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STF Motorista condenado pode ter
carteira de habilitação (CNH) suspensa
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PETROLEIROS Supremo mantém a
decisão do ministro do TST Ives Gandra

Toffoli manda
que 90% dos
grevistas
trabalhem

FUP / Divulgação

Petroleiros da Refinaria Duque de Caxias realizaram ontem manifestação em frente à sede da TV Globo no Rio

FELIPE PONTES
Agência Brasil, Brasília

O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Dias Toffoli, mante-
ve ontem a decisão do mi-
nistro Ives Gandra Martins
Filho, do Tribunal Superior
do Trabalho (TST), que na
semana passada determi-
nou aos petroleiros que
mantenham 90% dos tra-
balhadores em serviço du-
rante greve da categoria.

A Petrobras e os petrolei-
ros protagonizam um em-
bate jurídico em torno da
legalidade da greve, que on-
tem entrou em seu 12º dia.
Segundo boletim divulgado
na terça-feira (11) pela Fede-
ração Única dos Petroleiros
(FUP),aadesãoaomovimen-
to paredista alcança 102 uni-
dades da petroleira estatal,
em 13 estados.

Em uma de suas frentes
jurídicas, a Petrobras recor-
reu ao Supremo para der-
rubar uma decisão da Seção
Especializada de Dissídios
Coletivos (SDC) do TST, que

em 31 de janeiro concluiu
que a Justiça trabalhista não
poderia impedir a greve an-
tes mesmo que ela fosse de-
flagrada. O movimento pa-
redista começou no dia se-
guinte. Na visão da empresa,
a decisão do SDC minava o
poder do relator do dissídio
coletivo no TST, ministro
Ives Gandra, de impor limi-
tes à greve.

Validade de liminar
Ontem, Toffoli derrubou a
decisão do SDC e reafirmou
a validade da liminar (de-
cisão provisória) concedida

balhadores em serviço mes-
mo durante a greve, sendo
que em refinarias como a de
Capuava, em São Paulo, a pa-
ralisação tem sido total. Mas
a empresa nega que a greve
tenha provocado impactos
na produção de petróleo,
combustíveis e derivados.

Diante do descumpri-
mento de sua decisão, o mi-
nistro Ives Gandra Martins
FilhodeterminouqueoBan-
co Central bloqueie as con-
tas dos sindicatos dos pe-
troleiros. Um recurso da FUP
contra o bloqueio ainda não
foi julgado pelo TST.

A greve foi deflagrada pa-
ra protestar contra as demis-
sões que devem ocorrer na
Fábrica de Fertilizantes Ni-
trogenados do Paraná (Fa-
fen-PR), que deve ser fecha-
da pela Petrobras.

Segundo a FUP, a suspen-
são das atividades vai pro-
vocar a demissão de mil tra-
balhadores. A federação ale-
ga ainda que o acordo co-
letivo de trabalho não está
sendo respeitado pela esta-
tal. Os petroleiros também
são contra planos de priva-
tização de outras subsidiá-
rias da petroleira estatal.

Trabalhadores
cobram da
TV Globo que
noticie a greve
nacional
da categoria

em 4 de fevereiro por Ives
Gandra, na qual ele deter-
minou o percentual míni-
mo de 90% dos trabalhado-
res em serviço e também
proibiu os sindicatos de im-
pedir o livre trânsito de bens
e pessoas nas refinarias e
plataformas da Petrobras.

De acordo com Toffoli, a
decisão do SDC não é válida
pois “esvazia o poder cau-
telar inerente ao exercício
da jurisdição [trabalhista]”.

A decisão do SDC, ainda
segundo o ministro, preci-
sava ser suspensa ante “o po-
tencial também de impactar

negativamente a economia
brasileira, tendo em vista
que a Petrobras é empresa
com relevante atuação nas
atividades do setor petrolí-
fero no Brasil, de modo que
a paralisação ou a redução
drástica emsuaspráticasem
razão de movimento pare-
dista podem desestabilizar a
posição do país tanto no ce-
nário econômico nacional
quanto internacional”.

Segundo dados apresen-
tados pela Petrobras ao Su-
premo, os petroleiros não
têm cumprido a determina-
ção de manter 90% dos tra-

Ação vai promover venda da
gasolina a R$ 3,50 em Salvador
DA REDAÇÃO

Em greve há 13 dias, o Sin-
dicato dos Petroleiros da Ba-
hia (Sindipetro Bahia) pro-
move hoje uma ação para
mostrar à sociedade que é
possível vender o litro da ga-
solina a um “preço justo”. O
sindicato vai custear o valor
de R$ 1 por litro da gasolina,
que será vendida, a partir
das 10 horas, no Posto BR da
Vasco da Gama (em frente à
antiga fábrica da Coca-Cola),
por R$ 3,50 o litro.

A promoção será ofereci-
da aos 133 primeiros moto-
ristas que chegarem ao local
e que deverão abastecer seus
veículos com 30 litros do
combustível, resultando nu-
ma economia de R$ 30.

