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O PETROLEIRO APOSENTADOS E PENSIONISTAS

SINDIPETRO-LP PROMOVE CURSO PARA
QUALIFICAR CATEGORIA SOBRE PETROS
O Sindicato dos Petroleiros do Litoral
Paulista promove a partir do dia 19 de março
(terça-feira) o curso “Noções sobre previdência
complementar: ênfase em fundos de pensão e
Petros”. O objetivo é capacitar o público com
conhecimentos em legislação, conceitos e
importância das previdências complementares.
A atividade é uma importante contribuição
para a categoria que deseja se engajar nas
lutas em defesa dos direitos dos trabalhadores,
principalmente em defesa da Petros.
O curso terá duas turmas, com aulas uma
vez por semana para cada grupo, às terças
ou quintas das 18h às 21h. A carga horária
é de 36 horas. Os alunos receberão material
didático e certificado. A atividade contará com
duas turmas compostas por até 60 alunos.
As inscrições para sócios, dependentes e
petroleiros da base deve feita até o dia 08

de março através do telefone 3202 1100. Os
demais interessados devem fazer do dia 09 até
o dia 15 de março. As vagas são limitadas.
O curso será realizado na sede do
SIndipetro-LP, em Santos, na Avenida
Conselheiro Nébias, 248, Vila Mathias e por
videoconferência na subsede do Sindipetro-LP,
Rua Auta Pinder nº218 , para os petroleiros do
Litoral Norte.
Investimento
Para associados e dependentes o curso
será gratuito. Para os petroleiros da base
o valor é de R$ 500 e para os demais
interessados , ligados à entidades sindicais,
o valor é de R$ 1 mil. Não perca tempo! Faça
já a sua inscrição! É importante ressaltar que
serão priorizadas as vagas associados da
categoria.
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Prazo para cadastramento
da assistência funerária
da Osan vai até o dia 28/03
O Sindipetro-LP prorrogou até o dia 28 de março o
cadastro para a Assistência
Funerária da OSAN aos associados, seus dependentes
e familiares. O atendimento
para cadastro será de segunda a quinta, das 14 às 18h e
as sextas, das 13h às 17h. A
assistência funerária da Osan
não tem carência. Após o dia
28 de março haverá carência
de 60 dias.
Outra opção para o sócio titular é preencher e enviar a ficha assinada (vide site) junto
com os dados cadastrais atualizados de forma digitalizada
para planoosan@sindipetrosantos.com.br. No título do e-mail é necessário informar
nome completo.
MAS ATENÇÃO!
O cadastro somente será
feito na sede em Santos aos
sócios titulares. Para adesão
de seus dependentes e familiares ao plano da Osan, o associado, munido de RG, CPF
e comprovante de residência,
deverá primeiramente realizar
seu cadastramento no sindicato e só então, com cópia do
RG e CPF de seus dependentes e/ou familiares, procurar
uma das unidades da Osan
nos endereços abaixo.

Endereços de Unidades da
Osan para cadastramento de
dependentes e familiares
Santos
A Osan fica na Rua Quinze
de Novembro, 165, Centro.
O telefone de contato é (13)
3228-8000.
São Vicente
O escritório do plano da
Osan fica na Rua Padre Anchieta, 224, Centro.
Praia Grande
Rua Aimorés, 238, Vila Tupi.
Cubatão
Em Cubatão, a Osan fica na
Avenida Martins Fontes, 125,
Vila Nova. O telefone de contato é (13) 3569-2511.
No Litoral Norte, cuja procura
pela assistência funerária tem
sido menor, o cadastro do sócio titular, seus dependentes
e familiares serão feitos diretamente na subsede. Também
será preciso apresentar os documentos solicitados.
Exigências
Para contratar a Assistência
Funeral para os familiares, o
titular deverá preencher ficha
específica diretamente com o
representante da OSAN nos

