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JORNAL SEMANAL DO SINDICATO DOS PETROLEIROS DA BAHIA

Tudo preparado
para o congresso
da categoria
A Comissão Organizadora do evento, que
acontece nos dias 04 e 05 de junho, no
Hotel Real Classic Bahia, localizado à Rua
Fernando Menezes de Góes, 165 – Pituba,
já tomou todas as providências para que
o Congresso transcorra de forma organizada e seja bastante proveitoso para
todos e todas.
Com o tema “Só há futuro com unidade e luta. Em defesa da Petrobrás, dos
nossos direitos, da democracia e do Brasil”,
os congressistas terão a oportunidade de
participar de debates sobre a atual conjuntura política e econômica do país e traçar
estratégias de enfrentamento para amenizar a onda de retrocessos que vem por ai,
após o golpe dado no povo brasileiro pela
direita e por um conglomerado da mídia,
com destaque para a Rede Globo.
Para o diretor do Sindipetro Bahia e
membro da comissão organizadora do
evento, André Araújo, “diante da atual
crise- muito mais política do que econômica, o congresso dos petroleiros se
torna ainda mais importante uma vez
que a Petrobrás está no centro do furacão formado por aqueles que há décadas
tentam privatizar a empresa e agora entregar o Pré-sal ao capital internacional”.
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Em defesa da Petrobrás, dos nossos direitos, da democracia e do Brasil

P R O G R A M A Ç Ã O
04 de junho (sábado)
8h às 18h – CREDENCIAMENTO DE DELEGADOS
9h – LEITURA E APROVAÇÃO DO REGIMENTO
INTERNO DO CONGRESSO
10h – APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL
10h15 – COFFE-BREAK
10h30 – ABERTURA
			COMPOSIÇÃO DA MESA
			Vagner Freitas - Presidente da CUT
			Adilson Araújo - Presidente da CTB
			Lucineide Varjão - Presidenta da CNQ-CUT
			José Maria Rangel - Coordenador da FUP
			Ana Georgina - Supervisora Técnica do DIEESE
			Deyvid Bacelar - Coordenador do Sindipetro BA
12h às 13h30 – ALMOÇO

TEMA – Brasil, uma nação para todos ou para poucos?
			 A luta contra o retrocesso e pelo Estado
Democrático de Direito no país
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			 COMPOSIÇÃO DA MESA
			João Paulo Rodrigues - Coordenação nacional do MST
			Elen Rebeca - Coordenação Estadual do Levante
Popular da Juventude
			Everaldo Anunciação - Presidente do PT-Bahia
			Daniel Almeida - Deputado Federal - PCdoB- Bahia
			Ronaldo Santos - Presidente - PSOL- Bahia
16h30 – II PAINEL – Análise de conjuntura
TEMA – Projetos de Lei contrários à classe trabalhadora
			Cedro Silva - Presidente da CUT Bahia
			Aurino Pedreira - Presidente CTB Bahia
5 de junho (domingo)
8h às 11h – CREDENCIAMENTO DELEGADOS SUPLENTES
8h30 – DISCUSSÃO DAS TESES

13h45 – I PAINEL – Análise de Conjuntura

EDITORIAL
O movimento sindical não aceita retirada de direitos e nem
reconhece o governo golpista e ilegítimo.

Hotel Real Classic Bahia,
Pituba, Salvador, Bahia

15h – ASSEMBLEIA GERAL
			 Mais informações sobre o evento, teses e inscrições
de delegados acesse www.sindipetroba.org.br

ECONOMIA
Confira os dados do governo Dilma e guarde-os antes que os
golpistas metam a mão.
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EM DEFESA DA PETROBRÁS

