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Com unidade e resistência, categoria se mobiliza e 
derruba intransigência da  Petrobrás numa luta histórica

A greve que atravessou 23 dias de 
luta na UTGCA e nas plataformas 
de Mexilhão e Merluza, entre 16 

de março e 6 de abril, foi um grande 
exemplo de resistência e força para a 
categoria petroleira. Os trabalhadores 
conquistaram um desfecho vitorioso 
na audiência do TRT-SP, na última quar-
ta-feira (14/04). A greve foi considerada 
legal e a empresa terá que pagar os 23 
dias parados sem compensação. Além 
disso, o TRT considerou procedente a 
maior parte dos pedidos inseridos no 
Dissídio Coletivo (leia matéria sobre a 
audiência na página 3).

Histórica não apenas por ser – em 
quantidade de dias - a maior greve de 
petroleiros desde 1995 (na época os 
trabalhadores cruzaram os braços por 
33 dias), a mobilização travada contra 
a intransigência e os abusos da UO-BS 
criou um sentimento de indignação 
que será transformado em força de 
ação para as próximas lutas. 

Dentro deste movimento, encampa-
do em sua maioria por uma nova gera-
ção de petroleiros, com pouco mais de 
quatro anos de casa, há trabalhadores 
que não se dobram às constantes pres-
sões, mentiras e enrolações das gerên-
cias da UO-BS. A categoria não hesitará 
em cruzar novamente os braços para 
exigir condições seguras de trabalho, 
melhores direitos e isonomia.

Diante da unidade demonstrada 
pelos grevistas, a empresa lançou mão 
de todos os instrumentos coercivos 
disponíveis para tentar enfraquecer o 
movimento e jogar os trabalhadores 
contra o Sindicato. Em todas as tenta-
tivas, por meio de medidas judiciais, 
telegramas, videoconferências, assé-
dio moral e informações mentirosas, a 
empresa esbarrou no espírito de soli-
dariedade e união dos trabalhadores.

Mobilização para arrancar direitos
Os petroleiros da UO-BS vem de-

monstrando que só com unidade e 
luta é possível combater as atrocida-
des cometidas por chefes e o desca-
so das gerências a direitos garantidos 
pelo ACT e, em alguns casos, pela pró-
pria legislação trabalhista.

A mobilização tem sido o único ca-
minho encontrado pela categoria para 
arrancar da Petrobrás aquilo que é de 
direito. Os casos de abusos de poder e 
práticas de assedio sexual praticados 
nas duas plataformas (Mexilhão e Mer-
luza) comprovam esta máxima. 

Nas duas ocasiões, que ocorreram 
no final de 2010, a categoria se mobi-
lizou e, junto com o Sindicato, exigiu 
que a empresa retirasse do ambiente 
de trabalho os chefes que estavam co-
metendo abusos. A luta foi vitoriosa 
graças à força desses trabalhadores.

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES
      UTGCA
- Efetivação do quadro mínimo da operação da UTGCA num número 
de 12 Técnicos de Operação por grupo de turno
- Que todas as inconformidades que ponham em risco a segurança dos 
trabalhadores apontadas pelos Técnicos e CIPA sejam solucionadas an-
tes da partida da unidade para plena produção
- Considerando que a planta da UTGCA já está gaseificada e há áreas 
definidas como perigosas (com produto inflamável) e outras não, ime-
diato pagamento dos 30% de periculosidade para todos os petroleiros 
e terceirizados que realizam serviços no estabelecimento
- Aplicação do benefício – previsto em Acordo Coletivo de Trabalho – 
de 1,5 dia de folga para cada dia de trabalho para todos os Técnicos da 
UTGCA 

      PLATAFORMAS
- Aplicação do Dia do Desembarque, direito já praticado na Bacia de 
Campos. A luta deste pleito envolve equiparação de direitos (isono-
mia)
- Pagamento de Auxílio Deslocamento, tal como previsto para os pe-
troleiros lotados nas unidades do E&P na Bacia de Campos (RJ)
-  Pagamento de indenização pelo descumprimento das 11 horas de 
descanso (interstício) quando forem realizados serviços extraordiná-
rios
- Pagamento de horas extras referentes ao saldo em dias acumulados e 
gerados a partir de serviço extraordinário, horas de viagem, cursos em 
dias de folga, convocação para reunião e demais serviços