endereços citados acima até o
dia 28 de fevereiro.
O contrato com a OSAN será
firmado em nome do associado
para impressão do boleto e deverá ser fornecido cópia do RG
e CPF e um comprovante de
residência atualizado. O custo
para cada dependente habilitado do associado (cônjuge, filhos
solteiros, pai e mãe) será de R$
4,85 mensais. Para os demais
parentes do associado, o valor
da assistência funeral é de R$
12,90 por mês. Para o cadastro
dos dependentes habilitados e
parentes deverá ser entregue
cópia do RG e CPF de cada

um. Vale ressaltar que os boletos serão emitidos anualmente.
O plano funerário é uma necessidade antiga da categoria,
solicitada pelos próprios associados, que diante de uma
morte na família contatavam o
sindicato pensando haver a assistência como parte dos benefícios de sua associação.
Para aderir à assistência funerária, o horário de atendimento
no sindicato é de segunda à
quinta, das 14h às 18h; às sextas, o atendimento é das 13h às
17h.
Por isso, não perca a oportunidade!

Resolução 23: que bicho é esse?
No dia 18 de janeiro de 2018,
a Comissão Interministerial
de Governança Corporativa e
de Administração de Participações Societárias da União
(CGPAR) , sob o argumento de
utilizar as atribuições conferidas pelo Decreto Presidencial
nº. 6.021/2007, emitiu a Resolução nº 23 que estabelece uma série de imposições e
parâmetros a serem seguidos
pelas empresas estatais no
tocante ao custeio dos benefícios de assistência à saúde de
seus empregados.
Dentre as várias imposições
podemos destacar:
a) a contribuição da empresa
estatal federal para o custeio
do benefício de assistência à
saúde não poderá exceder a
contribuição dos empregados.
(Art. 3º, § 3º);

b) a oferta de benefício de assistência à saúde, na modalidade autogestão, será permitida,
desde que haja cobrança de
mensalidade por beneficiário,
de acordo com faixa etária e/
ou renda e limitação da inscrição, como beneficiários dependentes de seus empregados, a
cônjuge e filhos (Art. 9º);
c) os editais de processos
seletivos para admissão de
empregados das empresas
estatais federais não deverão
prever o oferecimento de benefícios de assistência à saúde
(Art. 11);
d) as empresas estatais federais que possuam o benefício
de assistência à saúde previsto em Acordos Coletivos de
Trabalho ACT deverão tomar

as providências necessárias
para que, nas futuras negociações, a previsão constante
no ACT se limite à garantia do
benefício de assistência à saúde, sem previsão de qualquer
detalhamento do mesmo (Art.
15).
O direito à saúde dos trabalhadores de empresas públicas,
incluindo os petroleiros, está
duramente ameaçado pela resolução que resultará em mudanças drásticas nos convênios
médicos dos empregados das
estatais, como a Petrobrás.
Dentre outros pontos polêmicos, a resolução 23 exclui
os aposentados dos planos de
saúde, cobra mensalidade para
cada membro da família e limita
a cobertura somente aos filhos
até 24 anos que estejam cursando 3º grau.
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A resolução da CGPAR prejudica os trabalhadores, pois viola direitos adquiridos e assegurados em acordos coletivos de
trabalho, estatutos e convenções que regulam as entidades
de autogestão de saúde. Além
disso, fere a legislação, pois interfere em temas cuja competência é da Agência Nacional de
Saúde. Essas medidas impostas pelo governo, se não forem
revogadas, deixarão os programas de saúde caros e inacessíveis, minando gradativamente a
assistência. Enfim, essa resolução da CGPAR, que em sua
redação dá a entender que não
há nenhuma preocupação com
a saúde dos empregados da estatais. É importante que todos
estejam inteirados sobre esse
assunto que atinge diretamente
a categoria petroleira.

