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RESISTIR! VAMOS OCUPAR 
AS RUAS!
Convidamos todos os trabalha-
dores, lutadores sociais, estu-
dantes e ativistas da Baixada 
Santista, a ocupar a Praça das 
Bandeiras neste 1º de Maio. O 
momento exige união e luta!

CONFRATERNIZAÇÃO
DA CATEGORIA
Após o encerramento do ato, ire-
mos realizar com os associados 
do Sindipetro-LP uma confra-
ternização na barraca de praia 
(CEPE 2004), na altura da Av. 
Conselheiro Nébias. Participe!

UNIFICAR AS 
LUTAS CONTRA OS 

RETROCESSOS!

AV. DA PRAIA, GONZAGA

PRAÇA DAS 
BANDEIRAS
CONCENTRAÇÃO 10H

 O
PETROLEIRO

Boletim 

Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista
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UMA LUTA NECESSÁRIA
Participe da resistência contra a destruição de 
nossos direitos e em defesa da democracia!

Diante de tantos ataques, 
o que fazer? A pergunta 
se impõe a todos que 

sentem na pele os efeitos das 
“reformas”. Neste 1º de maio, 
é fundamental que os traba-
lhadores e todos aqueles que 
lutam contra as injustiças so-
ciais e a exploração se juntem 
para resistir. Só a luta coletiva 
pode reverter o atual cenário 

de retrocessos!
Reforma trabalhista, tercei-

rização irrestrita, PEC do Teto, 
que congela por vinte anos os 
investimentos públicos, progra-
ma agressivo de privatizações, 
desmonte da Petrobrás e entre-
ga do petróleo brasileiro ao es-
trangeiro. Esses são alguns dos 
ataques que o governo Temer, a 
serviço do mercado financeiro 

internacional, está impondo ao 
povo brasileiro. E o pior, tudo 
isso em menos de dois anos!

Todas as conquistas, arran-
cadas após anos de luta, suor e 
sangue, estão sendo destruídas.

Por isso, não nos faltam moti-
vos para ir às ruas neste 1º de 
Maio protestar. A classe traba-
lhadora, que é a ampla maioria, 
precisa fazer valer a sua voz e 

a sua força. A classe trabalha-
dora, que é a responsável por 
gerar toda a riqueza do país, 
precisa reagir à altura. 

O lugar dos petroleiros, neste 
1º de Maio, não pode ser outro: 
as ruas! Estamos sofrendo 
duros ataques, precisamos nos 
mobilizar. Todos à Praça das 
Bandeiras, em Santos, a partir 
das 10h.
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Única inscrita, Chapa 1 é eleita por aclamação
GESTÃO 2018/2021

Em assembleia no dia 27 de mar-
ço, os petroleiros do Litoral Pau-
lista elegeram por aclamação a 
Chapa 1 para a gestão 2018-2021. 
A assembleia foi conduzida pela 
Comissão Eleitoral, que apresentou 
aos associados duas opções diante 
da inscrição de uma única chapa: 
como ocorre tradicionalmente, a 
votação nos locais de trabalho 
e sedes sociais da entidade; ou, 
como alternativa, a eleição por 
aclamação. 

Com apenas três votos contra, a 
maior parte decidiu pela aclama-
ção, elegendo a Chapa 1 – forma-
da por membros da atual diretoria 
e petroleiros de base que estiveram 
em lutas recentes e decisivas da 
categoria. 

Na compreensão da maioria, 
uma vez consolidada a inscrição 
de apenas uma chapa, a eleição 
em urnas representaria um gasto 

financeiro significativo, e desneces-
sário, aos cofres da entidade. Outra 
ponderação foi de que o processo 
eleitoral, por 21 dias como prevê o 
regimento, representaria um obs-
táculo concreto para a continuida-
de das lutas que a diretoria vem 
organizando. Muitas delas funda-
mentais, como o equacionamento 

da Petros, PLR, demandas locais, e 
as batalhas contra as privatizações 
e medidas impopulares da dupla 
Temer/Parente.

