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Próximo passo, definido pelas centrais, é o movimento #OcupeBrasília. Caravanas de todo o Brasil irão ocupar a capital do 
país no dia 24 de Maio. Sindipetro-LP organiza caravana para levar categoria petroleira em peso! Saiba mais na página 3.

Os trabalhadores (as), estudantes e lutadores 
(as) dos movimentos sociais da Baixada 
Santista fizeram uma vitoriosa Greve Geral 

no dia 28 de abril. Ruas vazias como se fosse 
feriado; garagens e terminais de ônibus sem 
qualquer movimentação; unidades produtivas do 
polo industrial de Cubatão completamente desertas, 
com os trabalhadores substituindo mais um dia de 
trabalho por um dia de protesto. Dessa vez, a tarefa 
foi sair às ruas para lutar contra as reformas da 
previdência e trabalhista, contra a terceirização.

Impulsionada e construída após diversas 
reuniões entre a Frente Sindical Classista, centrais 
e sindicatos da região, a greve geral conseguiu o 
apoio de boa parte da população. Carros de som 
e panfletos circularam pelas cidades dias antes da 
greve para informar e conscientizar os trabalhadores 
sobre a necessidade deste dia de luta. Quem 
saiu de casa foi para ajudar nos piquetes que se 
concentraram nas vias de acesso a Santos e Região. 

Em Santos, logo após bloqueios de vias, os 

grevistas se concentraram na Praça Mauá. Na 
sequência, cerca de 3 mil pessoas saíram numa 
grande passeata pelas ruas do Centro de Santos, 
fechando o dia em frente ao Fórum de Santos. 
Petroleiros das unidades operacionais da região e 
também do Edifício Valongo se incorporaram às 
atividades de rua, formando uma bonita coluna da 
categoria petroleira nas mobilizações.

A greve no Litoral Norte de São Paulo também 
foi forte. Organizada por movimentos sociais e 
sindicatos de Caraguatatuba e São Sebastião, 
a greve interrompeu as operações do Terminal 
Transpetro, em São Sebastião, da Unidade de 
Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA), em 
Caraguatatuba e operações no porto e prefeituras 
das duas cidades. Ocupando uma das pistas da 
Avenida Guarda Mor Lobo Viana, em frente ao 
Tebar, mais de 600 pessoas, entre servidores 
públicos, trabalhadores da construção civil, 
estudantes, portuários e petroleiros, seguiram em 
passeata, encerrando o ato público em frente ao 

posto do INSS. O ato foi considerado o maior dos 
últimos anos em São Sebastião.  

Foi a união de todos os sindicatos, centrais, 
estudantes e ativistas que fez a greve geral se 
tornar uma realidade em todo o país. Com este 
dia histórico, os trabalhadores e toda a população 
demonstram que não aceitarão calados os 
ataques que vêm sendo aplicados por um governo 
sem apoio popular e por um Congresso tomado 
por corruptos! Temer tem aprovação de apenas 
4% da população e para 92% dos brasileiros o 
país está no rumo errado! Ou seja, nenhum dos 
três poderes têm legitimidade e autoridade moral 
para seguir com esta política! Com o apoio da 
grande imprensa e aval da Justiça, o governo 
vêm impondo na base do acordão e às pressas 
medidas que prejudicam diretamente a vida do 
trabalhador. Por isso, o povo cansou de não ser 
ouvido e ter seus anseios ignorados. Por isso, os 
trabalhadores demonstraram disposição de lutar e 
capacidade para resistir com a greve geral.

em dia histórico, greve geral
parou a baixada santista



2 as reformas são ruins, mas o país precisa 
sair da crise. então, qual a alternativa?
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Não é verdade que sem as 
“reformas”o país não sai da 
crise. Governo de aluguel 

dos grandes empresários, Temer 
propõe sacrifício apenas à população 
trabalhadora e pobre deste país. 

Uma alternativa seria taxar as 
grandes fortunas - medida que 
consta na Constituição Brasileira, 
mas que nunca foi regulamentada. O 
Brasil é um país-maravilha para os 
milionários. Os lucros e dividendos 
distribuídos pelas empresas a seus 
sócios e acionistas, por exemplo, são 
completamente isentos de qualquer 
taxação. Estudos apontam que o país 
poderia arrecadar até R$ 100 bilhões 
por ano se houvesse uma política de 
imposto sobre as grandes fortunas.

Entretanto, isso exigiria que o 

governo se enfrentasse com os 
interesses daqueles que justamente 
financiam suas campanhas eleitorais. 
Enquanto fala em rombo da 
previdência, o governo até hoje se 
recusa a cobrar uma dívida bilionária 
das grandes empresas com o INSS: 
são mais de R$ 426,07 bilhões! 
Recentemente, para citar outro 
exemplo, o governo perdoou uma 
dívida de R$ 25 bilhões do Itaú com 
a Receita Federal. Uma ajuda no 
mínimo peculiar, já que o banco vem 
atingindo lucros recordes: aumento 
de 20% nos primeiros cinco meses 
de 2017 quando comparados a 2016.

