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k VI CONGRESSO

WANDAICK COSTA

Petroleiros da Bahia reafirmam
unidade, combate ao desmonte
da Petrobrás e exigem diretas já!

O VI Congresso dos petroleiros da Bahia,
encerrado no domingo, 28\05, avançou
na unidade da categoria para barrar o
desmonte do Sistema Petrobrás, exigindo a saída imediata de Parente e a anulação de todos os seus atos na gestão.
Nos dois dias do evento, que começou no sábado (27\05), com a participação de 179 delegados e delegadas, além
de observadores e convidados, houve
amplo debate político através da reali-

zação de diversos painéis, entre eles o
que discutiu a lava jato como parte da
estratégia do golpe que ocorreu no país
e suas consequências nefastas para a
economia e a classe trabalhadora.
Houve também discussão sobre gênero, sexualidade e direitos e um painel
sobre o setor privado, que abordou os
problemas que envolvem a terceirização
indiscriminada.
Os congressistas elegeram em as-

sembleia o novo Conselho Fiscal para o
triênio 2017-2020 e aprovaram a prestação de contas da entidade do ano de
2016.
O plenário aprovou o apoio aos candidatos da FUP na próxima eleição da
Petros, ou seja, para o Conselho Deliberativo, a dupla 47, formada por Rafael
Crespo – titular e André Araújo – suplente e para o Conselho Fiscal, a dupla
51, composta por Arthur Ferrari – titular

e Fernando Maia – suplente.
Também foi aprovada a tese que reivindica a manutenção de todas as cláusulas sociais do atual ACT até o ano de
2019, a reposição integral da inflação do
período de setembro de 2016 a agosto de
2017 pelo ICV-DIEESE e a realização de
uma campanha nacional em defesa da
Petrobrás e pelo fim da venda de ativos.
Conheça algumas das resoluções do
Congresso na página 04.
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k ABERTURA

Petroleiros da Bahia ressaltam orgulho
de estarem do lado certo da história do país

WANDAICK COSTA

O VI Congresso, na manhã de sábado
(27/05), foi aberto com a leitura e aprovação do Regimento Interno. Em seguida, os delegados assistiram e aplaudiram o cordel “Acorda Petroleiro, acorda
Brasil”, declamado pelo petroleiro aposentado Tarciso Moraes.
Participaram da mesa de abertura o
presidente da CNM, Paulo Cayres, o coordenador da FUP, José Maria Rangel, a
presidenta da CNQ, Lucineide Varjão, o
presidente da CUT Bahia, Cedro Silva, a
presidente da Feasapeb, Marise Sansão,
os representantes do MST, Evanildo Costa
e do MAB, Moisés Borges. Além do coordenador do Sindipetro Bahia, Deyvid Bacelar.
Os congressistas reafirmaram a convicção de construírem a resistência no
país, ficando do lado certo da história.

k GÊNERO, SEXUALIDADE E DIREITOS

Descontração, criatividade e um bate
papo muito sério marcaram o III painel
de debates, na tarde do sábado, 27, no
VI Congresso da categoria petroleira. A
discussão girou em torno de temas que
precisam ganhar mais espaço na sociedade: gênero, sexualidade e direitos. À
frente da mesa estava a representante
do Coletivo de Mulheres Fupistas, Rosângela Maria.
Uma das convidadas, a diretora executiva da CUT, Elisangela Araújo, elogiou
a iniciativa do Sindipetro ao optar por
uma mesa de debate em seu Congresso,
com um tema tão desafiador e necessário que é a discussão sobre as relações
de gênero. Ela também falou sobre a
necessidade de ampliar e fortalecer os
espaços para as mulheres nas esferas
políticas e sindicais.
Já a senadora Lídice da Mata (PS-

