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NO PRÓXIMO DIA 21,ASSEMBLEIA PARA DISCUTIR GREVE 
DE 30 DE AGOSTO E INÍCIO DA CAMPANHA DO ACT

ACONTECE NO PRÓXIMO DIA 21 DE AGOSTO, NA SEDE 
E SUB-SEDE DO SINDIPETRO-LP, ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA COM O OBJETIVO DE DEFINIR AÇÕES IM-
PORTANTES PARA AS CAMPANHAS REIVINDICATÓRIA E 
CONTRA O LEILÃO DE LIBRA.

Uma delas é primordial para o pontapé das mobilizações 
da categoria contra os leilões do petróleo e por um ACT dig-
no, com aumento real no salário básico: a adesão (ou não) 
da categoria ao Dia Nacional de Paralisação, que acontece 
em 30 de agosto e promete parar o país, a exemplo do que 
ocorreu em 11 de julho.

A ASSEMBLEIA ACONTECERÁ EM DOIS HORÁRIOS: ÀS 
17H30, COM PRIMEIRA CHAMADA ÀS 18H (PARA TODA A CATE-
GORIA, NA SEDE E SUB-SEDE, COM TRANSMISSÃO POR VIDE-
OCONFERÊNCIA), PLATAFORMAS; E ÀS 19H30, COM SEGUNDA 
CHAMADA ÀS 20H, PARA OS TRABALHADORES DA UTGCA.

Além de definir a participação do sindicato no dia 30 de 
agosto, que para nós é encarada como pontapé inicial da 
campanha reivindicatória, a assembleia também colocará em 
votação outros pontos importantes, sobretudo em relação às 
negociações de ACT. São eles: referendar a pauta de reivin-
dicações do ACT 2013/2014; autorizar o Sindicato e a FNP a 
negociar o ACT 2013/2014 com o Sistema Petrobrás; preparar 
mecanismos de mobilizações durante a campanha; e, por fim, 
aprovar Assembleia Permanente e Estado de Greve.

É POSSÍVEL LUTAR, É POSSÍVEL VENCER!
Durante as jornadas de junho, que derrubaram cidade após 

cidade as tarifas de ônibus e pouco depois a PEC 33, a juven-
tude ocupou as ruas de todo país e mostrou na prática que é 
possível lutar e, mais do que isso, é possível vencer. Os gover-
nos, antes intocáveis, se sentiram acuados e foram obrigados 
a atender diversas reivindicações. Os governos (municipais, 

estaduais e federal) não saíram ilesos desta onda de protestos 
que levou mais de dois milhões de brasileiros às ruas.

Aliar esta disposição de luta da juventude com a tradição 
de organização e combatividade dos trabalhadores foi uma das 
principais tarefas das paralisações nacionais de 11 de julho e 
será, novamente, no dia 30 de agosto – chamado novamente 
por todas as centrais sindicais com uma pauta unitária (veja 
abaixo).

Há muitos anos não víamos categorias de todo o país re-
alizando, conjuntamente, dias nacionais de paralisação. De-
vemos aproveitar este momento único que vive o país para 
levar adiante nossas reivindicações e demandas e pressionar 
a empresa e o governo a atender nossas exigências. O povo 
mostrou: com luta e união há conquistas. Por isso, deve estar 
na ordem do dia a luta contra o leilão de Libra e a privatização 
do nosso petróleo. E a nossa participação no dia 30 de agosto 
é fundamental para impulsionar essas batalhas.

A política de desinvestimento aplicada na companhia re-
cai sobre os trabalhadores sobre a forma de precarização das 
condições de trabalho, avanço da terceirização, assédio moral 
e arrocho salarial. Em contrapartida, mesmo com todo o dis-
curso pessimista da empresa e da imprensa, só no primeiro 
trimestre deste ano os ganhos da Petrobrás foram de R$ 6,2 
bilhões, muito acima do registrado em 2012 e do que foi esti-
mado pelo próprio mercado.

Devemos ter claro que em uma Petrobrás privatizada 
não teremos que brigar apenas por melhores salários, mas 
pela defesa de nossos empregos. Afastar essa possibilidade 
está em nossas mãos. Neste sentido, chamamos todos os 
petroleiros (ativos, aposentados e pensionistas) a partici-
parem da assembleia de 21 de agosto no Sindicato para 
decidirem democraticamente os rumos de nossas lutas.

PAUTA UNITÁRIA ELABORADA PELAS CENTRAIS SINDICAIS PARA 30 DE AGOSTO
-Melhoria da qualidade e diminuição do preço dos transportes coletivos: chega de desrespeito à população, mais 

ônibus e metrôs de qualidade.
-10% do PIB para a educação pública: pagamento do piso nacional aos trabalhadores em educação, escola pública 

de qualidade para todos.
- 10% do orçamento para a saúde pública: saúde não é mercadoria, chega de filas e mortes nos hospitais públicos.
- Fim dos leilões das reservas de petróleo: chega de privatização e entrega do patrimônio brasileiro.
- Fim do fator previdenciário 
- Aumento do valor das aposentadorias: respeito e dignidade para quem construiu esse país.
-Redução da jornada de trabalho: trabalhar menos para ter qualidade de vida e tempo para a família.
-Contra o PL 4330: chega de terceirizações e precarização do trabalho.
-Reforma agrária: terra para quem nela vive e trabalha.
-Salário igual para trabalho igual: basta de discriminação à mulher no trabalho.



PESQUISA DE OPINIÃO DO SINDIPETRO-LP
PARA VOCÊ, DAS OPÇÕES ABAIXO, QUAIS DEVEM SER AS PRIORIDADES DO ACT 2013? 
ENUMERE DE 1 (MAIOR PRIORIDADE) A 14.

(     ) AMS 100% PAGA PELA PETROBRÁS E INCLUSÃO DOS PAIS

(     ) AMS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA TRANSPETRO

(     ) APOSENTADORIA ESPECIAL

(     ) AUMENTO REAL NO SALÁRIO BÁSICO

(     ) COMBATE À REDUÇÃO DO QUADRO MÍNIMO DAS UNIDADES

(     ) DIA DO DESEMBARQUE

(     ) EFETIVO DA MANUTENÇÃO E COMBATE À TERCEIRIZAÇÃO DO SETOR

(     ) FIM DO ASSÉDIO MORAL E PRESSÃO POR METAS

(     ) INCORPORAÇÃO DA RMNR E DEMAIS ADICIONAIS AO SALÁRIO

(     ) MENOS PROCOP, MAIS SEGURANÇA! POLÍTICA EFETIVA DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES

(     ) PPP COM A INCLUSÃO CORRETA DE TODOS OS AGENTES NOCIVOS

(     ) REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO PELO MAIOR ÍNDICE

(     ) REVISÃO DO PCAC

(     ) REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO E AVANÇO DE NÍVEL

EXISTEM DEMANDAS/REIVINDICAÇÕES NÃO CONTEMPLADAS ACIMA? 
COMPARTILHE COM A GENTE!  ESCREVA NO CAMPO ABAIXO SUA SUGESTÃO DE PRIORIDADE.

O questionário deve ser preenchido até 2 de julho. Guarde esse informativo, pois ele 
será coletado pelos diretores do Sindipetro-LP no seu local de trabalho.


