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O 20 de novembro e a
importância da luta do povo
negro. Na coluna “opinião”
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Com retirada de direitos,
categoria traça caminho da
greve. Confira assembleias
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FUP alerta participantes e
assistidos do PP-1 sobre
'oportunistas de plantão'
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DESMANCHE
DO ACT

QUEM QUER
PERDER DIREITOS?
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k CAMPANHA REIVINDICATÓRIA

Se retirar direitos, é greve

Após dois dias de debates em Curitiba, o Conselho Deliberativo da FUP
definiu um amplo calendário de lutas
contra o desmonte do Acordo Coletivo, culminando com uma greve por
tempo indeterminado, com data a ser
definida pela Federação, caso a Petrobrás insista em retirar direitos da ca-

tegoria. Desde a segunda-feira, 20, os
sindicatos iniciaram as assembleias
(veja calendário na página 03) com
grandes mobilizações em todas as
bases da empresa, para que os trabalhadores respondam à altura aos
ataques da gestão Pedro Parente. Os
drásticos cortes que vem promoven-

do às custas do fechamento de 18 mil
postos de trabalho promovido pelos
PIDVs e da retirada de direitos fazem
parte do mesmo pacote de privatizações e de desinvestimentos que beneficia o mercado e as empresas que
concorrem diretamente com a Petrobrás. Enquanto os trabalhadores e a

nação brasileira sofrem as consequências deste desmonte, os banqueiros
se deleitam com os R$ 108 bilhões
que receberam este ano de Parente
em amortizações de parte da dívida e
pagamento de juros, sendo que R$ 40
bilhões só no último trimestre (continua na página 03).
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Estamos na Luta

Diáspora Africana, navios
negreiros! Banzo. Força nos cantos
negros, nos ancestrais e orixás.
Resistência!

GIRO NAS BASES
TRANSPETRO

Mais de 300 anos de escravidão.
Não nós contaram tudo sobre as
lutas do nossos ancestrais, que a
despeito de Zumbi dos Palmares,
abolicionistas negros como Luis
Gama, André Rebouças, Jose do
Patrocínio, lutaram, pensaram, se
organizaram, contribuíram nos
movimentos pela libertação.
Mulheres negras? Dandara Zumbi,
Luiza Mahin, Tereza de Benguela.
Exemplos de perseverança
e auto resiliência, um legado
de tenacidade, resistência e
insistência na igualdade sexual.
Assim, diversos movimentos de
mulheres negras seguem criando e
praticando estratégias de combate
ao patriarcado, ao racismo, ao
colonialismo...

FAFEN

E agora negro, para onde? Libertos
por lei em1888, mas desamparados,
marginalizados, após serviço
escravo para desenvolvimento do
país. E ainda hoje pagando como
carnes baratas e vidas descartadas.
“Atualmente, de cada 100
pessoas assassinadas no Brasil,
71 são negras. De acordo com
informações do Atlas, os negros
possuem chances 23,5% maiores
de serem assassinados em relação
a brasileiros de outras raças, já
descontado o efeito da idade,
escolaridade, do sexo, estado civil
e bairro de residência”
Após muitas lutas tivemos
alguns avanços no propósito de
reparar anos de desigualdade e
promover equidade nas relações
de oportunidades para os negros
brasileiros. Políticas públicas!
Temos que estar atentos e fortes,
para que os direitos adquiridos
não sejam aniquilados, por
contrarreformas. Para que não
tirem as terras dos quilombolas, o
direito a uma educação libertadora,
as nossas riquezas, com as
privatizações.
“Não cabemos mais no mesmo
lugar, aconteça o que acontecer”.
( BAIRROS,2014)

