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BARUERI, 21 DE JANEIRO DE 2022. 

 
AO 
SINDICATO DOS PETROLEIROS DA BAHIA - SINDIPETRO 
Rua Boulevard América, 55, Jardim Baiano 
CEP: 44400-000 – Nazaré - Bahia 
 

ASSUNTO: DO NÃO ENQUADRAMENTO SINDICAL NO SINDIPETRO 

 

A BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 03.022.122/0001-77, com sede 

na Rua Bonnard, 980, Bloco 9, Nível 7, Green Valley, Barueri/SP, serve-se da presente para manifestar e informar o 

quanto segue: 

Como é de conhecimento de Vossas Senhorias, na data de hoje, 21/01/2022, a empresa foi 

surpreendida com a notícia de que este Sindicato estaria impedindo que os colaboradores da empresa assumissem 

seus postos de trabalho nas unidades da Petrobrás em Buracica e Araçás como medida para compelir a empresa à 

celebração de um Acordo Coletivo com o Sindipetro. Contudo, trata-se de flagrante equívoco por parte do Sindicato, 

consoante restará a seguir esclarecido. 

Inicialmente, cumpre consignar que a BK Consultoria é uma empresa especializada na prestação de 

serviço de terceirização de mão de obra nos mais diversos ramos de atividades, tanto na esfera privada quanto pública, 

sendo nesta em todas as suas esferas: federal, estadual e municipal, não sendo, portanto, a atividade petrolífera a sua 

atividade principal. 

No presente caso, para os colaboradores alocados nas localidades supracitadas, a empresa a 

adotou a Convenção Coletiva da FECOMÉRCIO, considerando o enquadramento de acordo com atividade econômica 

preponderante da empresa, qual seja: prestação de serviço de terceirização de mão de obra, nos termos da legislação 

em vigor. Vale dizer, aludido enquadramento restou informado e homologado pela própria Contratante Petrobrás, 

durante a licitação pública. 

 Diante do exposto, servimo-nos do presente para NOTIFICAR Vossas Senhorias para que cessem, 

imediatamente, as ações para impedir o acesso dos colaboradores aos seus postos de trabalho, eis que ilegais e 

ilegítimas, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis. 

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para esclarecimentos. 

 

 

__________________________ 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 
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