RENOVAÇÃO E LUTA
A direção eleita combina a conti-

nuidade do trabalho desenvolvido 
nos últimos três anos com uma 

renovação de 60%. Fôlego novo 
que está presente em nove das 
dez unidades da Petrobrás que o 
sindicato representa. Uma configu-
ração que fortalece o trabalho de 
base e a busca pela unidade da 
categoria. A defesa por uma em-
presa integrada também se aplica 
à organização da luta. 

A nova diretoria irá enfrentar a 
partir de 1° de junho, primeiro dia 
de posse, uma conjuntura muito 
difícil. Desde que assumiu o po-
der, Temer vem aplicando duros 
retrocessos a conquistas sociais 
históricas dos trabalhadores. Neste 
pacote, estão a privatização da Pe-
trobrás e a venda do nosso petró-
leo. A nova gestão começa oficial-
mente em junho, mas os primeiros 
passos já foram dados. Em breve, 
a chapa eleita irá apresentar, de 
maneira detalhada, o seu progra-
ma em todas as bases.

PETROBRÁS ANUNCIA VENDA DE 4 REFINARIAS E 12 TERMINAIS

NÃO SÃO “PARCERIAS”, É A PRIVATIZAÇÃO!
No dia 19 deste mês, a 

Petrobrás anunciou que 
entregará o controle 

acionário das refinarias Abreu e 
Lima (RNEST), Landulpho Alves 
(RLAM), Alberto Pasqualini (Re-
fap) e Presidente Getúlio Vargas 
(Repar) e a Transpetro com sua 
infraestrutura de transportes, du-
tos e terminais, ofertando assim 
mais um setor estratégico para o 
país.  
 A estatal passaria a deter 
apenas 40% das ações dessas 
unidades. A empresa, que hoje 
controla a totalidade do mer-
cado de refino nacional, afirma 
que passará a deter 75% desse 
mercado. Entretanto, segundo a 
própria apresentação da empre-

sa, RLAM e RNEST respondem 
juntas por 19% da capacidade 
de refino, e REPAR e REFAP por 
18%, o que significa que a estatal 
passa a controlar apenas 63% da 
capacidade de refino (já que com 
40% deixa de controlar as quatro 
refinarias). Com as importações, 
pode perder ainda mais controle 
no mercado de derivados, o que 
vai ser sentido pelo consumidor 
final. Não será mais possível 
implementar uma política públi-
ca de controle de preços, como 
a que existia antes da adoção 
de preços de mercado (o que 
provocou a explosão dos preços 
da gasolina e do GLP). Sob o 
pretexto de “reposicionamento 
estratégico”, a Petrobrás forta-

lece seus concorrentes - criando 
concorrência inclusive em áreas 
que domina totalmente. A empre-
sa quer ainda vender as fábricas 
de fertilizantes, localizadas na 
Bahia, Paraná e Mato Grosso do 
Sul, mas segundo especialistas 
do setor, somente se a Petrobrás 
oferecer “um negócio da Chi-
na” irá atrair interessados nas 
unidades. Quanto a isso, bem 
sabemos que Pedro Parente tem 
aceitado fazer qualquer negócio.

O Estado Brasileiro perde a 
capacidade de intervir na Econo-
mia como indutor de desenvolvi-
mento e o emprego de milhares 
de trabalhadores próprios e ter-
ceirizados é colocado em risco.

Por enquanto, são planos. Se 

nada for feito, esses planos po-
dem se tornar uma realidade 
tenebrosa. 

Por isso, é fundamental que a 
categoria -nacionalmente - resista 
a este imenso ataque.

Pedro Parente sabe que a popu-
lação é contra a privatização da 
maior empresa do país. Não por 
acaso, fala em venda de ativos, 
desinvestimentos, “parcerias”. 
Mas tudo isso não é outra coisa 
senão a privatização aos pedaços 
da Petrobrás. É nossa soberania 
nacional atacada! Precisamos mo-
bilizar toda categoria, para juntos 
com os trabalhadores barrar a 
privatização! Por uma mobili-
zação nacional e unificada dos 
petroleiros! 
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NÃO FIQUE SÓ. FIQUE SÓCIO!

