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Após mobilizações e bom
desempenho do campo, Petrobrás
desiste de vender Buracica
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Prazo para inscrições de delegados ao
Congresso da categoria é prorrogado
para o dia 27 de abril

k EM LUTA CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA PETROBRÁS

Venda da RLAM
e Temadre
fortifica greve
nacional da
categoria
petroleira
A pressa da direção de Petrobrás em se desfazer das suas unidades
antes de outubro deste ano, quando
haverá eleições presidenciais, fica cada
dia mais aparente. Depois do anúncio
de fechamento das FAFEN`s da Bahia
e Sergipe, a bola da vez são as refinarias. O presidente da empresa, Pedro
Parente, anunciou a venda do parque
de refino de petróleo e dos dutos e terminais (- pasmem! -) sem ao menos
ter sido apreciada formalmente pela
Diretoria Executiva ou Conselho de Administração.
Foram colocadas à venda 60%
das refinarias REPAR (PR), RNEST (PE),
RLAM (BA) e REFAP (RS), além de 24
dutos e terminais. A privatização, que
a Petrobrás chama de “reposicionamento estratégico no setor de refino”,
irá atingir 3.700 trabalhadores, além

de cidades e comunidades localizadas
no entorno das refinarias.
A proposta da Petrobrás é ter
participação de 40% nas empresas formadas com os “parceiros”, cujos nomes
não foram divulgados. Mas a estatal
já vinha arrumando o terreno para a
venda das refinarias quando implantou
o PIDV e a redução do efetivo mínimo
e também abriu espaço para a concorrência desde que adotou a política
de subutilização do refino atrelada à
prática de preços em 'paridade' com o
mercado internacional.
Desde 2016, já são mais de
30 ativos privatizados. “O Brasil e os
trabalhadores estão pagando a conta
amarga do golpe que foi dado em nossa
democracia e que está ferindo de morte
a nossa soberania nacional”, afirma o
coordenador do Sindipetro Bahia, Dey-

Sindipetro dará inicio a Assembleia
Geral Extraordinária para aprovação
de greve nacional contra as
privatizações do Sistema Petrobrás
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vid Bacelar, que também é trabalhador
da RLAM.
Para Deyvid, a decisão da estatal não chega a ser novidade e já foi, inclusive, antecipada e denunciada pelo
Sindipetro Bahia em 2017. “Há tempos
também alertamos a categoria sobre os
planos nefastos do governo golpista de
Temer e Parente, pois o que querem é
privatizar tudo, não vai escapar nada,
até o pré-sal está sendo entregue”, lamenta Deyvid, ressaltando que “o problema é geral, atinge a toda categoria e
não dá mais para pensar de forma individual. Ou agimos coletivamente, ou
em um futuro próximo não haverá mais
Petrobrás, nem empregos ou direitos”.
O diretor do Sindipetro Bahia,
Radiovaldo Costa, vai além e também
chama a atenção dos aposentados e
pensionsitas para o risco da perda da

