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GREVE
GERAL
o brasil inteiro de braços
cruzados contra as reformas
da previdência e trabalhista
e contra a terceirização

N

o dia 18 de abril, os petroleiros
do Litoral paulista aprovaram
em assembleia a adesão à greve
geral. por isso, petroleiro e
petroleira, não vá ao seu local de
trabalho na sexta-feira (28). mas
não queremos que faça greve em
casa. É importante ocupar as ruas!
Se dirija aos atos e concentrações
que acontecerão ao longo do dia.
para saber local e horário, acesse
nosso site (sindipetrolp.org.br) e
nossa Fanpage (facebook.com/
sindipetrolp).
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SINDICATOS se unem para CONSTRuir A MAIOR
MOBILIZAÇÃO DAS ÚLTIMAS DÉCADAS NA região

M

eses atrás, com panfletagens e
algumas reuniões para discutir
e encaminhar iniciativas contra
as “reformas” do desgoverno Temer, como
panfletagens e seminários, a Frente Sindical
Classista, que reúne sindicatos e oposições
combativas da região, dentre eles o SindipetroLP, dava os seus primeiros e modestos passos.
Hoje, a iniciativa se mostra acertada e alcança
um novo patamar: através da Frente, foi
convocada para o dia 5 de abril a primeira
reunião com os sindicatos e centrais da região
para construir a greve geral do dia 28. Desde
então, foram realizadas outras duas reuniões
e, por fim, a Assembleia Geral com todos os
lutadores no dia 26, última quarta-feira. O
resultado deste esforço da Frente é positivo:
uma greve geral construída pela base e que
tem tudo para ser lembrada como a maior
mobilização que a Baixada Santista já viu nas
últimas décadas.
Fruto da unidade construída com os
demais sindicatos e lutadores, o dia 28 de
Abril na região foi pauta de assembleias
em diversas categorias: além de petroleiros,
aprovaram a adesão ao movimento categorias
importantes como portuários, bancários,
rodoviários, servidores de Santos, estaduais e
federais, químicos, urbanitários, metalúrgicos,
ferroviários, comerciários, dentre outras
categorias.
Como preparação para a greve, os
sindicatos colocaram suas estruturas a serviço

Na foto ao lado,
reunião da Frente
Sindical com as
centrais e sindicatos
da região, no dia 4 de
abril, no SindipetroLP. Abaixo, reunião
no dia 11 de abril,
também na sede dos
petroleiros, em Santos
da luta: carros de som foram para as ruas convocar
a greve geral, dirigentes sindicais e ativistas
percorreram as principais avenidas das cidades
para divulgar que no dia 28 de abril é dia de greve,
e greve geral.
“Sabemos que em outros momentos houve pouca
participação das categorias nos dias nacionais
de luta. Nos esforçamos para fazer diferente, para
divulgar com antecedência e assim ter mais tempo
para convencer a população da necessidade da
greve. Dialogar e explicar que não basta mais
ocupar as redes sociais, não basta mais atos na
Avenida Paulista ou qualquer outro local. O governo
ignora, a imprensa não transmite. Estamos numa
guerra e precisamos ocupar os espaços, espaços
hoje ocupados por políticos que não têm nenhum
compromisso com o país. A greve geral é a melhor
forma de dizer basta, de dizer chega, de defender
direitos que foram conquistados com anos de
luta. Não estamos reivindicando avanços, lutamos

simplesmente pela preservação de direitos
sagrados como o direito a uma aposentadoria
minimamente digna, o direito a um trabalho
digno. E que fique claro: dia 28 não será
suficiente, é apenas o primeiro passo. Vamos
precisar de novas e mais fortes mobilizações
porque o que sofremos são ataques
profundos”, afirmou Fábio Mello, diretor do
Sindipetro-LP.

3 DE MAIO, PARTICIPE!

ASSEMBLEIA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
A assembleia acontecerá às 17h30, em primeira chamada, e às 18 horas, em segunda chamada. Cabe ressaltar
que somente as propostas já discutidas, em convenção realizada no dia 22 de março pelo Sindicato, serão colocadas
em votação. Para conferir as propostas na íntegra, acesse o site do sindicato (sindipetrolp.org.br). O objetivo da
assembleia é atualizar o estatuto à nova realidade da Petrobrás no Litoral Paulista.
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POR QUE ADERIR À GREVE GERAL?
MOTIVOS NÃO FALTAM PARA OS TRABALHADORES
CRUZAREM OS BRAÇOS E OCUPAREM AS RUAS DIA
28 DE ABRIL. ABAIXO, LISTAMOS TRÊS DELES:

1 – O governo quer que a gente
morra de trabalhar sem se aposentar
O governo diz que a Previdência é deﬁcitária, mas é mentira! Ele
manipula os cálculos! Só em 2015 teve um superávit de, acredite, R$
11,2 bilhões de reais.
Aumento da idade mínima – Com a reforma da Previdência,
homens e mulheres só poderão se aposentar quando tiverem 65 anos
de idade. Hoje, há casos em que é possível a mulher se aposentar aos
55 e homens aos 60. Igualando a idade, a mulher trabalhadora será
ainda mais prejudicada.
Mais tempo de contribuição – Para um trabalhador ou
trabalhadora se aposentar terá de comprovar pelo menos 25 anos de
contribuição. Hoje, a exigência é de 15 anos.
49 anos para benefício integral – O que é pior é que só terá direito
ao benefício integral quem, com 65 anos, comprovar que também
contribuiu 49 anos à Previdência, de forma ininterrupta.
Fim de aposentadorias especiais – Trabalhadores e trabalhadoras
rurais, trabalho insalubre e em condições especiais, pessoas com
deﬁciências e aposentadorias por incapacidade serão ferozmente
atacadas.
Ataque às pensões – Na proposta do Governo, ﬁca vetado
o acúmulo de benefícios. Não será mais possível acumular
aposentadoria e pensão por morte, por exemplo. Haverá redução de
50% no valor das pensões por morte e, a partir daí será acrescentado
mais 10% por dependente, com o limite de cinco ﬁlhos beneﬁciados.
Afeta quem está na ativa – Eles querem que essas novas regras
já valham para homens com menos de 50 anos e mulheres com
menos de 45 anos. Os que tiverem acima desta idade entram numa
regra de transição e poderão se aposentar pelas regras atuais, mas
terá de contribuir com 50% a mais sobre o tempo que faltava para a
aposentadoria.

3

2 – Reforma trabalhista acaba com direitos históricos
Fim das horas “In Itinere” – Esse é o nome pelo qual é conhecido
o tempo de translado entre a casa do trabalhador e seu trabalho.
Com a medida, essas horas deixam de ser consideradas como parte
da jornada de trabalho, assim os patrões poderão não ter mais
responsabilidade sobre os ‘acidentes de trajeto’ e os trabalhadores não
poderão reivindicar o pagamento destas horas;
Banco de horas individual – O que era ruim vai ficar pior. Hoje, o
banco de horas é coletivo, ou seja, depende da assinatura de acordo
entre empresa e sindicato. Este, por sua vez, deve considerar a
deliberação do conjunto dos trabalhadores. Com a reforma, a empresa
irá pressionar individualmente os trabalhadores a aceitarem o banco
de horas;
Gestantes poderão trabalhar em lugares insalubres – Atualmente,
isso não é permitido e a trabalhadora, para sua segurança e do bebê,
é realocada para outra função durante a gestação;
Será regulamentada a jornada de trabalho fracionada – Os
trabalhadores poderão ficar à disposição do patrão o dia todo e
receber só o que ele considerar que tenha sido trabalho efetivo;
Ficará estipulado que o negociado, entre patrão e sindicato, se
sobrepõe ao legislado – Será o fim da CLT.
3 – Terceirização precariza o trabalho
O projeto de lei da terceirização, o PL 4302, aprovado na Câmara
Federal, impõe total superexploração à classe trabalhadora brasileira
com a legalização da terceirização nas atividades ﬁm. É o “liberou
Geral” da precarização! Não haverá geração de emprego. O que
vai ocorrer, de fato, é uma onda de demissões de trabalhadores
contratados pela CLT para posterior contratação terceirizada.
Na prática, signiﬁca trabalho com salários mais baixos, maior
jornada, menos direitos trabalhistas e péssimas condições de trabalho
e resultará também em maior número de acidentes, doenças (estresse,
depressão, lesões por esforço repetitivo entre outros) e mais mortes por
acidente de trabalho.
Contra as propostas de reforma da Previdência, Trabalhista e a
Terceirização, dia 28 de abril vamos parar o Brasil!
Com informações do material unificado das Centrais Sindicais

para associados e dependentes

Sindipetro-LP realiza em maio campanha de vacinação contra gripe
O Sindipetro-LP promove em maio
campanha de vacinação contra gripe para
associados e dependentes na sede, em Santos,
e na sub-sede, em São Sebastião. A vacina
(quadrivalente) custará R$ 30 por aplicação e
será realizada até que o estoque termine.
Na sede, em Santos, acontece nos

seguintes dias e horários: dia 9, das 15h às
17h; dia 12, das 9h às 11h; dia 17, das 9h às
11h; dia 25, das 15h às 17h .
Em São Sebastião os dias de vacinação
são: dia 9, das 9h às 12h e das 14h às 17h; e
dia 10, das 9h às 12h e das 14h às 16h. Os
interessados devem entrar em contato com

a funcionária Luciana através do telefone
3202-1100 para agendamento prévio. Em
São Sebastião, os interessados devem
também entrar em contato pelo telefone (12)
3892-1484. Pelo telefone, os associados e
dependentes também podem tirar dúvidas
sobre quais as restrições para a vacina.
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NENHUM DIREITO A MENOS