* A íntegra da pauta reivindicatória está disponível no site do Sindipetro-LP
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Telegrama
Bem que os chefetes tentaram botar 

medo na rapaziada, mas nem mesmo a 
enxurrada de telegramas aterrorizando as 
famílias dos companheiros foi suficiente 
pra barrar o nosso movimento. Sempre co-
locando aquela conversinha furada de “se 
não comparecer estará sujeito às penas da 
lei”, a gerentada achou que todo mundo 
correria pro trabalho. Bem, depois de 23 
dias de greve, acho que eles percebe-
ram que o tiro saiu pela culatra.

 “O dia do RH da UO-BS” 
Acordei assustado dias atrás, 

com um comunicado da empre-
sa. Não sei se era pesadelo, se era 
verdade. Olha só a mensagem: 
“Em homenagem às inúmeras 
mentiras do RH da UO-BS duran-
te a greve nas plataformas e na 
UTGCA, a companhia informa com 
orgulho que estabeleceu o Dia 1º 
de Abril como o “O Dia do RH da 
UO-BS”. No próximo ano, para 
celebrar a data com toda pom-
pa, já estamos agendando uma 
apresentação teatral sobre a fábula de um 
ilustre personagem da Disney: Pinóquio. 
Não perca!”.

Prêmio Nobel de Literatura
Pela 1ª vez na história, o Brasil ganha o 

Nobel de Literatura. A premiação foi con-
quistada pelo conjunto da obra do RH da 
UO-BS, considerado pelo júri do renoma-
do concurso como “uma obra revolucio-
nária na literatura de ficção do século 21”. 
Trechos da obra, publicada em informes 
internos da companhia, já estão dispo-
níveis aos aficionados por obras que ul-
trapassam as barreiras da realidade. Uma 
enquete elegeu a frase “As instalações da 
UTGCA apresentam condições seguras de 
operação” como o mais magnífico traba-
lho ficcional já visto pela academia. “É ne-
cessária muita inspiração e energia criativa 
para apresentar uma visão tão  fantasiosa 
da realidade”. 

O corajoso fura-greve
Na UTGCA, teve fura-greve que falou   

cheio de orgulho: “sou o único corajoso 
a furar a greve”. Foi esse mesmo pelego 
que inventou de fazer um churrasco nada 
amistoso. Na malandragem,  convidou um 
petroleiro grevista e sua esposa pra festa. 
O companheiro pensou que todo mundo 
estava lá, mas que nada. Só ele. O pilantra 
queria convencer o cara a também furar a 
greve. Aí já é demais.

“A liga da injustiça’
Quem conhece, sabe os nomes, os ros-

tos e tudo mais sobre os sete furões que 
formam “A Liga da Injustiça” da UTGCA. Os 
nomes de guerra são bem sugestivos: tem 
o Deus da Mentira, o Ventania , nosso vi-
lão Miniman, o Gordo, Pãozinho, o Pelego 
Atestado e o CD – o doido. Cuidado com 
esse esquadrão, sua especialidade é bem 
conhecida: pelegar!

Petrolino mete bronca
Bota a culpa no esposa
Além de pelego, covarde. Esse é o jei-

tão do pelego que joga a culpa na esposa 
por ter furado a greve. Conversinha fiada, 
pra boi dormir. 

Esse deu exemplo!
Enquanto tem fura-greve que bota a 

culpa na patroa, teve petroleiro que deu 
exemplo. Um companheiro que veio 
do Espírito Santo pra fazer treina-
mento de supervisor de operação 
na UTGCA foi enganado pela ge-

rência, mas não deixou barato. 
A gerência queria era que ele 
pelegasse, mas quando ele 
viu a manobra, se recusou a 
entrar na lista dos pelegos. O 
cara ficou tão indignado que 
pagou a estadia do próprio 
bolso!

O famoso leva e trás de 
MexilhOZ

Em Mexilhão, ou melhor, 
MexilhOZ, onde a molecada 

bateu de frente com a gerenta-
da e mostrou uma baita união, teve um 
fura-greve que conseguiu graduação 
em pelegagem. O cara, além de pelegar 
embarcando pelo Rio de Janeiro, levava 
nossas informações pra empresa e ainda 
dizia que não sabia do movimento. Oras, 
é muita cara de pau! Ou melhor, muita 
trairagem!