AMS e da Petros. “Em caso de privatização qual a empresa que vai querer
continuar mantendo esse plano de saúde e esse fundo de pensão? Um exemplo que temos é o da empresa Copene
(apesar de privada), quando transformada em Braskem não aceitou manter
a Petros e criou um fundo de pensão
próprio, inferior ao primeiro”.
Diante da atual conjuntura que
a cada dia fica pior para a categoria petroleira, só há uma saída, que é a greve nacional da categoria petroleira e a
mobilização da sociedadde brasileira,
que estão sendo construidas pela FUP
e movimentos sociais. “Estamos encurralados. Agora, é lutar ou lutar, caso
contrário, perderemos nossos empregos, direitos e ainda sairemos humilhados pelos golpistas”, avisa Deyvid.
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O desmonte do Estado brasileiro
Em pouco menos de dois anos o Estado
brasileiro está sendo dilapidado. Nunca na
história do país vimos tal sanha privatista e
entreguista, que rege o modelo de governo
que tomou o país de assalto, após o golpe que
retirou a presidente Dilma do poder.
Recentemente, o golpista Temer ofereceu a
preço de banana, em um balcão de negócios
na China, 57 empresas estatais. É impressionante a rapidez e a desenvoltura com
que o governo ilegítimo está acabando com
a soberania nacional e multiplicando o desemprego. De acordo com dados divulgados
pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) praticamente 30% dos brasileiros com
menos de 25 anos estão sem trabalho, um
índice que é duas vezes maior que a média
mundial. Já pesquisa do IBGE apontou que,
“consideradas as médias anuais, o país fechou 2017 com 13,2 milhões de desempregados, quase 6,5 milhões a mais em relação
a 2014, crescimento de 96,2%”.
O governo federal tem 75 projetos de privatizações, que pretende colocar em prática
ainda este ano. Entre eles, a privatização da
Eletrobras, Casa da Moeda e Lotex, além de
leilões de aeroportos, ferrovias e rodovias e
portos. A privatização do Sistema Petrobrás
também segue através do seu desmonte
nos setores de fertilizantes, refino, biodiesel,
termoelétricas e campos terrestres e marítimos. No caso da Petrobrás, há ainda pressões externas como as que tem sido feitas
pelos EUA, de olho no nosso pré-sal, que aos
poucos está sendo entregue.
Passaremos a ser um país dependente da
importação de derivados de petróleo, na
contramão das políticas de governo da
maioria dos países. Não é à toa que Moreira
Franco, acusado por corrupção, obstrução de
justiça e organização criminosa e citado 34
vezes na Lava Jato, foi colocado no Ministério
das Minas e Energia, com foro privilegiado,
para acelerar as privatizações. Franco é o
mentor do pacote de privatização de mais de
200 ativos estatais. E o golpe segue tal qual
um trem sem freios, com o litro da gasolina a
quase R$ 5,00, o botijão de cozinha por mais
de R$ 70,00, enquanto o povo permanece
adormecido. Diante desta ofensiva, que vai
aumentar a desigualdade social, prejudicando principalmente o Norte e o Nordeste
do país, não há outro caminho senão uma
greve geral para mostrar que o poder emana
do povo e não de golpistas corruptos.

k E&P

Petrobrás desiste de vender o
campo de Buracica
Em meio às péssimas notícias dos
últimos meses, enfim daremos uma
boa notícia. A Petrobrás resolveu retirar do seu balcão de vendas, o campo
de Buracica, localizado no município de
Alagoinhas. Para o diretor do Sindipetro Bahia, Radiovaldo Costa, essa é uma
vitória da categoria petroleira, do Sindipetro Bahia, dos trabalhadores e da
comunidade local, que também lutou

muito contra a venda do campo.
Radiovaldo destaca ainda o empenho dos trabalhadores de Buracica na
perspectiva de melhorar o resultado, o
desempenho e rentabilidade do campo,
“o que naturalmente dificultou a venda”.
Para ele foi um conjunto de fatores que
contribuíram para essa vitória, garantindo a manutenção do campo de Buracica sob a operação da Petrobrás. “Espe-

ramos agora que a Petrobrás reinvista
no campo, gerando empregos, renda e
arrecadação para as comunidades vizinhas e regiões de Alagoinhas, Catu,
adjacências e para o estado da Bahia”.
Segundo ele a luta continua para
impedir a venda do campo de Miranga,
um dos maiores produtores de gás do
Nordeste.

k LAURO DE FREITAS

Audiência discutiu sobre estratégia política
armada para desmontar Petrobrás

Uma saga em defesa de um dos
mais importantes patrimônios do Brasil
é vivida pelo povo brasileiro. Na última
quinta-feira, 19, trabalhadores, representações sindicais, autoridades federais, estaduais e municipais estiveram
presentes em mais uma audiência, desta vez ocorrida no Município de Lauro
de Freitas.
Com o propósito de discutir o desmonte que tem sido realizado de forma
escancarada pela atual gestão da com-

panhia, uma audiência articulada pelo
Sindipetro e o vereador do município
de Lauro de Freitas, Roque Fagundes,
atraiu ao auditório da Unime, dezenas
de cidadãos preocupados com o futuro
do Brasil, além de personalidades importantes no cenário político do nosso
estado.
Entre os presentes, muitos vereadores de Lauro de Freitas e também o
diretor do Sindipetro Bahia, Radiovaldo
Costa, o economista e ex-presidente da