Atrasos NAS BASES DA TRANSPETRO contra
corte do café da manhã ULTRAPASSAM 15 dias

No dia 26 de abril completamos
15 dias de atrasos nos terminais
Transpetro do Litoral Paulista. A briga
é pela volta do café da manhã aos
petroleiros do regime administrativo.
Até agora, intransigente, a Petrobrás
se recusa a voltar atrás até mesmo
nos casos em que há decisão judicial
favorável ao pleito da categoria, como
é o caso do Tebar.
A retirada do café da manhã,
unilateral, contraria elaboração feita
pela própria empresa, anos atrás,
que permitiu esse benefício: havia se
constatado que muitos empregados
apresentavam problemas de saúde,
como mal súbito, em virtude de uma
alimentação precária de manhã.
Iniciado nos terminais de Alemoa
(Santos) e Pilões (Cubatão), os atrasos
começaram no dia 4 de abril, data em
que o café da manhã foi suspenso.
Já no dia seguinte, os petroleiros
do Tebar (São Sebastião) entraram
na luta. Houve também atrasos nos

Trabalhadores do Terminal Pilões, em Cubatão, mobilizados
terminais de Caxias, no Rio de Janeiro,
em Belém, no Pará, Bahia e em São
Luis, no Maranhão, que também foram
afetados pelo corte do café .
Nos atrasos, o Sindicato tem servido
aos petroleiros das três bases café
da manhã. Paralelo aos protestos,
o Sindipetro-LP entrou com ação na
Justiça nas três cidades que abrigam

terminais Transpetro (Cubatão, Santos
e São Sebastião). No dia 11 de abril, a
Justiça do Trabalho de São Sebastião
determinou que a gerência Tebar
retomasse o fornecimento de café da
manhã. Conforme decisão do Juiz do
Trabalho Substituto, Paulo César dos
Santos, “não se pode extrair direito
trabalhista integrado ao patrimônio

do colaborador, sem a assistência
sindical, ainda que constitua ato
unilateral benéfico concedido pelo
contratante de mão de obra”. Como
a empresa ainda pode recorrer da
decisão, os trabalhadores do Tebar
continuam realizando atrasos diários
em São Sebastião. As ações de Santos
e Cubatão serão julgadas em maio.
Depois de oito dias de atrasos, no
dia 17, o Corporativo da Transpetro
chamou os Sindipetro-LP e RJ para
tratar do assunto. A Traspetro se
comprometeu a apresentar uma
proposta ainda naquela semana, mas
até a presente data nenhuma resposta
partiu da empresa.
Apesar de se apresentar como
um problema local, específico, o
sindicato vem alertando a categoria
sobre a conexão deste ataque com o
processo mais geral de retirada de
direitos da categoria e desmonte da
Petrobrás. O objetivo é claro: facilitar
a privatização.

EM DEFESA DA PETROBRÁS

com visita ao senado, FNP SEGUE
COM INCURSÕES em brasília

D

iretores da FNP e Sindipetro-LP estiveram,
nos dias 19 e 20, em Brasília, para seguir
com as incursões no Congresso e no
Senado em defesa da Petrobrás. Com visitas aos
gabinetes de senadores e deputados, Adaedson
Costa e Fábio Mello relataram o crime que vem
sendo cometido contra o país através da venda
de ativos da Petrobrás, assim como a resposta do
movimento sindical no campo jurídico. Ou seja,
as liminares da FNP que vêm de forma bemsucedida questionando a legalidade de vendas
escandalosas. A mais recente vitória na Justiça,
a suspensão da venda do Campo de Carcará
após ação da FNP, tem sido usada de exemplo
pelos dirigentes como prova de que nem mesmo
os procedimentos mais elementares estão sendo
respeitados.
Para a FNP, todo parlamentar ou senador que
se considera nacionalista, independentemente de
sua preferência ideológica, deve se posicionar. Por

isso, a cobrança é de que usem seus mandatos
para auxiliar o movimento sindical na denúncia
da venda de ativos, assim como no apoio à
fiscalização ao desinvestimento em curso.
Com todas essas ações em pauta, os
dirigentes se reuniram com a Coordenação de
Ações em Defesa da Petrobrás, formada pelas
assessorias jurídicas das entidades petroleiras
e também por assessores de parlamentares
e senadores comprometidos com a defesa da
Petrobrás. Diversas iniciativas foram discutidas
e encaminhadas para fortalecer a luta contra o
desmonte da Petrobrás. Sabemos que a única
ação capaz de reverter o atual estágio de ataques
à Petrobrás é a mobilização do povo brasileiro
nas ruas, com os petroleiros à frente desta
batalha. Por outro lado, não podemos descartar
tais ações, pois são parte importante desta luta ao
pressionar deputados e senadores e também por
ser mais um canal de denúncia à sociedade.

Na primeira foto, Adaedson Costa, senador Randolfe Rodrigues
(Rede) e Fábio Mello. Na foto acima, reunião da Coordenação de
Ações em Defesa da Petrobrás