Sindicalização é 
retomada na RPBC
e Edisa Valongo

O Sindipetro-LP retomou a cam-
panha ‘Não Fique só, fique Sócio’. 
Nesta nova etapa, a campanha 
se dedica a sindicalizar os traba-
lhadores da RPBC, em Cubatão. 
e do Edisa Valongo, em Santos. 
Nas segundas e quartas-feiras o 
estande de filiação fica no prédio 
da UO-BS. Às terças e quintas, na 
refinaria.

A hora é de fortalecer a catego-
ria. Temos muitas demandas que 
só serão superadas com a partici-
pação dos trabalhadores na luta. 
Benefícios como Petros e AMS, 
obtidos a partir do esforço coletivo 
da categoria, estão ameaçados. A 
preservação dessas conquistas só 
será garantida com a participação 
coletiva dos petroleiros e petrolei-

ras. O mesmo vale para nossas 
campanhas reivindicatórias e para 
a busca por uma PLR justa.

Vamos fortalecer ainda mais um 
dos sindicatos mais combativos 
do Brasil, reconhecido por sua 
atuação combativa, sempre atu-
ando em defesa da Petrobrás e da 
soberania nacional.

SALDO POSITIVO
Desde que assumiu a gestão do 

Sindicato, a atual diretoria já sin-
dicalizou 791 trabalhadores. Um 
número expressivo, que ganha 
importância ainda maior neste 
período de retrocessos. 

Após a reforma trabalhista, o 
movimento sindical de conjunto 
vive uma profunda crise política e 

financeira. 
Não há dúvidas de que uma 

das intenções do governo Temer, 
com o fim do imposto sindical, foi 
enfraquecer os sindicatos - dos 
mais domesticados e burocrati-
zados aos mais combativos. Em 
nossa opinião, os trabalhadores 
e sindicatos precisam, juntos, 
demonstrar que o tiro irá sair pela 
culatra. Os trabalhadores preci-
sam reocupar aquela que é a sua 
casa: o sindicato.

Por sua vez, as direções sindi-
cais precisam, de uma vez por to-
das, apostar na autonomia políti-
ca diante do Estado e de qualquer 
governo para conduzir suas lutas. 
Neste contexto, a sindicalização 
ganha fundamental importância.

Você, petroleiro, valorize o seu 
sindicato. Com você, ficaremos 
ainda mais fortes!

NÃO FIQUE SÓ, 
FIQUE SÓCIO! 

Sindipetro-lp oferece aulas 
de Pilates Solo na sede

NOVIDADE!

Novidade no Sindipetro-LP. Au-
las de Pilates Solo, na sede da en-
tidade, em Santos. As inscrições 
estão abertas, para associados 
e dependentes, e as aulas come-
çam no dia 2 de maio. Não há 
contraindicação, sendo altamente 
recomendado para a terceira 
idade. Melhora a capacidade res-
piratória, equilíbrio, flexibilidade 
e postura. Serão duas turmas por 
semana, às segundas e quartas, 
das 9h às 10h e às terças e quin-
tas, das 16h às 17h.

Inscreva-se logo, pois as vagas 
são limitadas! 

As aulas serão ministradas 
pela professora Suéllen Nuccini, 
formada em Educação Física e 
estudante de Fisioterapia. Para 
participar, exige-se atestado médi-
co comprovando aptidão física. A 
avaliação pode ser solicitada ao 
nosso médico, que atende na sede 
do sindicato de segunda a sexta-
feira, com horário marcado.

Mais informações: ligue para o 
telefone (13) 3202-1100.

Declaração de Imposto de
Renda acontece até 30 de abril

FIQUE DE OLHO NO LEÃO

Segue até 30 de abril a decla-
ração de Imposto de Renda na 
sede do Sindicato. O agenda-
mento deve ser feito com ante-
cedência, na recepção, através 
do telefone (13) 3202.1100.  Já os 
companheiros de São Sebastião 
e Caraguatatuba podem fazer 
a declaração na Filadelfia 
Contabilidade que fica à Rua 
Ubatuba, 56 – Centro. O agenda-
mento deve ser feito na subsede 

presencialmente ou através 
do telefone (12) 3892.1484 - 
3892.5155. Os associados devem 
pegar uma autorização na 
subsede para levar ao escritório 
da contabilidade. A declaração 
poderá ser feita somente para 
associados e cônjuges. Quando 
entrar em contato, não esqueça 
de obter todas as informações 
sobre os documentos necessá-
rios para realizar a declaração.

