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Conheça os petroleiros que são candidatos nas Eleições municipais
Em meio à pandemia
da Covid-19 e de um
grande retrocesso econômico e social, acontecem em 15 e 29 de
novembro as eleições
municipais, quando serão eleitos prefeitos e
vereadores em todo o
Brasil.
Você pode estar se
perguntando: O que
isso tem a ver comigo?
Ou, você pode, até mesmo, estar desencantado
com os políticos em geral.
Mas saiba que viver é
um ato político e as eleições têm tudo a ver com
você, com a sua vida,
com o seu futuro e o dos

seus filhos e netos. Prefeitos e vereadores são
eleitos para representar o povo, para pensar
e executar políticas públicas que garantam o
bem estar social e uma
boa qualidade de vida
nos municípios.
Além de toda a sua importância, as eleições
municipais também são
a base para as eleições
estaduais e federais. O
candidato que você escolher agora vai influenciar o quadro das eleições de 2022, quando
elegeremos o modelo
de governo que queremos para o país: um
projeto
democrático

Radiovaldo Costa

Candidato à prefeito da cidade de
Alagoinhas pelo PT Bahia, tendo como vice
João Henrique

Natural de Alagoinhas, filho da
professora D. Raimunda Carlos e
do policial militar Sr.Radionaldo
de Oliveira, Radiovaldo cresceu
conhecendo as dificuldades dos
seus pais relacionadas às suas atividades profissionais.
Ao ingressar na Escola Agrotécnica Federal de Catu, Radiovaldo
participou do movimento estudantil secundarista. Continuou a
militância na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e depois na
Universidade Estadual de Feira de
Santana (UEFS), onde formou-se
em Economia.

Com 21 anos, em 1986, foi aprovado no concurso da Petrobrás e
começou a trabalhar como técnico de operações na UN-BA. Ali iniciou sua trajetória no movimento
sindical. Participou da direção da
Federação Única dos Petroleiros
(FUP) e, atualmente, é diretor licenciado do Sindipetro Bahia,
organização que constrói diariamente lutas em defesa da categoria, como na melhoria e manutenção dos postos de trabalho e na
defesa da permanência da Petrobrás no estado.
Radiovaldo foi vereador por três
mandatos do município de Alagoinhas, entre os anos de 2005
a 2016. Em 2012, foi o vereador
mais votado da cidade. As suas
três passagens pelo Legislativo
de Alagoinhas foram pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Em
2016, ele foi candidato a prefeito
de Alagoinhas, obtendo, aproximadamente, 12 mil votos. Também
disputou uma cadeira à Assembleia Legislativa da Bahia em 2018,
tendo 37 mil votos. Radiovaldo é
casado, pai de quatro filhos e tem
uma neta.

que envolva a defesa do
patrimônio público, da
saúde, educação, cultura e geração de empregos e renda.
Nesse contexto, temos
que pensar qual a Petrobrás que queremos.
Defendemos a Petrobrás e suas subsidiárias
como empresas públicas e integradas, que
garantam o lucro para
os seus acionistas, mas
que também atuem com
responsabilidade social.
Para os brasileiros, a Petrobrás e demais empresas significam cuidado
com o meio ambiente,
criação de milhares de
empregos diretos e in-

diretos, geração de impostos como ISS, ICMS
e royalties, investimento
em tecnologia, recursos
para educação e saúde
e garantia de soberania.
É nesse sentido, o do
cuidado com o bem público, que intensificamos a luta corporativa
em defesa do Sistema
Petrobrás e contra a sua
privatização. Dessa forma, apresentamos os
candidatos da categoria petroleira, ou seja, os
petroleiros que resolveram dar um passo maior
se candidatando a uma
vaga às câmaras de vereadores e prefeituras.

David Gomes Leal

Candidatoavice-prefeitodomunicípiodeMata
de São João, compondo a chapa com Paulo
Henrique pelo Partido dos Trabalhadores (PT)
te, encontra-se no terceiro mandado (licenciado) no Sindicato dos Petroleiros
da Bahia – Sindipetro-Ba.

