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Resgatando o passado para construir o futuro
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A força da mobilização

Na madrugada desta terça-feira (26), em
ato nacional contra o desmonte e a privatização da Petrobrás, o Sindipetro Bahia,
com apoio da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Levante Popular da Juventude, MST, Movimentos Sociais e lideranças
políticas, realizou uma manifestação na BR
101, nas proximidades das cidades de Entre
Rios e Esplanada.
A paralisação foi um protesto contra a
privatização da empresa, pela manutenção das atividades da Petrobrás nos campos
terrestres de Produção de Petróleo e Gás de
vários municípios da Bahia e outros estados
do Nordeste e norte do ES. E também pela
garantia da soberania do povo brasileiro e dos
royalties do pré-sal para a saúde e educação.

WANDAICK COSTA

Protesto
nacional
em defesa
dos campos
terrestres
paralisa
rodovias

O ato pacifico ocorreu simultaneamente na Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte
e Ceará. Nos quatro primeiros estados
na BR 101 e nos dois últimos na BR 304.
Para o coordenador do Sindipetro Bahia,

SEMINÁRIO
Os trabalhadores da Transpetro se preparam para participar de
encontro que acontece de 05 a 07/08, em Salvador.
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Deyvid Bacelar “a manifestação foi uma
demonstração de força e uma prova de
que com união nos tornamos realmente
mais fortes”. Ele informa que as ações
conjuntas entre os sindipetros vão continuar, ressaltando que “precisamos dar

continuidade a essa luta, pois a entrega
dos campos terrestres à iniciativa privada
irá prejudicar não só os petroleiros, mas
centenas de municípios da Bahia e outros
estados e sua população que dependem
do investimento da Petrobrás”. Pág.3

BUSDOOR
Sindipetro faz campanha para chamar atenção da população
sobre importância da Petrobrás.
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NR-13

Mudanças aumentam poder de fiscalização
dos sindicatos e segurança dos trabalhadores
Os operadores que trabalham com caldeiras de vasos de pressão devem ficar
atentos às novas regras estabelecidas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego
e que dizem respeito à NR-13 (Norma
Regulamentadora 13).
A partir de agora passa a ser obrigatório o estágio prático supervisionado, com duração mínima de 300 horas,

para todos aqueles que trabalham com
vasos de pressão de categorias I e/ou II .
O empregador também tem como
obrigação comunicar ao sindicato os
nomes de todos os trabalhadores que
serão submetidos aos estágios, o que
vale para os trabalhadores próprios e
terceirizados.
Diante das novas regras, o diretor de

SMS do Sindipetro Bahia, Jorge Mota,
orienta a todos os operadores que
trabalham com vasos de pressão que
procurem a entidade caso ainda não
tenham realizado o estágio obrigatório.
O Sindipetro está de olho e também irá
acompanhar e buscar informações sobre os cursos comunicados e realizados
pela Petrobrás e empresas privadas.

PIDV/AMS

Petrobrás retira AMS dos que aderiram ao PIDV
e ação do Sindipetro faz empresa voltar atrás
A Petrobrás estabeleceu um novo procedimento, que acaba retirando da AMS,
os trabalhadores que aderiram ao PIDV.
A empresa determinou que esses trabalhadores teriam que acessar, antes do seu
último dia de trabalho, o chamado botão
dos Serviços Compartilhados, informando
se ele e seus dependentes desejariam permanecer na AMS. Esse novo procedimento
acabou gerando muitos problemas, principalmente para os empregados das áreas

operacionais, que acabaram não acessando o sistema, gerando o seu desligamento
da AMS. Vários trabalhadores procuraram
o sindicato denunciando o fato, pois tiveram sua assistência médica suspensa. Ao
procurar a Petrobrás foram informados
que nada mais poderia ser feito.
Foi necessária a intervenção do sindicato junto a gerência da AMS, na Bahia e a
gerência do RH/AMS, no Rio de Janeiro para
reverter a situação. Caso essa situação

cumprimento do ACT.
Após a pressão, felizmente, a empresa
voltou atrás e esses trabalhadores voltarão para a AMS, bastando se recadastrarem no Posto Avançado no Edifício Tropical Center, no Itaigara, em Salvador-BA.
A direção do Sindipetro Bahia chama a
atenção de todos que saíram no PIDV e não
seguiram o novo procedimento, que providenciem de imediato o seu recadastramento na AMS, no Posto Avançado da AMS.

não fosse resolvida a direção do Sindipetro Bahia iria ingressar com ações jurídicas
por descumprimento do ACT, já que a AMS
esta garantida para todos os aposentados,
desde que a concessão do seu benefício tenha ocorrido no prazo de até 90 dias após
o seu desligamento da empresa.
Para aqueles que não tem direito à
aposentadoria o novo procedimento
pode ser aplicado, mas para os demais,
esse procedimento se configura num des-