E X P E D I E N T E

Boletim Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema Petrobrás

B-BA) afirmou que “a desigualdade de
gênero é uma construção milenar. O poder de decisão da sociedade está apenas
em um lado, o dos homens, confinando
as mulheres a vida doméstica fazendo
um mundo desigual e perverso para as
mulheres.
A coordenadora da CNQ, Lucineide
Varjão, lembrou que já é um avanço a
lembrança das mulheres nos eventos, como o congresso dos petroleir@s
e a construção social vai moldando os
comportamentos das mulheres e homens, por isso a desconstrução do discurso machista é importante.
A representante do Levante Popular\
Consulta Popular, Amanda Rosa, destacou em sua fala que é preciso entender
as desigualdades para compreender a
participação feminina na sociedade.
Já Lucíola Simeão, da Secretaria de

WANDAICK COSTA

É preciso ampliar e fortalecer a luta das mulheres

Mulheres da CUT, afirmou que existe a
necessidade de diálogo com a juventude e com as mulheres, fazer uma melhor integração desses atores para incorporar esse público nas lutas políticas.

A diretora eleita do Sindipetro Bahia,
Marise Sansão, falou do espaço político
extremamente masculino, ressaltando
que a questão de gênero está em processo de transformação.
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k PAINÉIS

ACOMPANHE O QUE FOI DITO E DISCUTIDO DURANTE O PAINEL
SOBRE A LAVA JATO E O DESMONTE DO SISTEMA PETROBRÁS
Deyvid Bacelar

José Maria Rangel

Rodrigo Pimentel

COORDENADOR DO SINDIPETRO BAHIA

COORDENADOR DA FUP

ECONOMISTA, PESQUISADOR DO CENTRO

Deyvid lembrou as faturas do
golpe que já estão sendo pagas
com a retirada de direitos e a
entrega do patrimônio nacional. Ele ressaltou
o desmonte do Sistema Petrobrás e a venda
das unidades da empresa a preços abaixo do
mercado, sem publicidade ou transparência.
Deyvid acredita que dias difíceis virão, mas que
“podemos e devemos mudar o rumo da história.
Temos capacidade para isto, afinal, em tempos de
golpe, é preciso resistir e lutar”

Carlos Zarattini
LÍDER DO PT NA CÂMARA FEDERAL

O deputado federal, Carlos
Zarattini (PT-SP), afirmou que a
Lava Jato faz parte da estratégia
do golpe que levou Temer ao poder, com
financiamento de entidades como a FIESP, CNI,
AMBEV e a grande mídia. Segundo o deputado,
a Lava Jato “descobriu” os delatores para
incriminar o PT e criminalizar os movimentos
sociais, posteriormente negociando a liberdade
de todos os delatores, “que hoje estão vivendo
muito bem”. Ele informou que para se contrapor
aos golpistas, o PT discute em seu congresso
agora em junho diretas já e antecipação das
eleições gerais para 2017 e levará esse debate
aos movimentos sociais, “porque acreditamos na
capacidade de mobilização do povo e da classe
trabalhadora em todo o país”.

José Maria citou números da
época de FHC e de Lula para
mostrar que nunca a Petrobrás
cresceu tanto como no período petista e talvez por
isso persigam tanto o ex-presidente. No governo
Lula a estatal representava 13% do PIB, mas no de
FHC era de 2; o valor de mercado da empresa no
governo tucano era de 51 bilhões, enquanto no
de Lula alcançou 215 bilhões; nos dois governos
do ex-presidente Lula a engenharia nacional
foi totalmente revigorada e o resultado foi a
descoberta dos campos do Pré-sal, conquista
essa que está sendo entregue pelos golpistas às
petrolíferas estrangeiras. Por esses e outros males
causados ao povo brasileiro, Zé Maria afirmou que
Parente tem que sair imediatamente da Petrobrás,
ressaltando que a FUP e seus sindicatos filiados
já enviaram documento à direção da estatal
exigindo a saída e anulação de todos os atos da
sua gestão.

