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V CONGRESSO D@S PETROLEIR@S DA BAHIA

O V Congresso da categoria petroleira,
que aconteceu em Salvador, nos dias
04 e 05 de junho, no Hotel Real Classic,
com o tema “Só há futuro com unidade e luta- em defesa da Petrobrás, dos
nossos direitos, da democracia e do
Brasil”, teve uma participação expressiva dos aposentados e pensionistas,
fato que se repete em todos os congressos dos petroleiros. O que prova o
interesse desse segmento em se manter atualizado com as atividades do
sindicato e contribuir com a luta pela
garantia dos direitos daqueles que ajudaram a construir esse patrimônio dos
brasileiros que é a Petrobrás.
A política, o golpe e as ações destrutivas do governo ilegítimo de Temer,
que em poucos dias fez o Brasil retroceder algumas décadas, além da necessidade de intensificar as mobilizações nas
ruas contra o retrocesso instaurado no
Brasil, deram norte ao congresso.

Decisões importantes

WANDAICK COSTA

V Congresso é realizado
com presença expressiva dos
aposentados e pensionistas

O V Congresso teve 182 delegados
inscritos, que durante dois dias participaram de debates sobre a atual conjuntura política do país e analisaram
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Fique por dentro das resoluções aprovadas pela categoria
no V Congresso

as teses que foram apresentadas pela
categoria e enviadas à VI Plenária da
Federação Única dos Petroleiros.
Além dos debates das teses, os

Informação

congressistas aprovaram por unanimidade a prestação de contas de 2015
e a previsão orçamentária do exercício de 2016 do Sindipetro Bahia.
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O Sindipetro dá continuidade às reuniões na capital e interior
do estado para manter a categoria mais bem informada
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CALENDÁRIO DE REUNIÕES

O Conselheiro deliberativo eleito da
Petros, Paulo César, junto com os diretores do Setor de Aposentados do
Sindipetro Bahia, Francisco Ramos
e José Lopes, cumpriram na primeira
semana de junho um extenso calendário de reuniões com aposentados e
pensionistas. As reuniões ocorreram
no interior e em Salvador, oportunidade em que foram esclarecidas muitas
das dúvidas sobre o Benefício Farmácia, AMS, PL 83, pagamento dos níveis
2004, 2005 e 2006, PIDV e seu reflexo
no futuro dos planos e benefícios, entre
outros assuntos. As reuniões continuam no mês de julho, dando oportunidade a todos e todas de se informarem
a respeito de diversos assuntos (Leia
calendário na página 04)
Sobre o pagamento dos níveis, Paulo César, Francisco Ramos e José Lopes
falaram da luta do Sindipetro Bahia e
da FUP para garantir o acordo que já
beneficiou milhares de aposentados
e pensionistas, quando ninguém mais
acreditava que isso seria possível. Já o
Benefício Farmácia, outra conquista da
categoria, Paulo César ressaltou que a
FUP está pressionando a Petrobrás
para resolver essa questão de uma vez
por todas e acabar com o sofrimento
dos beneficiados. Como já informado
no jornal Petrolino, os medicamentos
essenciais continuam sendo entregues
em domicílio e todos devem guardar as
notas fiscais para ter direito ao reembolso, quando o programa for normalizado.
O melhor das reuniões, além da informação direta e objetiva que todos
recebem e das dúvidas que são esclarecidas, é a oportunidade das pessoas
se verem e conversarem. O ambiente
fica mais agradável; os aposentados
e pensionistas trocam ideias e muitos
aproveitam para falar sobre assuntos
que são comuns a todos eles.

WANDAICK COSTA / SINDICATO

Aposentados e pensionistas participam
ativamente das reuniões do Sindicato

Ribeira

Liberdade

CEPE 2004

Feira de Santana

Sede do sindicato em Salvador

Categoria confirma recebimento do Petrolino em casa

Política também fez
parte dos assuntos
discutidos
O Conselheiro eleito Paulo César, em
todas as reuniões, fez uma avaliação
política do que ocorre no país, do golpe que retirou a presidente Dilma do
poder e da ameaça que significa tanto
o presidente interino e golpista Temer,
como o Congresso, às conquistas e
aos direitos que os trabalhadores tiveram nos últimos 12 anos.

Ele disse aos aposentados e pensionistas que os golpistas querem fazer mudanças na Previdência, na CLT,
privatizar a Petrobrás - como tentaram no governo FHC, mas tiveram o
projeto barrado porque Lula ganhou a
eleição - e entregar o pré-sal às multinacionais, o que constitui um crime ao
país e ao povo brasileiro.
E não para por aí, disse Paulo César, “porque eles querem acabar com
o programa Minha Casa, Minha Vida,
que garantiu a moradia para as famí-

lias mais pobres, fazendo o mesmo
com o FIES, Prouni e Pronatec, programas que garantem a educação de
milhões de brasileiros”.
Segundo o Conselheiro deliberativo da Petros, por esses e outros
motivos os petroleiros estão nas ruas
denunciando o perigo que significa os
golpistas para os brasileiros, por isso
também os aposentados e pensionistas precisam ficar alertas e orientar os
mais jovens sobre os riscos que todos
corremos.
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SEMPRE NA LUTA

V Congresso dos Petroleiros da Bahia
WANDAICK COSTA

A pauta de reivindicações dos aposentados e pensionistas do Sistema Petrobrás foi aprovada e encaminhada ao VI
Plenafup. Acompanhe a seguir algumas
das resoluções do V Congresso:

Resoluções
e Eleição de representantes
sindicais das subsedes e sede do
sindicato.