PETROBRÁS ANUNCIA VENDA DE 4 REFINARIAS E 12 TERMINAIS

NÃO SÃO “PARCERIAS”, É A PRIVATIZAÇÃO!
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Ato unitário repudia 
passagem do presidente
ilegítimo Michel Temer

NÃO PASSOU IMPUNE!

Foi com protesto que o presidente 
mais impopular da história do 
país, com índice de rejeição su-

perior a 90%, foi recebido em Santos 
na noite de 2 de abril.

Temer não teve sossego em sua rá-
pida passagem pela cidade, onde es-
teve para a abertura do 62° Congresso 
Estadual de Municípios, no Mendes 
Convention. Foi grande o apoio popu-
lar à manifestação.

E isso só foi possível por conta da 
vitoriosa unidade construída pelos 
movimentos sindical, feminista e 
estudantil da Baixada Santista. Em 
uma ação articulada, os ativistas 
ocuparam e bloquearam o trânsito 
da Avenida Francisco Glicério, para 
protestar em frente ao Mendes contra 

a agenda reacionária e neoliberal do 
governo Temer.

O grande momento da noite foi 
quando os estudantes da Unifesp, em 
greve, chegaram ao ato contra Temer. 
Após caminharem pelas principais 
avenidas de Santos para cobrar a 
manutenção das bolsas de auxílio
-permanência, a juventude que luta e 
sonha pelo seu direito ao futuro che-
gou à manifestação entoando o grito 
“A nossa luta unificou, é estudante 
junto com trabalhador”.

A Frente Sindical Classista e 
Sindipetro Litoral Paulista estiveram 
presentes na luta unificada por ne-
nhum direito a menos, por nenhuma 
a menos e por nenhum auxílio-perma-
nência a menos!

Marielle Franco 
e Anderson, 
presentes!

Antes do ato, coletivos feministas, enti-
dades sindicais, organizações políticas e 
movimentos sociais se reuniram na Esta-
ção da Cidadania para dar continuidade 
às homenagens à vereadora carioca do 
PSOL, Marielle Franco, e Anderson Gomes. 
Nacionalmente, manifestantes acenderam 
velas para que o seu legado não seja 
esquecido e para que sua morte, fruto de 
uma execução política, não fique impune. 
Na Baixada Santista não foi diferente e, 
mais uma vez, gritamos Marielle, vive!

O Sindipetro-LP iniciou neste mês, 
em São Sebastião, no Litoral Norte, 
uma campanha nas ruas contra a 
privatização da Petrobrás. Através 
de anúncios nos ônibus, que circu-
lam por bairros populosos da cida-
de, estamos denunciando o crime 
de lesa-pátria que Temer, a serviço 
da elite empresarial nacional e 
internacional, esá impondo ao país. 
A campanha faz parte de uma série 
de iniciativas do Sindipetro-LP em 
defesa da Petrobrás. O mesmo pro-
jeto foi impedido de ser implantado 
em Santos, após ser reprovado pelo 
órgão gestor, a CET (Companhia de 
Engenharia de Tráfego), numa clara 
demonstração da influência da ad-
ministração tucana do prefeito Paulo 
Alexandre Barbosa, sabidamente 
favorável à privatização de estatais 
e outros bens públicos.

Inicialmente os anúncios em São 
Sebastião irão circular por três me-
ses. Após esse período avaliaremos 
a continuidade e possível ampliação 
para outras linhas na cidade e 
região.

