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Maior greve da categoria em 20 anos afetou a produção da Companhia, barrou
retrocessos no ACT e fortaleceu a luta contra a venda de ativos e a privatização

As primeiras lições de uma
		 greve histórica e vitoriosa
Q

ue se diga logo de cara: a greve dos
petroleiros foi vitoriosa. Não apenas por
sua duração (23 dias nas bases da FNP!),
por sua adesão (com coordenadores e supervisores
aderindo ao movimento), ou pela capacidade de
afetar a produção. Foi vitoriosa, sobretudo, porque
mesmo deflagrada em meio a uma conjuntura
acentuada de crise econômica e política foi capaz
de barrar os retrocessos em nosso ACT e pautar o
debate de uma Petrobrás 100% Estatal para além
dos muros da Companhia.
Relembremos: como parte do Plano de Negócios
e Gestão, como parte da intenção de tornar a venda
de ativos mais atrativa ao mercado, a direção
da empresa tentou impor um amplo processo de
desmonte dos benefícios econômicos e sociais
da categoria. Aumento abaixo da inflação,
congelamento dos valores de auxílios educacionais;
redução no percentual das horas extras; ataques
ao Benefício Farmácia (AMS); redução da jornada
de trabalho com redução salarial; alteração das
cláusulas da RMNR e RSR para dar fim às ações da
categoria na Justiça. Enfim, um pacote de maldades
de peso que a categoria conseguiu barrar na luta!
Além disso, embora a greve não tenha
conseguido barrar a venda de ativos, foi muito
vitoriosa na tarefa de apresentar à sociedade uma
saída dos trabalhadores perante os escândalos de
corrupção e o processo de desmantelamento da
empresa e seu caráter estatal. Ou seja, sob uma
perspectiva de classe, apresentamos qual deve ser a
saída para a crise da Petrobrás.

MAIS FORÇA PARA AS PRÓXIMAS LUTAS
Rompendo um longo período de desarticulação
das lutas, com campanhas reivindicatórias mornas,
a categoria sai da greve com o moral elevado,
orgulhosa da batalha travada e consciente de que
outras estão no horizonte. E o melhor: os petroleiros
estão agora mais fortalecidos para enfrentar os
ataques da empresa e do governo no próximo
período.
Sem dúvidas, estamos muito mais preparados. E
por vários motivos. Não é à toa quando afirmamos
que essa é uma greve pra chamar de nossa, ou
quando entusiasmados petroleiros afirmam que
essa foi “uma greve de verdade”. Retomamos
piquetes fortes nas portas das unidades, as
assembleias voltaram a ficar lotadas e a base
voltou a ter autonomia para organizar e construir
a luta com o Sindicato. Isso sem falar no enorme
papel positivo das novas tecnologias. Através
do facebook e principalmente do WhatsApp, a
categoria deu uma aula de comunicação.
O PROTAGONISMO DA JUVENTUDE
Um dos aspectos mais significativos da greve
foi o protagonismo da juventude petroleira - seja
aqueles com pouco tempo de casa, seja aqueles
mais novos de idade, na maior parte dos casos
com esses dois fatores se combinando. Esses
companheiros e companheiras, que até então não
tinham vivido nada parecido, sustentaram piquetes,
atos e fizeram do Sindicato a sua casa. Uma
escola de lutadores. E o melhor, tiveram o apoio

