
Conheça os candidatos que apoiam a luta em defesa do Sistema 
Petrobrás

Professor Adelino (PT) Professora Alana (PSD)

Dany Oliveira (PT)Araújo Toca (PCdoB)

Mata de São João Olindina

IpiráSão Francisco do Conde

No próximo dia 15 de 
novembro, primeiro tur-
no das eleições, milhares 
de brasileiros vão esco-
lher prefeitos e vereado-
res de seus municípios. 
Diante da atual situação 
do país que, além de so-
frer com a pandemia da 
Covid -19, também amar-
ga índices altíssimos de 
desemprego, a popula-
ção ainda tem de lutar 
contra a retirada de direi-
tos trabalhistas e sociais 

e os ataques do governo 
Bolsonaro à saúde, edu-
cação, cultura e sobera-
nia do país.

Não está fácil e o povo 
sabe disso. Basta uma 
ida ao mercado para per-
ceber que a inflação está 
voltando com força. E se 
a Petrobrás for vendida, 
o gás de cozinha, o diesel 
e a gasolina ficarão cada 
vez mais caros, aumen-
tando ainda mais o pre-
ço da comida e de tudo o 

que você compra. 
É contra isso que uma 

das nossas mais impor-
tantes pautas é a defesa 
do Sistema Petrobrás e a 
luta contra a privatização 
da estatal. Essa bandeira 
não diz respeito apenas à 
garantia de empregos e 
direitos da categoria pe-
troleira, ela é mais ampla.

Defendemos a Petro-
brás pública e suas Sub-
sidiárias porque elas 
significam a criação de 

milhares de empregos di-
retos e indiretos, geração 
de impostos como ISS, 
ICMS e royalties, inves-
timento em tecnologia, 
garantia de soberania e o 
cuidado com o meio am-
biente.

Conheça alguns candi-
datos que, apesar de não 
serem petroleiros, estão 
comprometidos com a 
luta em defesa do Siste-
ma Petrobrás e contra a 
sua privatização.

Militante de temas sociais, o pro-
fessor Adelino tem como bandeira 
a preservação da cultura, geração 
de emprego e renda, igualdade 
racial, políticas públicas em defe-
sa dos trabalhadores e, sobretudo, 
melhorias na educação, que está 
alinhado com sua atuação como 
professor.  Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Mata 
de São João, Adelino também tem 
como uma das suas principais ban-
deiras de luta a defesa da agricul-
tura familiar.  O candidato também 
ressalta a importância de defender 
as empresas públicas, entre elas, a 
Petrobras.

Vereadora de mandato em Olindi-
na, Alana é professora e luta por 
mais educação, direito das mulhe-
res, saúde, políticas públicas de 
qualidade e os direitos dos traba-
lhadores. Ela acredita que é possí-
vel, sim, efetivar direitos sociais e 
políticas públicas que melhorem as 
condições de vida da população e, 
desta forma, coloca entre suas ban-
deiras de luta a defesa do Sistema 
Petrobras como estatal focada na 
responsabilidade social. 

Militante político e social, Araújo 
Toca, esteve na presidência do Sin-
dicato dos Servidores do Município 
de São Francisco do Conde, onde 
defendeu por anos, com muita cora-
gem, o interesse dos trabalhadores. 
A sua candidatura traz propostas, 
ideias e ética, um mandato  parti-
cipativo para trabalhar por melho-
rias na saúde, segurança, políticas 
públicas de qualidade, educação, 
valorização dos servidores públicos 
e defesa da permanência da Petro-
bras na Bahia. 

Dany Oliveira é militante das cau-
sas sociais na cidade de Ipirá. Diri-
gente sindical, ela tem uma história 
de luta em defesa dos direitos dos 
trabalhadores e de políticas públi-
cas que atendam as mulheres ao 
lado de Arlete Silva do Sindical. 
Arlete, inclusive, abriu mão de sua 
candidatura em favor do nome de 
Dany. A candidata também defen-
de as empresas estatais, a exemplo 
da Petrobras.
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Candidatos à Câmara de Vereadores

Dario Brito (PSB)
Canavieiras

Atual presidente do Sindicato dos Servidores Pú-
blicos de Canavieiras, Dario Brito milita há muitos 
anos na defesa dos interesses dos trabalhadores, 
sejam eles públicos ou privados. O candidato de-
fende também a Petrobras como empresa pública 
e integrada. Seu projeto é reforçar a luta abraçando 
todas as classes. Ele também atua na defesa dos 
esportes, entidades de classes e movimentos so-
ciais.

Joba Rocha (PT)
São Sebastião do Passé

Joba é militante politico e sempre trabalhou na de-
fesa dos trabalhadores.  Joba tem como principais 
bandeiras, a luta em prol dos trabalhadores, da Pe-
trobras como empresa pública, do esporte, educa-
ção, cultura, infraestrutura, geração de emprego e 
renda. 

