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No dia 11 de novembro, sexta-feira,
o Brasil vai parar contra a retirada
de direitos, a PEC 241 e a reforma
previdenciária.
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Justiça obriga Petrobrás a
retificar CTPS e pagar salários
e benefícios retroativos aos
bolsistas.
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Confira o calendário de
assembleias que terão como
pauta a avaliação da proposta
da empresa e outros pontos.
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k CAMPANHA REIVINDICATÓRIA

Empresa mantém proposta
de arrocho e perdas de direitos
A direção da Petrobrás está afrontando
e querendo medir forças com a categoria
petroleira ao insistir em uma proposta
que só traz prejuízos aos trabalhadores,
mantendo o arrocho salarial e a retirada
de direitos.
Na última rodada de negociação do
Termo Aditivo do ACT 2015/2017, realizada na quarta-feira, 19, a FUP deixou
claro que não aceitará qualquer proposta econômica que não reponha sequer a
inflação do período
As direções sindicais também afirmaram que horas extras e jornada de
trabalho não são objeto desta negociação e que as questões relativas a esses
temas devem ser tratadas na Comissão de Regimes, após o fechamento do
acordo.
Sobre a proposta de extinção do auxílio almoço para vale refeição, a FUP
alertou que caso a empresa ponha em
prática de forma compulsória, deve gerar um grande passivo, pois os trabalhadores terão direito à indenização do
período recebido.

Como nos anos 90, a Petrobrás quer
implementar o mesmo receituário que
impôs aos trabalhadores no passado
com redução drástica de efetivos e de
salários, cortes de direitos, seguidos de
acidentes e uma política de desmonte que quase reduziu a empresa a pó.
Além de todo este retrocesso, ainda
quer jogar sob as costas dos trabalhadores a conta de uma crise que não é só
da empresa, mas de todo o setor. Para
isso, insiste no argumento mentiroso
de que os problemas financeiros da
companhia foram causados pela corrupção.
Os petroleiros já viram esse filme e
não querem reprise. Por isso, é fundamental que os trabalhadores intensifiquem as mobilizações, participando da
Operação Para Pedro, dos seminários de
greve, das setoriais e das assembleias
convocadas pelos sindicatos (Confira na
página 4 o calendário de assembleias),
onde os sindicatos têm discutido novas
formas de mobilização.

k A CONTA DO GOLPE

– Os golpistas tomaram de assalto o
Palácio do Planalto e para pagar a conta da farsa, iniciada na Câmara dos
Deputados com o propineiro cassado e preso, Eduardo Cunha (PMDB), aceleraram o desmonte das estatais e a entrega das riquezas do país, a exemplo do
pré-sal, ao capital financeiro internacional. Insaciáveis nas maldades contra
o povo brasileiro, aprovaram a PEC 241, que congela recursos da educação e
saúde por 20 anos. Leia mais no editorial na página 02

(com informações da FUP)

OUTUBRO ROSA
Sindipetro Bahia na luta contra o câncer de mama

EDITORIAL
A Petrobrás completou 63 anos de
existência no dia 03 de outubro.
Festejamos os petroleiros e
petroleiras, que construíram
essa grande empresa e foram
responsáveis pela descoberta
do Pré-Sal. No momento é o
que temos a comemorar, pois
nosso país foi tomado por uma
onda de retrocesso, fascismo
e desconstrução do bem estar
social, que vem assustando os
seus cidadãos de bem.
É como um filme de terror de
quinta categoria, onde as cenas
bizarras e com roteiros medíocres
vão passando diante de nossos
olhos. Vemos o PL 4567 sendo
aprovado na Câmara Federal,
entregando o nosso maior
patrimônio público: o Pré Sal. Mas
como diz o provérbio “nada é tão
ruim que não possa piorar”, veio,
então, a tal da PEC 241, também
aprovada na Câmara, em primeiro
turno, que entre outros absurdos,
acaba com os percentuais
mínimos estabelecidos pela
Constituição para as áreas de
saúde e educação, congelando
seus recursos por 20 anos.
O presidente golpista e seus
ministros já anunciaram
que muito mais vem por aí.
As suas intenções não são
nada boas e já estão sendo
colocadas em prática como o
desmonte das universidades
públicas e institutos técnicos
profissionalizantes, a extinção do
servidor público como categoria,
o fim dos programas sociais.
E em meio a tantos retrocessos
e ataques eis que é publicada a
notícia de que a Petrobrás voltou
a ser a segunda maior empresa de
capital aberto no Brasil, com valor
de mercado de R$ 211,64 bilhões.
Não estamos entendendo. 		
A empresa não estava quebrada?
A FUP e seus sindicatos há tempos
alertam que a dívida da Petrobrás
é explicada pela queda do preço
do petróleo no mercado global.
Mas os golpistas tinham pressa,
precisavam pagar o apoio que
receberam de grandes petrolíferas
como a Shell e Chevron.
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k BENEFÍCIO FARMÁCIA

