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Resgatando o passado para construir o futuro
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O país virou de ponta cabeça e está prestes a dar uma guinada radical à direita,
através de um golpe comandado por políticos denunciados por corrupção e por
conglomerados de mídia, com destaque
para a Rede Globo.
Se o Senado decidir pela instauração
do processo de impeachment da presidenta, Dilma Rousseff, o que tudo indica
que acontecerá, a única coisa que teremos certeza é que haverá um grande retrocesso no Brasil.
Os trabalhadores, as classes economicamente mais baixas, os negros, as
mulheres, o movimento LGBT, serão os
mais atingidos. O Brasil deixará de ser um
país para todos e voltará a ser o país da
minoria mais rica.
E já está tudo preparado esperando a

hora do bote final: no Congresso já tramitam 55 projetos que ameaçam os direitos
da classe trabalhadora.
Citando apenas a Petrobrás, as pessoas mais jovens que ingressaram na
empresa nos últimos 10 anos, ainda não
entenderam que todos os direitos que
usufruem hoje, não foram dados, mas
conquistados. Assim como os direitos de
toda a classe trabalhadora de outras categorias.
A maioria dos trabalhadores se acostumou com direitos, como 13º salário,
férias remuneradas, plano de saúde,
etc. E o que dizer dos petroleiros? Essa
categoria por sempre ter tido sindicatos
e uma Federação (FUP) forte e atuante,
têm direitos que estão acima da média de
outras categorias, como abono de férias

de 100%, ganhos reais na remuneração,
auxílio-educacional, programa jovem universitário, benefício farmácia e garantia
de uma previdência privada (Petros) e de
um bom plano de saúde (AMS) após a
aposentadoria, entre outros.
Há uma grande chance de você perder
tudo isto. Entendeu agora o que está em
jogo? O golpe é contra você.
Para que este cenário caótico e ameaçador que vivenciamos hoje não tome
conta definitivamente do Brasil e de nossas vidas, precisamos reagir, lutar, gritar,
ocupar as ruas, mostrar a nossa força.
Afinal, somos a maioria.
No dia 10 de maio, terça-feira, vamos
dar uma pequena mostra do que somos
capazes, aderindo à paralisação nacional, convocada pela CUT, centrais sindi-

cais e movimentos sociais em Defesa da
Democracia, contra o Golpe e por nossos
Direitos. A ideia é unificar os trabalhadores dos setores público e privado, do
campo e da cidade para derrubar o impeachment.
Em meio a toda essa crise, estamos
tendo a oportunidade de mudar, de traçar o caminho que vamos percorrer. E
tenham certeza que esta opção é nossa.
Antes de chegarmos ao fundo do
poço - pois chegaremos - vamos fazer
uma corrente humana, uma corrente de
cidadania, em defesa de uma sociedade
melhor, que passa pela manutenção dos
direitos da população, pela defesa da ética e pela afirmação da democracia como
pilar fundamental para a sustentação do
nosso país.
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PONTE PARA
O RETROCESSO
No Diálogo 197 publicamos com detalhes
os 55 projetos que tramitam na Câmara
Federal e que ameaçam os direitos dos
trabalhadores, inclusive os básicos.
Não há dúvida que o alvo direto são
os trabalhadores. A Ânsia de aproveitar o
momento atual para derrubar direitos é
tão grande que a FIESP (Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo) vem
escancarando seu apoio ao golpe e contribuindo com ele.
Para engrossar o caldo, o PMDB,
através da Fundação Ulysses Guimarães,
como já havíamos anunciado aqui, lançou
um documento que vem a ser o seu Plano
de Governo. Intitulado “Ponte para o Futuro”, o documento mostra o que fará o