e a companhia de um importante setor da velha
guarda, que trouxe a experiência e a maturidade
de outras lutas, como a greve de 1995.
FNP COMO ALTERNATIVA DE DIREÇÃO
Bem que ela tentou reeditar o velho teatro com
a Companhia, mas não conseguiu. Apesar da FUP,
deflagramos a greve a partir das cinco bases da
FNP, onde a categoria já estava mobilizada com
atrasos e cortes de rendição desde 24 de setembro.
Essa iniciativa corajosa foi fundamental para a
vitória desta campanha. Impactou nacionalmente
a categoria, obrigando a direção governista à
aderir a greve iniciada três dias antes em nossas
bases. Um dos fatos mais marcantes foi certamente
a rebelião de importantes bases da FUP, com
destaque para Norte Fluminense e Espírito Santo,
quando ela tentou encerrar o movimento. Nas
redes sociais, viralizou as frases “fup pelega”,
“fup não me representa”. As derrotas da FUP
em assembleias em inúmeras bases, e mesmo
o desgaste nas bases que saíram da greve,
demonstraram pela primeira vez um repúdio
generalizado ao sindicalismo chapa branca,
de conchavo com a empresa e o governo, dos
dirigentes fupistas.
A FNP, mesmo com a tarefa de avançar em
diversos pontos, demonstrou ao longo desta greve
ser uma alternativa de direção efetiva, que não
foge à luta e atua de forma independente do
governo e da empresa.
LEIA MAIS NAS PÁGINAS A SEGUIR
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PETROLINO meteBRONCA!
RPBC
PAGO PELO ABREU. Na HDT de Diesel I teve pelego borracho que
disse que quem pagava o salário dele era a Petrobrás e por isso não
faria a greve. Ora, e quem paga o meu? Será algum parente dele, ou
o Abreu? É brincadeira, viu.
VOU ME PERDER, ME AFOGAR NA GANÂNCIA DO HE. Tem o pelego provocador. Teve outro na HDT que até postou uma musiquinha no Whatsapp pros companheiros que estavam do lado de fora:
“Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais/olha, quem
tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai”. Perdeu a vergonha
total esse nosso “herói”. Agora me diga, tem conta gorda que valha
mais que dignidade e companheirismo?
QUEBRADO, SIM, MORTO, NUNCA! Durante a greve, um pelego, que
já foi até cipista, mesmo depois de sofrer acidente de trânsito, ainda
mal conseguindo andar, superou tudo para faturar umas horas extras
no mole. Fechar e abrir válvulas, subir escadarias, tirar amostras com
certeza ele não fez, mas sentar o bumbum na cadeira e o narigão no
computador pra faturar hora extra, opa, deixa com ele!
MINHA GERÊNCIA, MINHA REGRAS. Na RPBC, o GG não deixa
peão tirar código 1052 porque diz que vai dar dobra. Só que para
o PELEGO, eventual de supervisor, ele libera abono chefia código
1067, mesmo gerando dobra, durante dois dias seguidos, logo depois da greve!! PELEGO sortudo não?!
EDISA
DESCULPE-NOS O TRANSTORNO: PELEGODUTO EM CONSTRUÇÃO
O que não faltou em dias de greve foi rota de entradas no EDISA/
Valongo pra fugir do movimento. Valia entrar por estacionamento, bicicletário, Docas... Na próxima só falta construir um túnel pra pelego
não encarar a realidade.
ECONOMIA PRA GRINGO VER. Durante a greve contenção de gastos
também não foi problema. Foi um tal de instalar computadores no prédio da Conselheiro Nébias (já desativado), marcar viagens, carro chegando às 5h. É nessas horas que o discurso da gerência cai por terra.
CONTA TUDO PRA SUA MÃE, PELEGO! No Edisa, teve fura greve
que chamou a Polícia Militar por ter sido chamado de pelego. A PM
foi acionada e todos que estavam na greve soltaram um sonoro PELEGO ao cidadão. O sujeito ficou vermelho e entrou para trabalhar.
O policial, claro, deu gargalhadas. Sugiro que esse aí pegue um dicionário para ver o significado de pelego.
UTGCA
ALÉM DE PELEGO, DEBOCHADO. Diante de um forte dia de sol,