EDITORIAL
O país amanheceu na quinta (12\05) com um ar estranho para milhões
de brasileiros, tanto os que votaram em 2014, como outros milhares de
anônimos, com a consumação, no Senado, do golpe iniciado na Câmara
dos Deputados, pelo réu e deputado federal afastado pelo STF, Eduardo
Cunha (PMDB\RJ).
A direção do Sindipetro Bahia considera este governo de Michel Temer
ilegítimo, golpista, oportunista e sem voto, porque “inventaram”
o impeachment da presidente Dilma sem que ela tenha cometido
nenhum crime. Esse golpe constitui uma revanche política ao
resultado das urnas em 2014, quando o projeto político democrático
popular venceu a quarta eleição consecutiva e derrotou uma direita
ensandecida, reunida em torno do tucanato.
Os trabalhadores não permitirão nenhum retrocesso nos direitos
conquistados nos últimos 12 anos, resistirão nas ruas e no Congresso
Nacional, ao lado dos parlamentares de esquerda, contra qualquer
ataque que este governo ilegítimo queira fazer para retirar ou reduzir
seus direitos.
A direção do Sindipetro Bahia se junta à FUP e CUT na afirmativa de

GT Pauta pelo Brasil
propõe alternativas
para evitar desmonte
da Petrobrás
Está disponível para a categoria petroleira
e toda a sociedade brasileira o relatório final do Grupo de Trabalho Pauta pelo Brasil,
com propostas para a Petrobrás superar a
crise que atravessa, sem ter que abrir mão
de ativos estratégicos, nem de sua condição de empresa integrada. O GT foi concluído no dia 21 de março, após uma série de
debates entre representantes da FUP e da
Petrobrás, que só foram possíveis em função da greve de novembro de 2015, onde
os trabalhadores deixaram claro que não
aceitariam o desmonte da empresa.

O relatório faz um diagnóstico das
principais causas e efeitos da crise que a
Petrobrás atravessa, elencando propostas
de recuperação da empresa e financiamento dos projetos que são estruturais para o
país. O documento foi encaminhado aos
sindicatos para ampla divulgação e debate
com a categoria e os setores organizados
da sociedade que lutam ao lado dos petroleiros em defesa da Petrobrás, do Pré-Sal e
da soberania nacional.
Acesse www.sindipetroba.org.br e
leia o relatório na integra.

que “o golpe foi arquitetado pelas forças conservadoras, incentivado
pela mídia oligopolizada, financiado por empresários nacionais
que querem retirar direitos da classe trabalhadora e por empresas
multinacionais interessadas na privatização de empresas brasileiras e
em nossas riquezas naturais, como o Pré-Sal, apoiado pelos setores
reacionários da classe média com suas patéticas manifestações,
formalizado pelo poder judiciário, que definiu seu rito, e finalizado pelo
Senado, cuja maioria capitula diante da pressão do poder econômico,
tornando-se cúmplice da ruptura da ordem democrática”.
A classe trabalhadora e suas lideranças reafirmam que não permitirão
a precarização das relações de trabalho, a redução do investimento
nas políticas sociais e ameaça à qualidade das políticas públicas. Não
aceitaremos que a classe trabalhadora e os setores mais pobres da
população sejam onerados com mais sacrifícios.
A direção do Sindipetro Bahia convoca a categoria para resistir ao
ilegítimo governo Temer e continuar na luta para reconduzir o país ao
Estado Democrático de Direito e para fortalecer o povo, de onde emana
todo o poder, para efetuar a necessária reforma de nossas instituições
políticas.
DIREÇÃO DO SINDIPETRO BAHIA

BENEFÍCIO FARMÁCIA

FUP solicita autos
do processo
Em função da decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), que suspendeu desde
o dia 14 de abril o contrato da Petrobrás
com a nova operadora do Benefício Farmácia, a FUP solicitou “Ingresso como Interessado” no processo para ter acesso aos
autos e poder se manifestar. O processo
que motivou a decisão do TCU é movido
por uma ex-operadora do Benefício Farmácia, que desde setembro de 2015 vem
sendo alvo de uma série de problemas
de gestão que inviabilizaram a sua plena
operação, prejudicando milhares de petroleiros e seus dependentes.
O benefício seria retomado no dia 18
de abril, mas foi novamente suspenso em

função da decisão do TCU. A Petrobrás informou que enquanto a operação do benefício estiver impedida, os beneficiários
continuarão sendo atendidos por meio de
delivery.
A FUP informou ao Tribunal que o Benefício Farmácia é direito dos trabalhadores, previsto no Acordo Coletivo pactuado
com a Petrobrás e que, portanto, precisa
ser restabelecido o quanto antes.
Os ataques que o benefício vem sofrendo desde o ano passado são reflexo
do processo de desmonte em curso no
Sistema Petrobrás.
Leia mais no site do sindicato 		
www.sindipetroba.org.br

