V

ivemos um período especialmente crítico. Os historiadores terão bastante trabalho no futuro para entender uma época tão
conturbada, repleta de perigos para a classe
trabalhadora. As reformas da previdência e
trabalhista, a lei da terceirização, o desmonte
e sucateamento do patrimônio público, com
destaque à privatização da Petrobrás, significam retrocessos históricos.
Com isso, a necessidade de preparar a
resistência dos trabalhadores é urgente. Cada
entidade de classe deve atuar de maneira
coerente e ousada diante da atual crise. E isso
passa pelo fortalecimento da relação entre
sindicato e trabalhadores de base. Para nós,
essa tarefa não pode ser bem-sucedida sem
um esforço urgente dos sindicatos sérios e
combativos contra uma realidade que atinge
todas as entidades: a baixa sindicalização.
Hoje, existem mais de 16 mil sindicatos
no Brasil - 69% deles representam os trabalhadores e os 31% restantes estão vinculados
diretamente aos patrões. Segundo pesquisa
divulgada pelo IBGE em abril de 2017, menos
de 20% dos assalariados brasileiros eram
sindicalizados até 2015. Muitos porque sequer
conhecem qual sindicato os representam;
muitos porque - o que é compreensível - não
confiam em suas direções; outros porque, mesmo em categorias com sindicatos de luta, não

se identificam com velhos vícios que precisam
urgentemente ser superados.
O neoliberalismo dos anos 1990, com sua
ofensiva ideológica que privilegia a meritocracia
e o individualismo como fontes de felicidade
e sucesso, fez e continua fazendo um grande
estrago na consciência de muitos trabalhadores. A ideia de uma sociedade que só pode
crescer e evoluir de maneira equilibrada e
justa coletivamente foi aos poucos substituída pela crença liberal de que, com esforço
individual, todos têm as mesmas condições,
não importando origem social e níveis de
acesso a serviços fundamentais como saúde
e educação. Entretanto, sempre que há uma
nova crise do capitalismo o trabalhador sente
na pele os efeitos perversos e as fragilidades
dessa ideologia.
Neste sentido, o Sindipetro-LP busca
através desta cartilha dialogar com você,
petroleiro e petroleira, que ainda não é
nosso associado. Não será possível resistir a tantos ataques, e nem mesmo reinventar o sindicalismo em seus métodos
de organização, sem a participação efetiva
dos trabalhadores na vida cotidiana do
sindicato. Em nossa opinião, sobram motivos para que você se torne sócio de um dos
sindicatos mais combativos do país. Nesta
cartilha, apresentamos alguns deles.

"

Diante de um sistema político e social em que as relações de trabalho são (por
natureza) desiguais e injustas, o trabalhador sozinho é incapaz de proteger
os seus direitos e fazer valer suas reivindicações. Por isso, o movimento
sindical segue tendo um protagonismo estratégico para dirigir a luta da classe
trabalhadora em suas demandas mais elementares.
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Um período
histórico e
perigoso

E

ntra governo, sai governo, os assalariados e a maioria do povo são sempre os
primeiros a pagar a conta das crises geradas
pela classe política e pela elite empresarial
brasileira e internacional. Diga-se de passagem, desde que os colonizadores portugueses aqui chegaram a história do nosso
povo, dos índios massacrados aos negros
e negras escravizados, é a história de um
povo explorado e de um país saqueado.
Mas é preciso ressaltar: como há muitos
anos não se via, a classe trabalhadora brasileira vive um período de grandes ameaças.
A já precária e injusta vida num país tão
desigual ficará ainda pior se as “reformas” defendidas por uma casta política corrupta
a serviço dos grandes empresários - forem
aprovadas. Direitos básicos como acesso
à educação e saúde de qualidade, hoje um
privilégio para poucos, serão ainda mais
restritos. Superamos a marca de 14 milhões
de desempregados. Num país onde homens
e mulheres carregam nas costas o sustento
de suas famílias, o cenário é desolador. O
que está em jogo é o rebaixamento, sem
precedentes, do nível de vida da população
brasileira.
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As ameaças que enfrentamos,
para nossa esperança, podem
ser derrotadas. Se é verdade que
a história do povo brasileiro é a
história de um povo explorado,
é igualmente de um povo que
resiste. Resistência que, ao longo
dos séculos, sempre reservou
nas lutas vitoriosas uma mesma
característica: a organização
e mobilização coletivas. E no
caso da classe trabalhadora,
onde há sindicato forte,
com envolvimento concreto
da base nas decisões da
entidade, a possibilidade
de vitória sempre é maior.
Daí a importância da
sindicalização.