com o pessoal da greve firme no piquete da UTGCA, um gerente da
operação desdenhou da greve na unidade com o comentário “vocês
poderiam estar na praia”. Sarcasmo e desrespeito com todos que
estavam reivindicando um ACT digno e uma empresa 100% pública.
Quando chegar o contracheque com aumento ele vai bem lembrar
dos camaradas que tentou sacanear.
ALEMOA
TEM PÃO DE METRO? TEM SIM SENHOR! Para pelego e grupo de contingência teve pão de metro de padaria super cara de Santos. E a contenção de despesas? Durante a greve, pros pelegos, não teve economia.
APROVEITA QUE NINGUÉM TÁ VENDO. Teve técnico de manutenção
operando a caldeira durante a greve. O IBP vai ficar sabendo! Gerentes do terminal burlando NR 13, NR 20 e legislação trabalhista. Tudo
para não fazer acordo com o Sindicato sobre o grupo de contingência.
À ESPERA DE UMA GREVE. Tem operador que não pode ouvir falar
de trabalhar que já sai correndo pra posto médico alegando problemas de saúde sérios e graves que o impedem de voltar ao turno. Mas
em época de greve, milagrosamente parece que as doenças somem,
o cara trabalha 12h no período noturno. Companheiro, com saúde
não se brinca! Agora, já que está se sentindo melhor, pode voltar a
compor o quadro dos operadores do turno, que está desfalcado!
DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS. A empresa quer tratar os atrasos
realizados antes da greve como “troca de horário” na folha dos
operadores. Toda essa manobra pra não pagar como hora extra. E
as horas extras dos pelegos e contingência, vão ser tratadas como
banco de horas também?
PILÕES
PETROLEIRO CEDIDO ESPERTINHO. Tem operador aplicador de
atestado e apreciador de zero hora, que não quis fazer greve, porque acha que assunto da Transpetro não é problema dele, porque
ele é Petrobrás cedido. Então volta para a Holding!
AEROPORTO DE ITANHAÉM
FOI POR MEDO DA GREVE. No Aeroporto de Itanhaém teve pelego
saindo pelos fundos, achando que era celebridade. Nem deu as caras no
saguão da Petrobrás. Como passou no raio-x ninguém sabe. Durante a
greve, como pudemos perceber, não existe padrão e a Companhia “abre
exceções” para pelegagem.
CORAGEM DE PELEGAR, MAS NÃO DE ENFRENTAR OS COLEGAS
O que mais tinha no Aeroporto de Itanhaém era pelego envergonhado, que chegava antes das 6h e se escondia na sala de briefing só
pra não falar com seus colegas que lutavam pelo direito de todos.
Esse esforço todo pra pelegar não poderia ser usado pra lutar?

EXPEDIENTE DE FIM DE
ANO DO SINDIPETRO-LP
O atendimento ao público no
Sindipetro-LP, na sede em Santos,
Subsede, em São Sebastião,
e na Delegacia Sindical, em
Caraguatatuba, se encerrará neste
ano no dia 18 de dezembro (sextafeira), devido às férias coletivas dos
funcionários e festas de fim de ano.
As atividades serão retomadas em
4 de janeiro de 2016, no horário de
segunda à quinta das 8h às 12h e
das 14h às 18h, e nas sextas das 8h
às 12h e das 13h às 17h.
Apesar de não haver expediente
no sindicato neste período, os
diretores (liberados e da base)
estarão de plantão. O contato
pode ser feito, normalmente, pelos
celulares (para conferir a lista

PETROS
FERNANDO SIQUEIRA REALIZA PALESTRA
NA SEDE DO SINDIPETRO-LP

completa, acesse nosso site).
ESTACIONAMENTO
Em virtude da confraternização dos
funcionários, no dia 21 de dezembro
o expediente do estacionamento do
centro será até o meio dia. O local
funcionará até o dia 24 de dezembro,
nesta data, excepcionalmente, das
7h às 13h, com retorno no dia 26,
no mesmo horário e no dia 28 em
diante, das 7h às 19h. No dia 31, o
estacionamento abrirá somente das
7h às 13h, com retorno dos trabalhos
em horário normal no dia 4 de janeiro.
Desde já, os funcionários do
Sindipetro-LP e diretoria desejam a
todos um Feliz Natal e Próspero Ano
Novo!

O endividamento da Petros, que hoje registra mais
de R$ 10 bilhões de déficit
técnico, o que representa
18% do patrimônio do Benefício Definido (BD), é uma das
preocupações dos petroleiros. Mesmo garantida pelas
reservas mensais, propriedades e investimentos, quando
os investimentos superam
10% do total das reservas,
cria-se o déficit técnico.
Sobre esse assunto e outras questões envolvendo o
plano Petros, Fernando Siqueira, representante dos

trabalhadores no Conselho
Fiscal do fundo de previdência dos petroleiros, fará
palestra no auditório do Sindipetro-LP, em Santos, com
transmissão ao vivo, para a
sub-sede em São Sebastião.
A palestra, promovida pelo
Departamento de Aposentados e Pensionista (DAP), faz
parte da reunião mensal dos
aposentados, que será realizada no dia 27 de janeiro de
2016, às 17h.
Participe da reunião e tire
suas dúvidas com o palestrante.