E X P E D I E N T E

Boletim Informativo
dos Trabalhadores do
Sistema Petrobrás
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CONTRA O GOLPE

Os petroleiros da Bahia acordaram cedo,
no dia 10/05, para mais um dia de luta em
defesa da democracia e contra o golpe.
Juntamente com outras categorias eles
participaram, desde às 5h, de diversas
manifestações.
No começo da manhã, houve paralisação nas rodovias de Camaçari: Via Parafuso, Viaduto de Camaçari e Estrada da
Cetrel. De acordo com os manifestantes,
na Via Parafuso, a Polícia Militar agiu de
forma truculenta, utilizando inclusive
spray de pimenta contra os trabalhadores.
O protestos aconteceram também em
diversos pontos da BA-535, BA-528, BA
522 (na altura do Hospital de Medicina Humana) e também no km 19 (acesso a São
Francisco do Conde), das BR´s 116 Norte e
Sul e da BR-324 (Salvador- Feira), a exemplo da localidade conhecida como Menino
de Jesus- onde a paralisação se estendeu
até às 16h. Em Feira de Santana (BR 324)
a paralisação também foi forte.
A diretoria do Sindipetro Bahia teve
uma ampla participação na luta pela democracia e contra o golpe na terça-feira,
10, se fazendo presente também no município de Alagoinhas, em áreas da Petrobrás a exemplo de Buracica e Fazenda

DIRETORIA
NA BASE
A diretoria do Sindipetro Bahia
decidiu pela realização de setoriais
permanentes na base, quando será
feita a entrega do jornal Diálogo
e uma conversa franca com os
trabalhadores sobre a conjuntura
nacional e as demandas da categoria.
Acompanhe o calendário

SINDICATO

Protestos em favor da democracia
paralisaram rodovias e diversos pontos
na capital e interior da Bahia

Bálsamo, no Trevo dos 50 até a entrada de
Candeias, onde a manifestação causou um
engarrafamento de cerca de 30km.
Em Salvador, ficou tudo parado na
Avenida Suburbana. E aconteceram ainda
manifestações na Avenida Sete e no bairro
do Comércio. Os professores e funcionários
da Universidade Federal da Bahia também
aderiram ao protesto, convocado pela Frente Brasil Popular, Frente Povo sem Medo e
pelos movimentos sociais, e centrais sindicais, a exemplo da CUT. O Levante Popular
da Juventude e o MST também tiveram um
importante papel nas atividades deste dia
10, participando dos atos junto com o Sindipetro e outros sindicatos.
Para o coordenador do Sindipetro Bahia,
Deyvid Bacelar, “é importante e imprescindível, nesse momento, externar a nossa in-

satisfação com o que estáAraças
acontecendo no
Brasil. Temos que ocupar as ruas de forma
crescente, empunhar nossas bandeiras de
luta e fazer com que ouçam nossas vozes”.
O que não dá, afirma Deyvid, “é ficar de
braços cruzados enquanto os votos de 54
milhões de brasileiros são jogados no lixo”.

Para ele “muitas pessoas que eram a
favor do golpe estão despertando e começaram a entender que esse golpe é contra
os trabalhadores. A hora de lutar é essa
para depois não ficar chorando e sofrendo
com as perdas de diversos direitos trabalhistas, que já estão em curso”.

CALENDÁRIO QUINZENAL DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLETINS E VISITA ÀS BASES
PRIMEIRA SEMANA
MANHÃ
SEGUNDA

TARDE

REUNIÕES DA DIRETORIA E ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

SEGUNDA SEMANA
MANHÃ

TARDE

REUNIÕES DA DIRETORIA E ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

CANDEIAS(Op Can,
EVF, UPGN- S)

TRANSPETRO

FAFEN UTE (RA, Arembepe, Bahia I, Muricy)
BACAN (Camaçari)

QUARTA

RLAM UTE-CF

BECAN PBIO

FAZ. BÁLSAMO, ARAÇAS E BURACICA

QUINTA

TAQUIPE

TERÇA

SEXTA

EDIBA

SANTIAGO GASCAC

MIRANGA

RESERVADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BASE
NÃO VISITADA NO DIA PREVISTO
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ECONOMIA