O movimento pretende
mostrar que é possível ven-
der o litro da gasolina de
acordo com o custo de pro-
dução nacional, mantendo a

margem de lucro das dis-
tribuidoras e revendedoras,
e a arrecadação dos impos-
tos federal e estadual (ICMS).
Hoje o preço do litro da ga-
solina é determinado pelo
preço internacional do bar-
ril do petróleo e a variação
do dólar”.

“O problema é que a Pe-
trobras não leva em consi-
deração na composição do
preço da gasolina os custos
deproduçãoquesãoemreal,
como qualquer outro pro-
duto nacional que é vendido
no país”, afirma o coorde-
nador do Sindipetro Bahia,
Jairo Batista.

Aumento
Segundo os sindicalistas, os
preços tendem a aumentar
ainda mais com venda das
refinarias. A atual gestão da
Petrobras está vendendo vá-
rias unidades da empresa,
optando por se retirar de ne-

gócios lucrativos e que ga-
rantem a soberania do país
(áreas de refino e fertilizan-
te), diz o Sindipetro Bahia.

A Federação Única dos Pe-
troleiros (FUP) e sindicatos
filiados havia ingressado
com recurso junto ao Tribu-
nal Superior do Trabalho
(TST), solicitando que o mi-
nistro Ives Gandra reconsi-
derasse as decisões tomadas
em dois despachos mono-
cráticos favoráveis à Petro-
bras.

Se o pedido não fosse
atendido, seria analisado
pela Seção Especializada em
Dissídio Coletivo do TST.
Apesar de reconhecer a le-
galidade da greve, o minis-
trodeterminouque90%dos
efetivos operacionais sejam
mantidos durante a greve,
sob pena de multa diária de
R$ 500 mil para a FUP e sin-
dicatos do Norte Fluminen-
se, Bahia e Espírito Santo.

Alessandra Lori / Ag. A TARDE / 2.5.2018

A previsão é que a ação do Sindipetro cause uma longa fila no posto da Vasco

LEILÃO DE 28 IMÓVEIS
Online

Data do Leilão: 27/02/2020
a partir das 14h00

IMÓVEIS EM ALAGOAS • AMAZONAS • BAHIA • CEARÁ • MARANHÃO • MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL • MINAS GERAIS • PARAÍBA • PARANÁ • RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO SUL • SANTA CATARINA • SÃO PAULO • SERGIPE • TOCANTINS

À VISTA 10% DE DESCONTO • ÁREAS RURAIS • COMERCIAIS • RESIDENCIAIS • TERRENOS

Comissão do leiloeiro: o arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação. O edital
completo (descrição dos imóveis, condições de venda e pagamento) encontra-se registrado no 6ºOficial de
Registro de Títulos e Documentos e civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo nº 1.884.476 em
05/02/2020 e 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de Osasco nº 221.607 em 06/02/2020.
LeiloeiroOficial: FabioZukerman - Jucesp719.

MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677
BANCO.BRADESCO/LEILOES | www.ZUKERMAN.com.br

LOTE 03 - TERRENO C/ 317,24m² - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA - HUMILDES
Rua D, lt. 24 da qd F) - Loteamento Reserva Olhos D’Água. Matr. 4.798 do RI local.
Lance Mínimo R$ 23.000,00 | Mínimo à vista: R$ 20.700,00

LOTE 04 - TERRENO C/ 303,91m² - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA - HUMILDES
Rua C, lt. 15 da qd. F - Loteamento Reserva Olhos D’Água. Matr. 4.795 do RI local.
Lance Mínimo R$ 21.000,00 | Mínimo à vista: R$ 18.900,00

LEILÃO DE IMÓVEIS
Online

Data do Leilão: 19/02/2020
a partir das 15h00

OPORTUNIDADES DE IMÓVEIS NA
BA • GO • MT • PE • PR • RJ • RO • SP

À VISTA 10% DE DESCONTO •COMERCIAIS •RESIDENCIAIS

Comissão do leiloeiro: O arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação.
Edital completo no site do leiloeiro. Fabio Zukerman - Jucesp 719 - Leiloeiro Oficial.

MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677 | www.ZUKERMAN.com.br

LOTE 09 - APARTAMENTO Nº 3.305
C/ 03 VAGAS NºS 60, 61 E 90
SALVADOR/BA - VILA LAURA

Lance Mínimo: R$ 263.600,00

Rua Raul Leite, nº 1470, Torre T-5, Vila dos Mares,
Condomínio Villa Privilege. Área privativa:
80,97m². Área total: 131,99m². Matrícula nº
110.933do3ºCRIdoLocal.