Mas o perdão mais escandaloso, 
que pode se concretizar, é o de até 
R$ 105 bilhões (segundo projeções 
do TCU) para as empresas de 

telecomunicações. Uma proposta 
de “mudança regulatória” abre 
a possibilidade para que essas 
empresas (sobretudo a OI que pediu 
recuperação judicial) não devolvam o 
que devem à União.

Por fim, além de atuar em nome 
daqueles que os financiam, muitos 
políticos atuam em benefício próprio. 
Deputados e senadores devem R$ 3 
bilhões de impostos ao país!

Ou seja, dinheiro para tirar 
o país da crise sem atacar os 
trabalhadores tem! O que devemos 
nos perguntar, portanto, é com 
quais interesses, a serviço de quem 
Congresso e Temer governam. Para 
a população ou para os grandes 
empresários? Só a mobilização nas 
ruas pode virar esse jogo!

verdades e 
mentiras sobre 
a greve geral

Circularam várias informações falsas 
sobre as motivações da greve geral, 
tais como “a greve é só de sindicalista”; 
“para apoiar o Lula”; “para impedir 
o fim do imposto sindical”. Essas 
mentiras foram ventiladas por aqueles 
que defendem as “reformas” de Temer, 
essas sim as razões que motivaram 
a greve. Não é coincidência o fato de 
que um dos maiores difusores dessas 
mentiras, o MBL (Movimento Brasil 
Livre), vem defendendo esses ataques 
como necessários para “salvar o país”. 
O mesmo vale para a grande imprensa, 
que tentou esconder a greve e distorcer 
a sua pauta de reivindicações. Esses 
grupos de comunicação estão lucrando 
milhões com publicidade oficial do 
governo por apoiar as reformas. O 
dinheiro gasto por Temer com a Folha 
cresceu 84% de 2015 para 2016. Mais 
escandaloso ainda é o caso da Istoé, 
que recebeu R$ 386 mil em 2016, um 
aumento de 850% sobre 2015. A Istoé 
foi a revista que considerou Temer o 
homem do ano. Por que será?

Os trabalhadores cruzaram os 
braços e foram as ruas contra a perda 
de direitos! Não seria possível envolver 
mais de 40 milhões de brasileiros nessa 
greve, com mais de 1 milhão nas ruas, 
se fosse “coisa só de sindicalista”. E 
para aqueles que afirmaram que seu 
efeito seria pequeno, a própria elite do 
país confirma: ela parou o Brasil! Só 
no comércio nacional o impacto foi 
de R$ 5 bilhões, segundo estimativas 
da Federação do Comércio local 
(FecomercioSP).

Desde que assumiu 
a presidência, Temer 

vem demonstrando ser 
um legítimo defensor 
dos interesses da elite 

brasileira e internacional. 
Enquanto sacrifica o povo 

com as “reformas”, isenta 
os grandes empresários 
com perdões bilionários
de dívidas com o Estado

”
Na foto, sorriso estampado no rosto dos empresários que se reuniram com Michel 
Temer em junho de 2016. No canto esquerdo, Paulo Skaf, presidente da FIESP e um dos 
principais articuladres do impeachment de Dilma



17 de maio: dia nacional de lutas 3
Com foco nas unidades da 

Transpetro, os sindicatos 
da Federação Nacional 

dos Petroleiros (FNP) decidiram 
realizar mais um Dia Nacional 
de Lutas em suas unidades, 
dessa vez no dia 17 de maio.

O objetivo da federação, ao 
construir esta data, é demonstrar 
à direção da empresa a 
insatisfação da categoria com 
a retirada de direitos em curso. 
E, ao mesmo tempo, seguir 
mobilizando os petroleiros 
para pressionar a companhia a 
recuar na avalanche de ataques.

De maneira totalmente 
unilateral, e sem qualquer 
justificativa plausível, os 
trabalhadores do regime 
administrativo da subsidiária 
tiveram o café da manhã 

suprimido. Uma “economia” 
incompreensível, que afeta 
diretamente a saúde dos 
empregados, e que só se 
explica pelo objetivo de Parente 
e Temer de transformar a 
Petrobrás em uma empresa 
cada vez mais atrativa ao 
mercado internacional e, assim, 
facilitar a sua privatização 
aos pedaços. Privatização que 
passa, necessariamente, não 
apenas pela venda de campos 
de petróleo e de ativos valiosos, 
mas também pelo desmonte 
dos direitos conquistados pelos 
trabalhadores após anos de 
lutas. Do café aos campos de 
petróleo do pré-sal, da PLR à 
venda de ativos sem licitação 
e transparência, tudo está no 
alvo da agenda neoliberal do 

governo.
Neste sentido, é muito 

importante que a categoria 
compreenda o significado de 
cada ataque aplicado contra os 
seus direitos. É muito importante 
que nenhum direito retirado seja 
considerado como algo menor 
ou à parte do que vivemos hoje: 
um ataque brutal às nossas 
conquistas.