Festas de final de ano reunem centenas de participantes
As festas em comemoração
aos 60 anos de fundação do
Sindipetro-LP, organizada pelo
Sindipetro-LP, nos dias 16 e 22
de dezembro, recebeu a participação de mais de 500 pessoas,
entre associados e dependentes, em São Sebastião e em
Santos.
O evento, regado a abundante churrasco, buffet, bebidas e
banda ao vivo, foi um momento
de rever amigos e juntar as famílias dos trabalhadores, que se
divertiram em ambiente agradável, seguros e com serviços de
primeira, elogiados pelos participantes.
Vejam algumas fotos das comemorações.
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UNIÃO DA CATEGORIA

III Coupesp unifica sindipetros de São Paulo
contra a privatização de refinarias
Quão grande é a Petrobrás?
Quais os impactos para a economia nacional se a empresa
for vendida? Qual sua função
social? Essas são algumas das
perguntas que precisam ser respondidas para a sociedade, contra a proposta de privatização
de refinarias e outros ativos da
companhia, já anunciadas pelo
governo de Jair Bolsonaro.
As perguntas surgiram em meio
as palestras que abriram o 3º
Congresso Unificado dos Petroleiros de São Paulo (Coupesp),
realizado na Escola Nacional
Florestan Fernandes, em Guararema, no sábado e domingo
(9 e 10 de fevereiro). Organizado pelos Sindipetros Litoral Paulista, São José dos Campos e
Unificado, o congresso recebeu
representantes dos Sindipetros
de Minas Gerais, Bahia, Espírito
Santo, Pará/Amazonas/Maranhão e Amapá, Rio de Janeiro,
Pernambuco/Paraíba,Paraná/
Santa Catarina e outras entidades. As palestras foram sobre a
conjuntura, refino e uma alternativa ao Plano Petros.
Se mesmo para os petroleiros
ainda é possível se admirarem
com o papel da Petrobrás no Brasil, os brasileiros ficariam impressionados se soubessem o tanto
que a empresa estatal fez e faz
pelo país. Durante a eleição de
2018 o tema privatizações foi levado para as ruas como pesqui-

sa eleitoral e rejeitado por 60%
dos entrevistados. No entanto, o
governo está passando por cima
da vontade da população e tem
reforçado ao mercado, está tudo
a venda!
Na mesa de abertura Paulo
Pasin e Sérgio Gabrielli, ex presidente da Petrobrás falaram sobre a conjuntura nacional e os
desafios da categoria petroleira
no próximo acordo coletivo de
trabalho que está sendo construído pelos sindicatos, diante
das investidas da empresa que
já vem, durante todo ano e fora
do acordo coletivo, retirando direitos e alterando as relações de
trabalho com propostas como o
Plano de Carreira e Remuneração (PCR).
O cenário desenhado para os
petroleiros não é dos melhores:
segundo o presidente da Petrobrás, outro economista da escola de Chicago indicado por Guedes, Roberto Castello Branco, a
empresa deverá privatizar muito
além dos 60% previstos pelo seu
antecessor, Pedro Parente e as
refinarias são a cereja do bolo.
Quem comprar uma refinaria
leva ainda uma rede de gasodutos, terminais e toda a infraestrutura que permitirá o estabelecimento de verdadeiros cartéis do
refino. “A cadeia de produção da
Petrobrás e toda sua infraestrutura foi desenvolvida para atender as necessidades e moldada

às particularidades de cada região do país. A venda das refinarias irá criar monopólios regionais, ao contrário de estimular a
concorrência, como querem nos
fazer acreditar o governo”, explicou Herbert.
Resoluções do 3º Coupesp
aprovada por ampla maioria
As resoluções tiradas no 3º
Congresso Unitário dos Petroleiros do Estado de SP foram:
- Deflagrar a mais ampla luta
contra o Plano Petros 3 e em
defesa do Fundo de Pensão da
categoria;
- Retomar as caravanas de luta
Contra o desmonte do Sistema
Petrobrás e em defesa das refinarias e subsidiárias do Sistema
Petrobrás;
- Mobilizar a categoria pela
reestatização da Vale e exigência de punição dos responsáveis pelo crime de Brumadinho
e contra o decreto 9355/18 que
aprofunda a privatização das