Petrobrás, José Sérgio Gabirielli, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT-BA) e a senadora Lídice da
Mata (PSB-BA). Houve consenso de que
é preciso intensificar a luta para barrar
essa “ação ousada articulada pelo governo de privatizar o refino, fertilizantes,
o transporte, termoelétricas e campos
terrestres, acabando com o Sistema Petrobrás, principalmente na Bahia”.

k CONFIRA EDITAL

Retificação de edital de convocação do 7º congresso anual dos petroleiros da Bahia
O SINDICATO DOS PETROLEIROS DO
ESTADO DA BAHIA, por deliberação da
diretoria executiva, vem por seu Coordenador Geral retificar o Edital Convocatório do 7º Congresso Anual dos Petroleiros da Bahia publicado no dia 02

de abril de 2018, no jornal “A TARDE”,
para alterar apenas o local da realização
do evento, para que conste “Fiesta Bahia
Hotel, situado na Av. Antônio Carlos Magalhães, 711 - Pituba, Salvador - BA, CEP
40280-000”, mantendo na integra as

demais disposições. Salvador / BA, vinte de abril de dois mil e dezoito. Deyvid
Bacelar. Coordenador Geral - Diretoria
Colegiada.
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Comissão prorroga prazo para
inscrições de delegados
A comissão que está organizando o 7º
Congresso d@s Petroleir@s da Bahia, decidiu
estender até o dia 27 de abril, sexta-feira,
o prazo para inscrições dos (as) associados (as) da categoria que queiram participar como delegados (as) do Congresso, que
acontece, no Hotel Fiesta, nos dias 18, 19 e
20 de maio, com o tema Petroleir@s em Luta
contra a Privatização do Sistema Petrobrás e
em Defesa da Democracia”.
De acordo com o Regimento Interno
aprovado no último congresso da categoria,
os (as) delegados (as) serão inscritos (as)
ou eleitos (as) - em caso de necessidade conforme o número de associados filiados ao
Sindipetro Bahia, utilizando como parâmetro para definição os segmentos e locais de
origem. Por esse critério são reservadas 187
vagas para aposentados e pensionistas, 67
vagas para os trabalhadores e trabalhadoras
do setor privado e 108 vagas para o pessoal
da ativa (veja tabela ao lado).
Durante o Congresso, no domingo, 20/05,
às 9h em primeira convocação e às 9h30 em
segunda e última convocação, será realizada
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), para
a categoria, propor, analisar e encaminhar

mudanças no estatuto da entidade sindical.
A comissão que está organizando o
congresso é formada pelos diretores André
Araújo (financeiro), Francisco Ramos (administrativo), Elizabete Sacramento (secretária), Jairo batista (jurídico) e Ivo Saraiva
(imprensa).
Fiquem atentos (as) aos prazos de inscrições e participem!

mato word e ter no máximo 03 páginas. Não
aceitaremos teses manuscritas.

Temas que podem ser abordados
nas teses:
• Sindicalismo e Organização Sindical
• Benefícios, Seguridade, Políticas Sociais e
Organização dos Aposentados e Pensionistas
• Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Novas

Tecnologias, Regimes e Condições de Trabalho
• Organização do Setor privado e dos
Trabalhadores das Empresas Privadas de
Petróleo
• Pauta de Reivindicações do Sistema
Petrobrás
E ainda
• Propostas de Modificação do Estatuto do
Sindipetro Bahia

Inscrição de delegados (presencialmente ou através do email
secretaria@sindipetroba.org.br)
De 06 a 27 de abril
• Se houver necessidade de eleições para
delegados, o pleito ocorrerá de 02 a 04 de
maio.

Inscrição de teses e propostas de
modificação do estatuto (através do
email
secretaria@sindipetroba.org.br)
De 06 a 27 de abril
• As teses devem ser enviadas em for-

k AUDIÊNCIA PÚBLICA

Câmara de Vereadores de Madre de Deus
encaminha moção de repúdio contra a
venda da RLAM
A decisão da Petrobrás de vender a Refinaria Landulpho Alves, anunciada pela empresa em um comunicado, acabou sendo o
ponto central que pautou as discussões na
audiência pública sobre o desmonte da Petrobrás na Bahia, que aconteceu na manhã
da quinta-feira, 19/04, na Câmara Municipal
de Madre de Deus, soliciitada pelo vereador
Val Peças, a pedido do Sindipetro.
Os vereadores da cidade, que tem seu
comércio e os empregos da população, diretamente ligados e dependentes do refino