Não fique só. Fique sócio!
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Quanto maior for a participação dos trabalhadores na tomada
de decisões do sindicato, quanto maior portanto for o número
de sindicalizados, maiores serão as chances de vitória
luta dos petroleiros e petroleiras para conscientizar a população sobre a importância
dessa reivindicação, assim como impulsionar
uma forte e ampla luta contra os governos de
plantão. Concretamente, tivemos recentemente dois bons exemplos de como o Sindipetro
-LP organizou iniciativas nesse sentido.
O primeiro deles foi a realização nos últimos
anos (2015 e 2016) das duas caminhadas em
defesa do pré-sal justamente no período em
que se discutia a implantação do famigerado
PL 4567, que acabou sendo aprovado e tirou
da Petrobrás a exclusividade da operação sobre o pré-sal, assim como o direito de exercer
sua participação mínima de 30% nos blocos
de exploração. Nas duas edições, levamos
nossas reivindicações às ruas e cumprimos o
importante papel de dialogar com a população
santista, com relevante repercussão na imprensa regional. O segundo exemplo, que segue
sendo colocado em prática, são as incursões
em Brasília com o objetivo de convencer e
pressionar parlamentares e senadores sobre a
necessidade de preservar o pré-sal brasileiro e
o patrimônio da Petrobrás, cobrando uma ação
efetiva da classe política em defesa da soberania nacional. Sabemos que esta ação isolada
encontra limites concretos, no entanto vem sendo importante para pautar no centro do poder,
na capital federal, a defesa da companhia.
Outra iniciativa, que tem feito do Sindipetro-LP uma das entidades mais ativas na
luta contra o desgoverno ilegítimo de Temer
e suas “reformas”, foi a constituição da
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Frente Sindical Classista da Baixada Santista. Desde o ano passado, ao lado de sindicatos combativos como bancários, servidores
de Santos, advogados, metalúrgicos e os
trabalhadores do Judiciário Federal e Estadual, os petroleiros vêm exercendo através
desta frente um protagonismo importante
em todas as últimas lutas políticas da classe
trabalhadora. Em 2017, construímos as paralisações dos dias 15 e 31 de março, a greve
geral de 28 de abril, a Ocupação de Brasília,
em 24 de maio, e a greve nacional em 30 de junho. Além disso, nos esforçamos em participar
de todo e qualquer ato unitário que tenha como
palavra de ordem a defesa dos nossos direitos.
Dessa forma, conseguimos construir uma
entidade que conduza com coerência não somente as lutas específicas da categoria, mas
também as batalhas que envolvem todos os
trabalhadores. Afinal, somos uma só classe.
E com a participação efetiva da categoria
nas decisões do Sindicato, prestigiando e
participando de seus fóruns deliberativos,
principalmente as assembleias, esse trabalho
ganha ainda mais força e qualidade. Essa
combinação de fatores, disposição da direção
em conduzir a luta e disposição da categoria
em construir com o sindicato esse trabalho,
permite que a entidade esteja à altura das
tarefas que lhe cabem. Quanto maior for a
participação dos trabalhadores na tomada
de decisões, quanto maior, portanto, for o
número de sindicalizados, maiores serão as
chances de vitória
Não fique só. Fique sócio!

O papel do sindicato

P

odemos afirmar, resumidamente, que o
papel do Sindipetro-LP é lutar pelos direitos da categoria frente à direção da Petrobrás
e do governo. Isso envolve a luta por salário
justo e condições dignas de trabalho, sempre se
opondo a qualquer ataque sobre os petroleiros.
Historicamente, foi e continua sendo por meio
dos sindicatos que os trabalhadores organizam
suas lutas para impedir os retrocessos e avançar
em direitos. No entanto, o sindicato não precisa
e nem deve restringir sua atuação à pauta econômica e questões imediatas do dia a dia. No
caso dos petroleiros, isso é ainda mais evidente

ao ter como patrão o próprio governo. Boa parte
das reivindicações da categoria são políticas, ultrapassando o terreno salarial ou temas restritos
aos muros da companhia. Exigir, por exemplo,
o fim da venda de ativos e da entrega do
pré-sal ao estrangeiro não é uma luta que
visa trazer benefícios somente aos petroleiros. Pelo contrário, é uma luta em defesa
da própria Petrobrás e de toda a população
brasileira. Afinal, essa bandeira pressupõe a
defesa de um país soberano e justo, de uma
empresa pública a serviço do bem público.
Neste caso, cabe ao Sindicato organizar a
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se sindicalizar?
a morte de muitos trabalhadores.
No Brasil, a luta organizada do movimento sindical também foi a responsável por
arrancar direitos. Getúlio Vargas, durante o
Estado Novo na década de 1930, foi obrigado
a ceder e garantir uma série de avanços por
meio da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). Ao contrário do que se possa imaginar, o então presidente não instituiu o salário
mínimo, a carteira de trabalho, a jornada
de oito horas e férias remuneradas por livre

escolha: foi fruto de um poderoso fortalecimento das lutas sindicais, através do então
anarco-sindicalismo. O mesmo ocorreu com
a ditadura militar, derrotada pelas massivas
greves de trabalhadores – especialmente no
ABC na década de 1980. Uma série de direitos arrancados através da nova Constituição
Federal, de 1988, só foram garantidos porque
houve um movimento histórico dos operários
naquele período contra o governo militar e
seu plano econômico.

Os petroleiros têm sido parte importante da luta
contra as reformas do governo ilegítimo de Temer,
exigindo eleições gerais já para presidente e
Congresso. Da esquerda para a direita, categoria
presente na Greve Geral de 28 de Abril; no
OcupaBrasília, em 24 de maio, e no Dia Nacional
de Luta de 31 de Março
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Por que é importante
“Juntos, somos mais fortes”. A frase vem
sendo usada à exaustão nas mais variadas
situações, mas isso não altera sua importância. No caso da atual gestão do Sindipetro
-LP, muitos devem se lembrar que foi o lema
de campanha da última eleição, em 2015. Ela
carrega uma conclusão simples: sozinhos,
dispersos, não somos nada. Organizados,
unidos de maneira coletiva, somos uma força
social poderosa, capaz de vencer os obstáculos e os adversários mais difíceis.

