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Segurança patrimonial
extrapola das suas funções,
age com truculência e bate em
mulheres.

2

Sindipetro conquista na
justiça proibição da cobrança
do estacionamento no Torre
Pituba.

3

Categoria reage contra desmonte
do Sistema Petrobrás participando
de mobilizações e protestos
durante duas semanas.

4

k CAMPANHA REIVINDICATÓRIA

Reunido na sexta-feira, 18, o Conselho
Deliberativo da FUP reafirmou que a
proposta apresentada pela Petrobrás já
nasceu morta. Além de continuar provocando os trabalhadores com arrocho
salarial e redução de direitos, a gestão
Pedro Parente insiste em descumprir
os acordos firmados com a categoria.
Um ano após o compromisso assinado
no fechamento da greve de novembro de 2015, de implantação do ATS na
Fafen-PR, até agora a empresa nada
fez para resolver essa pendência. Pelo
contrário, o que vem tentando impor é
a oficialização do calote negocial, o que
é inadmissível, pois coloca em xeque
a legitimidade da própria negociação.
Tão grave quanto isso, é o fato da Petrobrás continuar insistindo em alterar

cláusulas do Acordo Coletivo que só serão objeto de discussão em setembro de
2017. É o que a empresa vem fazendo
ao propor mudanças na remuneração
das Horas Extras, redução da jornada
com redução de salário, além de trazer
agora para a mesa questões como PLR,
Benefício Farmácia e outras que nada
têm a ver com o Termo Aditivo, que está
pactuado no próprio ACT, e diz respeito somente às cláusulas econômicas.
Por isso, o Conselho Deliberativo autorizou a FUP a retornar à Petrobrás e buscar
o cumprimento do ATS para os trabalhadores da Fafen-PR e, após solucionada
essa pendência, restabelecer o processo de negociação do Termo Aditivo.
O Conselho também indicou que os sindicatos retomem as setoriais, entre os

SINDICATO

Conselho Deliberativo da FUP é
categórico: acordo é pra ser cumprido!

dias 21 e 29 de novembro, para intensificar o debate com a categoria sobre a privatização em curso no Sistema Petrobrás
e discutir estratégias de luta para barrar o

desmonte da empresa. (fonte-FUP)
Para conhecer a proposta apresentada pela empresa acesse https://goo.
gl/UBpqkl

k FORA TEMER

A sexta-feira, 11 de novembro, foi de
protesto em todo o país. Na Bahia, houve uma grande adesão dos trabalhadores à greve geral convocada pelas
frentes Brasil Popular e Povo sem medo

e centrais sindicais a exemplo da CUT.
Os ônibus não circularam no começo da manhã e várias categorias,
como petroleiros, bancários, comerciários, rodoviários, petroquímicos e

professores cruzaram os braços em
protesto à PEC 55, que está no Senado
para votação e se aprovada congelará por 20 anos os investimentos em
saúde e educação no país.

SINDICATO

BAHIA PARA EM PROTESTO CONTRA
RETROCESSOS E PERDAS DE DIREITOS
Os petroleiros realizaram mobilização em frente ao EDIBA, onde houve
debates, mas também agressões por
parte da segurança patrimonial da
empresa. Leia matéria na página 4