Eleita para o CA da TRANSPETRO em agosto, a baiana Fabiana dos Anjos ainda não
conseguiu tomar posse. Mesmo tendo entrado em contato diversas vezes com o
representante da empresa na Comissão Eleitoral, a petroleira não obteve respostas sobre
data da posse e tão pouco da Assembleia Geral Extraordinária. Somente em meados de
outubro, a Comissão solicitou diversos documentos alegando que são novas exigências da
Lei golpista 13303/16, que cria dificuldades para o trabalhador participar do CA. De acordo
com Fabiana, mesmo com todas as exigências entregues, ainda não houve respostas
quanto a data da posse no Conselho Administrativo. Cá entre nós, enquanto Fabiana, eleita
legitimamente pelos trabalhadores, está sendo enrolada pela empresa, o atual conselheiro
continua sentado na cadeira com seu mandato sendo prolongado pela subsidiária. Um
golpe disfarçado de burocracia. Será que se fosse o outro candidato derrotado, haveria
essa demora?
Os trabalhadores da FAFEN e das Termoelétricas mantêm a luta contra a redução do
efetivo mínimo, realizando as cirandas e registrando queixa- crime nas delegacias com
base na NR-20. A redução do efetivo mínimo oferece risco à vida dos trabalhadores,
às instalações, à população de Camaçari e às empresas vizinhas. Este mesmo embate
foi realizado em todas as unidades do Sistema Petrobrás no país, mas ainda sem o
resultado esperado para barrar essa violação de direitos dos trabalhadores. Com relação
à alimentação, os trabalhadores denunciam que a qualidade foi jogada na “lata do lixo”,
com redução de vários itens. Enquanto isso, a atuação da CIPA passou a incomodar os
autoritários gestores, que em represália decidiram ignorá-la. Apesar de todo tipo de
perseguição, a direção do Sindipetro Bahia e os trabalhadores conseguiram algumas
melhorias na alimentação servida nas Termoelétricas, que tem valor referente à
alimentação depositada em conta, assim como no transporte dos funcionários de turno
da FAFEN para Alagoinhas. Daqui para frente, precisamos nos unir ainda mais, pois a
Fafen Bahia está na mira do governo golpista e pode ser a próxima a ser descartada,
assim como está acontecendo com a Fafen Araucária, cuja venda foi anunciada pela
direção da Petrobrás.
Quer saber mais sobre os assuntos acima? Acesse www.sindipetroba.org.br

k FAFEN ARAUCÁRIA

Resitir,
sempre!

A diretoria da FUP e sindicatos filiados
– Sindipetro Bahia presente – ocuparam, na sexta-feira, 17/11, a Fafen Paraná, cuja venda foi anunciada pela direção da Petrobrás. No ato, a categoria
petroleira e os representantes sindicais
deixaram claro a sua disposição para
a luta, afirmando que não aceitarão
cortes de direitos e privatizações no
Sistema Petrobrás.

FUP

Temos almas! Almas negras.
Negadas num processo de
desumanização.
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Assembleias vão medir disposição para a luta
A riqueza que geramos com o nosso
trabalho já está sendo transferida a toque de caixa para o sistema financeiro,
quando deveria gerar valor para a sociedade, através de uma política de desenvolvimento e industrialização. A gestão
golpista que se apropriou da Petrobrás
quer mais sacrifícios dos trabalhadores
e agora mira no Acordo Coletivo, propondo retirada de direitos históricos para
que gere mais caixa para os banqueiros
e facilite a privatização das unidades. Só
a mudança na remuneração das horas
extras significará R$ 337 milhões a mais
de “economia” para a empresa, às custas de redução de direitos. A categoria
já está sendo submetida a condições de
trabalho cada vez mais precárias, exposta aos riscos diários de um acidente
de grandes proporções, como já acontece em várias refinarias. Não podemos
abrir brechas que coloquem em risco o
Acordo Coletivo. Por isso, é fundamental

que os petroleiros participem ativamente das assembleias e mobilizações (que
começaram na segunda) e aprovem
massivamente a greve por tempo indeterminado, caso a Petrobrás insista na
retirada de direitos. Nossas conquistas
vêm do nosso movimento. O ACT, portanto, terá o tamanho da nossa luta.
A conta do desmonte em 2017:

C Entre janeiro e setembro, os bancos
já receberam R$ 108 bilhões em
pagamento de juros e amortização
da dívida.

C Os investimentos da Petrobrás
encolheram R$ 33,4 bilhões (19% a
menos que o mesmo período de 2016).
C Os cortes propostos pela
empresa visam tirar direitos
dos trabalhadores para serem
repassados aos acionistas e
banqueiros

Desde a segunda-feira, 20/11, seguindo orientação do CD da FUP, os diretores do
Sindipetro Bahia estão nas bases realizando assembleias (confira tabela ao lado)
com a categoria para deliberar sobre os os seguintes indicativos:
C Em caso de qualquer redução de direitos, como descritos e consagrados
pelo ACT 2015/2017, fica pré-aprovada a greve por tempo indeterminado,
com data de início a ser definida pela FUP.

