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O Sindipetro-LP realizará 
nesta segunda-feira (27/09) As-
sembleia Geral para reavaliar 
os movimentos realizados pela 
categoria após a rejeição da 2ª 
contraproposta da Petrobrás. 

Na sede, em Santos, a Assem-
bleia acontecerá às 17h30 e na 

sub-sede, em São Sebastião, às 
17 horas com os petroleiros do 
Tebar e às 19 horas com os pe-
troleiros da UTGCA.

O objetivo é definir as próxi-
mas estratégias da campanha 
salarial e, com isso, garantir à 
direção do Sindicato junto à 

base a autonomia necessária 
para definir a forma de mobi-
lização que deve ser adotada 
daqui em diante. 

A participação de todos é 
fundamental para que a luta 
por um acordo digno e sem 
discriminações seja vitoriosa.

DIA 27/09 ASSEMBLEIA PARA
 REAVALIAR AS MOBILIZAÇÕES
Na sede, em Santos, às 17h30, e na sub-sede, 
em São Sebastião, às 17h (Tebar) e às 19h (UTGCA) 

No dia 22/09, a categoria lotou a sede para derrotar a 2ª proposta da Petrobrás



TABELA COMPARATIVA ENTRE AS CATEGORIAS
Em comparação com outras categorias, petroleiros 

têm pior reajuste acumulado dos últimos 4 anos
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Acumulado2009200820072006

Petroleiros 2,8% 4,36% 17,51%4,18% 6,17%

Químicos
3,5% 6% 25,2%6,7% 9%

Bancários 3,5% 6% 25,5%6% 10%

Metalúrgicos 6,14% 5,83% 26,54%5,57% 9%CSN (COSIPA)

5,01% 6,53% 30,18%7,44% 11,2%EMPRESAS DO SETOR

BAIXADA SANTISTA

ABC

3,5% 6% 26,2%6,7% 8%

Mobilizações nas bases do Sindipetro-LP

Petroleiros da RPBC que operam em regime de turno aderem aos atrasos iniciados com 3 horas

Iniciado na última quinta-feira (23/09), às 7 horas, 
o movimento com atrasos encampado pelo Sindipe-
tro-LP com os petroleiros que trabalham em regime 
de turno foi mantido e intensificado em algumas ba-
ses na última sexta-feira (24/09).

Na RPBC, por exemplo, a entrada do Grupo 5 du-
rante a manhã e do grupo 4 no período da tarde foi 

atrasada em quatro horas. Na quinta-feira (23/09), a 
paralisação havia sido de três horas.

Nas demais unidades (Terminais Alemoa e Almi-
rante Barroso, plataformas de Merluza e Mexilhão, 
além da UTGCA) o movimento também foi realizado, 
seguindo o critério de não emissão de Pts durante os 
atrasos de operação padrão no decorrer do dia.