LOTE 18 - CASA
CORRENTINA/BA - DOURADO

Lance Mínimo: R$ 259.200,00

Avenida Rio Branco, nº 444. Lote 09, Quadra 09 -
Loteamento Dourado Área construída: 317,40m².
Área terreno: 180,00m².Matrículanº7.803doCRI.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SENHOR DO BONFIM-BA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2020
Pelo presente edital de notificação, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Senhor do
Bonfim , CNPJ Nº 16.449.142/0001-70, com sede na Rua Visconde do Rio Branco n°229 Centro,
Senhor do Bonfim-Ba, para cumprimento do disposto no art. 605 da CLT, notifica os empregadores
estabelecidos na sua base territorial de que deverão descontar dos salários dos seus empregados,
referente ao mês de Março de 2020, a Contribuição Sindical, cujo o valor está estabelecido no
ART. 582 da CLT e efetuar o recolhimento do mês de Abril de 2020, em qualquer agencia da Caixa
Econômica Federal, através de boletos bancários fornecidos pela entidade sindical beneficiária
, sob pena de sua cobrança ser acrescida cominações do ART. 600 da CLT, ficando desde já
notificados os empregadores, que a Assembleia Geral Extraordinária da categoria, realizada no dia
27/09/2019, autorizou previa e expressamente o desconto da Contribuição Sindical de todos os
integrantes da categoria profissional, associados ou não, atendendo ás formalidades exigida os
artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho.

Senhor do Bonfim, 11/02/2020. Ivone Ferreira da Silva- Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que fará realizar licitação na modalidade Chamada
Pública N° 001/2020, objetivando a AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DA REDE PÚBLICA
DO MUNICÍPIO DE ITORORÓ - BA, ATENDIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - PNAE. A entrega e abertura das propostas serão no dia 04 de março de 2020, às 09:00
(nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal situada à Rua Duque de Caxias, 165, centro, Itororó-BA.
O Edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 7:00 às 13:00 horas,
a par tir de 12 de fevereiro de 2020. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo
tel. (73) 3265-1910. Itororó- BA, 12 de fevereiro de 2020. FERNANDO SILVA LIMA. PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 009/2020,
objetivando a contratação de empresa para aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), para as secretarias do
Município de Itororó. A entrega e abertura das propostas serão no dia 03 de março de 2020, às 09:00 (nove)
horas, na sede da Prefeitura Municipal, situada à Rua Duque de Caxias, 165, Centro, Itororó-BA. O Edital estará à
disposição dos interessados, das 7:00 às 13:00 horas. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br
ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-BA, 12 de fevereiro de 2020. FERNANDO SILVA LIMA. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
LICITAÇÃO 039-2020 TOMADA DE PREÇO 015-2020
Objeto Contratação de empresa para locação de Trio Elétrico tipo A, Trio Elétrico tipo B, Mini Trio toco e
carro de apoio para a Micareta de feira 2020 e demais eventos coordenados pela Secretaria Municipal
de Cultura, Esporte e Lazer. B Menor Preço Por Lote. Data: 04/03/2020 às 08h30. Local: Salão de
Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no
Departamento de Gestão de Compras e Contratações, mesmo endereço, nos dias úteis, das 08h30
às 12h00 das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602 8345/8333. Feira de Santana, 12/02/2020. Osmario de
Jesus Oliveira – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020 - Tipo: Menor Preço Global, Abertura: Dia 27 de fevereiro de
2020, na Sede da Prefeitura, às 09h00min, Objeto: Contratação de empresa para Prestação de
serviços continuados de apoio a mão de obra, as atividades operacionais e administrativas, a fim
de atender as necessidades dos diversos setores da Secretaria Municipal da Saúde de Caém, Bahia.
Os interessados terão acesso ao instrumento convocatório e informações adicionais no Setor de
Licitações com a CPL, à Praça Desembargado Souza Dias, 13, Centro, CEP – 44.730-000, Caém
- Bahia, fone (74) 3636-2012, e/ou pelo e-mail licita.caem@gmail.com das 8:00 às 12:00 horas.
Caém - BA, 12 de fevereiro de 2020. Wecsley Miranda Vieira. Pregoeiro Oficial/Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020 - SISTEMA REGISTRO PREÇO (SRP) O
Município de Itabuna comunica a abertura do Pregão Presencial Nº 006/2020 SRP, objetivando a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PÓ DE PEDRA, PEDRA BRITADA Nº 0, PEDRA BRITADA Nº 1, PEDRA
DE MÃO OU RACHÃO, AREIA FINA E PARALELEPÍPEDO, regido pelas Leis Federais n° 10.520/02 e 8666/93 e
suas alterações. A Licitação será realizada no dia 03 de março 2020, às 10:00 horas, na sede da Prefeitura
Municipal de Itabuna, localizada na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano. O edital poderá ser adquirido na
Sede da Prefeitura Municipal ou através do site www.itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html. Informações no Deptº
de Licitações ou através do e-mail: itabunalicita@gmail.com. Itabuna, Bahia, 12 de fevereiro de 2020. Evelin
Silva de Castro, Pregoeira.
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO COM ALTERAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020
- SISTEMA REGISTRO PREÇO (SRP) O Município de Itabuna comunica a reabertura do Pregão Presencial Nº
002/2020 SRP, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO,
regida pelas Leis Federais n° 10.520/02 e 8666/93 e suas alterações. A Licitação será realizada no dia 02 de
março 2020, às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itabuna, localizada na Avenida Princesa Isabel,
678, São Caetano. O edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Municipal ou através do site www.itabuna.
ba.gov.br/diariooficial.html. Informações no Deptº de Licitações ou através do e-mail: itabunalicita@gmail.com.
Itabuna, Bahia, 12 de fevereiro de 2020. Evelin Silva de Castro, Pregoeira.