Nascido em 15 de abril de 1960, no Bairro
da Estação, em Mata de São João, David
é graduado em História e Pós-graduado
em História Politica pela Universidade
do Estado da Bahia (UNEB). Aposentado pela Petrobras, após 35 anos de
trabalho, onde exerceu as funções de
Técnico de Telecomunicações, Supervisor, Gerente de Suprimento. Atualmen-

No sindicato já esteve à frente das Diretorias de Formação, Financeira, Administrativa e Imprensa. Fundou o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de
Mata de São João, Pojuca e Catu. Socialista, foi um dos fundadores e o primeiro presidente do Diretório Municipal do
Partido dos Trabalhadores de Mata de
São João e candidato a Deputado Estadual pela legenda em 2006. Filho de
Alice Gomes Leal e David Rocha Guimarães, David é casado, tem 2 filhos e
1 neta. O candidato tem nos humanistas
Jesus Cristo, Nelson Mandela, Martin Luther King, Papa Francisco e Luís Inácio
Lula da Silva, suas fontes de inspiração.

Candidatos à Câmara de Vereadores

Cedro Costa e Silva
Candidato a vereador (Salvador) pelo PT
Cedro tem 55 anos, é filho de um servidor público e de uma professora. Casado e pai de 1 filha, formou-se em Mecânica Geral pelo SENAI e em 1985 entrou
na Petrobrás, como 2º colocado na área
de Perfuração de Poços Terrestres. No
mesmo ano, se filiou ao Sindicato dos
Trabalhadores da Indústria de Extração
de Petróleo da Bahia (STIEP), atual-

mente Sindipetro Bahia, lutando pelos
direitos da categoria. Foi presidente da
CUT-BA entre 2012 e 2015 e reeleito de
2016 a 2019. Como vereador de Salvador, pretende continuar sendo a voz de
todos os trabalhadores baianos e lutando pela garantia dos direitos dos trabalhadores no estado.

Gilson Sampaio
Candidato a vereador (Santo Amaro) pelo PT
Mais conhecido como Morotó, Gilson
ingressou na Petrobrás em 1982, trabalhando na área de produção da UO-BA nos campos norte, sul e no mar na
área operacional. Desde o inicio da sua
carreira profissional participou da vida
sindical como militante e delegado de
base eleito pela categoria. Foi também
diretor do CEPE Stella Maris na gestão
de 2004. Durante 32 anos prestou serviços à Petrobrás, se aposentando em
2016. Graduado em Administração com
ênfase em Gestão Ambiental e pós-graduado em auditoria e perícia ambiental
pela Universidade Gama Filho Rio de
Janeiro, Morotó é diretor do Sindipetro

Bahia há seis anos.
Hoje, como diretor licenciado, ele concorre a uma vaga de vereador na Câmara Municipal de Santo Amaro. Desde
1975, Morotó está presente na comunidade quilombola de São Brás, em Santo
Amaro, ajudando e orientando jovens,
adultos, pescadores e marisqueiras sobre assuntos diversos relacionados à
saúde, educação e meio ambiente. Em
sua plataforma de propostas destaca-se a defesa do resgate cultural, da preservação do meio ambiente, e o apoio
às comunidades que sofrem com problemas desde coleta de lixo a acesso ao
sistema de saúde.

Thiago Saraiva
Candidato à reeleição como vereador (Dias D'Ávila) pelo PT
Thiago tem 40 anos, casado, 1 filho, e
desde 2006 é funcionário da Petrobrás,
onde exerce a função de Técnico de
Operação Pleno, na Unidade de Miranga. Formado em técnico de petróleo e
gás, Thiago é também vereador da cidade de Dias D’Ávila e tenta agora a reeleição. Com grande atuação na Câmara
de Vereadores em benefício dos cidadãos da cidade.

famílias vulneráveis e um abrigo de idosos na cidade de Dias D`Ávila durante
a pandemia da Covid-19. O vereador
tem atuação destacada na luta contra
o desmonte da Petrobras e a favor do
saneamento básico, dos motociclistas,
entregadores, em defesa da moradia
digna, dos direitos e contra a violência
às mulheres, com apresentação e aprovação de diversos projetos de lei com
Thiago foi o único vereador da Bahia estes temas na Câmara de Vereadores
a doar 100% de seu salário para ajudar de Dias D’Ávila.