E a história da classe trabalhadora
demonstra isso. Direitos históricos que hoje
nossa geração possui foram conquistados
com muita luta, suor e - em muitos casos com o sangue de trabalhadores de todo o
mundo. A redução da jornada de trabalho,
que chegou a ser de 16 horas diárias na
revolução industrial, por exemplo, foi conquistada justamente no período em que criar
e se associar a sindicatos passou a ser um
direito – também conquistado na marra, com

08

Não fique só. Fique sócio!

Litoral Paulista

As conquistas dos petroleiros
Fundado em 19 de dezembro de 1958, o
Sindipetro Litoral Paulista é um dos sindicatos
mais importantes do país. A trajetória de lutas,
desde a busca por acordos coletivos dignos
até a resistência à ditadura militar e neoliberalismo, nos credencia a ser reconhecida como
uma entidade com tradição de combate e organização. Dirigentes foram cassados, outros
foram presos, muitos perseguidos por lutar em
defesa da democracia e da Petrobrás.
No caso específico dos direitos da
categoria, a luta através do Sindicato foi
importante para arrancar vitórias históricas: no ACT de 1961, marcado pela palavra
de ordem “Tudo ou Nada”, a ocupação da
refinaria garantiu turno de 6 horas, sábado livre para o administrativo e 30% de
periculosidade para todos os trabalhadores
da RPBC. Três conquistas de uma vez só,
além das gratificações de férias e natalina
(13º salário). Aliás, fomos o primeiro sindicato a conquistar na América Latina o direito à jornada de seis horas com a formação
de cinco grupos de turno na refinaria.
Já em 1978, em plena ditadura militar,
responsável por impor perdas salariais ano a
ano naquele período, o Sindicato conseguiu
organizar uma grande mobilização que forçou
a empresa a conceder dois níveis salariais ao
então nível 24 e um nível às demais faixas salariais. Além disso, houve aumento no piso e
no topo para garantir aos futuros empregados
os efeitos do Acordo Coletivo vitorioso.
Em 1984, os petroleiros ocuparam a refina11

ria contra uma lei da Ditadura que implantava
quatro grupos de 8 horas. Com apoio inclusive
das famílias, com mulheres e filhos do lado de
fora, foi mantido então os cinco grupos de 6
horas. Na UGAV, onde a mudança já havia sido
implantada, a força da luta obrigou a empresa
a recuar, retomando as seis horas também
neste setor. Os anos seguintes, especialmente
na década de 1990, foram de muitas derrotas
econômicas sob os governos neoliberais. A
vitória, neste período, foi de resistência:
impedimos a privatização da empresa, tendo como símbolo maior a greve de 1995,
onde a base do Sindipetro-LP foi a mais
avançada em seus métodos de luta. Numa
luta extremamente radicalizada, os trabalhadores da RPBC impediram a invasão
do Exército, ameaçando abrir as válvulas
de vapor e produtos químicos sobre os
soldados, numa demonstração de força e
entrega à causa sem precedentes. Além
disso, a refinaria foi a última a suspender
esta mobilização histórica. Foram 33 dias
de greve em Cubatão.
No início da década de 2000, fomos o
sindicato responsável por iniciar uma luta
fundamental contra o Benzeno nas unidades
de operação da companhia. Na década de
2000, a luta sindical em defesa da primeirização das atividades, aliada à necessidade de
aumento do efetivo, foi muito importante para
a abertura de diversos concursos públicos ao
longo dos últimos anos (2002/2004/2005/200
6/2008/2009/2010/2011/2012/2014).
Não fique só. Fique sócio!
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"

éu ou como uma simpática concessão dos patrões
sendo ao longo dos anos em todo o mundo. Onde
, a atual gestão do Sindipetro-LP está intensificando
úmero possível de petroleiros e petroleiras de nossa
cer a luta contra a privatização da Petrobrás, contra o
de nossos direitos.
Nesta mobilização, iniciada na REPLAN,
os petroleiros do Litoral Paulista também deflagraram greve em solidariedade aos companheiros. Outra bandeira, paralela, era em
defesa de uma PLR digna. Foram cinco dias
de greve em nossa base, suficiente para reconquistar esse feriado. Nesse mesmo ano,
a luta sindical garantiu o extra-turno referente à segunda e à terça-feira de carnaval e ao
meio-dia da quarta-feira de cinzas, num total
de 20 horas extras. Em 2011, a categoria
reconquistou o pagamento do feriado de 7
de setembro e em 2012, do feriado de 15 de
novembro.
Lembramos ainda que em 2007, numa
assembleia histórica, o Litoral Paulista foi

a única base petroleira a rejeitar o PCAC –
decisão que vem garantindo vitórias judiciais
importantes à categoria no que se refere à
conquista de níveis e equiparação salarial. E
no dia a dia, ao longo dos anos, através do
sindicato a categoria vem lutando contra uma
série de abusos e arbitrariedades da empresa como suspensões e demissões políticas
de trabalhadores; legislações e normas que
colocam em risco a segurança das unidades
e dos trabalhadores; ações jurídicas para
cobrar direitos e questionar irregularidades;
além da organização anual e coletiva das
campanhas reivindicatórias, responsáveis
pelo esforço de conquistar um Acordo Coletivo de Trabalho digno.
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"

