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Luta e resistência!
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JANEIRO
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FEVEREIRO

MARÇO
Dia Internacional da
Mulher

2

Fazer a retrospectiva de 2019
não é tarefa fácil. Que ano foi
esse, hein? Foi uma pancada
atrás da outra: anúncio de venda, fechamento, arrendamento
de unidades, demissões, assédio
moral, imposição de transferências para outros estados e perseguição da gerência.
A atual gestão da Petrobrás,
que é a cara do governo Bolsonaro, começou o ano mostrando a que veio. Mas a boa
notícia é que as coisas não foram assim tão fáceis para eles
também.
Através da pressão e imposição do medo, a alta gerência
da estatal acreditou que poderia acuar a categoria. Mas encontrou uma realidade diferente. Juntamente com a direção
do Sindipetro Bahia, os petroleiros compraram a “briga”.
O termômetro do “ringue”

Ato em Defesa da Petros
e da Petrobrás

Todos contra o
fechamento da Fafen

Ato contra o fechamento
da Fafen Bahia

Um ano
difícil
e de
muitas
lutas

ABRIL

Palestra sobre plano
alternativo do GT Petros

Sindipetro pede paz
durante a festa de
Yemanjá

foram as assembleias para deliberar sobre as contrapropostas, frutos da intermediação do
Tribunal Superior do Trabalho,
solicitada pela Petrobrás.
Atípicas, as assembleias tiveram
grande presença da gerência, que
estava lá a mando da alta gestão
da estatal para intimidar e forçar
os trabalhadores a votar de acordo
com o interesse da empresa. O final
da história todo mundo já sabe: não
deu resultado.
O ano também foi marcado
pela desfavorável conjuntura
após a eleição de Bolsonaro, um
governo de extrema direita que
elegeu como seus adversários o
meio ambiente, as universidades
públicas, os professores, os cientistas, os artistas, os estudantes,
os índios, os partidos de esquerda, os sindicatos, os trabalhadores e as minorias.
Não foi difícil entender que

3º curso sobre o
Benzeno
esse não é mais um país para
todos. O Brasil agora é um
país para poucos. A pauta é
a retirada de direitos como já
aconteceu com a aprovação
da reforma da previdência e
outras medidas que estão por
vir. Este é um país que garante somente o lucro dos empresários, banqueiros e acionistas das grandes empresas,
mas não por muito tempo.
Acompanhe nesse informativo uma pequena fração do
conjunto de ações que foram
implementadas pelo Sindipetro no ano de 2019. Mas nada
disso seria possível sem a participação, apoio e contribuição

da categoria. Por isso, agradecemos a cada trabalhador e
trabalhadora e reafirmamos o
nosso compromisso com a categoria petroleira. Que venha
2020!
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MAIO

JUNHO

8º Congresso dos
Petroleiros

Greve geral - 14 de junho

Seminário dos Aposentados e
Pensionistas

Luta contra a reforma da
previdência

JULHO
Mobilização na PBIO

Ato no Ediba
contra cobrança do
equacionamento

Educação não é mercadoria
- Sindipetro participa de
passeata

Em defesa da RLAM e
Transpetro

Paralisação no campo de
Miranga

AGOSTO
Rejeição da 3ª
contraproposta da
Petrobrás (RLAM)

Em assembleia,
trabalhadores de Taquipe
rejeitam contraproposta
da Petrobrás

No Torre Pituba, categoria
também diz não à
contraproposta da Petrobrás

Sarau das Pretas

1º Torneio
de Futebol
Sindipetro
Bahia Alagoinhas
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k LINHA DO TEMPO
SETEMBRO

OUTUBRO
Lançamento da frente
parlamentar mista em defesa da
Petrobrás (Câmara Municipal)
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Assembleia no Fiesta Trabalhadores do EDIBA
discutem propostas
para a campanha
reivindicatória

NOVEMBRO
Categoria aprova plano
alternativo do GT Petros
- assembleia Clube 2004

DEZEMBRO
Venda de gás a preço
justo - Sindipetro chama a
atenção para os prejuízos
causados pela política de
preços da Petrobrás

66 anos da Petrobrás

Petroleiros doam sangue
durante a greve da
categoria

Após publicação de editais
e eleição da comissão
eleitoral, tem início o
processo de eleições do
Sindipetro Bahia

Ação limpeza nas praias

Ato público em defesa
da permanência da
Petrobrás na Bahia ALBA

1º dia de greve que aconteceu
nos dias 25 e 26/11 (RLAM)

Abraço pela permanência
da Petrobrás na Bahia

Ato na RLAM - Petrobrás
fica na Bahia

3º Torneio de Dominó

EXPEDIENTE

Boletim
Informativo
dos Trabalhadores
do Sistema
Petrobrás
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