EDITORIAL
A direção do Sindipetro Bahia e
os movimentos sociais repudiam
a truculência de membros da
segurança patrimonial, ocorrida
na paralisação da sexta-feira, dia
11/11, no prédio do EDIBA. O ato,
convocado nacionalmente pelas
Frentes Brasil Popular e Povo
Sem Medo, centrais sindicais
e movimentos sociais, contra
os retrocessos e perdas de
direitos que ameaçam a classe
trabalhadora, transcorria de
forma pacífica, com o microfone
aberto a quem quisesse
falar. Dirigentes sindicais,
dos movimentos sociais e
trabalhadores denunciavam a
política de terra arrasada dos
golpistas que assaltaram o
Palácio do Planalto e que querem
privatizar o Sistema Petrobrás.
Enquanto isso, os pelegos de
sempre tentavam a qualquer
custo ter acesso ao prédio do
EDIBA, para mostrar submissão
aos “chefes”, apesar da maioria
ter votado nas assembleias pela
participação na paralisação.
Fato degradante e que manchou
de sangue a sexta, 11/11, ocorreu
quando alguns pelegos tentaram
entrar e encontraram os portões
fechados por um cordão humano;
neste momento, alguns membros
da segurança patrimonial,
em nítido desvio de função,
entraram em confronto com os
manifestantes, maioria mulheres,
agredindo-as com socos no
rosto e “gravata” no pescoço.
Truculentos e covardes bateram
em mulheres, inclusive pessoas
idosas, que estavam no local
lutando contra os golpistas e em
defesa da classe trabalhadora.
A direção do Sindipetro Bahia
considera lamentável e
triste esse comportamento,
certamente orientado pela
gerência da UO-BA, contra
trabalhadores que usam como
arma a palavra, o convencimento
político, jamais a violência física.
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k SEMINÁRIO

Retrocesso nas questões previdenciárias
e prejuízos para o trabalhador
Diante dos retrocessos propostos- muitos já colocados em prática- pelo governo golpista de Temer, o Sindipetro
Bahia, com o objetivo de prestar esclarecimentos e munir a categoria de
informações, vai promover em conjunto com a assessoria Lacerda, Mattei e
Bulhões, um seminário sobre Questões
Previdenciárias para os Trabalhadores
da Indústria do Petróleo.
O evento que acontece no dia 3/12,
sábado, das 9h às 13h, no auditório do
Sindipetro Bahia (Rua Boulevard América, 55, Jardim Baiano), abordará temas como benefícios previdenciários
e aposentadoria especial.
O trabalhador que tenha interesse
em ter o seu PPP analisado pela asses-

soria jurídica do sindicato, por unidades e atividades, deve enviar os PPPs

para o endereço de e-mail secretaria@
sindipetroba.org.br até o dia 26/11.

PROGRAMAÇÃO
9h Painel 1 – “A suspensão arbitrária dos benefícios previdenciários na
contramão da seguridade social “ Painelista : Cleriston Bulhões advogado
9h45 Painel 2 – “A Aposentadoria Especial diante das novas posições dos
Tribunais Superiores – Os agentes nocivos físicos e químicos diante
da quantificação, qualificação e dos equipamentos de proteção
individual e coletivo”. Painelista: Ricardo Serra Jr - Advogado
10h30 Intervalo
11h Painel 3 – “Analise crítica dos formulários previdenciários da
categoria Petroleira – Comentários ao Perfil Profissiográfico
previdenciário (PPP) dos trabalhadores da Petrobras” Painelistas:
Cleriston Bulhões e Ricardo Serra Jr - Advogados

k JURÍDICO

Sindipetro ajuíza ação coletiva de níveis
salariais por mérito contra Petrobrás
O Sindipetro Bahia informa que ajuizou na Justiça do Trabalho ação coletiva objetivando que a Petrobrás
conceda níveis salariais por mérito
aos seus empregados de acordo com
a avaliação de desempenho anual,

observada a periodicidade de 12 ou
18 meses.
A referida ação visa de modo especial salvaguardar direitos dos trabalhadores que ainda não possuem ação individual. Aqueles que já possuem ação

individual poderão prosseguir normalmente com suas respectivas ações.
O processo encontra-se na fase
inicial. Foi distribuído para 7ª Vara do
Trabalho de Salvador e tem por número
0000522-06.2016.5.05.0033.

k INFORMAÇÃO EM TEMPO REAL

VOCÊ QUER RECEBER MENSAGENS DO
SINDIPETRO BAHIA POR WHATSAPP? PARA
ISSO BASTA SEGUIR 2 PASSOS MUITO SIMPLES:

1

Adicione o número (71) 9924-2999
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