SÃO SEBASTIÃO

Ônibus circulam 
com anúncio em 
defesa do pré-sal

Protesto envolveu centenas de pessoas e se concentrou em 
frente ao Mendes Convention, onde Temer participou da abertura 
do Congresso Estadual de Municípios, organizado por prefeitos
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Mobilização e unidade entre sindicatos barram 
redução salarial na Refinaria de Cubatão

TERCERIZADOS

A luta contra a retirada de 
direitos no Polo de Cubatão vem 
arrancando importantes vitória. A 
atuação articulada entre movimen-
to sindical e Comissão de Desem-
pregados está impedindo que as 
empresas terceirizadas sigam com 
a política indiscriminada de redu-
ção de salários e benefícios. 

A primeira vitória foi conquista-
da pelos trabalhadores da Alpitec. 
Contratada para atuar na parada 
de manutenção da RPBC, a empre-
sa fez de tudo para repetir a recei-
ta da patronal nesses tempos de 
crise: em nome do lucro, impor um 
nível de exploração ainda maior 
sobre a classe trabalhadora.

Após diversas reuniões entre 
patronal e sindicatos de petrolei-
ros, metalúrgicos e comissão, as 
negociações resultaram numa 
elevação substancial dos salários 

apresentados na primeira propos-
ta. Após intensa negociação, a 
faixa salarial de ao menos vinte 
funções foi reajustada. Os valores 
subiram, em média, de 15% a 30%.

Somada à essa vitória, no dia 6 
de abril, em assembleia na porta 
da refinaria, os trabalhadores de-
flagraram greve contra a proposta 
para o “bônus de parada”. Mas só 
por algumas horas, pois a mobili-
zação foi suficiente para a empre-
sa recuar. Esta remuneração, que 
equivalia a 300 horas de trabalho 
nos contratos anteriores, despen-
cou para 100 horas. Com a catego-
ria de braços cruzados, a Alpitec 
subiu o valor para 200 horas. 

RESISTIR É NECESSÁRIO! 
RESISTIR É POSSÍVEL!
A união das direções sindicais e 

a luta dos trabalhadores são uma 

poderosa combinação contra os 
ataques dos grandes empresários. 
É o que demonstra a experiência 
concreta na Alpitec e, mais recen-
temente, também na SGS, onde 
a categoria também conseguiu 
reverter a primeira proposta da 
empresa. A tarefa prioritária deve 
ser, em todos os locais de trabalho 

e categorias, barrar a famigerada 
reforma trabalhista! O Sindipetro 
Litoral Paulista seguirá colocando 
suas energias nesta tarefa fun-
damental, batalhando para que 
em todo o Polo Industrial a classe 
trabalhadora, em luta, barre os 
retrocessos que a reforma traba-
lhista tem permitido.

No Litoral Norte, categoria luta contra terceirização
 Nos últimos dias 16 e 17, dando 

sequência às visitas às bases do 
Litoral Norte, diretores liberados de 
Santos estiveram na UTGCA e no 
Tebar com os diretores da subsede 
para dialogar com a categoria e 
identificar as principais demandas. 
Uma das mais importantes é, sem 
dúvidas, a terceirização de áreas 
antes ocupadas somente por petro-
leiros próprios.

Na UTGCA, a notícia de que a 
responsabilidade pela operação 

e manutenção das subestações 
passaria a ser de uma empresa ter-
ceirizada preocupa os trabalhado-
res. A justificativa é de que, diante 
da grande adesão ao Mobiliza, a 
terceirização será mantida até que 
outros próprios sejam recebidos.

Para o sindicato, se este é o 
problema, uma solução simples 
e imediata seria diminuir os pos-
tos ocupados por “supervisores 
interinos”. Criada para iludir o 
trabalhador, a função não existe. 

A prioridade da gerência deveria 
ser as necessidades operacionais. 
Não por acaso, defendemos como 
solução real e efetiva a abertura de 
novos concursos.

A falta de segurança, ingerência 
e clima sempre tenso, com ame-
aças constantes de terceirização 
de áreas da unidade, é uma das 
razões centrais para o alto número 
de transferidos. No entanto, não é 
terceirizando que os problemas de 
ambiência serão resolvidos. É com 

valorização efetiva do trabalhador 
e respeito à sua segurança.

As demandas do Tebar também 
esbarram na terceirização de se-
tores da atividade-fim da unidade, 
como a estação de Tratamento de 
Efluentes (ETE).