Brasil não está falido;
suas riquezas geram cobiça
1) As reservas internacionais líquidas do
Brasil são de US$ 376,3 bilhões (eram
de apenas US$ 16 bilhões em 2002).
Elas superam, com folga, toda a
dívida externa do país, que é de US$
333,6 bilhões. Assim, o Brasil é credor
externo líquido em US$ 42,7 bilhões.
2) O Brasil é credor do FMI:
3) A dívida pública líquida é de 38,9% do
PIB (era de 60,4% do PIB em 2002).
4) Os investimentos externos produtivos
(IED) no Brasil foram de US$ 78,9
bilhões nos últimos 12 meses
(Abril 2015 a Março 2016), sendo
equivalentes a 4,56% do PIB;

5) O Brasil tem o 7º. maior PIB mundial
(era o 13º em 2002);
6) A Renda per Capita é de US$ 10.000
(era de US$ 2.500 em 2002);
7) A taxa de inflação está despencando
e deverá fechar, segundo o Banco
Central, perto do teto da meta em
2016, ficando próxima de 6,5% no
acumulado do ano. Para 2017, já se
prevê uma taxa de inflação perto do
centro da meta (de 4,5%);
8) O salário mínimo é de R$ 880,00,
equivalente a cerca de US$ 250 (era
de US$ 55 em 2002);
9) O déficit externo, em transações

correntes, está em 2,39% do PIB, no
acumulado de 12 meses (terminado
em Março de 2016), e continua caindo
rapidamente;

Os golpistas querem meter as mãos
nas nossas reservas internacionais
e entregar nossas riquezas aos
bilionários de plantão!!!

10) O Superávit comercial foi de US$ 19,7
bilhões em 2015, já acumulou US$ 14,5
bilhões em 2016, sendo que estimativas
apontam que o mesmo poderá chegar
a US$ 50 bilhões neste ano.

Links:
www.bcb.gov.br/?rp20160509
www.bcb.gov.br/?ECOIMPEXT
www.bcb.gov.br/?ECOIMPOLFISC
Reservas Internacionais - bcb.gov.br

Medidas do (des)governo golpista
já afetam a vida dos brasileiros
Enquanto isso o povo brasileiro já está pagando o “pato”. E vem muito mais por ai,
o capital está sedento e agora tem quem
o sirva de bandeja. O ministro da Fazenda
golpista Henrique Meireles, fala em arrocho fiscal e a volta da CPMF, há pouco
tempo combatida por essa mesma direita.
Eis a nova cara que o golpista Temer está
dando ao Brasil
g Fim do Ministério da Cultura, das
Mulheres, dos Direitos Humanos
e da Igualdade Racial. É o primeiro
ministério sem mulheres desde
Geisel... e claro nenhum negro.
g Controladoria Geral deixa de
ser independente e passa a ser
subordinada ao governo.
g O Ministro da Justiça é ex advogado
de Cunha (indicado por ele inclusive) e
ex advogado do PCC.
g Três ministros são investigados

diretamente na Lava Jato e passam a
ter foro privilegiado. E sete ministros
do total sofrem processos.

g Ministro do Desenvolvimento Social
diz que “Bolsa Família não pode ser
proposta de vida”.

g Ministro do STF, Gilmar Mendes,
revoga decisão e suspende busca de
provas contra Aécio menos de 24h
depois de ter autorizado.

g O novo Ministro da Educação é contra
Cotas e Fies e chegou inclusive a
entrar com processos para impedir os
programas.
g O Ministro da agricultura é um
dos maiores produtores de soja do
mundo e um dos campeões em
desmatamento e que já propôs o fim
do licenciamento ambiental.
g Reportagem publicada no dia 15/05,
no jornal O Globo, revela que o

jornal encomendou à consultoria GO
Associados um levantamento sobre
o que o governo federal poderia
entregar ao controle da iniciativa
privada, incluindo todas as empresas

estatais. Eles já têm até preço:
Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras,
Caixa, Correios, Infraero, IRB e Banco
da Amazônia sairiam por R$ 127,8
bilhões; uma pechincha.

