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CAMPANHA REIVINDICATÓRIA 2013 SE APROXIMA
7º Congresso da FNP discutirá a pauta histórica da categoria com uma
importante tarefa: elaborar propostas que expressem a opinião dos trabalhadores. Para isso, é importante a sua participação ativa.

E

ntre os dias 4 e 7 de julho, em São Sebastião,
petroleiros de todo o país irão se debruçar sobre
a pauta histórica da categoria. É nesta data e local que acontecerá o 7º Congresso Nacional da FNP.
Questões salariais, condições de trabalho, AMS, Petros e Segurança estarão em debate, pois neste ano
iremos debater na campanha reivindicatória todas as
cláusulas - sociais e econômicas. Enfim, o congresso
irá armar a categoria para a campanha reivindicatória
2013. A categoria já sabe, a nossa data-base é 1º de
setembro. Mas desde já precisamos nos organizar e,
sobretudo, refletir sobre nossas principais demandas, reivindicações e necessidades.
Neste sentido, ganha fundamental importância a
participação ativa de todos os trabalhadores durante
este processo. Não queremos que apenas os participantes do congresso tenham a oportunidade de construir uma pauta reivindicatória que expresse a opinião
da categoria. Queremos que todos tenham a oportunidade de colaborar, seja enviando críticas, sugestões de
novas reivindicações ou perguntas. Enfim, queremos
construir coletivamente a nossa campanha.

Por isso, o Sindipetro-LP está articulando iniciativas para fomentar o debate. Em nosso site, e
também em nossos boletins eletrônicos, disponibilizamos por meio de um banner a pauta reivindicatória de 2012. Queremos que a partir deste
documento os petroleiros possam contribuir. Pedimos que todos opinem e enviem suas impressões
para o Sindicato, seja por meio dos diretores, seja
por meio eletrônico. Basta enviar um e-mail para
secretaria@sindipetrosantos.com.br, inserindo no
campo ‘Assunto’ a frase Sugestão ACT 2013.
Além disso, vamos incorporar outra iniciativa
ousada e, para nós, determinante: uma pesquisa
de opinião (veja no verso) com a categoria para
saber de cada um quais devem ser as prioridades
do ACT 2013. O questionário deve ser preenchido até o dia 2 de julho para que o Sindicato
possa encaminhar o resultado ao Congresso. As
pesquisas preenchidas serão coletadas no local
de trabalho, em todos os setores, pelos diretores do Sindipetro-LP. A participação de todos é
fundamental. Vamos à luta!

RESPONDA NO VERSO A PESQUISA DO SINDICATO SOBRE QUAIS
DEVEM SER AS PRIORIDADES DA CAMPANHA REIVINDICATÓRIA.
É MUITO IMPORTANTE SUA OPINIÃO!

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.