O papel da diretoria nessa visita 
foi conscientizar os trabalhadores 
sobre a necessidade da mobiliza-
ção.  Os petroleiros têm - antes de 
tudo - a urgente tarefa de impedir a 
privatização do Sistema Petrobrás. 

TEBAR E UTGCA
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Mudança de voos do Aeroporto 
de Itanhaém para Jacarepaguá 
é prática antissindical

Sem qualquer negociação 
com o Sindicato e trabalha-
dores, a gerência da UO-BS 

decidiu transferir os voos das pla-
taformas de Merluza e Mexilhão do 
Aeroporto de Itanhaém (SP) para 
Jacarepaguá (RJ). A decisão passou 
a valer no último dia 16 de abril.

Embora a empresa alegue diver-
sas razões técnicas para a mudan-
ça de base aérea, como autonomia 
de voo mais segura e gestão mais 
eficiente pela concentração dos 
demais voos no estado fluminense, 
essas explicações servem apenas 
de cortina de fumaça para escon-
der os reais motivos desta decisão.

A medida é conveniente para 
a empresa: em primeiro lugar, por 
que a isenta de resolver efetiva-
mente os problemas crônicos de 
insegurança nos voos de Merluza e 
Mexilhão. Problemas que o Sin-
dipetro-LP vem denunciando há 
meses. O risco de uma tragédia 
era iminente e, mesmo assim, os 
gestores nada fizeram para alterar 
positivamente o quadro.

Em segundo lugar, por que de 

forma muito conveniente tenta afas-
tar os trabalhadores da entidade 
sindical – responsável por fiscalizar 
as condições de trabalho e trans-
porte, assim como por mobilizar a 
categoria quando necessário. Para 
nós, isso não tem outro nome senão 
prática antissindical. Há quase um 
ano, o Sindipetro-LP vem atuando 
regularmente no Aeroporto de Ita-
nhaém, dialogando toda semana 
com a categoria nos embarques e 
desembarques das plataformas de 
Merluza e Mexilhão. E não foram 
poucas as denúncias e reclama-
ções que recebemos da categoria.

Outra justificativa da empre-
sa seria uma suposta economia 
com essa mudança de local. No 
entanto, a UO-BS não apresentou 
nenhuma planilha de custos sus-
tentando essa posição. Reitera-
mos nossa exigência para que a 
companhia prove, através de nú-
meros, que há economia.  Ainda 
assim, alertamos que em hipótese 
nenhuma aceitaremos que a ob-
sessão por lucro esteja acima da 
vida dos trabalhadores. O debate 

não é sobre cifras, é sobre a vida 
dos seus empregados.

Porque se por um lado esta 
decisão livra a companhia de suas 
obrigações com a segurança dos 
voos em Itanhaém, por outro gera 
grandes transtornos aos empre-
gados. A maioria é contrária ao 
embarque por Jacarepaguá. Além 
de quebrar uma rotina de trabalho 
consolidada há mais de dez anos, 
grande parte dos empregados tem 
residência fixa na Baixada Santista 
ou São Paulo. Ou seja, toda a vida 
social e familiar está adequada a 
essa dinâmica.

Diversas pesquisas já compro-
varam que morar perto do traba-
lho é sinônimo de qualidade de 
vida. E no caso do petroleiro que 
trabalha embarcado, confinado 
por 14 dias numa plataforma, faz 
muita diferença a logística adotada 
para que ele chegue à unidade de 
trabalho. Isso sem citar o fato de 
que reduz sensivelmente as chan-
ces de acidente. Quanto menor o 
deslocamento, maior a segurança. 
É estatístico.

PLATAFORMAS

As lambanças da 
Voa São Paulo em 
Itanhaém

Em Itanhaém, a primeira me-
dida da Voa São Paulo foi acabar 
com o contrato que garantia medi-
das efetivas para a segurança do 
terminal em caso de emergência. 
Dentre elas, bombeiro civil e equi-
pamentos de combate a incêndio. 

