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PARTICIPE DO III CONGRESSO PAULISTA DA FNP E ENVIE SUA
SUGESTÃO DE ACT PARA A CAMPANHA REIVINDICATÓRIA

A categoria já sabe, a nossa
data-base é 1º de setembro.
Mas desde já precisamos nos
organizar e, sobretudo, refletir sobre nossas principais
demandas, reivindicações e
necessidades. Por isso, o Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista e de São José dos
Campos realizam nos dias 1º
e 2 de abril o III Congresso
Paulista da FNP, em São José
dos Campos, sob o temário
“Petrobrás para os brasileiros”
e “Chegou a hora da virada –
Fora Bolsonaro”.
Além de servir de preparatório para o Congresso Nacional
da FNP, que acontece entre os
dias 28 de abril a 1º de maio,
em Santos, o Congresso Paulista também será um importante
fórum de discussões sobre os
rumos da categoria. São nos
congressos, por exemplo, que
a categoria define democraticamente as políticas e lutas que
os petroleiros vão desenvolver
para o próximo período.
Para participar basta fazer
inscrição através do telefone
(13) 3202 1102, de segunda a
quinta-feira das 8h às 12h e
das 14h e das 18h e às sextas-feiras das 8h às 12h e das 13h
às 17h, com a funcionária da
secretaria, Marta Isis. A data
limite é dia 25 de março e as
vagas são limitadas. Os petroleiros das bases do Sindipetro-LP que tiverem interesse em
participar e morarem em outros estados terão o transporte e hospedagem custeados
integralmente pelo Sindicato,

bastando apenas informar no
ato da inscrição, que deve ser
feita o quanto antes, para que
seja tudo organizado. A saída para o congresso será na
sexta (1º) após o almoço e o
retorno no sábado (2) após o
término do evento.
Sugestões
O evento ganha fundamental importância com a participação ativa de toda a categoria. Não queremos que
apenas os participantes do
congresso tenham a oportunidade de construir uma
pauta reivindicatória que expresse a opinião da categoria.
Queremos que todos tenham
a oportunidade de colaborar,
seja enviando críticas, sugestões de novas reivindicações
ou perguntas. Enfim, queremos construir coletivamente

a nossa campanha.
Por isso, o Sindipetro-LP está
articulando iniciativas para
fomentar o debate. Em nosso
site, disponibilizamos (clique
aqui) o Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) da Transpetro
e da Petrobrás. Queremos que
a partir destes documentos os
petroleiros possam contribuir.
Pedimos que todos enviem
suas sugestões e pauta a serem
discutidas e encaminhadas no
congresso para o Sindicato,
seja por meio dos diretores,
seja por meio eletrônico. Basta
enviar um e-mail, até o dia 25
de março, para imprensa@sindipetrosantos.com.br, inserindo no campo `Assunto´ a frase
Sugestão ACT 2022.
Neste ano as negociações
devem ser mais incisivas,
pautando as bases para que

Baixe o aplicativo Sindipetro LP e fique por dentro
do que acontece no Sindicato! Aponte a câmera
do seu celular para o QR CODE e instale já !
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tenhamos êxito em nossas reivindicações, principalmente
por se tratar de ano eleitoral
e em um cenário em que a
classe trabalhadora tem sido
criminalizada em seu direito
constitucional de discutir reajuste salarial e passa por duros ataques oriundos de um
governo que beneficia empresários em detrimento de direitos básicos como registro em
carteira. Acreditamos na força
e competência dos petroleiros
para gerenciar e extrair de nossas reservas o petróleo e o gás,
cada vez mais escassos e caros,
cobiçados por conglomerados
financeiros e vendidos a preço de banana, como pudemos
constatar na venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM) que
foi comprada pela metade do
valor real.
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Fique sócio!

Cepe Santos Clube 2004 precisa da sua ajuda! Faça parte
do quadro associativo e desfrute desse benefício