Paulo Cayres
PRESIDENTE DA CNM

Cayres ressaltou que “ninguém é
contra o combate à corrupção, se
há diretores corruptos, que sejam
presos, mas é inadmissível destruir uma empresa
por conta da corrupção de alguns poucos”. Ele
informou que os quase 4 milhões de postos de
trabalho que foram perdidos no Brasil tem algum
tipo de relação com o desmonte da Petrobrás.

CELSO FURTADO E MEMBRO DO GEEP
(GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS DE
PROPOSTAS DA FUP)

Pimentel afirmou que as ações de Pedro Parente à
frente da estatal não recuperaram a Petrobrás. Em
sua opinião, “Parente está fazendo um desserviço
à empresa, aos petroleiros e à população brasileira,
pois é preciso entender que a Petrobrás vai muito
além da categoria petroleira”. Para ele, Parente sabe
que está lidando com uma categoria que não vai
permitir que a Petrobrás seja privatizada.

William Nozaki
ECONOMISTA, PROFESSOR DE CIÊNCIAS
POLÍTICAS NA ESCOLA DE SOCIOLOGIA
E POLÍTICA DE SÃO PAULO E MEMBRO
DO GEEP

Nozaki deu uma informação que pouca gente
sabe e que a mídia não divulga. Ele explicou que
“quando a operação Lava Jato transforma em
regras as delações premiadas, ela negocia não
só a redução da pena dos delatores, ela também
negocia aquilo que se chama de cláusula de
desempenho, cláusula de performance, que
na prática significa que uma porcentagem
dos recursos desviados pelos delatores são
devolvidos e redistribuídos para eles depois de as
delações serem concluídas. Portanto, “do ponto
de vista ético, os procedimentos da operação
Lava Jato podem ser contestados e devem ser
problematizados pela opinião pública”, opina.

Com mediação do diretor da FUP,
Ubiraney Porto, o debate sobre o setor privado atraiu o interesse dos
congressistas. A supervisora técnica
do DIEESE, Ana Georgina falou das
reformas em curso, principalmente a trabalhista e citou a Lei 13.429,
que permite a terceirização em todas as atividades da empresa e não
apenas nas atividades meio. Além

disso, regulamentou o trabalho temporário, que passa de 90 para 180
dias, podendo chegar a 270 dias. Segundo ela, dependendo da forma de
contratação, a representação sindical pode ser bastante fragmentada,
dificultando ainda mais as conquistas e a proteção aos trabalhadores.
Já Radiovaldo Costa, diretor do Sindipetro, afirmou que “vivemos um

momento onde há um crescimento
da iniciativa privada na indústria do
petróleo, e o sindicato precisa estar
preparado para dialogar e enfrentar
essa realidade, porque mesmo com
uma postura clara e definida da direção do Sindipetro de defender e de lutar contra a privatização da Petrobrás,
nós precisamos também defender os
direitos dos trabalhadores que são

WANDAICK COSTA

PAINEL ANALISA ATUAL SITUAÇÃO DO SETOR PRIVADO

empregados de outras empresas, ou
seja do setor privado”.
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k TRANSPARÊNCIA

Em assembleia ordinária delegad@s aprovam
prestação de contas do Sindipetro Bahia

CONHEÇA ALGUMAS DAS
RESOLUÇÕES DO VI CONGRESSO
C
C
C

C

C

Manutenção de todas as cláusulas
sociais do atual ACT até o ano de
2019.

WANDAICK COSTA

Na tarde do domingo, 28, após a eleição do Conselho Fiscal do Sindipetro,
os congressistas participaram da Assembleia Geral Ordinária, aprovando a
prestação de contas da entidade, referendando a aprovação do Conselho Fiscal, que já havia sido feita.
O diretor financeiro do sindicato,
André Araújo, através da apresentação
do balanço financeiro, mostrou o bom
desempenho da entidade, que acabou
o ano de 2016 com um superávit líquido de R$ 3.700.796,94. Araújo também
festejou o fato de a entidade ter liquidado uma dívida histórica com o INSS,
pagando a última parcela do Refis.
Ele também informou que o sindicato contratou uma assessoria jurídica,
especializada em direito imobiliário,
para fazer um levantamento sobre os
imóveis que pertencem à entidade.
Araújo reafirmou o compromisso
com a transparência e a importância
da participação da categoria no zelo e
fiscalização com o patrimônio coletivo,
administrado pelo sindicato.