empresas estatais; organizar
uma caravana para o julgamento da ADIN 5942 no STF, no dia
27 de fevereiro em Brasília;
- Pressionar para construir
uma mesa única com a direção
da empresa, com o fim específico de defesa das refinarias
e terminais do Estado de São
Paulo e Oleoduto São Paulo-Brasília (Osbra), unificando os
petroleiros paulistas e das demais bases do Unificado na luta
em defesa da Petrobrás Estatal
e da soberania energética do
país, em prol dos interesses do
povo brasileiro e da geração de
empregos no setor petróleo;
- Realização do Fórum Unificado de Segurança, Meio Ambiente
e Saúde (SMS) em São Paulo;
- Fortalecer o Dia 8 de Março
e promover a realização de um
Encontro das Mulheres Petroleiras do Estado de São Paulo;
- Seguir promovendo a publicação do Boletim da Frente Petroleira Paulista.
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FIQUE ATENTO!

Decisão da ação de PLDL-71 movida pelo Sindipetro-RJ não beneficia petroleiros de outros estados
Da mesma forma, se o governo
propuser a desvinculação do Benefício de Prestação Continuada
(BPC), que garante um salário mínimo mensal a idosos com mais
de 65 anos que estão abaixo da
linha da pobreza, pagando menos
a eles, também terá dificuldade
para aprovação o pacote.
Devido ao grande interesse dos
petroleiros do Litoral Paulista,
que têm replicado matérias sobre
ação de Participação de Lucros
Decreto Lei 1971/82 (PLDL-71),
movida pelo Sindipetro-RJ e que
já está em fase de cálculo na
base Rio de Janeiro, a decisão da
Justiça não se estende para outras regiões do país, portanto, não
beneficia os petroleiros do Litoral

Paulista. O jurídico do Sindipetro-LP irá confrontar o judiciário para
que esclareça este ponto e assim
que obtivermos uma resposta
orientaremos a categoria.
Orientamos aos petroleiros das
bases do Sindipetro-LP que não
forneçam dados pessoais ou entrem em ação com outros escritórios de direito que ofereçam esse
tipo de processo, prometendo
resolvê-lo rápido, sem antes procurar o jurídico do sindicato, que
já tem ação sobre o tema em andamento e que aguarda posicionamento da Justiça.
Em processos que tratam sobre relação de consumo o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) tem
interpretado que o dispositivo da

DIA 28 DE MARÇO

Participe da nossa assembleia
de Prestação de Contas
No próximo dia 28 de março
(quinta-feira), os associados da
ativa, aposentados e pensionistas têm compromisso agendado com o Sindicato: acontece
na sede do Sindipetro-LP, em
Santos (Av. Conselheiro Nébias,
248 – Vila Mathias –Santos às
17h30, em primeira chamada, e
às 18h00, em segunda chama-

da (com transmissão por videoconferência para os companheiros da sub-sede), a assembleia
de leitura, discussão e aprovação ou não do Balanço Orçamentário do Sindicato referente ao exercício de 2018, com o
respectivo parecer do Conselho
Fiscal.
Participe!

lei que regula o limite geográfico da Ação Civil Pública, como
o movido pelo Sindipetro-RJ,
vai contra o que diz o Código de
Defesa do Consumidor, portanto
seria inaplicável, por exemplo, ao
Litoral Paulista.
O Tribunal Superior do Trabalho
(TST), em 2013, regulou sobre a
possibilidade de ingressar com
ação civil pública de abrangência
nacional nas capitais de Estados,
no entanto, o acórdão do processo promovido pelo Sindipetro-RJ
não trata de sua abrangência.

do Decreto Lei 1971 esta PL foi
duodecimada, ou seja, dividida
em 12 partes, e incorporada à remuneração sob a forma de vantagem pessoal. Por possuir natureza salarial e sobre ela incidir
contribuição para a Previdência
Social, deve ser considerada salário de contribuição para fins de
cálculo do benefício inicial nos
termos do regulamento da Petros.
A ação no Rio de Janeiro está
em fase de cálculo, aguardando
o pronunciamento do Juiz a respeito de como será feito o pagamento, pois o sindicato solicitou
Sobre a ação de PLDL perícia contábil sobre a folha de
(VLDL/1971)
pagamento da Petros, de forma a
A Petrobrás pagava PL aos em- abranger o maior numero de bepregados e em 1985, em virtude neficiários.