BALANÇO DA GREVE

PODERÍAMOS MAIS SE NÃO FOSSE A TRAIÇÃO DA FUP
Apesar do justo sentimento de vitória que cerca a
categoria após a greve, todos nós sabemos que era
possível arrancar mais vitórias. Poderíamos mais se não
fosse a traição da FUP, que resolveu no momento mais
maduro da mobilização indicar a aceitação da proposta
da companhia.
Poderíamos, no mínimo, arrancar da direção da
Petrobrás a garantia, por escrito, de nenhuma punição
aos grevistas e o abono integral dos dias parados. Basta
lembrar que a continuidade da luta nas bases da FNP e
nos sindicatos onde o indicativo de aceitação foi rejeitado
fez a empresa apresentar um recuo parcial: a discussão
dos descontos somente em janeiro - antes, a empresa
apresentava como “proposta” já descontar esses dias. Não
consideramos este recuo uma vitória, no entanto sinaliza
que a continuidade da luta seria sim capaz de dobrar
a empresa. Fora isso, era legítima e possível a luta por
aumento real. Levantamento efetuado pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese) mostra que, de 309 acordos salariais fechados
pelos trabalhadores de todo o país no primeiro semestre
do ano, 73,5% tiveram aumento real de salário e 12,3%
foram reajustados pelo INPC, totalizando 85,8% categorias
profissionais com aumentos iguais ou maiores que a
inflação.
No entanto, não se restringe ao desfecho da greve
os erros cometidos pela direção fupista. Basta lembrar
que desde o início da campanha a FUP desprezou a luta
pela manutenção de nossos direitos, afirmando que o
importante neste momento era a luta pela Pauta Brasil,
que tratava a venda de ativos como um ataque descolado
da tentativa de retirada de direitos. Neste sentido, foi
um grande acerto da FNP combinar a lutra contra a
privatização com a campanha pelo ACT, uma vez que
sempre foram lutas interligadas. Corretamente, avaliamos
que a defesa dos nossos direitos era a defesa de uma
Petrobrás 100% Estatal.
Não podemos nos esquecer do enorme crime que
representou a enrolação da FUP em marcar a greve. Ao
adiar a deflagração da greve, iniciada em suas bases
somente após o start nas bases da FNP, os dirigentes
fupistas invialibilizaram a necessária e estratégica
unidade dos petroleiros com os bancários. A separação
das campanhas diminuiu nosso poder de fogo.
Entretanto, o que prevalece é a rebeldia e coragem

CONFIRA NA TABELA O QUE A CATEGORIA CONQUISTOU ATRAVÉS DA GREVE
CLÁUSULA MODIFICADA
Tabela Salarial
THM
Serviços Extraordinários
Cláusula nova – Banco de
horas Treinamento
Auxílio Almoço

Gratificação Campo
Terrestre Produção
RMNR

Contribuição Grande Risco
Benefício Farmácia

Jornada de Trabalho

Redução de Jornada
Funcionamento das Cipas

Monitoramento ambiental e
biológico
Doença profissional

PRIMEIRA PROPOSTA
Reajuste de 5,73%
Modificação da redação por texto
que especificava proporção de 1/6.
Podendo influenciar nas ações de DSR
Redução de horas extras de 100%
para 80%
Criação de Banco de Horas em casos
de treinamento
Vale almoço sem aumento R$ 848,32
e aumento do vale refeição de R$
916,30 para R$ 968,88
Aumento de R$ 900,40, para R$
987,83
Reajuste de 5,73%
a empresa altera toda a redação da
cláusula que trata da RMNR para que
conste expressamente que, todas as
cláusulas dos acordos assinados
desde julho/2007, quando foi
implantada a RMNR, devem ser
interpretadas de modo que, no
cálculo do complemento da RMNR,
devem ser incluídos todos os
adicionais recebidos pelo trabalhador
Reajuste em 5,73%
Companhia ofereceu reformulação do
benefício, adotando modelo de
custeio da AMS (Grande Risco e
Pequeno Risco)
Inclusão de novo regime
administrativo. Reflexo de HE no DSR
em 1/6, que poderia influenciar nas
ações de DSR
Redução de Jornada com redução de
Remuneração
Modificava o termo “trabalhadores”
para “empregados”, restringindo o
conceito para apenas empregados
próprios
Texto alterava “pela equipe técnica
de higiene pessoal” para “por
profissional integrante de SMS”
Alterava a redação, com inclusão de
“comprovadamente adquirido na
Companhia

PROPOSTA ASSINADA
Reajuste de 9,53%
Mantido o texto do ACT
2013/2015
Mantido os 100% de HE
Foi retirada da proposta
assinada
Auxílio almoço passou de
R$ 848,32 para R$ 929,28.
Vale refeição passou de R$
916,30 para R$ 968,88
Passou de R$ 900,40 para R$
1081,97
Reajuste de 9,53% e a
manutenção da cláusula