A lição de todos esses eventos é de que nada caiu do cé
e governos. Sempre foi necessária a luta. E assim vem s
há sindicato forte há classe trabalhadora forte. Por isso,
um compromisso de campanha: sindicalizar o maior nú
base de representação. Precisamos de você para fortalec
desmonte da maior empresa do país e contra a retirada
Ou seja, boa parte da nova geração de
petroleiros chegou ao quadro de empregados
da companhia após uma intensa batalha do
movimento sindical.
Ainda em 2003, uma reivindicação levada
pelos sindicatos também repercutiu positivamente na remuneração dos recém-admitidos.
O anuênio, até então restrito aos petroleiros
mais velhos de casa, foi estendido também
aos novos petroleiros, que tinham direito a
este adicional somente a cada dois anos.
Outra conquista fruto das cobranças dos
sindicatos junto ao RH Corporativo foi o
seguro de vida aos novos enquanto não
estava definido em qual plano Petros seriam
inseridos. Sem dúvida, uma conquista
12

mínima e provisória naquele momento, mas
ainda assim fundamental.
Também na década de 2000 foi revertida,
paulatina e parcialmente ao longo dos anos,
as horas extras dos feriados trabalhados
pelos petroleiros enquadrados em regimes
especiais. Conhecido na categoria como
extra-turno ou dobradinha, este direito - sob a
pressão e chantagem de FHC - acabou sendo
vendido pela categoria mediante indenização
no final dos anos 1990. Na época, o movimento sindical de conjunto se posicionou contrário
à negociação deste direito, no entanto as assembleias decidiram pela aprovação. A greve
de março de 2009 restabeleceu o pagamento
do feriado de 1º de Maio.
Não fique só. Fique sócio!

mento “voluntário”, os dois PDVs recentes,
estamos testemunhando o triste esvaziamento do quadro de empregados de nossa
companhia. Essa política de enxugamento da
força de trabalho vem causando sérios riscos
à segurança das unidades e dos trabalhadores com a redução drástica de efetivo.
São centenas e centenas de ex-colegas de
trabalho competentes demitidos, mediante
“incentivo”, com um único objetivo: tornar a
Petrobrás “atrativa” ao mercado, aos especuladores, e assim facilitar o seu desmonte e
privatização.
Soma-se a isso, a desvalorização sem
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precedentes em nossa remuneração. Se antes nossa crítica era direcionada à política de
remuneração variável, usada pelos últimos
governos para maquiar a desvalorização do
salário base, hoje o cenário é ainda pior: nem
mesmo esse tipo de política salarial, implementada através de PLRs e abonos, está
sendo aplicada. A política é de reajuste zero,
nenhuma gratificação e corte de direitos. Balanços manipulados para negar o pagamento
de PLR à categoria; a redução da jornada
com redução salarial e a tentativa de reduzir
pela metade o valor pago na hora extra são
três exemplos contundentes.

Não fique só. Fique sócio!

O papel estratégico
dos petroleiros

N

este momento, é urgente que os
petroleiros fortaleçam a sua principal
ferramenta de luta, o sindicato, para partir à
ofensiva e barrar os ataques. Os petroleiros
e petroleiras sabem do papel estratégico da
Petrobrás: a serviço do desenvolvimento
nacional, da soberania energética do país,
tem condições de impulsionar uma verdadeira
revolução social e econômica. Por isso, é tão
importante que a categoria se organize coletivamente para arrancar dos governos as suas
reivindicações e para levar com força suas
ideias e propostas ao conjunto dos brasileiros.
Além disso, como parte estratégica da

classe operária brasileira, somos uma categoria que sente na pele os efeitos das políticas
neoliberais do atual e dos governos anteriores.
Aos terceirizados, a face perversa dessa política predatória é sentida há muitos anos. Calotes, demissões, acidentes de trabalho (muitos
deles fatais), retirada de direitos e todo tipo de
abuso dos patrões é cometido com o consentimento cego da Justiça e a omissão da direção
da Petrobrás. No entanto, se havia alguma
ilusão de que a mão pesada de um Estado a
serviço do Capital não chegaria nos petroleiros
‘crachá verde’ ela começa a se desfazer.
Através de seguidos planos de desliga-
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"

Muitos se recordam da
truculência da Polícia Militar
na greve de 2015, que
prendeu dois dirigentes do
Sindipetro-LP. Na ocasião,
de maneira ilegal invadiram
um espaço privado (a área
de estacionamento do prédio
Valongo) e com a conveniente e
subjetiva alegação de desacato à
autoridade efetuaram as prisões.
abusos graves contra a entidade. Muitos
se recordam da truculência da Polícia
Militar na greve de 2015, que prendeu dois
dirigentes do Sindipetro-LP. Na ocasião,
de maneira ilegal invadiram um espaço privado (a área de estacionamento do prédio
Valongo) e com a conveniente e subjetiva
alegação de desacato à autoridade efetuaram as prisões.
No mesmo Edisa Valongo, a perseguição da gerência local à atuação da entidade foi um dos principais entraves para

o trabalho sindical com os trabalhadores.
Por quase dois anos, o Gerente Geral
criou todo tipo de expediente ilegal para
dificultar e impedir o trabalho do Sindipetro
-LP com os petroleiros do prédio. Chegouse ao absurdo de negar aos dirigentes
sindicais o acesso aos locais de trabalho
dos empregados para fazer o necessário
e legítimo diálogo com a base. Tal cerco
não tem outra explicação senão o medo
permanente da união entre Sindicato e
petroleiros.