SE ESTÁ RUIM VAI FICAR PIOR

Reforma da Previdência retira direitos e
aumenta tempo de contribuição
Uma proposta com novas regras para a aposentadoria foi
assinada pelo presidente Jair
Bolsonaro no dia 20 de fevereiro e enviada ao Congresso
para votação. O texto estipula
uma idade mínima para se aposentar: 65 anos para homens e
62 para mulheres.
O tempo mínimo de contribuição passa de 15 para 20 anos.
A proposta também acaba com
as aposentadorias por tempo
de contribuição, após um período de transição.
O período de transição deve
ser de 12 anos. Atualmente é
necessário que o cidadão comprove o tempo total de 35 anos
de contribuição, se homem, ou
30 anos de contribuição, se
mulher.
Outra mudança é que os trabalhadores que ganham acima
de um salário mínimo precisarão contribuir por 40 anos para
conseguir 100% do salário de
contribuição, ou seja, R$ 5,839
mil.
O governo calcula que a reforma vai permitir uma economia de mais de R$ 1 trilhão nos
próximos dez anos.
Por se tratar de uma proposta de emenda constitucional
(PEC), a reforma da Previdência precisa ser votada em dois
turnos na Câmara e depois no
Senado, com apoio de no mínimo dois terços dos deputados
e dos senadores em cada vo-

tação.
A Reforma da Previdência
Social é um conjunto de alterações nas regras previdenciárias do Brasil, discutidas pelo
Governo Federal junto ao Congresso Nacional.
Outras mudanças
A proposta de reforma da Previdência prevê um valor menor
para a pensão por morte. Pelas
regras atuais, se o segurado
que morreu já era aposentado,
a pensionista recebe o mesmo
valor que era pago de aposentadoria. Pela nova proposta
pelo governo, a pensão seria
de 60% do benefício, acrescido de 10% por dependente, em
vez de 100%. Uma tremenda
queda no orçamento.
A proposta da reforma da
Previdência também aumenta
a idade de acesso ao Benefício de Prestação Continuada
(BPC) de 65 para 70 anos e
desvincula o seu valor do salário mínimo. Atualmente, esse
benefício consiste em uma renda de um salário-mínimo para
idosos e deficientes que não
tem como se manter e não possam ser mantidos por suas famílias e está previsto e previsto
na Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS), em seu artigo
20. Com a reforma da previdência esse valor passa a ser
de R$ 400.
A aposentadoria rural possui

regras mais amenas do que
os trabalhadores urbanos. O
trabalhador rural tem o direito
de se aposentar aos 55 anos
(para mulheres) e 60 (para homens), sem precisar cumprir a
exigência mínima de 15 anos
contribuição feita ao trabalhador urbano.
O atual governo estuda transformar a aposentadoria rural
em benefício assistencial, resgatando seu status anterior à
Constituição Federal de 1988,
quando já era considerada assistência social.
A ideia por trás desse retrocesso é construir um novo
modelo para o pagamento de
benefícios assistenciais, com
a possibilidade dos segurados
solicitarem mais cedo a ajuda
do governo, desde que aceitem receber um valor abaixo
do salário mínimo.
Pessoas “em condição de
miserabilidade” e que não te-

nham conseguido contribuir à
Previdência pelo tempo mínimo exigido para a aposentadoria receberão R$ 500 a partir
dos 55 anos. O valor aumenta para R$ 750 a partir dos 65
anos.
Haverá ainda um benefício
“extra” para pessoas acima de
70 anos e que tenham contribuído por ao menos dez anos
ao INSS. Esse período é insuficiente para pedir aposentadoria, mas vai garantir um adicional de R$ 150.
Outro ponto bastante controverso é a ideia do governo é
que quem entrar no mercado
de trabalho, a partir de agora,
passe a poupar dinheiro em
uma conta individual para pagar pela própria aposentadoria
no futuro — o chamado regime de capitalização. Quem já
contribui para o sistema atual
precisará encarar algumas mudanças nas regras.