OS CRIMES DE PARENTE
Desde que assumiu a 

presidência da Petrobrás, Pedro 
Parente tem percorrido o mundo 
para privatizar a Petrobrás. E 
custe o que custar. Mais do que 
um governo de confiança da 
elite, Temer é o governo da elite! 
Por isso, não poupará esforços 
para entregar o Brasil às 

multionacionais. Neste contexto, 
destruir a Petrobrás e alardear a 
sua “quebra” está na ordem do 
dia. É este o modo mais eficaz 
de “justificar” a venda de ativos 
bilionários - estratégicos para a 
soberania nacional - a preço de 
banana.

As ações da FNP na Justiça 
contra a venda de ativos valiosos 
por valores escandalosos, e sem 
qualquer transparência, sem 
licitação, vêm servindo para 
denunciar as irregularidades 
cometidas por Parente, mas 
sozinhas - como já alertávamos 
- são insuficientes. A ação 
realmente efetiva para barrar 
esse verdadeiro black friday é a 
mobilização dos petroleiros e de 
todos os trabalhadores contra os 
ataques de Temer/Parente.

DIA É MARCADO POR MOBILIZAÇÕES NAS UNIDADES DA TRANSPETRO CONTRA A RETIRADA DE DIREITOS. 
CORTE DO CAFÉ DA MANHÃ PARA O TURNO, MAIS RECENTE ATAQUE AOS PETROLEIROS, MOSTRA QUE 
O PLANO PRIVATIZANTE DE PEDRO PARENTE E TEMER NÃO TEM LIMITES! DOS CAMPOS DE PETRÓLEO 
BILIONÁRIOS AOS BENEFÍCIOS MAIS BÁSICOS, TUDO ESTÁ NO ALVO DA AGENDA NEOLIBERAL DO GOVERNO

sindipetro-lp recebe inscrições para caravana a brasília até sexta (19)
#ocupebrasília

Depois da vitoriosa greve 
geral de 28 de abril, as centrais 
sindicais estão construindo 
uma grande Marcha Nacional 
a Brasília contra as reformas 
trabalhista e da Previdência, 
e a terceirização. No dia 24, 
trabalhadores de todo o país 
vão ocupar a capital federal 
para ampliar a pressão 
sobre os parlamentares no 
sentido de rejeitar as reformas 
encabeçadas por Temer.

O #OcupeBrasília será 

mais uma manifestação que 
vai unir trabalhadores de 
diversas categorias, estudantes 
e movimentos sociais para 
mostrar que não aceitaremos 
nenhum direito a menos. 
O Sindipetro-LP faz parte 
desta iniciativa, por isso irá 
enviar uma caravana de 
petroleiros para participar do 
ato. Sairemos, de Santos e 
São Sebastião, na terça-feira, 
dia 23 (horário a definir), e 
retornaremos ainda no dia 24, 

no final das atividades.
Mas atenção! As inscrições 

vão até o meio-dia de sexta-feira 
(19)! Você pode se inscrever 
pelo telefone (13) 3202.1102 
ou por e-mail; basta enviar 
mensagem para secretaria@
sindipetrosantos.com.br, 
informando nome, lotação e 
número de matrícula, inserindo 
no assunto do e-mail ‘Caravana 
#OcupeBrasília’. Pedimos que 
se inscreva o quanto antes, pois 
a organização da caravana 

depende da confirmação do 
número de pessoas inscritas. 
É muito importante que a 
categoria, entendendo o 
momento crítico pelo qual 
passamos, atenda ao chamado 
e faça parte deste movimento 
histórico, levando à Brasília a 
luta contra a venda de ativos 
e a privatização da Petrobrás. 
Quanto maior o #OcupeBrasília, 
maior a nossa capacidade de 
resistência e força para barrar 
os ataques de Temer! Às ruas!



4

FnP lança aPoio a candidatos nas eleições da Petros
De 12 a 26 de junho todos os 

participantes e assistidos da Petros 
poderão escolher seus representantes 
nos conselhos Deliberativo e Fiscal da 
Fundação. A votação será realizada 
pela internet e por telefone. Os eleitos 
exercerão a função por quatro anos.  