Pressão da FUP leva companhia a anunciar
datas de solicitação de reembolso
A Petrobrás anunciou na sexta-feira, 14,
as datas de solicitação dos reembolsos
dos medicamentos adquiridos durante
o período em que o Benefício Farmácia
esteve suspenso.
A regularização do pagamento das
compras feitas pelos beneficiários entre setembro de 2015 e agosto de 2016
foi arrancada pela FUP em negociação
com a empresa nas últimas reuniões
que trataram das pendências do Acordo Coletivo.
A solicitação dos reembolsos começou a ser feita a partir da segunda-feira, 17/10. Os pedidos devem ser
enviados exclusivamente pelo Botão do
Compartilhado, que pode ser acessado
pelos sites interno (http://compartilhado.petrobras.com.br/) e externo (https://
servicoscompartilhados.petrobras.com.
br/), mediante identificação do beneficiário.
As solicitações enviadas até o dia 20
de cada mês e que se encontrem sem
pendências serão reembolsadas na
folha de pagamento do mês seguinte,
segundo informou a Petrobrás. É necessário recuperar as notas e receitas
médicas, digitalizando todas, por etapa,

TABELA DE REEMBOLSO
Medicamentos comprados
a partir de 16/09/2015 até

Período para solicitação
de reembolso

31/10/2015

A partir de 17/10/2016

31/12/2015

A partir de 01/12/2016

29/02/2016

A partir de 01/01/2017

30/04/2016

A partir de 01/02/2017

30/06/2016

A partir de 01/03/2017

31/08/2016

A partir de 01/04/2017

Obs.: Estas datas poderão ser revistas de acordo com o volume de demandas recebidas pela Petrobrás.

seguindo o passo a passo e cronograma
divulgados pela empresa.
É preciso ficar atento porque não há
mais uma rede de farmácia credencia-

da, agora, pode-se comprar os remédios
em qualquer farmácia, pegando apenas
a nota fiscal para, depois, requerer o reembolso.

k NENHUM DIREITO A MENOS

ATENÇÃO! GREVE GERAL DIA
11 DE NOVEMBRO, SEXTA-FEIRA!
No Dia 11 de novembro, sexta-feira,
o Brasil vai parar. Vamos todos participar da greve geral, convocada pela
CUT, centrais sindicais, Frente Brasil
Popular e Frente Povo Sem Medo.
Os rodoviários, comerciários,
bancários, petroleiros, petroquímicos,
metalúrgicos, professores, e outras
categorias, vão paralisar suas atividades para dizer não aos ataques do

governo de Temer aos direitos trabalhistas e sociais.
Você está correndo o risco de perder direitos como 13º salário, férias
de 30 dias corridos, ter a sua jornada
de trabalho aumentada para 80 horas semanais e só conseguir se aposentar aos 70 anos de idade.
Os deputados já aprovaram a PEC
241, que retira direitos da classe tra-

balhadora, diminui e congela os investimentos em educação e saúde
por 20 anos e ainda entrega o petróleo e a água do Brasil às empresas
internacionais.
Contra o retrocesso, GREVE GERAL
DIA 11 DE NOVEMBRO, SEXTA-FEIRA.
VAMOS CRUZAR OS BRAÇOS		
EM DEFESA DOS NOSSOS DIREITOS
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k JUSTIÇA