Reajuste de 9,53%
Reajuste nos valores de
contribuição e manteve o
mesmo formato do ACT
2013/2015
Voltou à redação do ACT
2013/2015
Cláusula retirada
Manteve o texto do ACT
2013/2015
Manteve o texto do ACT
2013/2015
Manteve texto do ACT
2013/2015

da categoria. Apesar da FUP, deflagramos a greve e construímos uma mobilização
histórica e vitoriosa, com amplo sentimento de solidariedade e união entre todas as
bases petroleiras. Além disso, elevamos nossa consciência de classe; hoje, o petroleiro
sabe mais do que nunca que não é possível vencer sozinho. A unidade com as demais
categorias, com os movimentos sociais, os estudantes, demonstra ser uma necessidade
de todos aqueles que lutam contra os ataques dos governos e dos patrões.
Cabe agora à FNP, que demonstrou ser uma alternativa de direção capaz de
mudar o movimento sindical petroleiro, dar todo apoio e estímulo às oposições
dos sindicatos da FUP. É hora de retomar os 17 sindipetros pra luta! Nesta greve, a
categoria demonstrou estar disposta a construir um novo futuro.

PRÁTICAS ANTISSINDICAIS SERÃO DENUNCIADAS
A greve dos petroleiros encerrou com
algumas vitórias e muitas pendências, dentre
elas e principais a reparação das práticas
antissindicais cometidas pelas gerências ao
longo das mobilizações.
Foram 23 dias de luta, tensionada por todo
tipo de práticas antissindicais. O assédio aos
trabalhadores foi a arma mais usada pelas
gerências, que não mediram esforços e nem
mecanismos para intimidar os grevistas.
Citando só alguns atos, houve gerente
ligando para a casa de petroleiros,
convocando-os para que fossem trabalhar
em horários em que não haveria piquetes nas
entradas das unidades; supervisores, coturs e
eventuais fotografando e filmando os grevistas
presentes nos piquetes; repressão policial,
acionada pelas gerências das unidades,
com direito a desfile de armamento pesado
e intimidação dos grevistas, culminando em
nossa base com a prisão de dois dirigentes em
um ato pacífico no Edisa Valongo, em Santos.
Tratar trabalhadores como inconvenientes é
no mínimo um desrespeito à força de trabalho
e às leis do país. Depois de verem seus

pedidos de liberação da entrada da UTGCA
para passagem de caminhões negados pela
Justiça do Trabalho, que foi taxativamente
favorável ao movimento de greve e a
negociação entre empresa e Sindicato, a
gerência da unidade, por meio de um de seus
fornecedores, denunciou o fechamento de uma
“via pública” por manifestantes, sendo que a
entrada da unidade é restrita a pessoas não
autorizadas. Tal fato serviu de argumento ao
nosso corpo jurídico, que derrubou a tese de
acesso restringido por manifestantes, o que
permitiu a volta do piquete até o fim da greve.
No Terminal da Alemoa e no Tebar houve a
“importação” de pelegos de outras unidades
do país o que feria a lei de greve. Além disso,
teve téccnico de manutenção operando
caldeira e engenheiro fazendo abastecimento
de barcaças, que é função de técnico de
operação.
Também cabe ressaltar o empenho
das gerências em ameaçar verbalmente
dirigentes sindicais. As ameaças sempre
se dão verbalmente e quando o assediador
é questionado por escrito, por e-mail, por

exemplo, sobre sua decisão de retaliação ao
trabalho sindical, o tom da conversa parte
para a cordialidade, e o que era ameaça
torna-se “orientação”.
Em nossa base, não restam dúvidas de que
as práticas antissindicais foram um elemento
a mais para a indignação e vontade de lutar
da categoria.
Todas as práticas antissindicais e de
assédio foram registradas pela diretoria
do Sindipetro-LP, sendo que muitas foram
denunciadas pelos trabalhadores durante os
protestos e já endossam processos que serão
movidos pelo Sindicato contra os assediadores
(civil e juridicamente).
Neste sentido, reafirmamos que nenhuma
punição será aceita pelo Sindicato.
Certamente, a Companhia tentará
desmoralizar os grevistas com todo tipo
de retaliação - muitas delas veladas. Por
isso, pedimos a todos os companheiros e
companheiras que comuniquem ao Sindicato
qualquer medida neste sentido para que todas
as medidas cabíveis sejam tomadas. Juntos,
somos mais fortes!
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A GREVE NO LITORAL PAULISTA
S

