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SINDIPETRO-LP ORGANIZA CARAVANA PARA ATO EM DEFESA 
DA PETROBRÁS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM BRASÍLIA
Em defesa da Petrobrás e das 

empresas públicas, petroleiros e 

petroleiras ativos, aposentados 

e aposentadas, pensionistas, es-

tudantes e movimentos sociais 

irão enfrentar mais de 20 horas 

de viagem para participar de ato 

no Auditório Nereu Ramos, na 

Câmara dos Deputados, em Bra-

sília, que acontece no dia 12 de 

julho (terça-feira), a partir das 14 

horas. Para isso, o sindicato irá 

disponibilizar quantos ônibus 

forem necessários para levar 

uma caravana lotada. 

A viagem terá início, às 14h, 

do dia 11 de julho, da sede, em 

Santos, e da subsede, em São 

Sebastião, mas todos deverão 

chegar às 13h. 

A atividade está sendo arti-

culada pela Frente Parlamentar 

Mista em Defesa da Petrobras, 

Frente Parlamentar Mista em 

Defesa das Empresas Públicas, 

comissões mistas do Senado 

e da Câmara dos Deputados, 

federações dos correios e da 

Eletrobrás, Federação Nacional 

dos Petroleiros (FNP), Federa-

ção Única dos Petroleiros (FUP), 

União Nacional dos Estudantes 

(UNE), Confederação Nacional 
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dos Trabalhadores em Educa-

ção, Fórum Nacional Popular 

de Educação, Central Única dos 

Trabalhadores, Internacional 

da Educação, Central dos Tra-

balhadores e Trabalhadoras do 

Brasil e lideranças do PT, PSOL 

e PCdoB.

O projeto de lei do governo 

federal (PL 1583/2022) prevê 

acabar com as vinculações ao 

Fundo Social do Pré-Sal para 

as áreas de educação, saúde, 

ciência e tecnologia, cultura, 

esporte e meio ambiente, re-

tirando, nesta única operação, 

quase R$ 200 bilhões das polí-

ticas sociais.

O governo pretende anteci-

par a venda de toda a partici-

pação da União em áreas ain-

da não licitadas no Pré-Sal ao 

valor de R$ 398 bilhões, quan-

tia muito abaixo à praticada 

no mercado e sem a partici-

pação das empresas públicas 

nacionais.

Para dizer não a todos es-

ses ataques e ao desmonte 

da Petrobrás, além de mandar 

um recado claro de que o pe-

tróleo brasileiro tem que ser 

do povo brasileiro, é funda-

mental que todos participem 

da mobilização.

Os interessados devem se 

inscrever até o dia 8 de julho 

(sexta-feira), até o meio-dia 

(12h), na recepção do sindicato, 

com a Izabel. O telefone para 

cadastro é (13) 3202-1100.

Com informações da FNP

Em defesa da Petrobrás e das 

empresas públicas, petroleiros e 

petroleiras ativos, aposentados 

e aposentadas, pensionistas, es-

tudantes e movimentos sociais 

irão enfrentar mais de 20 horas 

de viagem para participar de ato 

no Auditório Nereu Ramos, na 

Câmara dos Deputados, em Bra-

sília, que acontece no dia 12 de 

julho (terça-feira), a partir das 14 

horas. Para isso, o sindicato irá 

disponibilizar quantos ônibus 

forem necessários para levar 

uma caravana lotada. 

A viagem terá início, às 14h, 

do dia 11 de julho, da sede, em 

Santos, e da subsede, em São 

Sebastião, mas todos deverão 

chegar às 13h. 

A atividade está sendo arti-

culada pela Frente Parlamentar 

Mista em Defesa da Petrobras, 

Frente Parlamentar Mista em 

Defesa das Empresas Públicas, 

comissões mistas do Senado 

e da Câmara dos Deputados, 

federações dos correios e da 

Eletrobrás, Federação Nacional 

dos Petroleiros (FNP), Federa-

ção Única dos Petroleiros (FUP), 

União Nacional dos Estudantes 

(UNE), Confederação Nacional 

dos Trabalhadores em Educa-

ção, Fórum Nacional Popular 

de Educação, Central Única dos 

Trabalhadores, Internacional 

da Educação, Central dos Tra-

balhadores e Trabalhadoras do 

Brasil e lideranças do PT, PSOL 

e PCdoB.