Bolsistas devem ter CTPS retificada e
receber salários e benefícios retroativos
O Sindipetro Bahia obteve mais uma
vitória na justiça, através de sua assessoria jurídica. Desta vez foi em relação
aos bolsistas. O Tribunal Regional decidiu que a Petrobrás fizesse constar, na
CTPS de cada um dos substituídos, a
data de início de treinamento como real
data de ingresso em seus quadros, e a
pagar as diferenças salariais do período
de treinamento e devidas na condição
de empregado, como PLR, férias, décimo
terceiro, FGTS, dentre outras parcelas
salariais, esta decisão beneficia centenas de trabalhadores. Em primeira instância, o Sindicato havia obtido decisão
desfavorável, entretanto, apresentou
recurso e em segunda instância conseguiu uma vitória importante.
De acordo com o assessor jurídico,
Clériston Bulhões, a Companhia interpôs Recurso de Revista e o TST entendeu por não conhecê-lo e apresentou,
recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra acórdão da
SbDI-1 do TST. Ocorre que tal recurso
também não foi admitido pelo STF.
O Sindicato continuará acompanhando o processo, que hoje encontra-

Você quer receber informações
de seu interesse em primeira mão
através do Whatsapp?
O Sindipetro Bahia criou uma lista
de transmissão via Whatsapp e
você pode receber notícias como:
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.

-se pendente de julgamento do agravo
interposto pela Companhia, que visa
atacar a decisão denegatória do Recurso
Extraordinário.
A expectativa, segundo Bulhões, é
que “em breve seja certificado nos autos
o trânsito em julgado, e, consequentemente, sejam remetidos à Vara de origem
para que se inicie a fase de execução”.

Histórico
No ano de 2007 o Sindipetro ajuizou a Ação Civil Pública, nº 0127100-

25.2007.5.05.0002, visando defender
os interesses coletivos daqueles que,
embora aprovados em concurso público, só tiveram suas carteiras de trabalho
assinadas, dias ou meses após o curso
ou mesmo do labor para a companhia,
período em que permaneceram em treinamento específico realizado pela Empresa. Postulou-se nesta ação que aos
substituídos fosse computado este tempo de serviço, com anotação na CTPS e
inscrição no regime geral de previdência
social.

k SEU DIREITO

Petrobrás e subsidiárias são responsáveis
pela transferência de seus empregados
Se por conta da “reestruturação”, leia-se
venda de ativos e privatização, a sua
gerência não precisar de você em determinada unidade, a Petrobrás tem por
obrigação procurar para você um outro
local de trabalho, de preferência no
mesmo estado. Caso isso não seja possível, poderá haver a transferência, uma
vez que a Petrobrás pague os incentivos
que são direitos dos trabalhadores nesse caso e promova treinamento quando
necessário.
As obrigações e regras descritas acima estão asseguradas na cláusula 81
do ACT dos trabalhadores da Petrobrás,
que trata de excedente de pessoal de-

SINDIPETRO
BAHIA AGORA
NO WHATSAPP

corrente de reestruturações e redução
de atividades, e é a mais importante
do ACT, pois impede na sua essência a
demissão coletiva por interesse do empregador e estabelece as responsabilidades dos gerentes, ao mesmo tempo
que protege o trabalhador.
Portanto, não aceite pressão ou
qualquer outro tipo de assédio. Quando o gerente disser para você “se vire”,
como temos visto acontecer, cite a cláusula 81 do atual ACT e deixe claro que
a obrigação de agilizar a transferência
com incentivos é exclusivamente dele.
Não tenha receio, você está coberto pelo
ACT, que tem valor legal.

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.

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
2015-2017
Cláusula 81ª – Excedente de Pessoal
A Companhia assegura, nos casos em que
haja excedente de pessoal decorrente de
reestruturações e redução de atividades,
buscar realocar o pessoal em outras Unidades da Companhia, na região preferencialmente, ou fora dela, promovendo
treinamento quando necessário.
Parágrafo Único -A Companhia manterá
os incentivos previstos em norma quando da mobilização dos empregados de
uma região para outra.