PMDB, quando e se estiver no comando,
juntamente com o PSDB e o DEM- partidos já convidados pelo traidor Temer para
compor o seu eventual governo.
O documento mostra de forma clara
que o modelo neoliberal voltará com toda
força, colocando em prática a teoria do
Estado Mínimo. Traduzindo para o nosso
dia a dia, significa que dificilmente teremos
concursos públicos, como o documento
defende o fim da CLT, serão enterrados
com ele os direitos de milhões de trabalhadores brasileiros. E como o entreguismo é
marca do governo neoliberal, veremos a
Petrobrás ser privatizada e o Pré-Sal entregue ao capital internacional. E isto é só
o começo.

g “Executar uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada,
por meio de transferências de ativos que se fizerem necessárias, concessões
amplas em todas as áreas de logística e infraestrutura...”
g “Retorno a regime anterior de concessões na área de petróleo...”

g “Na área trabalhista, permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre
as normas legais...”

V CONGRESSO D@S PETROLEIR@S DA BAHIA

Acompanhe o calendário e participe!
Prosseguem até o dia 20/05 as inscrições de delegados e de teses para o V
Congresso d@s Petroleir@s da Bahia. O
evento acontecerá nos dias 04 e 05 de
junho, no Hotel Real Classic Bahia, localizado à Rua Fernando Menezes de Góes,
165 – Pituba (Leia ao lado edital de reti-

ficação do nome do local do Congresso).
ATENÇÃO! – Este ano só serão tratadas nas negociações do Acordo Coletivo
de Trabalho as cláusulas econômicas. É
importante ressaltar que as teses que forem enviadas abordando os outros temas

como SMS, previdência e sindicalismo,
serão apenas para serem encaminhadas
à diretoria do Sindipetro Bahia e à FUP
a fim de serem discutidas nas comissões
especificas do ACT. Já no caso do setor
privado, as teses serão direcionadas aos
ACTS de cada empresa.

De 03 a 20/05 – Inscrição e envio de teses- As teses devem ser identificadas, digitadas e enviadas para o email
secretaria@sindipetroba.org.br até às 17h do dia 20/05.
As teses devem ter no máximo 03 laudas (páginas) e abordar os seguintes temas:
e Sindicalismo e organização sindical.

e Benefícios, Seguridade, Políticas Sociais e Organização dos aposentados e pensionistas.
e Saúde, segurança, meio ambiente, novas tecnologias, regimes e condições de trabalho.
e Organização do setor privado e dos trabalhadores das empresas privadas de petróleo.

e Pauta de reivindicações dos trabalhadores do sistema Petrobrás (apenas cláusulas econômicas).

De 09 a 20/05 – Inscrição de delegad@s através do email secretaria@sindipetroba.org.br ou de forma presencial na
secretaria do sindicato. Só serão aceitas inscrições até às 17h do dia 20/05. Haverá eleições apenas nas unidades em que
o número de inscritos for maior que o número de vagas. Nos locais onde o número de vagas for igual ao de inscritos
automaticamente todos serão delegados.

E X P E D I E N T E

Boletim Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema Petrobrás

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

5º CONGRESSO ANUAL DOS
PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Por deliberação do plenário do sistema Diretivo do SINDICATO DOS PETROLEIROS
DO ESTADO DA BAHIA denominado SINDIPETRO – BAHIA, inscrito no CNPJ sob o
n. 15.532.855/0001-30, situado à Boulevard
América 55, Jardim Baiano, Salvador / Bahia,
na forma do seu estatuto social, convoca
todos os seus associados para participarem
do 5º CONGRESSO ANUAL DA CATEGORIA,
que acontecerá respectivamente nos dias
04 e 05 de junho de 2016, no Hotel Real
Classic Bahia, localizado à Rua Fernando
Menezes de Góes, 165 – Pituba– Salvador
–Bahia. A abertura do aludido Congresso,
ocorrerá no dia 04 de junho às 08:00hs e
em seguida será apreciado e deliberado o
regimento interno. O critério para escolha
dos delegados e sua proporção será previamente estabelecido pela Diretoria executiva, conforme previsão estatutária, que
deverá ser publicado no Boletim Oficial da
Entidade. Salvador / BA, dezoito de abril de
dois mil e dezesseis. Deyvid Bacelar. Coordenador Geral - Diretoria Colegiada.
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