CANDIDATOS DA FNP
Nessa eleição, a Federação 

Nacional dos Petroleiros (fnp) apoia 
duas chapas. A Chapa 52 concorre 
ao Conselho Fiscal, tendo como 
titular Agnelson Camilo (Secretário 
Geral do Sindipetro PA/AM/MA/
AP) e suplente Adaedson Costa 
(Coordenador Geral do Sindipetro-LP 
e Secretário-Geral da FNP). Para o 
Conselho Deliberativo, a Federação 
apoia a Chapa 43 - composta por 

Ronaldo Tedesco (atual presidente 
do Conselho Fiscal da Petros), como 
titular, e Marcos André dos Santos 
como suplente. 

COMO VOTAR
Para votar pela internet basta 

acessar a Área do Participante, 
com login e senha, clicar no 
banner das eleições e confirmar o 
voto, fornecendo CPF ou data de 
nascimento. Quem preferir fazer a 
escolha por telefone, terá de usar 
uma senha específica para as 
eleições que será encaminhada 
pela Fundação. O participante só 
poderá escolher um candidato para 
cada órgão, independentemente 
do número de planos em que esteja 
inscrito. 

em  defesa do fundo de pensões

alteração no estatuto garante assembleia na 
porta da fábrica para petroleiros do turno

decisão histórica

No dia 3 de maio, em assembleia 
de alteração estatutária, os petroleiros 
e petroleiras do Litoral Paulista 
tomaram uma decisão histórica: 
agora, o Sindipetro-LP volta a realizar 
votações na porta das unidades 
operacionais. A decisão, é importante 
esclarecer, não exclui e nem substitui 
as assembleias na sede (Santos) e 
subsede (São Sebastião) da entidade.

O objetivo é garantir a 
participação dos petroleiros de 
turno que estiverem trabalhando 
no horário da assembleia. Para 
isso, será feita a votação na porta 
da unidade no mesmo dia, mas 
em horário diferente. Petroleiros do 
regime administrativo e do regime 
de turno, que estiverem em folga, 
seguem tendo como compromisso 
comparecer às assembleias na sede e 
subsede. Cabe lembrar que, até hoje, 
votações fora da sede e subsede eram 
permitidas apenas aos trabalhadores 

embarcados das plataformas 
(Merluza, Mexilhão e P-66).

Outro avanço neste tema está nas 
assembleias para fins específicos. 
Antes da alteração no estatuto, por 
exemplo, os petroleiros da RPBC 
não poderiam discutir estratégias 
de mobilização contra a redução no 
efetivo na porta da refinaria. Agora, 
passa a ser permitida a realização 
de assembleia na própria base 
quando estiver em pauta assuntos 
determinados e específicos como foi o 
caso da redução de quadro de turno 
da RPBC.

COMPROMISSO DE gESTãO
O debate sobre este tema foi um 

compromisso da atual gestão, quando 
ainda se apresentava enquanto chapa 
na última eleição da entidade. A 
mudança atende a uma reivindicação 
antiga de parcela importante da 
categoria. Para o Sindicato, ela vem 

ao encontro de um objetivo da atual 
diretoria: ampliar a participação e, 
com isso, a democracia das decisões 
tomadas pelos petroleiros do Litoral 
Paulista. Soma-se a isso, maior 
agilidade na tomada de decisões 
quando o que estiver em jogo for 
demandas/reivindicações de cada 
local de trabalho.

DEMAIS AlTERAçõES
Outras nove alterações foram 

aprovadas na assembleia. Todas 
elas já haviam sido discutidas na 
Convenção realizada no dia 22 de 
março. Neste espaço, os petroleiros 
presentes puderam discutir as 
propostas sugeridas pela direção do 
Sindicato e também aquelas enviadas 
por associados previamente. Algumas 
delas correspondem a adequações 
jurídicas, outras estão relacionadas a 
correções de informações e algumas 
tratam de mudanças no regime 

interno do sindicato. Todas elas estão 
em documento disponível no site do 
Sindipetro-LP, onde é possível ler o 
Estatuto antes e depois das mudanças 
aprovadas. Os trechos alterados estão 
devidamente destacados.

“Tivemos uma assembleia com 
bastante debate, como deve ser, e no 
final as dez propostas de alteração 
estatutária encaminhadas pela 
convenção que realizamos em março 
foram aprovadas. São mudanças que 
ajudam o sindicato a se organizar 
melhor em diversas áreas: nas lutas 
da categoria, na organização interna, 
na garantia do bom atendimento 
ao associado, na lisura do uso dos 
recursos da categoria. Mas, sem 
dúvida, a decisão mais importante 
foi a garantia de que todos os 
trabalhadores possam participar de 
nossas decisões”, afirmou Adaedson 
Costa, coordenador-geral do 
Sindipetro-LP.

As assembleias permanecerão na sede e subsede. No entanto, o grupo de turno que estiver no local de trabalho no 
horário da assembleia terá direito ao voto na própria unidade. Assim, não será excluído das decisões coletivas da 
categoria. As assembleias também passam a acontecer na base quando estiver em pauta assuntos específicos/locais.
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