3
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k VITÓRIA

PERBRÁS

Justiça proíbe Petrobrás de cobrar
estacionamento dos seus funcionários

JPNOR
DIVULGAÇÃO

Os trabalhadores lotados no Conjunto
Pituba, Tricenter, Civil Trade, COFIP e
Cidade Jardim, estão isentos de pagar
estacionamento no prédio Torre Pituba
e a Petrobrás não pode efetuar cobrança
de qualquer valor ou desconto em folha de pagamento para concessão de
credencial.
Essa foi uma decisão da justiça ao
analisar ação impetrada pelo Sindipetro
Bahia, através de sua assessoria jurídica, contra a Petrobrás.
A juíza da 16ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, deferiu
liminar em favor dos trabalhadores, garantindo a eles livre acesso ao estacionamento, até que haja o julgamento da
demanda, sob pena de multa diária,
no valor de R$ 10.000,00, até o limite
de R$ 80.000,00. O advogado Clériston
Bulhões, lembrou que a Petrobrás nunca
havia cobrado estacionamento de seus
funcionários e “neste momento o faz de
uma forma ditatorial, em afronta aos direitos dos trabalhadores que foram obrigados a suportar mais este ônus”.

A terceirizada continua pagando
salários abaixo do piso fixado
no ACT e obrigando a que todos
cumpram jornada de turno
ininterrupto, com apenas quatro
turmas. A Perbrás também
não oferece alimentação aos
trabalhadores, obrigando-os a
levarem de casa a alimentação
para os sete dias, na atividade
em regime de sobreaviso, um
verdadeiro confinamento e violação
do ACT. O Sindipetro estuda as
medidas legais para impedir que
a Perbrás continue a desrespeitar
o ACT, cobrando da UO-BA que
fiscalize a empresa e a obrigue a
cumprir o que manda a legislação.

Ele ressalta que em sua decisão a
juíza cita o fundamento apresentado
pela assessoria jurídica do Sindipetro
que alegou “a ilicitude da atitude ditatorial da demandada, que desrespeita
a legislação trabalhista, a dignidade da
pessoa humana, os valores sociais do
trabalho e se contrapõe aos fundamen-

tos da ordem econômica esculpidos na
Constituição Federal....”. Para o diretor do
Sindipetro Bahia, Jairo Batista, “a liminar
é uma vitória dos trabalhadores, que já
estão sofrendo com ameaças de retirada
de direitos, com o desmonte do Sistema
Petrobrás e com os ataques da mídia
burguesa contra a sua honra”.

k 20 DE NOVEMBRO

SINDIPETRO FAZ ATIVIDADES NO
MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA
se Trabalhadora (GFPCT), teve como
primeira atividade, no dia 07/11, uma
mesa redonda no CECR- Escola Classe II com a Profª Doutora Vilma Reis,
professores e alunos da escola e a
SEPROMI.
Na oportunidade foi apresentada
a peça “ O Petróleo é Nosso”, uma criação do grupo coletivo de teatro do Levante Popular da Juventude, que conta a história da descoberta do petróleo
no Brasil e sua importância para o desenvolvimento do país e garantia de
uma sociedade mais igualitária. Já

TAQUIPE

DIVULGAÇÃO

Com o tema “Empoderamento das
Negras e Negros por meio da Formação Política”, o coletivo de combate ao
racismo do Sindipetro Bahia, lança
nesse mês de novembro um projeto
que busca a reflexão sobre a necessidade de conscientizar os trabalhadores para a importância da luta em
busca do empoderamento do povo
negro para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
O projeto, que está sendo realizado em parceria com a CUT Bahia e o
Grupo de Formação Política da Clas-

no domingo, 20/11, Dia Nacional da
Consciência Negra, aconteceu um ato
político no Bairro da Liberdade. Confira a programação: 30 /11– Seminário
no auditório do Sindipetro Bahia //
04/12- Apresentação Teatral na Praça Dodô e Osmar no Bairro da Ribeira.

A empresa JPNOR, prestadora de
serviços da Petrobrás, está em
atraso com o fornecimento do
ticket alimentação e vale refeição
dos trabalhadores. Segundo
denúncia encaminhada à direção
do Sindipetro Bahia, a situação é
grave, pois os funcionários estão
impedidos de fazer as refeições
no refeitório das unidades
operacionais da UO-BA. Também
há deficiência no transporte,
com carros inapropriados e
longos roteiros. A direção do
Sindipetro Bahia adotará as
medidas necessárias para que as
gerências tomem providências
imediatas para atender ás
reivindicação dos trabalhadores.