Proposta alternativa ao atual
equacionamento e a um Petros 3
A proposta vem sendo
constru
ída no campo do Fórum de Defesa dos participantes da Petros, campo que
a FNP conscientemente aglu
tinou para organizar as lutas
polí
ticas, técnicas e jurídicas
– a partir daqueles que sempre lutaram contra a reforma
da previdência nas estatais,
que dentro da Petrobrás ficou
carimbada como Repactuação – reforma que consolidava a reti
rada de direitos dos
trabalhadores, fragilizando as
fontes de custeio do plano,
as obrigações das patrocina
doras. Este campo vem se
amplian
do e constituindo, de
fato, uma ampla unidade em
torno da defesa dos partici-

pantes da Petros.
Até agora avançam no âmbito do fórum, as simulações
considerando o atual déficit,
bem como o que já se avizinha no fechamento do ano de
2018, que teria que ser equacionado, já em 2019, aumentando os descontos que vêm
sendo executados por for
ça
do atual PED, ou que, porventura, estejam suspensos
por liminares da justiça. Desta
forma, se buscam alternativas
que, juntas, somem e respon
dam à magnitude dos déficits
do plano, mas que, também,
no curto prazo, reduzam os
descontos totais, mino
rando
os danos que tem sofrido cada
participante. Link da apresen-

tação do Tedesco: https://bit.
ly/2AOnxhc
Portanto, a proposta Alternativa ao PED visa mitigar seus
danos e o impacto sobre os
participantes, preservar a estrutura do plano de Benefício
Definido (PPSP), os direitos,
cobrar responsabilidades e
promover a sustentabilidade.
É uma contraposição técnica,
política e jurídica à atual proposta de PED das direções da
Petrobrás, Petros e dos governos de plantão, proposta
que, a nosso ver, acabará por
inviabilizar o PPSP (Benefício
Definido), viabilizar um novo
ataque com uma ampla, geral
e irrestrita repactuação com
o lan
çamento de um “novo

plano” (Petros 3?), anulando
direitos, impondo calotes definitivos em prováveis passivos
(dívidas) e nas fontes de custeio do plano e, por consequência, das aposentadorias.
Tal formulação está em fase
de ajuste para ser levada a
deliberação pela categoria.
As entidades Representativas
de Participantes e Assistidos,
reunidas no Fórum em Defesa
da Petros e seus Participantes, estão analisando a proposta, buscando o consenso,
visando manter o Plano Petros
do Sistema Petrobrás – PPSP
garantindo sua viabilidade.
Texto extraído do site Sindipetro-RJ e redigido pelo jornalista, André Lobão.

VITÓRIA!

Justiça suspende cobrança de imposto de renda
sobre taxa extra do equacionamento da Petros
O Sindipetro-LP, em ação conjunta com os sindicatos que compõe a FNP, conseguiu na Justiça
tutela de urgência, suspendendo
a incidência do Imposto de Renda
sobre as contribuições extraordinárias instituídas para o equacionamento do Plano Petros BD. A
decisão abrange sindicalizados e
não sindicalizados.
Na sentença, a Juíza Federal
Substituta da 5ª Vara SJ/DF, Diana
Wanderlei deixou claro que a inci-

dência de imposto não se aplicava
na taxa extra. “Portanto, tendo em
vista a discordância da natureza
jurídica das contribuições vertidas
aos planos e previdência complementar e da alegada ausência de
fato gerador e de bitributação, uma
vez que não há acréscimo patrimonial e nem aquisição de renda
a ensejar a tributação, tenho que a
decisão deve ser concedida”, concluiu a juíza.
Em setembro de 2018 o Tribu-

nal Regional Federal da 1ª Região, através do juiz Renato Coelho Borelli, da 5ª Vara Cível, havia
deferido liminar suspendendo a
cobrança sobre a taxa extra do
equacionamento, porém determinava que o repasse do desconto relativo ao Imposto de Renda
fosse depositado em juízo, de
modo identificado quanto ao contribuinte. A Petrobrás, por sua
vez, recorreu da decisão, alegando dificuldade e alto custo para

atender a liminar.
Lembrando que a cobrança da
taxa de equacionamento do Plano Petros está suspensa para os
petroleiros lotados nas bases de
abrangência do Sindipetro-LP.
A decisão da Juíza Diana Wanderlei atende as bases da FNP
que não conseguiram a suspensão da cobrança da taxa de
equacionamento da Petros e salvaguarda os petroleiros do Litoral
Paulista de cobranças futuras.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Dia de luta, resistência e evento no Sindipetro-LP