O projeto de lei do governo 

federal (PL 1583/2022) prevê 

acabar com as vinculações ao 

Fundo Social do Pré-Sal para 

as áreas de educação, saúde, 

ciência e tecnologia, cultura, 

esporte e meio ambiente, re-

tirando, nesta única operação, 

quase R$ 200 bilhões das polí-

ticas sociais.

O governo pretende anteci-

par a venda de toda a partici-

pação da União em áreas ain-

da não licitadas no Pré-Sal ao 

valor de R$ 398 bilhões, quan-

tia muito abaixo à praticada 

no mercado e sem a partici-

pação das empresas públicas 

nacionais.

Para dizer não a todos es-

ses ataques e ao desmonte 

da Petrobrás, além de mandar 

um recado claro de que o pe-

tróleo brasileiro tem que ser 

do povo brasileiro, é funda-

mental que todos participem 

da mobilização.

Os interessados devem se 

inscrever até o dia 8 de julho 

(sexta-feira), até o meio-dia 

(12h), na recepção do sindicato, 

com a Izabel. O telefone para 

cadastro é (13) 3202-1100.

Com informações da FNP



Iniciamos em maio de 2021 

a Campanha de Abertura de 

CAT por covid-19 nas bases do 

Litoral Paulista. A campanha é 

aberta a todos os trabalhado-

res petroleiros próprios das ba-

ses do Litoral Paulista, sócios e 

não sócios e tem registrado di-

versos casos que até então se-

riam ocultados pela empresa.

Diante da nova varian-

te Ômicron, que tem eleva-

do o número de infectados e 

reinfectados pela covid-19, o 

Sindipetro-LP reforça a neces-

sidade de abertura de CAT e 

solicita que os trabalhadores 

de nossas bases que foram in-

fectados pelo vírus procurem 

o sindicato para registrar o 

ocorrido. 

Para isso, o trabalhador que 

pegou covid-19 em qualquer 

período, desde o início da 

pandemia, deve baixar o for-

mulário em anexo (clique www.

sindipetrolp.org.br), preencher 

com seus dados, assinar e en-

viar para o sindicato, junta-

mente com o(s) resultado(s) 

do(s) exame(s) que identificou 

ou diagnosticou a doença, 

para o e-mail aberturadecat@

sindipetrosantos.com.br.

De posse desses documen-

tos e informações, o Departa-

mento de Saúde do sindicato, 

por meio de nosso médico do 

trabalho, irá analisar se a con-

taminação teve relação com o 

trabalho e se constatada a re-

lação, abrirá a CAT.

A abertura do CAT é im-

portante, pois, além dos pro-

blemas de saúde que podem 

ocorrer após a recuperação ao 

covid-19, há ainda complica-

ções legais que precisam ser 

garantidas com a abertura de 

CAT. Há também a possibilida-

de do trabalhador infectado 

que ficar com sequelas con-

seguir benefício do INSS por 

auxílio acidente.

A abertura de CAT é um di-

reito do trabalhador e regis-

trar o acidente de trabalho 

ajuda a todos no reconheci-

mento da doença como ocu-

pacional, para os trabalha-

dores da área da Saúde, e 

relacionada ao trabalho para 

os petroleiros que desenvol-

vem atividades operacionais 

e de manutenção.

A Petrobrás fechou 2021 

com o total de 59 óbitos por 

covid-19, segundo Boletim de 

Monitoramento do Covid-19 

publicado pelo Ministério de 

Minas e Energia, em 14 de de-

zembro. Segundo o relatório, a 

empresa contabilizou um total 

de quase 9 mil empregados 

contaminados pelo vírus. Es-

ses dados são apenas de tra-

balhadores próprios do Siste-

ma Petrobrás, a empresa não 

divulga os enfermos e óbitos 

de empresas terceirizadas.

A abertura de CAT pelo sin-

dicato atende a Resolução nº 

2.183, de 21 de junho de 2018, 

do Conselho Federal de Medi-

cina, que fala sobre caracte-

rização de nexo pelo médico 

assistente, no caso, o médico 

trabalho do sindicato; pela 

portaria conjunta do Ministé-

rio da Economia e Ministério 

da Saúde nº 20/2020 de 2020; e 

Nota Técnica SEI nº 14127/2021, 

do Ministério da Economia.

Textos, vídeos, ofícios e propostas sobre 
a campanha salarial 2022/2023 num lugar só. 

Não deixe de conferir:
https://campanha.fnpetroleiros.org.br/
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