De olho no bigode!
Em Mexilhão, tem um pelego que de 

tanta vergonha vai pintar o bigode pra 
se disfarçar. Olho nele! Num deixa ele 
passar  Grecin 2000, não!

“A Petrobrás já paga tudo isso”
Dois petroleiros da Bacia de Campos 

chegaram em MexilhOZ sem saber nada 
da greve. Fui bater um papo com eles, 
expliquei que a rapaziada embarcada 
tava solidária à UTGCA e que também 
tinha alguns pleitos como Dia do De-
sembarque, Interstício, Dia do Brigadis-
ta, pagamento de horas extras e outros 
direitos que a empresa vem enrolando. 
Com cara de surpresa, eles disseram: 
“mas a Petrobrás já paga tudo isso!”. Pois 
é, “realmente a Petrobrás paga, mas a 
UO-BS não”. É tão absurdo, que parece 
até mentira.

‘Primeira mão’ ou ‘RH Informa’?
Falando em pelegada, tem federação 

pelega falando em boletim de segunda 
mão que a categoria conquistou reajus-
te salarial nos últimos anos suficiente 
pra zerar as perdas entre 1995 e 2002. 
E ainda diz que é graças a ela e não aos 
trabalhadores, se sentindo a dona da 
categoria. Esse boletim, que mais pa-
rece ‘RH Informa’, tá achando que o sa-
lário do petroleiro tá bom. Bem, se for 
a remuneração de ex-sindicalista que 
se vendeu, aí sim ela tá certa e pode se 
sentir satisfeita.

Gente, antes de tudo gostaria de dizer 
que a categoria deu um grande exemplo 
de união e solidariedade neste movimen-
to. Em nome da diretoria do Sindipetro-LP, 
gostaria de parabenizar todos os trabalha-
dores do Litoral Paulista (RPBC, terminais 
da Transpetro, Prédios) 
que nos ajudaram direta 
ou indiretamente neste 
movimento. E, segundo,  
mas não menos impor-
tante, a impressionante 
vitória que representa a 
decisão do TRT de São 
Paulo. Claro, temos que 
ter os pés no chão, ter 
consciência de que a luta 
ainda não acabou, mas o 
reconhecimento da Justi-
ça da legalidade da nossa 
greve apenas confirma 
aquilo que venho dizendo desde o início 
do movimento: não queremos nada de-
mais, queremos apenas aquilo que é de 
direito, aquilo que é garantido pelas leis 
trabalhistas e pelo próprio acordo coleti-
vo da categoria. 

E, acima de tudo, segurança total nas 
instalações da UTGCA, Mexilhão e Merlu-
za. A empresa terá que pagar os 23 dias 
parados sem compensação e outras ban-
deiras deste movimento como o Dia de 
Embarque e o Dia de Desembarque tam-
bém foram contemplados. Além disso, a 

Petrobrás terá que apresentar em 60 dias 
uma solução para as questões que envol-
vem segurança na UTGCA.

Mas mesmo assim, apesar da decisão 
da Justiça, a UO-BS segue responden-
do as reivindicações e lutas da categoria 

com truculência. Os ofí-
cios intransigentes, as 
notas agressivas à força 
de trabalho, e todas as 
mentiras com o objeti-
vo de jogar os trabalha-
dores contra o Sindi-
cato, não são atitudes 
de uma empresa que 
acaba de ser eleita a 2ª 
empresa mais lucrativa 
das Américas. Mas nos-
sa resposta continuará 
a mesma: mobilização 
e unidade.

Neste sentido, faço aqui um pedido 
a toda categoria: participem da luta por 
uma nova direção sindical no movimen-
to petroleiro. Entre abril e junho, teremos 
sete eleições nos sindipetros do País. É 
preciso derrotar a federação governista 
para avançar na conquista de direitos e 
resgatar o espírito de luta que transfor-
mou a categoria petroleira numa das 
mais combativas do País.

Ademir Gomes Parrela
Coordenador geral do Sindipetro-LP

Uma batalha pra entrar na história
EDITORIAL

Editorial

Todo apoio à luta encampada 
pelos terceirizados da UTGCA!

