.
A diretoria entende que a Defesa
da Petrobrás deve ser ampliada para
outros setores da sociedade, como os
movimentos sociais, representantes da
indústria nacional e também de parlamentares nacionalistas de outros partidos políticos.
A direção também está cobrando uma
reunião com o governador da Bahia, Rui
Costa, para que ele se posicione contra
o desmonte do Sistema Petrobrás, tão
importante para o desenvolvimento do
Estado.
O Sindipetro Bahia pretende buscar
imediatamente a construção da unida-

de nacional da Categoria Petroleira e de
seus sindicatos na defesa da RLAM, do
Sistema Petrobrás e da Soberania Nacional. Logo que a empresa confirme,
colocando pública a venda da RLAM,
irá pleitear junto ao Conselho Deliberativo da FUP e seus sindicatos filiados
a realização de uma greve nacional da
Categoria Petroleira.
Infelizmente, quando a negociação
for concretizada, os trabalhadores e trabalhadoras da RLAM não terão opções.
Muitos postos de trabalho serão perdidos,
assim como todos os funcionários vão
passar a pertencer aos quadros da nova
empresa. Para Deyvid, “se os petroleiros e
petroleiras não tomarem consciência da
gravidade do assunto, podem sim, serem
demitidos e perderem inúmeros benefícios conquistados”. Para ele “o momento
é de união para que possamos nos fortalecer, enfrentar e resistir”.
A principal saída para barrar esse
saldão e a Petrobrás voltar a ser o que
era, é fazer o enfrentamento a essa política privatista com denúncias, mobilizações, bem como com luta e resistência
da categoria através de um movimento
paredista de âmbito nacional, com unidade do movimento sindical e apoio dos
Movimentos Sociais.
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