O caos financeiro gerado
pela pandemia do novo coronavírus chegou até o Cepe
Santos Clube 2004. A falta de
eventos e a redução do quadro associativo gerou instabilidade financeira no caixa do
clube. Por isso, estamos encabeçando uma campanha para
aumentar o número de sócios
e garantir a continuidade e
tradição do clube mais familiar de Santos. A ação é direcionada a petroleiros próprios
e terceirizados, comunidade
do entorno e em geral mediante indicação de associado

petroleiro.
Para empregados na ativa
da Petrobrás e subsidiárias
além dos aposentados, existem dois planos:
Plano Contribuinte Familiar
- Mensalidade: R$ 121,00.
Este plano é para o titular
que possui dependentes. Desconto em folha de pagamento.
Plano Contribuinte Individual - Mensalidade: R$ 60,50
Este plano é apenas para o
titular. Desconto em folha de
pagamento.
Para terceirizados, comuni-

dade do entorno e, em geral, e
comunidade mediante indicação de associado petroleiro,
também há dois planos:
Plano Convidado Familiar Mensalidade: R$ 150,00.
Este plano é para o titular
que possui dependentes. Pagamento via boleto bancário.
Plano Convidado Individual
- Mensalidade: R$ 80.
Este plano é apenas para o
titular. Pagamento via boleto
bancário.
Os interessados devem entrar no site sindipetrolp.org.

br na aba sindicalize-se preencher a ficha de inscrição
e anexar foto 3x4 do titular
e dos dependentes; cópia
do RG, comprovante de residência e CPF, tanto do titular
quanto dos dependentes e cópia de certidão de casamento
do dependente. Os documentos podem ser entregues pessoalmente, através do e-mail
cepe2004@gmail.com ou pelo
whatsapp (13) 99167 9073. Para
maiores informações basta
entrar em contato com o pessoal do Cepe através do telefone (13) 3261-2004.

Ferramenta de luta

Para fortalecer a categoria, não fique só, fique sócio!

A disposição de luta dos
petroleiros dos turnos, terminais, prédios e plataformas para defender um ACT
digno e manter direitos
conquistados, mesmo diante de todo o assédio e punições, demonstra que a união
da categoria pode vencer o
projeto privatista da atual
direção da Petrobrás.
A ferramenta para que
essa categoria permaneça forte e unida tem nome
e mais de 60 anos de luta:
Sindicato dos Petroleiros
do Litoral Paulista.
O Sindipetro-LP se orgulha de sua tradição de luta
e combatividade. E se orgulha de ter uma categoria
participativa. Mas precisamos de sangue novo, ideias
novas, gente disposta a
construir coletivamente a
luta em defesa da Petrobrás e um novo sindicalismo, que esteja disposto a

superar os velhos vícios do
movimento sindical.
Neste momento de forte
crise e duros ataques, com
a nossa empresa na mira da
privatização e nossos direitos ameaçados, precisamos mais do que nunca nos
unir. A reforma trabalhista e previdenciária, o fim
do Ministério do Trabalho
além de impor retrocessos
históricos, traz também um
duro ataque à organização
dos trabalhadores e suas
entidades. Cada vez mais,
governos e patrões tentam
enfraquecer o principal instrumento de organização da
classe trabalhadora: os sindicatos.
Além disso, a criminalização das lutas sociais, dos
sindicatos e todos aqueles
que se opõem ao governo
de plantão, é fundamental
reforçar a sua entidade de
classe. Por isso, repetimos

o lema de nossa campanha
permanente de sindicalização: não fique só, fique
sócio!
Somente com uma categoria forte é possível proteger a maior empresa do
país da ganância do mercado e da sede por lucro dos
acionistas.
Para isso, contamos com
você. Por isso: NÃO FIQUE
SÓ, FIQUE SÓCIO!
Como me sindicalizar?
Para se filiar ao Sindipetro-LP é só acessar o site
w w w. s i n d i p e t ro l p . o rg . b r,
clicar na barra “Sindicalize-se”, que fica abaixo do
logo do sindicato, baixar
o formulário de inscrição,
preencher e enviar por e-mail para secretaria@
s i n d i p e t ro s a n t o s . co m . b r
ou entregar pessoalmente
a qualquer um dos nossos
diretores, na sede (Santos)

ou subsede (São Sebastião)
do Sindicato. A associação
também pode ser feita através do aplicativo do sindipetro-LP. Para isso, basta
abrir o aplicativo, clicar na
aba sindicalize-se e em seguida abrir a aba ficha de
filiação. Após isso escolher
a aba, ativo, aposentados
ou pensionistas, preencher
os dados e enviar.
Para instalar é muito fácil: acesse o Google Play ou
Apple Store em seu celular
e no campo de pesquisa
digite ‘sindipetrolp’. Nosso
aplicativo estará disponível. Baixe ele. Pronto, basta aguardar o download
completo para acessá-lo
e usufruir das facilidades
disponíveis. É importante destacar que as fichas
devem ser assinadas e encaminhadas com copia de
fotos 3x4 do titular e dependentes habilitados.

