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k ELEIÇÕES SINDICAIS

Direção do Sindipetro Bahia dá início
ao processo eleitoral da entidade
A categoria petroleira participa, nesse
ano, de mais uma eleição para renovação dos representantes do Plenário
do Sistema Diretivo e do Conselho Fiscal do Sindipetro Bahia.
A diretoria executiva da entidade
sindical já deu início ao processo eleitoral, conforme determina o Estatuto
Social do Sindipetro Bahia.
O edital de convocação do pleito
eleitoral foi publicado no jornal A Tarde, no dia 18/01/2017, e também neste
informativo (leia no verso), tendo ampla divulgação.
De acordo com o Edital, as eleições
estão convocadas para ocorrerem, em
1º escrutínio, durante os dias 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31 de março e 01 de abril
de 2017, e não sendo atingido o quórum as eleições serão realizadas em
segundo escrutínio nos dias 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2017, e,
mais uma vez, não havendo quórum
as eleições serão realizadas em terceiro e último escrutínio nos dias 07, 08,
09, 10, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2017.
O horário do pleito ocorrerá entre
às 08h e às 18h, na sede na Rua Boulevard América 55, e nas subsedes do
interior nas cidades de: Alagoinhas;
Candeias; Catu; Entre Rios; Feira de
Santana; Madre de Deus; Mata de São
Joao; Santo Amaro; São Francisco do
Conde; São Sebastião do Passé; Ser-

rinha, e poderá funcionar por até 24
horas nas unidades operacionais das
empresas que compreendem a base de

representação do Sindicato.
A eleição da comissão eleitoral
acontecerá no dia 27/01, às 9h30, na

sede do sindicato (edital no verso, que
também será publicado no jornal A
Tarde, no dia 19/01).

k PARTICIPE

EM TEMPOS DE GOLPE, FORTALECER
O SINDICATO É FUNDAMENTAL
O ano de 2017 chega com muitos
desafios para a população brasileira, e, particularmente para os
petroleiros e petroleiras, que estão
vendo seus direitos trabalhistas
sendo ameaçados e o Sistema Petrobrás se desfazer, com seus ativos vendidos a preço de banana.
A atual direção da empresa já deixou claro que muitos direitos serão eliminados e que demissões
podem acontecer, principalmente
com a venda de ações de unidades
como a Rlam, Fafen, Pbio, Temadre, Transpetro, poços de petróleo,
BR Distribuidora e Termoelétricas.
A intenção do governo golpista é sucatear e reduzir o Sistema
Petrobrás à exploração do pré-sal, logicamente, dividindo es-

Eleições
Sindicais
sas reservas com os gringos.
É diante deste cenário que os petroleiros e petroleiras da Bahia
participam de mais uma eleição
sindical e é exatamente essa con-

juntura que faz com que esse pleito
seja ainda mais importante e exija a participação de todos e todas.
Fortaleça o seu sindicato participando dessas eleições.
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k EDITAL

Você quer receber informações
de seu interesse em primeira
mão através do Whatsapp?

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA | SINDIPETRO - BAHIA

O Sindipetro Bahia criou uma
lista de transmissão via
Whatsapp e você pode receber
notícias como:

A Diretoria Executiva do Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia, vem por seu Coordenador Geral infra signatário, nos termos
do presente Edital, e conforme prevê o art. 58 do Estatuto Social da entidade torna público que serão realizadas eleições para
renovação de representantes que compõe o Sistema Diretivo do Sindicato: 1) as eleições serão realizadas em primeiro escrutínio
durante os dias 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de março e 01 de abril de 2017, e não sendo atingido o quórum as eleições serão realizadas
em segundo escrutínio nos dias 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2017, e mais uma vez não havendo quórum as eleições
serão realizadas em terceiro e ultimo escrutínio nos dias 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14 de maio de 2017, nos horários compreendidos
entre 08:00 horas e as 18:00 horas, na sede na Rua Boulevard América 55, município de Salvador – BA, e sub sedes do interior nas
cidades de: Alagoinhas; Candeias; Catu; Entre Rios; Feira de Santana; Madre de Deus; Mata de São Joao; Santo Amaro; São Francisco
do Conde; São Sebastião do Passé; Serrinha, e poderá funcionar por ate 24 horas nas unidades operacionais das empresas que
compreendem a base de representação do Sindicato. 2) a quantidade e roteiro das urnas itinerantes serão definidas e divulgadas
pela Comissão Eleitoral através do boletim do Sindicato, e deverá contemplar os locais onde há concentração de eleitores. 3) Fica
aberto o prazo de 10 (dez) dias corridos para registro de chapas, que ocorrerá a partir da publicação deste edital. O requerimento
acompanhado de todos os documentos para registro será dirigido à Diretoria Executiva da entidade, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa. O prazo de impugnação de candidaturas é de 72 (setenta e duas horas), contadas da
publicação da relação nominal das chapas registradas – Art 69 do Estatuto desta Entidade. 4). A Secretaria da entidade funcionará,
no período destinado ao registro de chapas, no horário de 08h00 às 19:00hs, onde se encontrará à disposição dos interessados,
pessoa habilitada para atendimento, prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação
e fornecimento do respectivo recibo, observado o quanto disposto no artigo 60 do Estatuto. O presente edital encontra-se fixado na
sede e subsedes da entidade, onde os interessados poderão obter informações complementares sobre os procedimentos eleitorais.

C Links para que você possa
consultar se o seu cheque
de ações como Hora Extra,
Interstício, Níveis, etc, já está
disponível no setor financeiro
da entidade.

C Textos, vídeos e áudios
sobre o resultado de reuniões
com a direção da Petrobrás e
com as gerências, abordando
assuntos e problemas
específicos de cada unidade e
também do Sistema Petrobrás.
E muito mais.
C Para receber as mensagens
por Whatsapp você precisa
seguir 2 passos muito simples:

1 Adicione o número 		
(71) 99924-2999 na agenda
do seu celular com o nome
Sindipetro Bahia.
2 Depois envie uma
mensagem para o número
do Sindipetro acima que
você acabou de adicionar
no WhatsApp informando
“Seu Nome” mais o 		
“O Nome da sua Unidade.
Se você for da UO-BA,
coloque também o seu
local de trabalho (área
operacional). Ex. Taquipe,
Candeias, etc.
Vamos adicionar você na
agenda e toda vez que
enviarmos uma nova
mensagem, seja texto, áudio ou
vídeo, você vai receber.
Se você quiser obter mais
informações, basta entrar em
contato com a gente através
do e-mail faleconosco@
sindipetroba.org.br

CNPJ nº 15.532.855/0001-30, sediado à Rua Boulevard América 55, Nazaré -Salvador/Ba.

Salvador/Ba, 18 de janeiro de 2017.
Deyvid Bacelar
Coordenador Geral – Diretoria Executiva

k EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA | SINDIPETRO - BAHIA
O SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA – SINDIPETRO, CNPJ n. 15.532.855/0001-30, em conformidade com as
deposições legais e estatutárias, vem por seu Coordenador Geral infra signatário, por determinação da Diretoria Executiva do
Sindicato, em cumprimento ao que determina o art. 20 do Estatuto Social desta entidade, convoca toda a categoria para participar
da ASSEMBLEIA GERAL a ser realizada no dia vinte e sete de janeiro de dois mil e dezessete, às 09:30 horas, em primeira convocação com o quórum de cinqüenta por cento mais um dos associados aptos, ou às 10:00 horas em segunda e última convocação,
com qualquer número de associados presentes, a referida assembléia ocorrerá na sede desta entidade, situado na Rua Boulevard
América 55, Jardim Baiano, Salvador- Bahia. Na oportunidade será apreciada em pauta única: Eleição dos três representantes
da categoria para compor a Comissão Eleitoral para coordenar e conduzir o processo eleitoral para renovação dos membros do
Plenário do Sistema Diretivo da Entidade.
Salvador, 19 de janeiro de 2017.
Deyvid Bacelar
Coordenador Geral – Diretoria Executiva.

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

Diretores de Imprensa: Leonardo Urpia e Paulo César Martin
Textos e Edição: Alberto Sobral e Carol de Athayde
Editoração: Márcio Klaudat – Tiragem: 6.000 exemplares – Gráfica: Contraste