C A conclusão do ACT deverá contemplar os trabalhadores da Petrobrás e de
todas as subsidiárias, inclusive a Araucária Nitrogenados, com renovação
e validade por dois anos, contemplando também o termo aditivo, com as
salvaguardas à contrarreforma trabalhista. Fonte: FUP

ASSEMBLEIAS
DATA/HORA

BASE

Segunda, 20/11 às 7h

BURACICA, SANTIAGO/GASCAC

Segunda, 20/11 às 7h30

RLAM/UTE-CF Turma 3

Terça, 21/11 às 7h

TAQUIPE, BÁLSAMO

Terça, 21/11 07h30

FAFEN/UTE-RA e BA1- Turma C/D, UTEArembepe e Muricy

Terça, 21/11 às 12h

ARAÇÁS

Terça, 21/11 às 15h30

RLAM/UTE-CF Turma 4

Quarta, 22/11 às 7h

TEMADRE

Quarta, 22/11 07h30

FAFEN/UTE-RA/BA1 Turma E + ADM , UTEArembepe e Muricy, RLAM/UTE-CF Turma 5, Jequié

Quarta, 22/11 às 15h30

RLAM/UTE-CF Turma 1

Quinta, 23/11 às 7h

OP-CAN/EVF/UPGN, TRANSPETRO CAMAÇARI,
MIRANGA

Quinta 23/11 às 07h30

Itabuna

Quinta 23/11 13h

PBio

Quinta, 23/11 às 16h

UTE-CF (Adm interno)

Quinta, 23/11 às 17h

RLAM - Adm

Quinta, 23/11 às 18h30

RLAM - Parada

Sexta 24/11 07h30

FAFEN/UTE-RA/BA1– Turma A/B, UTE-Arembepe
e Muricy, RLAM/UTE-CF Turma 2

Sexta, 24/11 às 13h

EDIBA

k NENHUM DIREITO A MENOS

Milhares de pessoas atenderam ao chamado das centrais sindicais e participaram na sexta-feira (10/11) do ato do Dia
Nacional contra a reforma trabalhista,
que saiu do Campo Grande, por volta das
11h, em direção à Praça Castro Alves.
Eles denunciaram a "reforma" trabalhista do golpista Temer e protestaram contra a reforma da Previdência
(PEC 287), entre outros projetos que
ameaçam direitos. Os protestos aconteceram em todo o país na véspera da
entrada em vigor das novas regras para
o mercado de trabalho (Lei 13.467).

Portando faixas e bandeiras, diretores
e funcionários do Sindipetro Bahia deram
o recado aos golpistas: os baianos não
perdoam traidores, numa alusão a 2018,
quando haverá eleições e o povo, certamente, irá lembrar dos parlamentares que
votaram a favor da reforma trabalhista
e contra os direitos dos trabalhadores.
No começo da manhã, os diretores
do Sindipetro participaram de uma atividade em frente ao EDIBA, com distribuição do jornal Diálogo e conversa com
a base. Em Alagoinhas também aconteceu mobilização no início da manhã.

WANDAICK COSTA

Petroleiros dizem não à reforma trabalhista
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ENTREVISTA COM RODRIGO LEÃO
O Sindipetro Bahia fechou uma parceria
com um grupo de economistas e pesquisadores que irá subsidiar a entidade
com informações sobre a conjuntura
da economia da energia, com o objetivo de entender o que está acontecendo
com a Petrobrás no estado da Bahia. Os
economistas Rodrigo Pimentel Ferreira
Leão e William Nozaki, que fazem parte
do GEEP (Grupo de Estudos Estratégicos
de Propostas da FUP), estão à frente do
trabalho. Confira abaixo entrevista com
Rodrigo Leão.
Diálogo – Em relação às áreas leiloadas
na Bahia, podemos afirmar que são de fato
campos maduros com baixa capacidade
de produção futura?
Rodrigo Leão – A maior parte dos campos leiloados na Bahia se encontram
nas bacias maduras, principalmente
no Recôncavo onde há exploração
desde os anos 1940. No entanto, ainda
que em menor escala, existem novas
fronteiras exploratórias na Bahia, tanto em áreas onshore, como offshore.

FUP ALERTA
PARTICIPANTES E
ASSISTIDOS DO PP-1
SOBRE 'AVENTURAS
JURÍDICAS' DOS
'OPORTUNISTAS DE
PLANTÃO'
Após o Conselho Deliberativo da Petros ter aprovado o equacionamento
abusivo do deficit do Plano Petros-1,
que foi recentemente referendado pelo
Conselho de Administração da Petrobrás, os participantes e assistidos

