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DAP CONVOCA APOSENTADOS E
PENSIONISTAS PARA ASSEMBLEIA
A assembleia será realizada no dia 20 de julho
Horários: 17h30 - 1ª chamada / 18h - 2ª chamada
O Sindipetro Litoral Paulista realiza na
próxima segunda-feira (20/07), em Santos
e São Sebastião, assembleia para votar
estado de greve contra a venda de ativos da
companhia. Na ocasião, também será colocada
em votação a aprovação ou não de assembleia
geral permanente. Todos os petroleiros, ativos,
aposentados e pensionistas, estão convocados!
Em Santos, a assembleia acontecerá na
sede do Sindicato, na Avenida Conselheiro
Nébias, 248, Vila Mathias. Já em São Sebastião,
em virtude da reforma que acontece na subsede, a votação acontecerá na sala alugada
pela entidade provisoriamente, que fica na Av.
Guarda Mor Lobo Viana, 421, sala 08, no Centro.
A votação também será realizada nas
plataformas de Mexilhão e Merluza. Para
garantir a participação dos petroleiros

embarcados, o sindicato irá disponibilizar via
e-mail lista de presença para ser preenchida
com o total de participantes e respectivos votos.
Nacionalmente,
se
desenha
a
possibilidade de uma greve no dia 24 de
julho contra o desmonte anunciado no Plano
de Gestão e Negócios 2015-2019 e contra o
PLS de José Serra (PSDB), que praticamente
entrega o pré-sal às multinacionais. A
data, proposta pela FUP em plenária,
já vem sendo apreciada em algumas
bases com a realização de assembleias.
Uma das tarefas do 9º Congresso Nacional
da FNP, que acontece neste fim de semana
(17 e 19 de julho), será justamente definir um
plano de lutas para a categoria. A adesão
ou não dos cinco sindicatos que integram
a FNP será parte dos debates e resoluções.

O DAP orienta os companheiros e companheiras a não assinar nenhum
documento enviado pela Petros ou Petrobrás sem a orientação do Sindicato

CONHEÇA OS NOVOS DIRETORES DO DAP
No último dia 1° de junho tomou posse a nova Diretoria
do Sindipetro-LP. Os novos diretores tem como objetivo
principal buscar a resposição das perdas salariais
estimadas em 45% e aumento real sem discriminação.
Para aproximar a categoria divulgamos aqui os
12 membros que irão comandar o Departamento de
Aposentados e Pensionistas nos próximos três anos.
Fiquem atentos também aos telefones disponíveis
para atender as demandas da categoria.
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CONGRESSO DA FNP VAI PREPARAR RESPOSTA
DA CATEGORIA AO NOVO PLANO DE NEGÓCIOS
A Petrobrás acaba de apresentar seu novo Plano
de Negócios e Gestão 2015-2019 no qual deixa
claro sua opção pelos acionistas, em detrimento
dos seus trabalhadores e da sociedade brasileira.
Diante das informações e boatos que antecederam à
divulgação do plano, os petroleiros já desconfiavam e
denunciaram a situação na Carta do Rio, documento
aprovado pela Plenária Nacional para organização
dos Comitês de Base Contra a Venda de Ativos.
Nas palavras da própria Petrobrás, em
comunicado interno aos petroleiros, os únicos
“objetivos fundamentais” são “a desalavancagem
(redução do endividamento para investimentos) da
companhia e a geração de valor para os acionistas”.
Isso significa que por um lado a Petrobrás reduzirá
investimentos e por outro vai moldar sua atuação
de forma a oferecer o máximo possível de retorno
para seus acionistas. É a conta exata para reduzir

a participação da Petrobrás no desenvolvimento do
país e ampliar de vez as portas para a privatização
dos ativos e para a precarização dos trabalhadores
petroleiros próprios e terceirizados.
Diante dessa conjuntura, o 9º Congresso Nacional
da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), além
de discutir a campanha salarial que se aproxima e a
organização da entidade, também cumprirá o papel
de preparar a categoria para responder e enfrentar
os ataques previstos neste novo Plano de Negócios da
Petrobrás. Este será, inclusive, o tema do ato político do
congresso, marcado para às 12h do dia 17/7, na porta
do Edifício Sede (Edise) da Petrobrás, no Centro do Rio.
A programação do Congresso, entre os dias
17 e 19/7, contemplará discussões sobre diversos
assuntos como previdência, Petros, AMS, conjuntura,
Petrobrás, opressão, anistia e terceirização, além da
plenária final para aprovação das resoluções.