e exploracão do petróleo, externaram uma
grande preocupação com a medida.
O vereador Juscelino Jesus, que presidiu
a audiência, anunciou que vai encaminhar
para aprovação na Câmara uma moção de
repúdio contra a venda da RLAM. A ideia é
criar uma frente suprapartidária para evitar
a entrega da RLAM à iniciativa privada, pois
haverá grandes prejuízos às cidades situadas
no entorno da refinaria. A maioria dos vereadores esteve presente à sessão.
Audiência Pública na Câmara Municipal de Madre de Deus
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AGE irá discutir greve nacional
De 02 a 11 de maio, a diretoria
do Sindipetro Bahia estará nas unidades do Sistema Petrobrás realizando
Assembleias Gerais Extraordinárias
(AGE´s) para que a categoria avalie os
indicativos da FUP, tirados durante o último Conselho Deliberativo da Federação,
que aconteceu em Curitiba, no dia 12 de
abril. Entre eles, estão a aprovação de
uma greve nacional contra as privatizações do Sistema Petrobrás e as retiradas
de direitos dos trabalhadores próprios e

terceirizados e a defesa da democracia e
da liberdade do ex-presidente Lula.
Desde a semana passada, o
Sindipetro está realizando setoriais que
antecedem a AGE, onde a categoria está
tendo a oportunidade de debater sobre
a gravíssima situação pela qual passa o
país e os brasileiros e no caso dos petroleiros, se agrava agora, com o anúncio
da venda da RLAM. A partir do golpe de
2016, o Brasil vem descendo a ladeira em
alta velocidade, com a retirada de direi-

tos da classe trabalhadora, retrocesso
social e econômico, além das tentativas
de privatizações da Eletrobrás, do Sistema Petrobrás, Caixa Econômica e Banco
do Brasil, entre outros.
Neste contexto, a situação da
categoria petroleira não é nada confortável, ao contrário, ela tem sido atacada
e se vê diante de um grande desafio: que
é a defesa da Petrobrás como empresa
pública. A luta é mais ampla, pois não
se trata apenas de proteger os empregos

e os direitos, mas defender o Brasil e os
brasileiros.
Deyvid chama a atenção para “a
possibilidade cada vez mais concreta da
privatização do Sistema Petrobrás e o que
virá a seguir, ou seja, a perda de direitos e
de empregos”. Portanto, a participação de
todos e todas na Assembleia Geral Extraordinária, que acontece de 02 a 11/05, é
muito importante.
Veja abaixo o calendário de assembleias e participe!

Assembleia Geral Extraordinária
Indicativos
• Greve • Manifesto a favor da democracia e contra a prisão de Lula • Contribuição assistencial de 1% para a greve

Dia

02/05 (quarta-feira)

03/05 (quinta-feira)
04/05 (sexta-feira)
07/05 (segunda-feira)

08/05 (terça-feira)

09/05 (quarta-feira)

10/05 (quinta-feira)
11/05 (sexta-feira

EXPEDIENTE

Boletim Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema Petrobrás

Horário

Local

7h

OPCAN/EVF UPGN

10h

IMBÉ

12h

BÁLSAMO

12h

PBIO

12h

BURACICA

7h

TAQUIPE

10h

SONDA SC 95 E 109

7h

FAFEN/ UTE-RA/ BA 1/ ABP/MCY • Turmas B e Adm

7h

MIRANGA

7h

SANTIAGO/ GASCAC

7h

TRANSPETRO

7h

TRANSPETRO JEQUIÉ

12h

ARAÇAS

15h30

RLAM/UTE-CF - Turma 3

7h

FAFEN/ UTE-RA/ BA 1/ ABP/MCY • Turmas C e A

7h

TRANSPETRO CAMAÇARI

7h

TRANSPETRO ITABUNA

15h30

RLAM/UTE-CF - Turma 4

17h

RLAM/UTE-CF – Turma 5

17h

RLAM/UTE-CF – Adm

9h

Ediba

7h

FAFEN/ UTE´s RA/BA/ ABP/MCY • Turmas D e E

7h30

RLAM/UTE-CF - Turma 1

15h30

RLAM/UTE-CF - Turma 2
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