- Anulação das punições feitas aos tra-
balhadores do consórcio que cobraram 
abertura de CAT.
- Pagamento de periculosidade sobre as 
horas extras das empreiteiras que não es-
tão fazendo este acerto trabalhista.
- Que a Petrobrás faça cumprir os contra-
tos de trabalho das empresa do Consór-
cio e os acordos coletivos respectivos. Há 
empresas que contratam trabalhadores 
como ajudantes com a previsão de re-

classificar os mesmos para cargos mais 
qualificados após alguns meses de efe-
tivação. No entanto, o que vem ocorren-
do é que, os mais qualificados, como os 
designados como oficiais são demitidos 
e no lugar deles, os chamados ajudantes 
fazem o serviço.
- Que a Petrobrás exija que o Plano de 
Saúde dos trabalhadores do consórcio 
tenha uma maior extensão e não somen-
te validade na cidade de Caraguatatuba

O Sindipetro-LP está solidário à luta empreendida pelos terceirizados 
da UTGCA e exige da Petrobrás em sua pauta reivindicatória a imediata:
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O SINDIPETRO-LP AGORA ESTÁ NO TWITTER
Fique por dentro das notícias da categoria. Anote o endereço e siga!

twitter.com/#!/sindipetro_lp

A gerência da UTGCA impediu na 
manhã do último dia 12 de abril o acesso 
de dirigentes do Sindipetro-LP à unida-
de, desrespeitando a autonomia do Sin-
dicato e descumprindo o ACT.

Segundo o RH da UO-BS, que mais 
uma vez usou argumentos frágeis para 
justificar o injustificável, o impedimen-
to ocorreu por conta de uma auditoria 
que estava sendo realizada pelo IBAMA 
e ANP.

Ou seja, o impedimento ocorreu por 
um fato que na verdade exigia não só 

a presença do Sindicato, mas sua parti-
cipação efetiva. Além disso, numa pos-
tura no mínimo negligente, a gerência 
da UTGCA omitiu qualquer informação 
relativa à esta visita. E tal obrigação não 
tem como alicerce acordos verbais, mas 
o ACT da categoria.

Atitude antissindical
O fato é que a gerência não pre-

tendia ter nas instalações da UTGCA a 
presença incômoda do Sindicato, que 
vem denunciado irregularidades que 

colocam em risco a vida da força de 
trabalho.

Sob pressão, a empresa enviou via 
ofício o agendamento de uma visita, às 
15h, “liberando” a entrada de 2 dirigen-
tes. A medida, que pode parecer uma 
tentativa de corrigir mais uma atitude 
antissindical, na verdade configura 
uma nova ilegalidade. O estabeleci-
mento, por parte da empresa, de um 
número pré-determinado de dirigen-
tes para entrar na unidade é unilateral 
e arbitrária.

Não existe qualquer acordo com o 
Sindicato neste sentido, pois o acesso 
a qualquer unidade deve ser garanti-
do a qualquer dirigente sindical e em 
qualquer número de representantes. 
Numa postura no mínimo pretensio-
sa, a UO-BS tenta criar cotas para a 
livre atuação do sindicato. Este novo 
episódio consolida a principal marca 
de atuação da UO-BS: recorrer a ins-
trumentos de intimidação e ações an-
tissindicais para punir trabalhadores e 
esconder irregularidades.

SINDICATO É IMPEDIDO DE ENTRAR NA UTGCA

Em audiência no Tribunal Regional 
do Trabalho, em São Paulo, dia 13 de 
abril, a categoria conquistou um des-
fecho vitorioso para a greve encampa-
da na UO-BS.

Além de considerar o movimento gre-
vista legal, refutando veementemente o 
argumento defendido pela Petrobrás de 
que a greve era abusiva, a Justiça deter-
mina que a empresa pague os 23 dias pa-
rados dos grevistas sem compensação.

O TRT considerou procedente a 
maior parte dos pedidos inseridos no 
Dissídio e rejeitou – de forma unânime 
entre os desembargadores – as seis 
preliminares apresentadas pela Petro-
brás para tentar extinguir o Dissídio e 
considerar a greve ilegal.