N

o dia 8 de março comemoramos o Dia Internacional da Mulher,
data importante para a conscientização sobre os problemas que ainda são recorrentes
às mulheres e uma oportunidade de pais, namorados, filhos e amigos prestarem suas
homenagens a este ser forte
e sensível, capaz de provocar
mudanças ao seu redor, apenas por sua presença e talvez
algum olhar de reprovação
naqueles momentos em que
a truculência masculina se impõe em um ambiente coletivo,
mal acostumados aos séculos
de discriminação e poder por
eles estabelecidos.
O Dia Internacional da Mulher teve início no chão de fábrica, como muitas de nossas
lutas.
O princípio da luta pela isonomia de direitos ficou conhecido como um dos dias mais
sangrentos da história contemporânea.
O Dia 8 de março de 1857,
começou como um outro
qualquer para operárias de
uma fábrica de tecidos, situada na cidade de Nova Iorque,
nos EUA. Também como em
outros dias, mais uma vez essas mulheres passariam extenuantes 16 horas de trabalho, em local insalubre, para
receberem cerca de um terço
do que recebiam os homens,
mesmo executando as mesmas funções.

através do Departamento de
Mulheres, convida toda a categoria petroleira – homens e
mulheres – a participar desta
atividade.

Insatisfeitas com a situação
que não previa mudanças, e
cansadas de tanta exploração,
declararam greve, ocupando a
fábrica para reivindicar melhores condições de trabalho.
A manifestação foi reprimida
com violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Cerca
de 130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato totalmente desumano.
As consequências do fim trágico dessa história não poderia
morrer com essas mulheres.
Depois de 162 anos do assassinato dessas guerreiras, no
dia 8 de março de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que
a data passaria a ser o “Dia
Internacional da Mulher”, sendo reconhecido mundialmente

somente no ano de 1975, por
meio de um decreto, no qual a
data foi oficializada pela ONU.
Ato no centro de Santos
Com o tema “8 de março: Dia
Internacional de Luta da Mulher!”, será realizado no Centro de Santos ato unitário das
mulheres trabalhadoras e estudantes em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher, que
acontece na sexta-feira (8).
A manifestação promete tomar as ruas de Santos, sendo
que a concentração será na na
Estação da Cidadania (Avenida Ana Costa, 340 x Francisco
Glicério). A programação do
evento ainda não foi concluida, mas assim que obtivermos
informações iremos divulgar
no nosso site e redes sociais.
O Sindipetro Litoral Paulista,

Evento na sede do Sindipetro-LP
No dia 15 de março (sexta)
o Sindipetro-LP irá promover
uma tarde de cinema, debate,
chá da tarde e relaxamento
para aposentadas, pensionistas e mulheres da categoria
petroleira.
O evento que começa às
14h terá apresentação do filme “Acorda Raimundo... Acorda” que é um curta metragem
criativo para fazer o debate
sobre a opressão da mulher
na sociedade capitalista.
Após a exibição a diretora
do Departamento das Mulheres, Fabíola Calefi, irá debater
a questão da mulher no cenário atual.
Logo após, será servido chá
da tarde no salão de festas do
Sindicato e serão disponibilizadas massagens e tratamentos
para relaxamento. Compareça!
Litoral Norte
O evento acontece no dia 20
de março (quarta-feira) das
13h às 16h.
A data contara´ com a exibição de um filme e debate com
o diretoria do Sindipetro-LP,
Fabíola Calefi. Para encerrar
o dia será servido um chá da
tarde.