EM DEFESA DA PETROBRÁS

Como parte da estratégia de luta em defesa dos campos terrestres, representantes dos sindipetros da Bahia, RN, ES, SE/
AL e CE/PI, se reuniram no Rio Grande do
Norte, nos dias 15 e 16/07, quando participaram de audiência pública na Assembleia
Legislativa do RN, e de um encontro, onde
foram tomadas decisões que estão sendo
colocadas em prática de forma conjunta

e nacionalmente. Uma delas foi a paralisação nas BRS 101 e 304 nesses estados,
que aconteceu na terça-feira, 26/07 (leia
matéria na capa)
Eles discutiram, entre outras coisas, a
proposta da estatal ao mercado que envolve a venda de 100 concessões para o
setor privado, que produzem 35 mil barris
de petróleo/dia, 1,4 milhão de m³ de gás/

SINDICATO

Audiência Pública no Rio Grande do Norte foi
mais um passo em defesa dos campos terrestres

dia e 257 milhões de reservas nos campos
do RN, CE, BA, SE e Norte do ES.

A empresa esperar alcançar com a
venda de 150 a 200 milhões de dólares.
Durante a Audiência Pública o diretor da
FUP, Leonardo Urpia, falou que o negócio “é um absurdo”. “A Petrobras estaria
ofertando para o mercado, ao preço de
0,58 a 0,77 centavos de dólar o barril em
reserva para a iniciativa privada. É uma
balela”, advertiu.
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PROTESTO NA BR-101

A diretoria do Sindipetro Bahia mostrou
firmeza durante a manifestação que paralisou a BR 101 na manhã da terça-feira, 26.
Apesar do grande engarrafamento causado nos dois sentidos da rodovia, a população demonstrou apoio à paralisação. Os
diretores conversaram com os motoristas
e distribuíram um panfleto explicando os
motivos da mobilização.
“Estamos aqui para dar visibilidade a
esta luta que não é só da categoria petroleira, por isso, chamamos a atenção da
sociedade contra o desmonte e privatização da Petrobras e contra esse governo
ilegítimo, golpista e entreguista que não
representa a população brasileira, tenta a
todo custo vender o patrimônio do povo
brasileiro e acabar com direitos trabalhistas, previdenciários e sociais da classe
trabalhadora”, afirmou Deyvid Bacelar,
coordenador do Sindipetro Bahia.
O Brasil detém hoje uma das maiores
reservas de petróleo e gás do mundo. “Estamos defendendo essa gigantesca reserva que é o pré sal, que vai garantir mais
recursos para saúde e educação”, alertou
Radiovaldo Costa, diretor licenciado do
Sindipetro Bahia e vereador de Alagoinhas.
A sociedade que também está preocupada com a situação do país e da Pe-

trobras apoiou o movimento. “É um ato
importante já que está defendendo nossos
interesses, sou comerciante e já estamos
sentindo os prejuízos causados pelo desemprego, principalmente na nossa região que depende muito das atividades
da Petrobras”, afirma o morador da região,
António Lima.
O movimento causou um engarrafamento de mais de 25km, na BR 101, de
Esplanada sentido Aracaju. No sentido
Entre Rios foram mais de 10km de engarrafamento. Já em Entre Rios o congestionamento sentido Esplanada foi de 8km
e sentido Alagoinhas mais de 15km. Às
9h, depois de negociação com a Policias
Militar e Federal a pista aos poucos foi liberada nos dois sentidos. Houve também
uma grande visibilidade, que resultou em
entrevistas em diversas rádios e jornais. Os
petroleiros deram seu recado à sociedade.

BAHIA SAIRÁ PREJUDICADA
COM AS VENDAS
As reservas que serão vendidas estão nos
campos terrestres da Petrobras no Nordeste e no Norte do Espírito Santo. Na
Bahia, onde é feita a exploração e produção de petróleo e gás natural, esses campos estão localizados em diversos municí-

WANDAICK COSTA

Durante manifestação petroleiros denunciam
os prejuízos com venda de campos terrestres

pios (Alagoinhas, Catu, Araçás, Entre Rios,
Cardeal da Silva, Esplanada, São Sebastião
do Passé, Pojuca, Candeias, São Francisco
do Conde entre outros)
Todos esses municípios e sua população dependem muito das atividades
da Petrobrás realizadas nesses campos
terrestres. É mais de R$ 1,0 bilhão que é
investido pela estatal na produção, na infraestrutura, em projetos sociais, além de
impostos e royalties .

O diretor do Sindipetro Bahia, André
Araújo ressalta que “as atividades da
Petrobrás são responsáveis por uma importantíssima cadeia produtiva que gera
milhares de empregos diretos e indiretos,
movimenta a indústria, o comércio, a prestação de serviços e outros setores importantes da economia nesses e em outros
municípios”.
A venda desses campos, afirma Araújo,
“ trará prejuízos a centenas de cidades e ao
povo baiano e nordestino, devido à queda
na arrecadação de impostos e no pagamento de royalties aos municípios produtores, além do desemprego, fechamento
de empresas e redução das atividades econômicas nas cidades onde a estatal atua”.