Importante: Esse não é um canal
de duas vias, ou seja, ele só
será usado para transmissão de
mensagens. Não haverá debate
neste veículo de informação.
Mas se você quiser obter
alguma informação, basta
entrar em contato com a gente
através do e-mail faleconosco@
sindipetroba.org.br
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k CAMPANHA REIVINDICATÓRIA

Sindipetro convoca categoria para assembleias
De 25 a 28/10, o Sindipetro realiza assembleias com a categoria para avaliação da proposta da empresa, eleição
do Conselho Consultivo de Base em
cada local de trabalho e deliberação

sobre a greve geral de 11 de novembro,
e também sobre a greve da categoria
petroleira.
Confira ao lado o calendário de assembleias e participe!

PROPOSTA DE RETROCESSO DA PETROBRÁS:

Data

25/10

C Reajuste de 6% - Setembro no SB e RMNR, vale refeição, BE, PJU, AMS
tabelas GR e BF, para todos os empregados;
C Manutenção do valor dos Adicionais do Amazonas e Gratificação de
Campos Terrestres (sem aumento)
C Hora Extra - redução de 100% para 50%

26/10

C Auxílio Almoço - Migração para Vale refeição para toda a categoria
(atingindo 14.900 empregados)
C Jornada de Trabalho de Regime Administrativo - Opção de redução de 8h
para 6 h com redução de 25% proporcional do salário para empregados
em horário flexível. (Público de 19.737 empregados sem função
gratificada)
C Empregados com filhos com condições especiais - Elaborada uma
comissão e avançando nas propostas para redução da jornada.

27/10

28/10

Base

Hora

FAFEN/UTE-RA (TB)
Faz Bálsamo
OpCan
Transpetro (Temadre)
UTE Arembepe e Muricy e Ba 1
Araças
PBIO
RLAM/UTE-CF (T1)
Buracica
Miranga
(T5/ADM)
RLAM/UTE-CF
(T3)
(T4)
FAFEN/UTE-RA (T-A, C e ADM)
Santiago
Taquipe
Transpetro - GASCAC
FAFEN/UTE-RA (T-D e E)
RLAM/UTE-CF (T2)

7h
7h
7h
7h
7h
12h
12h
15h
7h
12h
7h
15h
23h
7h
7h
7h
12h
7h
7h
7h
13h

Transpetro - Camaçari
EDIBA

k QUALIFICAÇÃO DE GREVE

O Seminário de Qualificação de Greve
com Movimentos Sociais e Sindicais, foi
aberto no início da tarde da segunda-feira, 17/10, no auditório do Sindipetro
Bahia, com a palestra e lançamento do
livro “Intervenção da Imprensa na Política Brasileira- 1954-2014”, do jornalista
e professor Emiliano José, que analisou
o quadro atual da conjuntura nacional e
internacional, antes e após o golpe, que
afastou a presidente Dilma do poder.
Emiliano lembrou o golpe militar de
1964 e o papel da imprensa, intitulada
por ele como “golpista, conservadora,

E X P E D I E N T E

Boletim Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema Petrobrás

elitista e que sempre esteve ao lado da
Casa Grande”. O jornalista afirmou que
a mídia brasileira é um partido político,
que exerceu um papel de protagonista
no golpe de 2016. Na opinião dele já estamos vivendo em estado de exceção.
O coordenador do Sindipetro Bahia,
Deyvid Bacelar, informou que o objetivo
do Seminário foi de formar e informar
para que a categoria tenha subsídios
para a qualificação da greve. Nesse
sentido, o evento prosseguiu com mais
uma palestra. Dessa vez do coordenador da FUP, José Maria Rangel, que

SINDICATO

Seminário ressalta necessidade de reação
em defesa da Petrobrás e da democracia

também falou da manipulação da mídia no Brasil, ressaltando a importância da greve que está para ser deflagrada pela categoria e a necessidade de

união e mobilização de todos.
Após as palestras, houve debate e
os participantes deram andamento às
discussões sobre novas formas de luta e
mobilização para a construção da greve
da categoria.
Participaram do seminário trabalhadores da ativa e aposentados da
Petrobrás, representantes do Sindilimp,
Sindivigilantes, Sindmetropolitano,
Sindipec, Sinditicc, MAB, MPA, MST, Levante Popular da Juventude, CUT Bahia,
MLB, Consulta Popular, CONEN, D.A da
Unifacs e FUP, entre outros.
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