ção desse conhecimento com a disposição de
luta são fundamentais para fortalecer desde
as demandas e reivindicações mais imediatas
e locais, até mesmo para a formação de um
senso crítico a favor da empresa.
Felizmente, após muita pressão exercida
através de mobilização, denúncia e negociações com as gerências local e corporativa, o
Sindicato recuperou o direito de acessar os

locais de trabalho dos petroleiros lotados no
Edifício Valongo. Com o contato restabelecido,
teremos condições de construir um trabalho de
base que aproxime o sindicato dos trabalhadores deste prédio. Para nós, é vital organizar
os petroleiros do Edifício Valongo para a luta
em defesa de condições dignas de trabalho,
contra a retirada de direitos e em defesa da
Petrobrás.
17
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O cerco repressivo e
ideológico dos patrões
sobre os sindicatos

C

omo já dissemos anteriormente, o
direito básico de se associar em um
sindicato foi conquistado com muita luta.
Os primeiros trabalhadores que conseguiram construir essa importante ferramenta
foram os ingleses, no século 19, no contexto da revolução industrial. De lá para cá,
com mais gravidade em regimes ditatoriais
e totalitários, os sindicatos sempre sofreram seguidas ameaças e ataques, com
entidades cassadas, dirigentes presos e
centenas deles mortos.

Ainda hoje, em países com regimes
democráticos, assistimos a uma série de
abusos que demonstram o quão frágil e
parcial é nossa democracia. Seja através
do uso de força policial, seja através da
Justiça que sempre favorece os patrões
(com raríssimas exceções), o direito de
greve e de livre organização sempre é
ameaçado, ferido. São inúmeras as práticas antissindicais que visam minar a ação
coletiva dos trabalhadores. Em nosso Sindicato, por exemplo, vivemos recentemente

A importância estratégica da UO-BS
O prédio do Valongo serve de base do
pré-sal em Santos, sendo estratégico para
a Petrobrás. Por isso, tem uma importância
política muito grande para o conjunto da categoria. Além de ser uma base que concentra
bastante trabalhadores próprios, o que fortalece a capacidade de luta coletiva da categoria

nessa unidade, reúne um corpo técnico muito
qualificado. Dos petroleiros de nível médio aos
engenheiros, geólogos e outros profissionais,
há uma camada de companheiros e companheiras que sabem da importância de uma Petrobrás a serviço da soberania nacional e do
desenvolvimento do país. Para nós, a articula16
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"

Somos um dos poucos sindicatos em todo Brasil que podem se orgulhar
de ter um Fundo de Greve. Criado em 1991, auge do neoliberalismo, é gerido
através da ABCP (Associação Beneficente e Cultural dos Petroleiros
do Litoral Paulista), que possui diretoria e estatuto próprios. Esse fundo é a
expressão, real e concreta, da solidariedade de classe entre os trabalhadores
em defesa dos seus direitos. Após a greve de 1995, por exemplo, dezenas de
companheiros e companheiras demitidos foram beneficiados com o fundo no
período em que permaneceram fora da empresa.
Um sindicalismo, por exemplo, que não seja
hostil à presença das mulheres, combatendo
toda forma de machismo e discriminação,
lutando efetivamente por igualdade de direitos;
que não seja hostil aos trabalhadores LGBTs,
compreendendo que uma das formas mais
perversas de exploração da classe é o uso
desse setor como mão de obra barata; que
não seja hostil e nem negligente em relação
aos negros, entendendo que especialmente
no Brasil é a juventude negra, sobretudo as
mulheres, as principais vítimas dos baixos
salários, condições precárias de trabalho e
violência policial.
Hoje, ao terem condições de sobreviver
única e exclusivamente do imposto sindical,
muitos sindicatos viram as costas para seus
trabalhadores, tantos outros são criados no
apagar das luzes só com este objetivo. Por
isso, somente com a categoria ocupando os
sindicatos, se associando às entidades, é
que essas mudanças podem ser efetivadas.
O Sindipetro-LP, por exemplo, devolve
aos seus associados o valor referente ao
imposto sindical por entender que o trabalhador sindicalizado é duplamente taxado.
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É também um gesto político no sentido
de demonstrar que a auto-organização dos
trabalhadores é uma necessidade urgente.
O poder da classe trabalhadora é imenso.
Em valores numéricos, somos gigantes. Mas
não só isso. Somos nós, também, os responsáveis por produzir toda riqueza do país.
Da cadeira e da caneta ao ferro e petróleo,
é das mãos da classe trabalhadora que tudo
é produzido. Portanto, se eles são poucos
e nada produzem, e nós somos muitos e
produzimos tudo, por que ainda assim é essa
casta política e econômica que define os
rumos de nossas vidas? Justamente porque,
embora sejamos maiores numericamente,
não transformamos essa vantagem em força
de ação. E uma das explicações está na
fragmentação, na divisão de nossas forças.
Neste sentido, se queremos lutar não apenas
por um acordo coletivo digno e melhores
condições de trabalho, mas lutar por uma Petrobrás a serviço do desenvolvimento social
do país, lutar por um Brasil justo e soberano,
precisamos nos organizar.
Por isso, não fique só. Fique sócio,
sindicalize-se! A hora é agora!
Não fique só. Fique sócio!