PASSO A PASSO
PARA FILIAÇÃO

EXPEDIENTE

1
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Diálogo – De 2007 a 2011, o Plano de Negócios da Petrobrás foi focado no investimento, inclusive, no E&P da Bahia. Qual
foi a dimensão deste investimento? Não
seria um grande paradoxo investir para
em seguida vender esses campos?
Rodrigo Leão – Nos PNG até 2013, existia um montante considerável de
recursos de investimento na Bahia,
inclusive na área de E/P. Entre 2007
e 2011, por exemplo, os investimentos
foram de U$ 2,1 bilhões. Embora isso
não represente um valor tão elevado
para a formação bruta do Estado, mais
importante do que o investimento por
si só da Petrobrás é o efeito multiplicador de tais investimentos. Em 2011, por
exemplo, o governo estadual estimava
a entrada de mais de US$ 2,5 bilhões
de investimentos no Pólo Petroquímico e mais de US$ 5 bilhões na indústria naval. A questão, portanto, não é
apenas o impacto direto dos investimentos mas os efeitos nas demais cadeias de petróleo. Isso se nós falarmos
somente do E&P.

estão apreensivos com as ameaças
de cobranças indevidas de contribuições extraordinárias. A FUP orienta os
petroleiros e seus familiares sobre as
ações que estão em andamento para
garantir os direitos da categoria.
A FUP já ingressou com uma
Ação Civil Pública (ACPU) número
0242506-09.2017. 8. 19.0001, na 39ª
Vara Cível do Rio de Janeiro, cobrando
a suspensão do plano de equacionamento aprovado pela Petros/Petrobrás. Caso a justiça acate a solicitação
da FUP, a decisão abrangerá todos os
mais de 76 mil participantes e assistidos do PP-1, independentemente se
são associados ou não às entidades
sindicais filiadas.

Acesse a página
sindipetroba.org.br/2017/sindicalize
e imprima a ﬁcha

Boletim Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema Petrobrás

Em relação à venda dos campos, fica
claro que há uma mudança estratégica
do negócio da Petrobrás, agora somente focado no pré-sal com abandono
progressivo dos demais elos da cadeia.
A questão nesse caso não é tanto sobre
a venda de um ou mais ativos específicos, pois, pode-se imaginar que um
negócio viável há 6, 7 anos atrás não
seja mais interessante para a empresa
segundos os seus estudos de viabilidade econômica. O mais preocupante
é o abandono simultâneo de várias
cadeias da Petrobrás no estado, uma
vez que, há um efeito-dominó, ou seja,
a saída de vários setores inteiros afeta outras cadeias cuja expectativa de
crescimento estava muito atrelada à
trajetória de investimento..
Diálogo – Quais são as consequências do
abandono da política de diversificação do
E&P da Petrobrás na Bahia.
Rodrigo Leão – Como mencionado anteriormente, a consequência mais grave
diz respeito ao impacto indireto para

A ACPU é a melhor e mais segura
forma jurídica de encaminhar essa solicitação perante a Justiça, pois não há
custas judiciais e sucumbência para o
autor, no caso a FUP e seus substituídos, os mais de 76 mil participantes.
Portanto, caso algum participante ou
assistido ingresse com ação individual
ou coletiva, correrá riscos financeiros
graves, caso venha a perder essa ação.
Somente as entidades sindicais podem
ingressar com uma ACPU - Ação Civiil
Pública: Sindicatos, Federações, Confederações e Centrais Sindicais.
Além disso, se tivermos sucesso
nessa ACPU e algum participante ou
assistido perder a ação individual, ele
deixará de estar contemplado na ação
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Preencha,
assine e
digitalize

a indústria local baiana e aos efeitos
econômicos locais onde haverá saída
de negócios da Petrobrás. No primeiro
caso, projetos de investimentos privados devem ser abandonados gerando
forte impacto no emprego e na renda
do estado. No segundo, deve-se avaliar a possibilidade de ocorrer uma
drástica redução de emprego em regiões onde há produção terrestre e
de biocombustível, além de um forte
constrangimento na arrecadação dos
estados e dos municípios envolvidos.
Isso se levarmos em consideração que
nos outros segmentos haverá substituição do investimento da Petrobrás
pelo privado que, na minha opinião, é
uma hipótese bastante otimista dada
a conjuntura econômica atual.
Para ler a entrevista completa acesse
www.sindipetroba.org.br

da FUP. Nesse sentido, a FUP alerta a
todos os participantes e assistidos do
PP-1 para que tenham cuidado com as
aventuras jurídicas e os oportunistas
de plantão.
Há advogados oportunistas, tentando se aproveitar do desespero dos
petroleiros que poderão ser impactados pelo equacionamento do PP-1, e
estão propondo uma série de aventuras jurídicas. "Se algum advogado
lhe procurar com esse propósito, não
assine nada e procure o seu Sindicato", alerta a Secretaria de Assuntos
Jurídicos da FUP.
Portanto, não se deixe enganar: a
ação individual deve ser a última via
a ser utilizada! Fonte: FUP
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Envie para o e-mail:
secretaria@sindipetroba.org.br
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