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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E 
CULTURAL DOS PETROLEIROS

COMPAREÇA!

DIA 26 DE MARÇO, quinta-feira, ATENÇÃO:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A ASSEMBLEIA ACONTECERÁ NA SEDE DO SINDICATO (SANTOS), NO SEGUINTE HORÁRIO: 

ÀS 17H30, EM PRIMEIRA CHAMADA, E ÀS 18H00 EM SEGUNDA CHAMADA
OS COMPANHEIROS DE SÃO SEBASTIÃO ACOMPANHARÃO E PARTICIPARÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA

Na próxima quinta-feira (26/03) será realiza-
da a assembleia de leitura, discussão e aprova-
ção ou não do Balanço Orçamentário referente 
ao ano de 2014 da Associação Beneficente e 
Cultural dos Petroleiros, a ABCP. A assembleia 
acontecerá na sede do Sindicato, em Santos, às 
17h30 em primeira chamada, e às 18h em se-
gunda chamada. Os associados da subsede, em 
São Sebastião, poderão PARTICIPAR E acompa-
nhar por meio de videoconferência.

A ABCP é um instrumento de luta e solida-

riedade, um fundo de mobilização que garante 
a cobertura salarial em caso de  suspensões e 
demissões dos associados do Sindipetro-LP 
que forem punidos pela empresa por participa-
rem de mobilizações e greves em defesa da ca-
tegoria. Criada em em 1991, a ABCP é um fundo 
que surgiu a partir de contribuições de todos os 
associados do Sindicato – ativos, aposentados 
e pensionistas -, entre os anos de 1991 a 2004. 
Hoje, somente associados têm direito ao fundo. 
Compareça!

PAUTA DO DIA: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

No dia 29 de outubro foi realizada assembleia que elegeu a nova direção (2014/2017) da Asso-
ciação Beneficente e Cultural dos Petroleiros (ABCP), entidade responsável por gerir o Fundo de 
Assistência Financeira aos Associados, o Fundo de Greve. A Diretoria da ABCP  agora é composta 
pelos seguintes membros: Adelino Rafael Torres, Antônio Fernandes, Carlos Teobaldo da Silva, 
Eder Valdez Modesto, Fábio Alexandre Peres Loureiro, Fernando Malingre Magan, José Viana de 
Abreu, José Gonçalves, Manuel de Carvalho, Benedito, Rivaldo Ramos, Rafael Marcial Amazonas 
de Malingre, Antônio Carlos Spósito, José Silva de Oliveira, Orlando Antunes  Lopes, Arnaldo Sac-
comani Júnior, Gerson Bandiki, Jorge Luís Henriques, Álvaro Antunes Amado, Cristiano Martins 
das Neves, Adenilson Ramos e Douglas Alberto Braga.

NOVA DIRETORIA 2014-2017 É ELEITA



FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO É SUCESSO NA CATEGORIA

A festa de confraterniza-
ção, organizada pelo 
Sindipetro-LP e ABCP, 

no dia 13 de dezembro rece-
beu a participação de quase 
mil pessoas, entre associados 
e dependentes, nas cidades de 
Santos e São Sebastião. Em 
Santos a festa foi realizada no 
Clube dos Empregados da Pe-
trobrás (Cepe) 2004 e contou 
com mais de 600 convidados.

Já em São Sebastião, o local 
escolhido para a festa de fim 
de ano foi a Praça de Esporte 
Benedito Leite Santana (campo 
do Sete de Setembro), onde os 
petroleiros e familiares pude-
ram se divertir e confraternizar 
entre amigos, num total de 260 
pessoas.

Os eventos, regados a abun-
dante churrasco, buffet, bebi-
das e bandas ao vivo, foi um 
momento de rever amigos e 

juntar as famílias dos traba-
lhadores, que se divertiram em 
ambientes agradáveis, seguros 
e com serviços de primeira, 
elogiados pelos participantes.

Iniciado às 12h, as ativida-
des seguiram até às 18h. Em 
São Sebastião, a festa rolou 
solta ao som do grupo Raízes 
de Ilhabela. Em Santos, a festa 

foi animada com a participação 
de grupos de pagode e encer-
rou com a bateria da Sangue 
Jovem, que levantou todos pu-
xando clássicos dos carnavais, 
MPB e versões de músicas pop 
em ritmo de samba. Não houve 
quem ficasse parado.

Vejam algumas fotos da co-
memoração. 

SANTOS

SÃO SEBASTIÃO