A luta por um
novo sindicalismo

A

subordinação dos sindicatos ao Estado,
quebrando a necessária independência
frente aos governos, é um problema antigo
do sindicalismo. Seja na figura do imposto
sindical compulsório, criado por Getúlio Vargas, seja na política consciente de cooptação
dos principais dirigentes sindicais com cargos
no alto escalão das administrações públicas,
os governos vêm atacando os sindicatos com
uma política muito habilidosa: domesticá-los,
estimulando e muitas vezes participando diretamente da formação de direções pelegas,
aquelas que sempre traem os interesses dos
trabalhadores, fazendo o jogo do patrão.
Boa parte do desgaste dos trabalhadores
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com os sindicatos e do descrédito generalizado que o movimento sindical sofre são fruto
dessa relação promíscua entre muitas entidades sindicais e os patrões. Tal sentimento é
legítimo e tem respaldo nessa triste realidade. Mas a saída não é abandonar a luta por
sindicatos combativos ou considerar que
esses não nos servem mais. A tarefa, difícil e
necessária, é reinventar um novo sindicalismo. E para isso, precisamos da participação
efetiva dos trabalhadores.
Somente com uma forte sustentação
na base, e isso passa por um aumento no
número de sindicalizados, podemos evoluir
e construir um movimento sindical diferente.
Não fique só. Fique sócio!

No caso dos trabalhadores da ativa, por
exemplo, na área recreativa temos o tradicional FUTEBOL SOCIETY. No Litoral Norte, os associados de Caraguatatuba e São Sebastião
têm à disposição a quadra de futebol society
da Arena Caiçara (Av. Geraldo Nogueira da
Silva, 2004, na Praia do Jardim Britânia). A
parceria do sindicato e Arena Caiçara disponibiliza o horário das 20 horas, toda quintafeira. Em Santos, graças a uma parceria do
Sindicato com o Clube 2004, os associados
contam com a quadra de futebol society do
CEPE. Os horários são às quartas-feiras, das
19h às 21h, e aos sábados, das 9h às 11h.
Para se somar às partidas, basta apresentar
a carteirinha de sócio na entrada do Clube.
A parceria do sindicato com o CEPE inclui a
fomentação do esporte, com destaque para o
time de handebol feminino, que faz um trabalho social importante com o apoio institucional
do Sindipetro-LP, ajudando jovens com baixa
renda a se destacarem na modalidade.
Outra vantagem para os associados é a
FORMAÇÃO DE GRÊMIOS, que há anos ajudam
a fortalecer a união dos trabalhadores para
além das atividades profissionais. Esses grupos ajudam a construir as lutas da categoria,
na medida em que fortalecem os laços de
amizade e sentimento de união. Por tradição,
são formados geralmente por trabalhadores
de uma mesma seção ou grupo, realizando
festas e encontros sociais dos mais variados
tipos como churrasco, jantar, futebol, etc.
O sindicato disponibiliza o CNPJ da instituição para a formação do grupo. Com isso, o
valor correspondente é descontado diretamente do holerite do trabalhador e repassado
ao grêmio. Os descontos em folha permitem
que as despesas com as atividades do
grêmio sejam divididos por todos, igualmente.
Oferecida a toda categoria, mas principalmente para os aposentados e pensionistas,
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as AULAS DE DANÇA na sede, em Santos, são
outra atração que já virou tradição em nosso
sindicato. Elas acontecem às terças e sextasfeiras, das 19h às 21h. Podem participar
gratuitamente associados e seus dependentes. Não sócios convidados por associados
pagam taxa de inscrição de R$ 10,00. A
atividade visa melhorar a qualidade de vida
e bem-estar dos sócios. E atenção: não é
preciso ter experiência com dança! Durante
as aulas são apresentados ritmos variados
de danças de salão como samba, mambo,
salsa, bolero e rumba.
Uma série de outros serviços, estendidos
a todos os sócios, são oferecidos. É o caso
da DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, realizada anualmente sem custos para nossos
associados, na sede e sub-sede. Ainda no
campo financeiro, como já citado anteriormente, o Sindicato promove a DEVOLUÇÃO DO
IMPOSTO SINDICAL. Ou seja, os associados
recebem todo ano a restituição da parcela
que seria destinada ao sindicato por meio
da contribuição sindical - tributo descontado
compulsoriamente dos trabalhadores referente a um dia normal de trabalho.
Um dos serviços mais importantes e procurados da entidade é a ASSESSORIA JURÍDICA.
Os associados do Sindipetro-LP contam com
o atendimento de advogados especializados
em diversas ações. Dentre os processos
mais procurados dos petroleiros da ativa
estão as ações para equiparação salarial,
isonomia entre o trabalhador da Transpetro
e Petrobrás, RMNR, níveis, embarque e
desembarque e RSR. Para os aposentados
e pensionistas, as ações mais frequentes
são de revisão de suplementação de pensão, RMNR, PLDL ou VPDL, regularização
de contribuição da Petros, entre outros. Os
atendimentos são feitos em Santos e São Sebastião. As consultas devem ser agendadas
Não fique só. Fique sócio!

Serviços e convênios
fazem parte dos benefícios
oferecidos aos associados

"

Sem perder de vista nossa prioridade número um - a organização da
categoria para a luta -, o Sindipetro-LP também coloca a sua infra-estrutura
e recursos financeiros a serviço do bem estar dos associados. De quebra, uma
série de benefícios oferecidos pela entidade ajuda a promover a integração entre
os trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas. Estimular o encontro dos
associados nos momentos de lazer, fazer com que eles frequentem o Sindicato
cotidianamente, é uma tarefa que a entidade vem abraçando com cada vez mais
força. Se o Sindicato é a casa do trabalhador, nada mais justo do que estimular
nossos sócios a sempre estar em nossas sedes.
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AUDITÓRIO DO SINDIPETRO-LP
É IDEAL PARA EVENTOS ARTÍSTICOS
Após a reforma da sede do Sindipetro-LP, o
Auditório Euzébio Rocha, com capacidade para
mais de 500 pessoas, passou a ser procurado
para eventos culturais, como peças teatrais,
shows musicais e de dança, além de formaturas de colégios, cursos e palestras em geral.