A direção do Sindipetro recebeu
denúncia sobre as atitudes
ditatoriais do gerente do SOPOM, que vive a espalhar terror
contra os trabalhadores em
Taquipe. Ele assedia moralmente
os petroleiros e terceirizados, faz
ameaça de transferir os que não
comungam com suas atitudes
ou pela sua “cartilha”. A direção
do Sindipetro estuda que ações
adotar contra a forma ditatorial
desse gerente e manifesta
solidariedade aos trabalhadores.
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k CONTRA O RETROCESSO

Ato dos petroleiros tem transmissão
ao vivo e agressão a manifestantes

SINDICATO

As mulheres, agredidas com murros e
até “gravata” no pescoço foram encaminhadas para prestar queixa na delegacia de polícia, acompanhadas pela
assessoria jurídica do sindicato.
Os diretores do Sindipetro Bahia,
denunciaram a covardia e o desvio de
função dos agressores da segurança
patrimonial, que “extrapolam suas atividades, demonstrando submissão às
gerências”.

MOBILIZAÇÕES
FORAM TERMÔMETRO
PARA A GREVE GERAL
Antecedendo a greve geral do dia
11/11, a categoria participou de mobilizações contra o retrocesso na
Petrobrás e no Brasil, de 03 a 10/11,
em todas as unidades da Petrobrás
na Bahia. No dia 04/11, no trevo da
Resistência, o ato contou também
com a participação de desempregados da região de Candeias, Madre de
Deus, São Francisco do Conde e São
Sebastião do Passé. Os petroleiros e
petroleiras vêm se mostrando insatisfeitos com a agenda de retrocessos

RLAM

que vem sendo implantada no país pelo
governo golpista de Temer e seguida à
risca por Pedro Parente.

UTE Arembepe

SINDICATO

No centro dos ataques do governo golpista, as várias unidades da Petrobrás
no Brasil foram palcos de muitos protestos e mobilizações. Em Salvador, os
petroleiros paralisaram o prédio sede
da empresa, no bairro do Itaigara, onde
se concentra a área administrativa e financeira da companhia.
Os trabalhadores permaneceram do
lado de fora do EDIBA, onde participaram de uma assembleia e debateram
sobre a situação do país e a necessidade de endurecer o enfrentamento contra
a privatização da Petrobrás, que já está
em curso e também barrar a agenda de
retrocessos que está sendo implantada
no país.
O ato, que foi transmitido ao vivo
através do facebook do Sindipetro
Bahia, foi assistido por milhares de pessoas, gerando 202 compartilhamentos
e 5.602 visualizações, alcançando cerca de 30 mil internautas, que puderam
acompanhar os debates, de forma democrática e transparente.
Mas o protesto pacífico teve momentos de agressão por parte da Segurança Patrimonial da Petrobrás, contra
trabalhadores e manifestantes. Os seguranças agrediram fisicamente mulheres, inclusive pessoas idosas, mostrando total despreparo e truculência.

k MOBILIZAÇÃO

Em defesa do Sistema Petrobrás

E X P E D I E N T E

Boletim Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema Petrobrás

ção para se unirem à luta.
Durante a manifestação o diretor
do Sindipetro Bahia, Radiovaldo Costa,
afirmou que a Petrobrás adiou a data
de entrega das propostas para compra
dos campos terrestres para início de
dezembro. O diretor destacou a impor-

tância de se intensificar a luta contra
a privatização dos campos terrestres
que representam a produção de 40 mil
barris de petróleo por dia, e podem impactar cerca de mil trabalhadores.
(fonte -FUP)
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Nesta sexta-feira, 18/11, a FUP, os sindicatos filiados, a CUT, o MPA, dentre
outros movimentos sociais, participaram de um ato em frente ao Edise. Para
mostrar a integração entre as bandeiras
da classe sindical, a FUP convidou os
cinco sindicatos não filiados à Federa-