em dúvida o Litoral Paulista foi uma
das bases onde a greve foi mais forte
e radicalizada, afetando a produção,
ganhando adesão de “cargos de confiança”
e gerando repercussão na grande imprensa.
Aqui, a maior greve da categoria desde
1995 marcou a retomada do Sindicato pelos
trabalhadores.
Importante ressaltar que a greve atingiu
todas as unidades do Litoral Paulista. No
total, a média de adesão foi de praticamente
100% nos turnos e de 80% no ADM. Mesmo
no Edisa Valongo, em Santos, onde há
historicamente baixa adesão da categoria às
greves, a mobilização foi marcada por uma
participação muito maior dos trabalhadores.
No Tebar, destaque para a produção
que foi afetada em 20% e para a adesão,
ao longo da greve, de supervisores e
coordenadores. Foi um fato histórico. Na
UTGCA, destaque para o bloqueio do
carregamento de produtos como C5+
e GLP - iniciativa realizada na base do
convencimento com os motoristas de
caminhão. Essa medida gerou retaliação da
companhia, que por duas vezes usou este fato

como pretexto para suspender as reuniões
com a FNP. Além disso, destaque para a forte
união e solidariedade entre os trabalhadores,
que se revezarem em turnos de 12 horas no
piquete armado em frente à unidade, que
ainda contou com churrascos quase diários,
organizados pelos próprios trabalhadores.
Os operadores do Terminal da Alemoa
foram o primeiros trabalhadores a entregar
a unidade para o grupo de contingência.
No Terminal Pilões, onde a base sofre uma
pressão enorme da gerência por ser uma
unidade pequena, o que se viu foi uma
adesão cada vez maior ao longo dos dias.
Na RPBC, destaque para a produção
afetada em mais de 50%. Foram paradas
de forma antecipada para manuntenção,
por não ter contingente, as seguintes
unidades: UN, URA e URC. Já as unidades
UCP1, UV e UVV, tiveram que ser paradas
porque todos os operadores seguiram as
orientações do Sindicato. A gerência da
RPBC não quis assumir os impactos, mas
sabemos que a greve forçou as paradas
e reduziu a carga da refinaria para 12
mil m³/dia. Nas plataformas de Merluza

e Mexilhão, destaque para a decisão dos
grevistas de deixar as duas unidades nas
mãos dos grupos de contingência. Com isso,
a greve que antes era realizada com a não
emissão de PTs, passou a ser feita com o
desembarque de todos os grevistas. Esses
trabalhadores foram fundamentais, a partir
desta decisão, na criação e concretização
dos Grupos de Apoio - formados por
petroleiros da base que contribuíram com
os piquetes no Terminal Alemoa, Edisa
Valongo, RPBC e Pilões. Esses grupos de
apoio foram instrumentos importantes para
garantir que a greve fosse feita de fato na
porta da empresa, como sempre defendeu a
direção do Sindicato.
Outra marca da greve no Litoral Paulista
foram os vídeos com a participação
dos trabalhadores, sempre ao final das
assembleias. Essa iniciativa foi fundamental
para a defesa e concretização da unidade
nacional da categoria. Os petroleiros do
Litoral Paulista mais uma vez reafirmaram
o seu protagonismo no movimento sindical
petroleiros.
Parabéns!

COMEMORAÇÃO

FESTA CELEBRA OS 57 ANOS DO SINDIPETRO-LP NO ANIVERSÁRIO
DA ENTIDADE: DIA 19 DE DEZEMBRO, SÁBADO, EM SANTOS
Para festejar os 57 anos do Sindipetro
Litoral Paulista, convidamos todos os
associados a participarem da festa
de comemoração que será realizada
justamente na data de aniversário da
entidade: sábado, 19 de dezembro. O
evento será realizado na sede do Sindicato,
em Santos, das 13 às 21 horas, com direito

a churrasco, música ao vivo e bebidas
(cerveja, água e refrigerante).
Os 57 anos do Sindipetro-LP, num ano
em que a categoria protagonizou uma
greve histórica, reafirmam a entidade
como uma referência de luta e tradição do
movimento sindical brasileiro. Todos os
associados estão convidados para festejar

mais um aniversário daquela que é a casa
do petroleiro: o Sindicato. Vamos celebrar
o espírito de união e solidariedade que
marcou os 23 dias de greve em nossa base.
No Litoral Norte, para garantir a locação de
espaço com estrutura adequada, a diretoria
definirá uma data para o início do ano que
vem (2016).
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