O espaço conta com equipamento de som e
luzes profissionais, e segue todas as normas
de acessibilidade e de prevenção a incêndio.
Os recursos gerados a partir dessas
locações são revertidos para a manutenção
de equipamentos e do espaço, além de servir
para o pagamento de horas extras aos funcionários escalados.

LOCAÇÃO PARA FESTAS E EVENTOS
COM DIREITO A ESTACIONAMENTO
Disponibilizamos aos sócios o espaçoso
salão de festas, cuja locação é oferecida com
valores bem abaixo do praticado na região.
Ao alugar o salão, que fica no primeiro andar
da sede, em Santos, o associado tem direito
a usar a sala de noivas, que é um espaço
reservado, com banheiro privativo. A locação
dá direito ainda ao uso de uma copa completa, com fogão industrial, geladeira e freezer,
banheiros masculino, feminino e para porta-

dores de necessidades especiais, elevador e
estacionamento com capacidade para até 20
veículos, sendo três destinados a idosos e/ou
deficientes.
Além do salão de festa, o sindicato tem
ainda uma área com churrasqueira e freezer,
com área coberta, para eventos abertos, com
espaço para montagem de lonas ou barracas. O valor da locação também é inferior
ao praticado pelo mercado. A locação da
churrasqueira também dá direito às vagas no
estacionamento.

23

Não fique só. Fique sócio!

nos telefones: (13) 3202-1101 e (12) 3892
1484. O e-mail do departamento é juridico@
sindipetrosantos.com.br
O Sindipetro-LP disponibiliza ainda
serviços nos mais variados campos da
saúde. Temos o ATENDIMENTO PSICOLÓGICO,
que acontece de segunda a sexta-feira em
sessões individuais e em grupos (uma vez
por semana); durante toda semana, a auxiliar
de ENFERMAGEM promove diversos serviços,
como aferição de pressão e glicemia, além de
realizar troca de curativos, entre outras atividades; há também SERVIÇO ODONTOLÓGICO em
clínica geral e endodontista, para tratamentos
de canal, limpeza dos dentes, obturação. No
SETOR MÉDICO, temos um clínico geral/médico
do trabalho. Todos os serviços, que devem
ser agendados através do telefone (13) 32021100, são gratuitos para os sócios.
Na área do SERVIÇO SOCIAL, nossa assistente acompanha os associados que necessitam de internação hospitalar, resolve pendências com a AMS, auxilia em caso de morte na
família, com documentação e demais providências. A quem precisar, o Sindicato oferece
ainda empréstimo de muletas, bengalas e
cadeiras de rodas. A assistente social atende
através do telefone (13) 99141-0578. No
caso dos aposentados e pensionistas, uma
iniciativa bem-sucedida é o CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL, inaugurado em 2017. Formamos

em junho a primeira turma, com aulas duas
vezes por semana, de terça e quarta-feira em
dois horários: das 10h às 11h30 e das 14h30
às 16h. Quinta-feira já está confirmada uma
nova turma para quem concluiu o primeiro
módulo. As aulas acontecem das 14h30 às
16h e das 16h às 17h30.
Um serviço muito útil é o nosso ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE SANTOS, onde os
associados podem guardar seus carros com
segurança a custo reduzido. O horário de
atendimento é de segunda a sexta-feira, das
7h às 19h e aos sábados das 7h às 13h. O
Estacionamento fica na Rua Rubião Júnior, 18.
Por fim, e não menos importante, um dos
nossos serviços mais utilizados pelos associados: a BARBEARIA E CABELEIREIRO, que fica
na sede, em Santos. O corte para associados
e dependentes custa apenas R$ 3,00.
Outra vantagem que pode ser desfrutada são nossos CONVÊNIOS, que garantem
preços menores para toda a família. Estão
à disposição, com descontos semelhantes
aos oferecidos através da AMS, médicos,
dentistas, laboratórios clínicos e radiológicos,
psicólogos, fisioterapeutas e outras especialidades. Os atendimentos são realizados
nos consultórios e clínicas dos credenciados. Os pagamentos devem ser feitos pelos
associados ou dependentes diretamente aos
profissionais ou clínicas.

Nossas instalações
Em Santos, fica a nossa sede, localizada na Avenida Conselheiro Nébias, 248,
Vila Mathias. De segunda a quinta-feira, o
atendimento é realizado das 8 às 18 horas,
com intervalo para almoço entre 12h e 14
horas. Às sextas, o atendimento acontece
das 8 às 17 horas, com intervalo de uma
hora para almoço, das 12 às 13 horas.
Em São Sebastião, fica a nossa sub-sede, localizada na Rua Auta Pinder, 218, no
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Centro. O horário de atendimento é das 8
às 18 horas, de segunda a sexta-feira. O telefone para contato é (12) 3892.1484/5155.
Em Caraguatatuba, temos a delegacia
sindical, que fica Av. Rio Branco, 1.155,
Sala 03, no bairro Indaiá. O atendimento
é realizado toda quarta-feira, das 8h às
12h e das 14h às 18 horas. O contato por
telefone deve ser feito pelo número (12)
3887.1816.
Não fique só. Fique sócio!