As denúncias do Sindicato referentes 
à postura negligente da UO-BS foram en-
dossadas na audiência pelo relator. Com 
base em atas de negociações e demais 
documentos fornecidos pelo Sindicato, 
ele reconheceu que há mais de um ano 
a categoria vem cobrando essas reivindi-
cações e que nas mesas redondas da DRT 
a empresa se recusou a apresentar qual-
quer proposta para os trabalhadores.

PLATAFORMAS
Principal exigência dos trabalhadores 

embarcados em Mexilhão e Merluza, o 
Dia de Embarque e o Dia de Desembar-
que foram consideradores procedentes e 
o TRT determina que a companhia prati-
que este benefício no Litoral Paulista.

Em sua decisão, o desembargador re-
lator ressaltou que a Petrobrás não con-

seguiu demonstrar qualquer diferença 
entre Bacia de Santos e Bacia de Campos 
que justificasse a recusa de estender o 
benefício à Bacia de Santos. Além disso, 
lembrou que a própria UO-BS já havia re-
conhecido a extensão do direito em do-
cumento oficial.

PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS
No que se refere ao pagamento de ho-

ras extras, muitas pendentes desde 2007, 
o relator salientou que a própria empresa 
admite essas pendências. Diante disso, 
estipula que seja oficiado ao Ministério 
Publico e ao Ministério do Trabalho a fun-
ção de fiscalizar essas irregularidades e 
exigir que o pagamento seja efetuado.

UTGCA
A luta por condições seguras de traba-

lho ganhou destaque na decisão do TRT. 
O Tribunal estipulou prazo de 60 dias (e 
não de 120 dias como previsto anterior-
mente) para que a Petrobrás apresente 
à categoria e Sindicato soluções para as 
denúncias apresentadas pelos trabalha-
dores, uma vez que a partida da unidade 
para plena operação está próxima de ser 
efetuada, fato que gerou preocupação 
no relator do Dissídio.

É justamente neste ponto de segu-
rança que estão inseridas as reivindica-
ções de aumento do efetivo do quadro 
mínimo de operadores e da mudança de 
regime de trabalho para os técnicos de 
manutenção para sobreaviso.

Em relação ao cumprimento das NRs 
(Normas Regulamentadoras) e brigada 

de incêndio, o TRT deu parecer proce-
dente – sob pena de multa em caso de 
descumprimento – à perícia exigida pelo 
Sindipetro-LP com a presença da CIPA, 
sindicato e demais órgãos fiscalizadores.

MULTA DE R$ 10 MIL
Para forçar a empresa a cumprir as 

determinações, o desembargador relator 
estipulou inicialmente multa diária de R$ 
1 mil em caso de descumprimento. Entre-
tanto, entendendo que esta penalização 
seria branda e com efeito nulo para uma 
companhia do porte da Petrobrás, os 
demais desembargadores defenderam 
multa diária de R$ 10 mil, sugestão que 
foi acatada pelo relator.

DEMAIS REIVINDICAÇÕES
Outras reivindicações o desembar-

gador relator definiu como prejudi-
cadas, termo usado no meio jurídico 
para caracterizar um pleito que não 
deve ser cumprido por decisão judicial 
por já estar previsto em ACTs ou leis 
trabalhistas. É o caso do Interstício, di-
reito previsto em lei.

Foi aprovada ainda a estabilidade 
de 3 meses aos trabalhadores grevis-
tas e a duração deste Dissídio Coletivo 
até 31 de agosto de 2012.

DECISÃO NA ÍNTEGRA
Ressaltamos que não foi possivel re-

passar o julgamento na íntegra, com to-
das as decisões, pois é necessário aguar-
dar a publicação em Diário Oficial. Assim 
que essa informação for divulgada, ire-
mos divulgar por meio do site oficial do 
Sindicato e boletim eletrônico.

Luta na UO-BS 
conquista desfecho 
vitorioso no Justiça
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Aprovada em assembleia no dia 6 de abril, decisão de retomar o movimento de greve, com amplitude nacional, em caso de pu-
nições é reforçada em reunião da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP). Sindicatos que formam a federação assumiram o 
compromisso de mobilizar os trabalhadores em caso de punições como demissão, suspensão e práticas de assédio moral

Com apoio da FNP, Sindipetro-LP articula 
mobilização nacional contra possíveis punições

[assista os videos do sindipetro-lp] 
ACESSE NOSSO CANAL NO YOUTUBE www.youtube.com/imprensasindipetrolp

´

As tentativas da UO-BS de acabar 
com o movimento e dividir a catego-
ria por meio de inúmeras ameaças de 
punições serviram de alerta para que 
a categoria se defenda de possíveis re-
taliações.

