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Fique por dentro

Reunião virtual com embarcados das plataformas estabelece
ações frente à pandemia e prejuízos causados pela empresa
Na sexta-feira (20) a diretoria e jurídico do Sindipetro-LP realizaram reunião ampliada com os petroleiros que trabalham embarcados nas plataformas da Petrobrás abrangidas pelo sindicato (Merluza, Mexilhão, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70). Em pauta,
treinamento online e presencial, hotel, transporte e acúmulo de funções, dentre outros assuntos que surgiram durante a reunião.
As perguntas dos trabalhadores foram respondidas pelo advogado do Sindipetro-LP, Dr José Henrique Coelho.

TREINAMENTO ONLINE E PRESENCIAL
Como tema inicial da reu-

curso e vão atender o cha-

nião, os embarcados ques-
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Segundo os traba-

tionaram sobre a forma que
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estão embarcados, duran-
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AÇÕES EM ANDAMENTO
O atendimento do jurídico

algumas plataformas, como

foi mantido, mesmo durante

Mexilhão,

não

preenchem

os períodos de afastamento

corretamente o PPP, mas o

devido à pandemia. As ações

jurídico tem obtido êxito e
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Segundo Coelho,

Estamos mobilizados!

NOVAS ATRIBUIÇÕES – ARMADILHAS DO PCR
Se valendo do PCR, de acordo

quem se manteve no PCAC já
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sendo cobrados pela empresa

Segundo o jurídico do sindi-

a realizarem atividades que

cato, uma minoria dos traba-

não fazem parte de suas fun-

lhadores da Petrobrás (cerca de

ções. Para o jurídico, é preci-
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para anular o PCR, mas que está
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empresa alegava que a mobili-

ao novo plano dos petroleiros,

dade só seria possível dentro

é possível coibir abusos apre-

da empresa para quem mi-

sentando documentação que

grasse para o PCR. Além de não
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Ferramenta de luta

Para fortalecer a categoria, não fique só, fique sócio!
A disposição de luta dos
petroleiros dos turnos, terminais, prédios e plataformas
para defender um ACT digno e
manter direitos conquistados,
mesmo diante de todo o assédio e punições, demonstra
que a união da categoria pode
vencer o projeto privatista da
atual direção da Petrobrás.
A ferramenta para que essa
categoria permaneça forte e
unida tem nome e mais de 60
anos de luta: Sindicato dos
Petroleiros do Litoral Paulista.
O Sindipetro-LP se orgulha de sua tradição de luta e
combatividade. E se orgulha
de ter uma categoria participativa. Mas precisamos de
sangue novo, ideias novas,
gente disposta a construir coletivamente a luta em defesa
da Petrobrás e um novo sindicalismo, que esteja disposto
a superar os velhos vícios do

movimento sindical.
Neste momento de forte
crise e duros ataques, com
a nossa empresa na mira da
privatização e nossos direitos ameaçados, precisamos
mais do que nunca nos unir.
A reforma trabalhista e previdenciária, o fim do Ministério
do Trabalho além de impor
retrocessos históricos, traz
também um duro ataque à
organização dos trabalhadores e suas entidades. Cada
vez mais, governos e patrões
tentam enfraquecer o principal instrumento de organização da classe trabalhadora:
os sindicatos.
Além disso, a criminalização das lutas sociais, dos
sindicatos e todos aqueles
que se opõem ao governo de
plantão, é fundamental reforçar a sua entidade de classe.
Por isso, repetimos o lema de

nossa campanha permanente
de sindicalização: não fique
só, fique sócio!
Somente com uma categoria forte é possível proteger a
maior empresa do país da ganância do mercado e da sede
por lucro dos acionistas.
Para isso, contamos com
você. Por isso:
NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!
Como me sindicalizar?
Para se filiar ao Sindipetro-LP é só acessar o site www.
sindipetrolp.org.br, clicar na
barra “Sindicalize-se”, que
fica abaixo do logo do sindicato, baixar o formulário de
inscrição, preencher e enviar
por e-mail para secretaria@
sindipetrosantos.com.br ou
entregar pessoalmente a
qualquer um dos nossos diretores, na sede (Santos) ou
subsede (São Sebastião) do

Sindicato. A associação também pode ser feita através
do aplicativo do sindipetro-LP. Para isso, basta abrir
o aplicativo, clicar na aba
sindicalize-se e em seguida
abrir a aba ficha de filiação.
Após isso escolher a aba, ativo, aposentados ou pensionistas, preencher os dados e
enviar.
Para instalar é muito fácil:
acesse o Google Play ou Apple Store em seu celular e
no campo de pesquisa digite
‘sindipetrolp’. Nosso aplicativo estará disponível. Baixe
ele. Pronto, basta aguardar
o download completo para
acessá-lo e usufruir das facilidades disponíveis.
É importante destacar que
as fichas devem ser assinadas
e encaminhadas com copia
de fotos 3x4 do titular e dependentes habilitados.