Além disso, informações não 
oficiais apontam que o Consór-
cio passou a cobrar da Petrobrás 
preços acima do valor de mercado 
– superiores, por exemplo, ao que 
era pago para o DAESP.

O fato é que, neste meio tempo 
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Privatização
e corrupção
tucana

PANO DE FUNDO

a Petrobrás decidiu provisoria-
mente deslocar os voos para a 
base aérea de Santos, localiza-
da no município do Guarujá. A 
informação oficial era de que, 
celebrado um novo contrato com 
a Voa São Paulo, os embarques e 

desembarques seriam retomados 
em Itanhaém. Entretanto, a empre-
sa não só abortou o retorno, como 
agora informa que os voos serão 
realizados em Jacarepaguá.

Fruto desta escolha, cerca 
de 30 petroleiros terceirizados 

que atuavam no Aeroporto de 
Itanhaém foram demitidos. Dia-
riamente, eles eram responsá-
veis pelos serviços de recepção, 
limpeza, manutenção predial e 
segurança patrimonial. A cidade 
de Itanhaém também perde, pois 

todos os setores da cidade indire-
tamente beneficiados, como rede 
hoteleira, restaurantes e serviços, 
ficam a ver navios.

Até agora, o que fica muito cla-
ro é que os maiores prejudicados 
são os trabalhadores. 

A mudança de voos de Itanhaém 
(SP) para Jacarepaguá (RJ) é resul-
tado também de movimentações 
políticas prejudiciais não só aos 
petroleiros, mas a toda população 
da Baixada Santista. E, mais uma 
vez, tem o dedo privatista e corrupto 
dos governos tucanos.  

Em 2013, a Petrobrás concluiu 
uma série de investimentos na or-
dem de R$ 14 milhões no Aeroporto 
de Itanhaém. Afinal, a expectativa 
era de que Santos se transformasse 
num verdadeiro QG administrativo 
e operacional do pré-sal. Em con-
trapartida, o Departamento Aerovi-
ário do Estado de São Paulo (DA-
ESP) – responsável pelo Aeroporto 
– passou a conceder descontos 
mensais no contrato que garantia o 
uso do espaço.

Apenas quatro anos depois, 
em 18 de julho de 2017, o governo 
Alckmin privatizou o Aeroporto 
através de uma concessão suspei-
tíssima para o consórcio privado 
Voa São Paulo. Consórcio repre-
sentado, “coincidentemente”, pelo 
sobrinho do governador, Othon 
César Ribeiro. 

Conforme revelou reportagem da 
revista Época, Othon é alvo de 
investigação do Ministério Público 
por suspeita de beneficiamento nas 
concessões.

 Para se ter uma noção da gra-
vidade deste caso, a empresa que 
havia vencido a licitação, a Gran 
Petro, foi desclassificada simples-
mente por ter gravado suas propos-
tas em um único pen drive e não em 
três. Acontece que essa exigência 
nunca existiu de maneira clara no 
edital!

Cabe lembrar também que 
Othon é filho de Adhemar César 
Ribeiro, cunhado de Alckmin. 
Adhemar foi citado na delação da 
Odebrecht como arrecadador de 
R$ 2 milhões irregulares para a 
campanha do tucano, em 2010. Por 
conta deste pagamento, Alckmin é 
investigado em ação que tramita 
em sigilo no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ).

Os dirigentes do Sindipetro-LP acompa-
nharam (foto à direita) o primeiro em-
barque e desembarque dos petroleiros 
de Mexilhão e Merluza, no aeroporto de 
Jacarepaguá (RJ). Se os gestores espera-
vam afastar a categoria do Sindicato, de-
ram com os burros n´água. Somos contra 
essa transferência. Para nós, a Petrobrás 
tem força política suficiente para não se 
submeter às irregularidades do consórcio 
Voa São Paulo, garantindo a permanên-
cia dos voos em Itanhaém.

