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VAMOS CRUZAR OS BRAÇOS!
Nesta sexta, assembleia para aprovar
proposta da empresa ou greve por tempo

indeterminado a partir do dia 14
Ainda na sexta (03/09), PARALISAÇÃO NACIONAL DE OITO HORAS para mostrar a
indignação da categoria. Não deixe que alguns privilegiados aprovem esta proposta.

DIREITO SÓ SE CONQUISTA COM MOBILIZAÇÃO
VAMOS LOTAR AS ASSEMBLEIAS. VEJA OS HORÁRIOS E COMPAREÇA!

Santos: 1ª chamada às 17h30 - 2ª chamada às 18h
São Sebastião: 17h com os do Tebar, aposentados e pensionistas;
19h com os petroleiros da UTGCA
Os petroleiros do SindipetroLP irão encampar nesta sexta-feira
(03/09) a paralisação nacional por
um Acordo Coletivo de Trabalho
digno e sem discriminações. Durante oito horas vamos cruzar os
braços em protesto à postura negligente e debochada que a Petrobrás vem adotando desde o início
da campanha salarial.
A decisão de aderir ao movimento foi tomada pela categoria
em Assembleia Geral - realizada
no dia 24 de agosto na sede, em
Santos, e na sub-sede, em São Sebastião.
Ainda na sexta-feira (03/08), realizaremos Assembleia Geral para
colocar em votação GREVE por

tempo indeterminado a partir do
próximo dia 14. Em Santos, a 1ª
chamada será às 17h30 e a 2ª às
18 horas. Em São Sebastião, será
realizada às 17 horas com os petroleiros do Tebar, aposentados e
pensionistas; e às 19 horas, com os
petroleiros da UTGCA.
A indicação de assembleias nesta
sexta (03/09) e de greve a partir do
dia 14 foi feita pela FNP em reunião
na sede da Aepet, RJ, na segundafeira (30/08). Foi nesta data que a
Petrobrás quis enrolar a categoria,
tentando discutir uma proposta
já recusada em vez de apresentar
uma 2ª contraproposta.
O fato é que enquanto afirma
que quer “buscar um entendimen-

to entre as duas partes”, a empresa
segue sua política divisionista. Não
queremos abonos, gratificações
ou reajustes em remunerações
variáveis. Exigimos aumento real
dos nossos salários e reposição
das perdas históricas, acumuladas
desde 1995.
Se o lucro da Petrobrás está acima do previsto para a metade do
ano de 2010, por que devemos
discutir ou, pior ainda, aceitar um
reajuste salarial extremamente rebaixado? A resposta deve ser dada
pela categoria através das mobilizações. É através delas que vamos
fortalecer a luta por um acordo
digno.
PETROLEIROS, EM LUTA!

Dia Nacional de Luta mostra unidade da
categoria e marca início das mobilizações
Sindicato estendeu movimento até o dia 27 de agosto
com paralisações de duas horas em seis bases
Realizado no último dia 25 de agosto pelos sindicatos da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), o Dia Nacional de Luta
reforçou a unidade da categoria e marcou o início das mobilizações por um acordo coletivo justo.
Em nossa base, o movimento se estendeu até o dia 27 de
agosto com paralisações de duas horas na RPBC, Tebar, Plataforma de Mexilhão, Terminal Alemoa, UTGCA e Edisa I.
A força do movimento garantiu repercussão na grande imprensa da Região. As afiliais da Tv Globo, Rede Record, SBT e
Rede TV!, além dos jornais impressos A Tribuna e Diário do Litoral, fizeram ampla cobertura das paralisações, sendo um instrumento importante para conscientizar a sociedade sobre a
Na UTGCA, em São Sebastião, petroleiros
fizeram movimento no dia 26

política discriminatória da Petrobrás.
Movimento contra os R$ 90 milhões
Antes da paralisação do dia 25 de agosto, o Sindicato já havia organizado movimento em repúdio ao“bolsa-bônus”discriminatório de R$
90 milhões. Ele foi realizado na RPBC, no dia 30 de julho, Terminal Alemoa, no dia 2 de agosto, e Terminal Pilões, no dia 4 de agosto. Em todas
as bases, a entrada dos petroleiros foi atrasada em mais de uma hora.
O sentimento de indignação diante desta traição se transformou
em força de mobilização. Agora, deve ser usado por toda categoria petroleira para arrancar da Petrobrás um acordo justo. Proposta séria é
proposta com aumento real em nossos salários!
Petroleiros da RPBC, no dia
25 de agosto

Tv Tribuna, cobrindo
mobilização na RPBC

Movimento na RPBC em
repúdio aos R$ 90 milhões

Dia 26 de agosto, movimento no Terminal Alemoa

Sindipetro-LP fechou clico de paralisações de 2 horas no Edisa I