Delegados de Feira de Santana

e Implantação do Comitê em
defesa da democracia, que deverá
ser aberto para toda a sociedade
civil organizada e os movimentos
sociais e será supra partidário.
e O Comitê terá orçamento
próprio aprovado pela direção
do Sindipetro-BA e os membros
do Comitê serão definidos
pela direção do Sindipetro-BA,
levando em consideração e
proporcionando a participação das
forças políticas que se organizam
na categoria e demais membros
da categoria petroleira.
e Aprovar em assembleia – AGE
– um desconto extraordinário de
0,5% para todos os trabalhadores
da ativa representados pelo
Sindipetro-BA, incluindo os
aposentados e pensionistas
associados para custear as
atividades do Comitê e do

Delegados de São Sebastião do Passé

Sindipetro-BA contra o golpe e em
defesa da democracia no Brasil. O
recurso advindo do desconto acima
descrito será alocado em conta
bancária exclusiva para esse fim.
e Utilizar prioritariamente os
recursos do Fundo que será
formado pela venda dos imóveis
do novo Sindipetro-BA, conforme
proposta já aprovada no seu III
Congresso para a construção
da sua nova Sede no terreno
remanescente do antigo STIEP-BA;
A utilização dos recursos desse

Manoel Pinto,
PRESENTE!

fundo será exclusivamente até o
valor da compra e/ou construção da
nova sede e/ou da compra da nova
Sub Sede de Candeias. O restante
do valor será destinado para a
reforma das demais subsedes.
e Realizar AGE, para a venda dos
imóveis situados na cidade de
Candeias e Salvador, excetuando
a atual Sede do Sindipetro-BA e
para aprovar a utilização desses
recursos, prioritariamente, para
a construção da nova Sede. Para
alocação desse recurso, deve ser

aberta Conta Bancária exclusiva
para esse fim.
e Adquirir um novo imóvel para
substituir o imóvel onde está a
atual Sub Sede de Candeias.
e Realizar cursos nas diversas
áreas do saber para aposentados e
pensionistas
As resoluções completas estão
disponíveis em “Cadernos de
Resoluções do V Congresso” em
www.sindipetroba.org.br

Lembramos aqui neste espaço, com pesar, o falecimento do companheiro Manoel Pinto,
aos 83 anos. Associado que durante muito tempo foi delegado sindical na subsede de
São Sebastião do Passé, Manoel Pinto era muito querido por todos que o conheceram.
Na Petrobrás, ele trabalhou na Serman de Candeias. Ele faleceu na segunda-feira (09/05)
e foi sepultado na terça (10/05) no Cemitério Paroquial em São Sebastião do Passé.
À família, a direção do Sindipetro Bahia externa a sua solidariedade neste momento de dor.

6o
anos

nº39 | Junho 2016

Resgatando o passado para construir o futuro

4

APOSENTADOS
E PENSIONISTAS

FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO

Novas reuniões com aposentados e pensionistas
em julho. Confira o calendário e participe
Para melhor informar aos aposentados e pensionistas e devido ao grande sucesso das reuniões realizadas no
mês de junho (leia matéria na página
02), os encontros com a categoria vão
continuar. O Conselheiro Deliberativo
eleito da Petros, Paulo César Martin,
estará, juntamente com outros diretores do sindicato, prestando informações e esclarecimentos a respeito
do benefício farmácia, pagamento dos
níveis de 2004, 2005 e 2006, situação
do Plano Petros e da AMS, ação da PL
83, entre outros assuntos. Confira tabela com datas, horários e locais das
reuniões e participe!

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO MÊS DE JULHO 2016
DATA

HORA

CIDADE

LOCAL

Terça, 12/07

10 horas

Candeias

Sub-Sede do Sindiquímica

Quarta, 13/07

10 horas

Salvador

CEPE Clube – Stella Mares

Quinta, 14/07

10 horas

São Sebastião do Passé

Sub-Sede do Sindipetro-BA

Sexta, 15/07

10 horas

Salvador

Hotel Real Classic – Pituba

Sábado, 16/07

10 horas

Salvador

Cerimonial Torre da Praia – Ribeira

Terça, 19/07

10 horas

Salvador

Sede do Sindipetro-BA

Quarta, 20/07

10 horas

Alagoinhas

Hotel Plaza – Centro

Quinta, 21/07

10 horas

Catu

Sub-Sede do Sindipetro-BA

Sexta, 22/07

10 horas

Feira de Santana

Sub-Sede do Sindipetro-BA

Sábado, 23/07

10 horas

Salvador

Centro Comercial Guarani – Liberdade

Álvaro Bulcão

Paulo Ferreira

Carlos Mutti

Célia Mesquita*

Genaro Alves

Dielson Albuquerque Joel Tosta

CANDEIAS

ENTRE RIOS

SANTO AMARO

SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ

SALVADOR

SERRINHA

POJUCA

Júlio Conceição

Laurindo Lima

Osvaldo Pereira

Raimundo Dantas

Sebastião Avelino

Sem representante

Sem representante

CACHOEIRA

ALAGOINHAS

MADRE DE DEUS

SÃO FRANCISCO DO CONDE

CATU

MATA DE SÃO JOÃO

FEIRA DE SANTANA

* Afastada devido às eleições municipais
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O Sindipetro Bahia fará eleição para representante sindical dos
aposentados e pensionistas. Conheça os atuais representantes