Em Assembleia realizada durante o
congresso, no domingo, 28, os delegados elegeram os membros titulares e suplentes para o Conselho
Fiscal, referente ao período de 16 de
julho de 2017 a 15 de julho de 2020.

C

Campanha nacional em defesa da
Petrobrás e pelo fim da venda de ativos.
Índice de inflação estimado set/16 à
ago/17: ICV/Dieese (entre 2,5% e 3%)
e ganho real (2,7% de acordo com
estimativa da nossa subseção do
Dieese para índice de produtividade);
Unificação do Acordo Coletivo de todas
as empresas ou Sistema Petrobrás,
corrigindo as diferenças de Petros,
AMS e demais direitos e conquistas.
Realização de uma Assembleia que
irá discutir a criação de um fundo de
greve e ação política e como ele deve
funcionar. A assembleia também

E X P E D I E N T E

Boletim Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema Petrobrás

C
C

C
C

vai regrar os critérios e concessão de
ajuda de custo a demitidos políticos.
Ratificar a decisão da categoria
petroleira no fechamento do termo
aditivo do ACT de 2016, que aprovou
o indicativo de greve nacional por
tempo indeterminado, no caso de
anúncio de privatização de qualquer
ativo do Sistema Petrobrás.
Saída imediata de Pedro Parente
e anulação de todos os atos de sua
gestão.
Realização de pesquisa de campo
em parceria com a UFBA para
levantar as expectativas, interesses e
necessidades dos associados.
Realizar ato no EDIBA e buscar órgãos
competentes para garantir o acesso
dos dirigentes sindicais à unidade.
Curso de formação digital básica
para os associados

Com a inscrição de apenas uma
chapa, foram eleitos os titulares Almir Botelho, Antônio Freitas e Anisvaldo Daltro, tendo como suplentes
José Lopes, Henrique Crispim e Olga
Natalita, conforme previsto no Arti-

C
C
C
C

C

WANDAICK COSTA

ELEITO CONSELHO FISCAL
PARA O TRIÊNIO 2017/2020
go 97 do Estatuto Social do Sindipetro Bahia.

Buscar a manutenção das atividades
da Petrobrás nos campos terrestres
brasileiros.
Auditoria do déficit da Petros,
cobrando da Petrobrás o pagamento
imediato do seu débito com a Petros.

C

Fim da restrição para o aposentado
apresentar seu dependente ou
herdeiro na Petros.
Extinguir a atual Tabela de
Desconto do Benefício Farmácia –
BF, passando a custear o BF através
das Tabelas do Grande Risco e do
Pequeno Risco.
Alterar o atual sistema de entrega
em domicílio do BF, garantindo
o fornecimento de qualquer
medicamento, independente do
seu valor, mas somente para as
doenças crônicas. Manter o atual
sistema de reembolso para o custeio

C

C

dos medicamentos para as demais
doenças, excetuando, quando o
período de tratamento da doença for
igual ou superior há 03 meses.
Criação de Grupo de Trabalho –
GT paritário, formado pela FUP
e Sindicatos e a Petrobrás e a
Petros para estudar e definir a
melhor forma possível de realizar o
equacionamento do Plano e garantir
o seu equilíbrio e sustentabilidade no
longo prazo.
Trabalhadores terceirizados receberão
os mesmos salários e vantagens
dos trabalhadores da Petrobras que
exercem as mesmas funções.
A terceirização somente poderá
ocorrer nas atividades não
permanentes da Petrobrás.

Leia todas as resoluções do VI Congresso
no www.sindipetroba.org.br
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