UNIÃO, TRANSPARÊNCIA E SOLIDARIEDADE - ASTAIPE - AMBEP- AEPET - FENASP

especial

O

			

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

O
R
E
O
L
PETR
Boletim

al Paulista
iros do Litor
le
ro
et
P
os
d
Sindicato

Gestão 2015 -2018
/facebook.com/sindipetrolp/

/ (13) 3202 1105/

/www.sindipetrolp.org.br/

/edição Nº 38- outubro de 2015/

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA: 29 DE OUTUBRO DE 2015 (QUINTA-FEIRA)
NA SEDE DO SINDICATO, EM SANTOS. SÃO SEBASTIÃO ACOMPANHARÁ POR VIDEOCONFERÊNCIA

17h30 | PRIMEIRA CHAMADA |18H00 - SEGUNDA CHAMADA

PAUTA DO DIA | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
No próximo dia 29 de outubro (quinta-feira) os
associados da ativa, aposentados e pensionistas têm
compromisso agendado com o Sindicato: acontece
na sede do Sindipetro-LP, em Santos (Av. Conselheiro
Nébias, 248 – Vila Mathias -Santos) e na sub-sede de São
Sebastião (Rua Auta Pinder, 218 - Centro- São Sebastião)

- que acompanhará por videoconferência - às 17h30, em
primeira chamada, e às 18h00, em segunda chamada,
a assembleia de leitura, discussão e aprovação ou não
da Previsão Orçamentária do Sindicato referente ao
exercício de 2016, com o respectivo parecer do Conselho
Fiscal. Participem!

SINDIPETRO-LP APOIA OS CANDIDATOS DA FNP PARA
OS CONSELHOS FISCAL E DELIBERATIVO DA PETROS
Sindipetro-LP apoia os candidatos da FNP para os Conselhos Fiscal e Deliberativo da Petros.
Nesse momento de ataques aos direitos dos petroleiros, precisamos de representantes comprometidos e engajados com
as lutas da categoria. Por isso, nós, da diretoria do Sindipetro-LP, apoiamos os candidatos da FNP para os Conselhos Fiscal e
Deliberativo da Petros. Dos dias 14 a 28 de outubro vote nas chapas da FNP!
Você pode votar na sede do Sindipetro-LP. Faça parte desse pleito!
CONSELHO DELIBERATIVO DA PETROS

VOTE

VOTE

75

AGNELSON CAMILO

CONSELHO FISCAL DA PETROS

VOTE

73

VINÍCIUS CAMARGO

ARTHUR FERRARI

82

EDSON ALMEIDA

FERNANDO SIQUEIRA

PAULO BRANDÃO

PETROLEIROS SÃO PRESOS E
FERIDOS NO EDISA VALONGO

U

m ato pacífico do Sindipetro-LP no Edisa
Valongo, em Santos, na manhã do dia 14
de outubro, teve como saldo dois dirigentes
sindicais presos (Fábio Farofa e Fábio Mello) pela
Polícia Militar e um petroleiro de base ferido (Anderson
Mancuso, vice-presidente da CIPA do Valongo). A
mobilização fez parte da Jornada Unitária de Lutas
dos petroleiros do Estado de São Paulo por um Acordo
Coletivo de Trabalho digno e contra o desmonte do
Sistema Petrobrás.
Durante todo o ato, que se iniciou por volta das
6h30, o clima era de assédio moral e tensão. Com um
forte esquema, a Segurança Patrimonial da Petrobrás
coagiu os trabalhadores, sobretudo os terceirizados, a
entrar na unidade. Na prática, o que eles chamam de
“garantir” o direito individual do empregado trabalhar,
era na verdade constrangimento e assédio.
Por conta da forte mobilização da categoria, a PM
foi acionada para intimidar os trabalhadores. Com
presença ostensiva, cerca de 15 viaturas e uma base
móvel, metralhadoras e pistolas em punho, e com
empurrões, a todo o momento o objetivo dos policiais
era acabar com o protesto.
Após o diretor Fábio Farofa posicionar o carro do
Sindicato em uma das entradas da garagem do prédio,
a PM – alegando desobediência – prendeu o dirigente
sem qualquer motivo. Para piorar, toda a ação foi
realizada em área privada sem ordem judicial – uma
ilegalidade.
Em nenhum momento Fábio Farofa desrespeitou
ou discutiu com os policiais. Durante o tumulto, na
tentativa de impedir que os policiais prendessem o
diretor, manifestantes se colocaram na frente da viatura
e para não serem atropelados saltaram sobre o veículo,
que partiu em alta velocidade, carregando dois deles.
Um dos manifestantes, Mancuso, teve o punho aberto e
sangramento em uma das mãos, ao saltar da viatura.
Fábio Mello, que estava sobre a viatura, foi preso, longe
do tumulto em frente ao Edisa Valongo. Os policiais
jogaram spray de pimenta nos manifestantes, sendo
o coordenador do Sindicato, Adaedson Costa, um
dos atingidos, bem como petroleiros e petroleiras da
unidade.
Se há alguma dúvida sobre a responsabilidade da
Companhia e da PM em toda a confusão, marcada pela
truculência dos policiais envolvidos, a nota enviada
pela Polícia Militar à imprensa é categórica: após a
repercussão negativa, foi informado que os policiais
envolvidos foram afastados até que o processo de
apuração do ocorrido seja concluída.
As manifestações dos petroleiros, que protestam
em todo Brasil nas bases da Federação Nacional dos
Petroleiros (FNP) contra a venda de ativos e a proposta
rebaixada de ACT da Petrobrás, são em defesa da
empresa e da soberania nacional.

A responsabilidade é do Gerente Geral da UO-BS
A Polícia Militar foi acionada a pedido da Companhia.
Portanto, o representante máximo da empresa na
unidade Edisa Valongo é o Gerente Geral da unidade.
Toda a ação truculenta, assim como a prisão arbitrária
dos dirigentes, não teria acontecido sem o acionamento
da PM pela empresa.
Petroleiro não é bandido, que prendam os corruptos!
O que mais chamou atenção na ação conjunta
orquestrada pela companhia e Polícia Militar foi a
eficiência em reprimir, intimidar e prender aqueles
que defendem a empresa. Isso porque, por outro lado,
a mesma conduta não é colocada em prática quando
se trata dos verdadeiros bandidos dentro do Sistema
Petrobrás. Sejam eles do alto escalão da Companhia,
empreiteiras ou parlamentares.
Luta e solidariedade
Em nossa opinião, a resposta da categoria a este
evento lamentável não pode ser outra senão luta e
solidariedade. Por isso, torna-se ainda mais necessária
a construção de uma greve nacional de todos os
petroleiros do Sistema Petrobrás. Se a necessidade
antes já era imperiosa, pois o que está em jogo são
os nossos direitos e o patrimônio da Petrobrás, agora
o que se coloca em risco é a integridade física dos
trabalhadores, é o direito constitucional de greve, a
liberdade do movimento sindical. Lutar não é crime!
Mexeu com meu companheiro, mexeu comigo!