Erivaldo do Sindicato (PT)
Entre Rios

Presidente licenciado do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Entre Rios, Erivaldo defende a luta 
dos trabalhadores do campo e tem como principal 
bandeira o desenvolvimento da agricultura familiar. 
Engajado na luta por igualdade, Erivaldo atua em 
diversas frentes em defesa das minorias e da sobe-
rania nacional.

Tauã Fernandes é um jovem historiador e professor 
da cidade de Itabuna, que milita por causas sociais 
há muito tempo. Defensor dos interesses dos tra-
balhadores, Tauã  sempre participou das lutas em 
defesa dos trabalhadores e contra as desigualda-
des sociais. Segue em defesa da vida, lutando por 
mais serviços públicos, por uma Petrobras públi-
ca e integrada, pela igualdade de gênero e contra 
toda forma de opressão à população lgbtqia+, ne-
gros, jovens e mulheres.

Sidnei Mendes (PT)
Itapetinga

Sidnei, militante sindical,  ativista político, defensor 
dos direitos dos trabalhadores calçadistas,  tem 
suas bandeiras fincadas no social, abraçando e lu-
tando pelas melhorias de políticas públicas de qua-
lidade que atendam a todo os trabalhadores. Para 
isso vê como fundamental a defesa da Petrobras 
como empresa pública, atuando com responsabi-
lidade social. Visa melhores condições de saúde, 
segurança e educação.

Candeias

Loteba (PT)
Loteba tem história de luta em defesa dos traba-
lhadores. Dirigente Sindical, ele liderou importantes 
lutas no município. Loteba chegou a ser vice-pre-
feito da cidade de Candeias, onde pôde reforçar 
as conquistas de toda a população. Com o slogan: 
a luta tem que continuar, ele tem como objetivos  
defender os interesses dos movimentos sociais. Ele 
também luta pela permanência da Petrobras na 
Bahia.

Jequié

Reges Silva (PT)
Reges Silva é comerciário, radialista, membro das 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), ativista so-
cial, e sempre esteve presente nas lutas da socie-
dade e na defesa do trabalhador e das empresas 
públicas, a exemplo da Petrobras. Tem uma vida 
dedicada à juventude, a periferia, a comunidade 
negra, a comunidade LGTB e na construção de po-
líticas públicas que atendam e tornem à sociedade 
mais justa e igualitária.

Simões Filho
Ronaldo do Sindicato (PT)
Diretor licenciado do Sindiquimica, Ronaldo tem mi-
litado há muitos anos na defesa dos interesses dos 
trabalhadores. Residente em Simões Filho, na região 
metropolitana de salvador, tem uma vida dedicada à 
melhoria das condições de trabalho dos trabalhado-
res do setor petroquímico e petroleiro. Além disso, 
defende melhorias permanentes em infraestrutura, 
educação, saúde e segurança para a sua cidade. 

Madre de Deus

Val Peças (PSB)
José Arivaldo do Amaral, conhecido popularmente 
como Val Peças, vereador na cidade de Madre de 
Deus é candidato à reeleição. Como vereador, tem 
papel atuante na articulação com a comunidade, no 
fortalecimento das tradições culturais e melhoraria 
da qualidade de vida da população. O seu mandato 
é um forte aliado na cidade na defesa da permanên-
cia da Petrobras na região. Val é conhecido das lutas 
dos petroleiros no Trevo da Resistência, na Refinaria 
e na base da Transpetro.

Josué Araújo (PT)
Feira de Santana

Engajado na luta por igualdade, Josué atua em di-
versas frentes em defesa das minorias. Filiado ao 
Sinttel desde os anos 2000, há oito anos compõe  a 
diretoria da entidade. É também dirigente da CUT 
Bahia.  Josué não tem a sua atuação política restrita 
à defesa dos direitos dos trabalhadores telefônicos.  
Sua presença pode ser atestada em atividades das 
categorias do ramo da alimentação, metalurgia, 
calçado e rurais. Com os petroleiros, Josué tem 
participado da luta em defesa da Petrobras.  Como 
ativista social desenvolve ações junto a projetos 
de ressocialização de  jovens em situação de vul-
nerabilidade,  pois compreende a necessidade de 
inclusão do jovem em diversas atividades, com o 
objetivo de afastá-los da criminalidade.

Juci Cardoso é militante dos direitos das mulheres 
na cidade de Alagoinhas. Com forte presença nas 
redes sociais e na luta dos petroleiros, Juci desen-
volve um importante projeto de conscientização 
dos direitos das mulheres. Com origem humilde, 
ela pretende garantir a educação de qualidade que 
valorize os professores. Para ela, as políticas sociais 
são o caminho para oportunizar os jovens. Nesse 
sentido, Juci ressalta a importância da Petrobras 
como empresa pública e indutora da educação, da 
tecnologia,  do conhecimento e das politicas so-
ciais.

Juci Cardoso (PCdoB)
Alagoinhas

Tauã Fernandes  (PT)
Itabuna
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