TRANSPETRO

Seminário acontece de 05 a 07 de agosto, em
Salvador e tem como tema Defesa da Transpetro
Trabalhadores e trabalhadoras da Transpetro se preparam para participar do seu II
Seminário, que acontece em Salvador, nos
dias 05, 06 e 07 de agosto, no Hotel Fiesta,
localizado à Av. Antônio Carlos Magalhães,
711 – Pituba. De caráter formativo, organizador e mobilizador o Seminário, aprovado
no VI Plenafup, será um palco onde vão ser
debatidos assuntos de extrema importância para a categoria.
Os trabalhadores da empresa interessados em participar do evento devem se

inscrever até o dia 29/07, sexta-feira, através do endereço eletrônico secretaria@
sindipetroba.org.br informando nome,
base de lotação e se é ou não dirigente de
algum Sindipetro. Com o governo interino
e golpista de Temer e com Pedro Parente
na direção do Sistema Petrobrás, a Transpetro corre grande risco de ser privatizada.
Este, segundo a comissão organizadora,
é um dos principais assuntos que serão
abordados no encontro. “Vamos tratar
da resistência à privatização da empresa

dentro dos marcos jurídicos, bem como, da
luta pela viabilidade legal da incorporação
à Petrobrás”, explica.
Em outro painel, os participantes vão
discutir a relevância da Transpetro no custo
logístico da Petrobrás. A ideia, segundo os
organizadores “é, trazer em valores e volumes, números que fundamentem nossas
defesas por um Sistema Petrobrás cada
vez mais robusto e integrado”.
Na programação consta ainda uma
mesa para debater a atual conjuntura da

Transpetro, que resultará na construção de
uma carta compromisso, assinada por trabalhadores e trabalhadoras da subsidiária,
lotados em vários estados do país.
Há também uma grande preocupação
com o resgate e avaliação da história para
fundamentar e enriquecer as lutas que
estão para acontecer. Nesse sentido, o seminário contará com um espaço para que
cada regional e/ou Sindipetro socialize suas
avaliações acerca da greve de 2015, com
todos os seus erros e acertos.
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BUSDOOR

Sindipetro faz campanha para chamar atenção
da população sobre importância da Petrobrás
A direção do Sindipetro Bahia iniciou
uma campanha em defesa da Petrobrás,
do Pré-Sal e contra a venda dos campos
terrestres na Bahia, com adesivos colados
no fundo dos ônibus, o chamado busdoor. A veiculação cobre as cidades de Lauro

de Freitas e Salvador, com 20 ônibus de
quatro empresas que servem a sete itinerários, circulando pela maioria dos bairros
mais populosos das duas cidades. A campanha será feita durante um mês.
O objetivo da campanha é chamar

a atenção da população para a importância da Petrobrás como indutora do
desenvolvimento econômico do país,
sua contribuição para os projetos sociais
e culturais, os impostos que recolhe aos
estados e municípios, garantindo obras

TRAIDORES DO POVO

Deputado Bebeto (PSB/BA) é
desmascarado em Ilhéus por votar
a favor da entrega do pré-sal
Os traidores do povo brasileiro não terão
sossego. Além de serem escrachados, aonde vão, pela população, que está revoltada
com o que está acontecendo hoje no país,
eles também estão sendo denunciados pelos seus atos que estão causando enormes
prejuízos ao Brasil.
Um desses traidores, o deputado federal Bebeto (PSB/BA), foi denunciado em
sua cidade natal, Ilhéus, localizada a cerca

de 300 km de Salvador, por ter votado, na
Câmara Federal, a favor do projeto que
entrega o pré-sal ao capital internacional.
A denúncia foi feita pela diretoria do Sindipetro Bahia, que realizou uma panfletagem
nos principais pontos de Ilhéus, durante todo
o dia da quinta-feira, 14/07, mostrando à população a importância dos Campos Terrestres, sob o comando da Petrobrás e os danos
causados por aqueles que colocam os seus

interesses acima do bem comum.
Assim como Bebeto, outros deputados federais baianos, com José Carlos
Aleluia (DEM/BA), Jutahy Júnior (PSDB/
BA) e Arthur Maia (PPS/BA), estão se
vendendo para o capital internacional de
olho em suas próprias eleições em 2018.
Mas eles não terão sossego, pois iremos
mostrar para a população o comportamento desses vendilhões da pátria.

de infraestrutura para a população e sua
participação no PIB nacional, da ordem
de 13%, além de empregar cerca de 80 mil
petroleiros (as) e garantir outros milhares
empregos indiretos, os chamados terceirizados.