Na luta contra a
exposição ao benzeno
O Sindipetro-LP tem importante participação e atuação na Comissão Nacional Permanente do Benzeno (CNPBz), fórum tripartite
que tem por objetivo debater o cumprimento
do Acordo Nacional do Benzeno, assim como
garantir a aplicação correta da legislação que
trata da proteção da saúde dos trabalhadores
expostos.
Apesar da ofensiva patronal, que vem sistematicamente tentando esvaziar a comissão
e impor normas inseguras sobre o benzeno,
muitas conquistas foram garantidas neste
espaço.
A participação do Litoral Paulista garantiu, por exemplo, em mais de 20 anos da
comissão, a primeira vistoria em plataformas
do Sistema Petrobrás. Também partiu do
Sindipetro-LP a proposta de criação de um
Dia Nacional de Luta Contra a Exposição
ao Benzeno, realizado sempre no dia 5 de
outubro. A data foi escolhida em homenagem
ao companheiro Roberto Krappa, operador
da RPBC, que morreu em 5 de outubro de
2004, vítima de leucemia mieloide aguda, em
decorrência da alta exposição ao benzeno.
Além disso, os dirigentes do Sindipetro-LP
se reúnem periodicamente com petroleiros do
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Grupo dos 13, formado por trabalhadores que
já estão há mais de uma década afastados
de suas funções por causa da exposição a
produtos com corrente de benzeno. O objetivo desses encontros é trocar informações
sobre a atual situação dos trabalhadores e
traçar ações conjuntas.
PARCERIA COM A FUNDACENTRO
EM DEFESA DA SAÚDE
O Sindipetro-LP desenvolve na região
uma parceria com a Fundacentro - entidade governamental que realiza pesquisas
muito importantes em segurança e saúde no
trabalho.
Desta parceria, destacamos os trabalhos
realizados com o Observatório das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes
(CIPAs), ação proposta pela Fundacentro
que tem como objetivo dialogar diretamente com o público sindical, auxiliando-o na
prevenção de acidentes. Além disso, todo
o conhecimento que a entidade reúne é
revertido, muitas vezes, na prestação de
assessoria técnica aos sindicatos, sendo
um ponto de apoio para os trabalhadores da
área industrial.
Não fique só. Fique sócio!

"

Como parceiro do Cactos, o sindicato pode pedir acolhimentos para
até quatro associados ou dependentes, que necessitem de tratamento.
AÇÃO SOCIAL: REABILITAÇÃO DE
DEPENDENTES QUÍMICOS NO PROJETO CACTOS
Há alguns anos, o Sindipetro-LP colabora
financeiramente com o Centro de Apoio de
Recuperação de Dependentes de Álcool e
Drogas, conhecido na Baixada Santista como
Cactos. O grupo, que tem entre seus voluntários alguns petroleiros, ajuda a recuperar
seus assistidos seguindo os 12 passos dos
Narcóticos Anônimos (NA) dependentes de
drogas, o que inclui atividades variadas e
reclusão.
Com lugar para 30 pessoas, exclusivamente para homens, a fazenda tem hoje 15
acolhidos. Alguns residentes não pagam
nada para ficar na instituição, já outros contri-

buem mensalmente com valores que variam
entre R$ 100 e R$ 200. Outra fonte de renda
são os eventos promovidos pela instituição.
Um desses eventos, a noite da pizza, é
realizada na sede do sindicato, que cede o
espaço gratuitamente.
Como parceiro do projeto, o sindicato
pode pedir acolhimentos para até quatro associados ou dependente, que necessitem de
tratamento. Para mais informações, entre em
contato com a assistente social do Sindipetro-LP.
O Cactos fica na fazenda Monsenhor Ciro
Fanha, no bairro Samaritá, na Área Continental de São Vicente (rodovia Manoel da
Nóbrega Km 278,5).

PARCERIA COM GRUPO ESPERANÇA
DE APOIO A PORTADORES DE HEPATITE
O Sindipetro-LP abre espaço na sede em
Santos para que o Grupo Esperança, ONG
que dá apoio aos portadores do vírus da Hepatite C, desenvolva um trabalho de prevenção e combate à doença. O apoio do grupo vai

em todos os sentidos, para que os portadores
de Hepatite C convivam com essa enfermidade da melhor forma, com a qualidade de
vida inalterada. Mensalmente, são realizadas
reuniões com palestras, dinâmica de grupo e
outras pautas, voltada aos portadores, seus
familiares e a todos os interessados.

Comunicação a serviço da categoria
Além das tradicionais ferramentas como
boletins informativos impresso e eletrônico,
temos o nosso site (sindipetrolp.org.br) com
atualizações diárias e um serviço inovador: a
área restrita aos associados. Ao digitar login
e senha, o sócio pode consultar documentos
relativos à prestação de contas da entidade, como previsão orçamentária, e também

acompanhar o andamento das ações jurídicas.
Assim como o site, nossa fanpage (facebook.
com/sindipetrolp) também é atualizada todos
os dias. Um diferencial é a produção semanal
de vídeos - uma importante ferramenta de
comunicação não só com os petroleiros, mas
com todos os brasileiros preocupados com a
Petrobrás e o país.
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