UO-BS NÃO AFASTARÁ 
O SINDICATO DOS 
TRABALHADORES!
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Em ação, Sindipetro exige que Petros cumpra 
liminar que barra desconto abusivo aos participantes

EQUACIONAMENTO DA PETROS

O juiz da 2ª Vara Civel de San-
tos concedeu liminar aos assisti-
dos e participantes da Petros, lo-
tados nas bases do Sindipetro-LP, 
impedindo a cobrança do equa-
cionamento que começou a ser 
descontado em março, conforme 
anunciado pela Petros. Com isso, 
conquistamos uma importante 
vitória para a categoria, que não 
terá cobrada a taxa extra para o 
equacionamento.

No entanto, algumas pessoas 
estão recebendo desconto da taxa 
extra. Esta cobrança é abusiva. A 
liminar é clara quanto ao impedi-
mento do desconto a todos lota-
dos em nossas bases. Porém, essa 
questão deverá ser esclarecida 
pelo juiz, o que deve acontecer em 
no máximo dois meses. 

SOBRE A LIMINAR
Para o juiz, todos os débitos 

das patrocinadoras decorrentes 
da política salarial da Petrobrás 
(níveis e débitos da RMNR) devem 
ser contabilizados e excluídos 

do Plano de Equacionamento. O 
pagamento desses débitos, de 
responsabilidade das patrocina-
doras, reduziria sensivelmente o 
valor do equacionamento. Com 
isso, o impacto no pagamento dos 
assistidos e participantes ativos 
seria bem menor.

Além disso, diferente das ou-
tras liminares, esta decisão veda 
qualquer tipo de desconto a título 
de contribuição extraordinária, 
enquanto não for contabilizada 
a dívida da patrocinadora, que é 
a grande discussão e debate no 

grupo formado pela FNP, FENAS-
PE, AEPET e GDPAPE.

É necessária a participação dos 
petroleiros ativos, aposentados 
e pensionistas e principalmente 
a organização em todos os atos, 
como o que aconteceu no dia 21 
de fevereiro, no Rio de Janeiro, 
que contou a participação de qua-
se três mil pessoas.

Um alerta: só o judiciário não 
resolverá o problema dos partici-
pantes! A participação e a orga-
nização dos trabalhadores será 
fundamental para vencermos.

Orientação 
sobre boletos 
da Petros

Nosso Jurídico orienta que 
que seja efetuado o paga-
mento dos boletos enviados 
pela Petros, com cobrança de 
empréstimos. Isso é impor-
tante para que o participante 
não fique inadimplente.

Esta é uma manobra da 
Petros para aumentar a mar-
gem consignável, garantindo 
assim que a contribuição 
extra do equacionamento 
seja descontada no holeri-
te. Embora seja manobra, o 
envio de boletos está previsto 
no contrato de empréstimo. 
Pedimos aos associados 
que nos entreguem cópia do 
boleto recebido, pois iremos 
entrar com denúncia junto ao 
Judiciário. Tomaremos todas 
as medidas cabíveis para 
defender o direito dos asso-
ciados.

Lembramos que o descon-
to do equacionamento está 
suspenso, graças a liminar 
que impede a cobrança dos 
petroleiros lotados nas bases 
do Sindipetro-LP. Mas não po-
demos ser irresponsáveis, por 
isso orientamos o pagamento.
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EMPRÉSTIMOS

Sindipetro terá vacinação contra gripe
Visando diminuir o risco de 

contágio, o Sindipetro-LP irá dis-
ponibilizar a vacina contra a gripe 
para associados e dependentes. 
A vacina custará ao associado R$ 
40, por aplicação. Importante sa-
lientar que este valor é o mínimo 
possível, uma vez que o sindicato 

irá subsidiar parte do valor total 
da vacina.

Na sede, em Santos a vacinação 
será nos dias 3 (quinta-feira), 8 
(terça-feira) e 16 (quarta-feira) de 
maio, das 10h às 12h e das 15h 
às 17h. Nos dias 9 e 17 a vacina 
estará disponível na subsede em 

São Sebastião, das 11h às 15h.
A sede do Sindipetro-LP fica na 

Avenida Conselheiro Nébias, 248, 
Vila Mathias, em Santos. A sub-
sede em São Sebastião fica na 
Avenida Auta Pinder, 218, Centro. 
Para tirar dúvidas, ligue para o 
número 3202-1100.