Para combater esta estratégia da 
empresa, realizada com o objetivo de 
instaurar o medo entre os grevistas, 
Sindipetro-LP e Federação Nacional 
dos Petroleiros já definiram a ação a 
ser tomada em caso de demissões, sus-
pensões, práticas de assédio moral ou 
qualquer outra forma de punição: mobi-

lização nacional.A decisão, que já havia 
sido aprovada em assembleia realizada 
no dia 6 de abril na sede do Sindicato, 
em Santos, e na sub-sede, em São Se-
bastião, foi reforçada em reunião da FNP, 
que aconteceu no último dia 14 de abril, 
em Santos.

Os dirigentes dos cinco sindipetros 
(Sindipetro-LP, Sindipetro-SJC, Sindipe-
tro-RS, Sindipetro AL/SE e Sindipetro-PA/
AM/MA/AP) que formam a FNP reitera-
ram a decisão de mobilizar seus traba-
lhadores em repúdio e protesto a qual-
quer forma de punição da Petrobras. 

 ELEIÇÕES SINDICAIS: FNP DEFINE PRIORIDADES DE LUTAS
 A Federação Nacional dos Petroleiros se reuniu na última quinta-feira (07/04), 

na sede do Sindipetro-LP, em Santos, para traçar as prioridades de luta deste 
ano.

E a prioridade foi definida: construir uma nova direção no movimento sindical 
petroleiro, ganhando nas próximas eleições as bases da fup – entidade que vem 
ano a ano entregando direitos e traindo a categoria por meio de um processo 
irreversível de degeneração e atrelamento ao governo. Por isso, é preciso votar 
nas chapas de oposição à federação governista.

Entre os meses de abril e junho serão sete eleições, nos respectivos sindipetros: 
Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Alagoas/Sergipe, Norte 
Fluminense e Unificado São Paulo. Em dezembro, será a vez de Duque de Caxias. 
Veja abaixo o calendário de eleições até junho:

Sindipetro-BA
De  11 a 15 de abril. Em disputa, duas chapas. Chapa 1- Independência e Ação, 
A Hora do Trabalhador (fup) e Chapa 2 - Unidade da CUT e da CTB Pela Volta do 
meu Sindicato (fup). A FNP não manifesta apoio a nenhuma das chapas. Diante 
das informações de atos violentos e fraudes na eleição, o Sindipetro-LP manifes-
ta seu repúdio a qualquer ato que coloque em risco a vida de trabalhadores.

Sindipetro-MG
De 25 a 29 de abril. Concorrem à direção duas chapas. Chapa 1 - Unidade, Luta e 
Conquista (fup) e  Chapa 2 - Tocha: Quem decide é a Base (FNP) 

Sindipetro-RJ
De 26 a 29 de abril. Estão na disputa duas chapas. Chapa 1 (FNP) e Chapa 2 (fup)

Sindipetro-RS
De 3 a 5 de maio. No total, três chapas disputam a direção do Sindicato. Chapa 
1 – Independência e Luta (FNP), Chapa 2 - Independência, Unidade e Luta (FNP) e 
Chapa 3 - Unidade Petroleira (fup). Apoio total da Federação Nacional dos Petro-
leiros às duas chapas que reivindicam a FNP! Contra a chapa governista!

Sindipetro AL/SE
De 17 a 19 de maio. Por enquanto, apenas a Chapa Resistência e Luta, formada 
por membros da atual diretoria e apoiada pela FNP está inscrita 

Sindipetro-NF
De 11 a 31 maio. Previsão preliminar é de que concorram ao pleito duas chapas 
-  uma da FNP e uma da fup. FNP irá empreender todos os esforços para ajudar a 
eleger a chapa de oposição a derrotar a atual diretoria, que entrega direitos e não 
respeita as decisões da categoria.

Sindipetro Unificado SP
Eleição ocorrerá em junho, mas também sem data definida e previsão de duas 
chapas disputando a direção. Uma formada pela atual diretoria (fup), e a outra, 
de oposição, apoiada pela FNP.


