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PETR LE  OO O R

 especial                         aposen tados  e  pens ion i s t as

Acontece no dia 18 de feve-
reiro (segunda-feira), na sede e 
sub-sede do Sindicato, com 1ª 
chamada às 17h30 e 2ª chamada 
às 18h, Assembleia de alteração 
estatutária. No total, serão ava-
liados e votados pela categoria 
a mudança e/ou inclusão de seis 
itens ao texto atual.

O primeiro trata da alteração do 
artigo 1º para incluir na categoria 
representada os empregados do 
setor de fertilizantes e do setor de 
termoelétrica, uma vez que a com-
panhia tem construído ou compra-
do termoelétricas operadas por pe-
troleiros e, no caso de fertilizantes, 
tem atuado também nesta área. 
Para o Sindicato, toda atividade 
que a Petrobrás estiver à frente, os 
empregados envolvidos nesse pro-
cesso são petroleiros.

O segundo item trata da exclu-

são da frase “... mediante aprova-
ção da assembleia geral” no inci-
so I - Art.2°, pois este trecho tem 
engessado a atuação Jurídica do 
Sindicato. Com base nessa frase, 
a empresa tem recorrido à Justi-
ça para que toda e qualquer ação 
judicial do Sindicato só possa ser 
levada adiante com aprovação em 
assembleia, sendo que por força 
constitucional o Sindicato tem 
legitimidade para representar a 
categoria.

O terceiro item, que tem por 
objetivo adequar o inciso IV - 
Art.11º à legislação, prevê a in-
clusão da frase “..por 2/3 da Di-
retoria Colegiada ou por abaixo 
assinado com pelo menos 2/3 ou 
no quantitativo máximo de 1/5 
dos associados quites com suas 
obrigações.

Já o quarto item tem por ob-

jetivo a inclusão do Inciso IX - 
Art.11°, permitindo que assem-
bleias que tenham como ponto 
de votação apenas a deflagração 
de movimentos, greves, parali-
sações e atrasos também sejam 
realizadas nas plataformas, uma 
vez que o regime de embarque 
impede a participação desses 
companheiros nas assembleias 
realizadas na sede.

Já o quinto item (Inclusão do In-
ciso X - Art. 11°) trata da participa-
ção em assembleias de membros 
da categoria que exerçam cargos 
de confiança imediata do emprega-
dor. Neste caso, será discutido se 
gerentes (sócios ou não) podem 
ou não participar de assembleias.

O sexto e último item visa ra-
tificar a criação do Departamento 
de Mulheres (Inclusão do Inciso 
X - Art.14º).

ASSEMBLEIA SOBRE MUDANÇA ESTATUTÁRIA

Santos (Sede) 1ª chamada 17h30 I 2ª chamada 18h 
São Sebastião (Sub-sede) 1ª chamada 17h30 I 2ª chamada 18h

DIA 18 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)



FERREIRA,
PRESENTE!

Não importava como, quando, nem onde. José Fer-
reira de Souza, o guerreiro Ferreira (foto ao centro), 
sempre esteve à frente das batalhas travadas pela ca-
tegoria petroleira. Ele é, certamente, um dos protago-
nistas da tortuosa e bela história 
de luta do Sindicato dos Petrolei-
ros do Litoral Paulista. Não pode-
ria ser diferente.

Ainda na ativa, como ajudante 
de ferramenteiro na RPBC, era 
figura certa nas greves, paralisa-
ções e piquetes que explodiam 
na refinaria. Uma fatia importan-
te de sua vida teve como cenário 
o chão de fábrica. No total, foram 
24 anos dedicados à companhia. 
A primeira vez que colocou os 
pés na refinaria foi em 14 de fe-
vereiro de 1964, praticamente um 
mês antes do Golpe Militar que perseguiu e matou a 
classe operária durante anos a fio. De lá, só saiu em 
31 de outubro de 1988, mas nem por isso deixou de 
fazer parte da militância.

 Já aposentado, era visto sempre na primeira fileira 
dos mais de 800 assentos do auditório Euzébio Rocha, 
sempre no banquinho C021, na cara do palco, onde 
foram conduzidas ao longo dos anos muitas assem-
bleias - algumas vitoriosas, outras nem tanto. Ferreira, 

que se abalava com as derrotas e com a divisão cada 
vez maior na categoria, nunca deixou a peteca cair. Lu-
tar era o seu verbo preferido, lutador era um adjetivo 
que poderia se transformar em sobrenome. Ferreira 

Lutador, quem contestaria essa 
justa homenagem?

Seja na base, seja na direção 
do Sindicato, Ferreira se tornou 
uma referência para a nova ge-
ração. De fala serena, mas con-
tundente, sempre travou inten-
sos debates e a sua voz ecoava 
na maior parte das assembleias 
decisivas da categoria. Impos-
sível esquecer.

Além de um genuíno ativis-
ta de base, Ferreira também fez 
parte da direção do Sindicato. 
Na gestão de 1985 a 1988, en-

cabeçada por Pedro Sampaio, atuou como 2° secre-
tário e depois, em 15 de março de 1988, assumiu a 
presidência devido ao afastamento de Sampaio por 
motivos de saúde. Neste ano, 2013, Ferreira presi-
dia a Astaipe quando sua morte, inesperada, espalhou 
tristeza no semblante de todos aqueles que tiveram a 
oportunidade de conviver com ele. Ferreira faleceu em 
4 de janeiro, uma sexta-feira. Deixará muitas saudades 
e uma lição de vida. Sua militância não foi em vão.

Colaborem conosco! Vamos ajudar os companheiros enfermos
Com o intuito de prestar assistência aos aposenta-

dos e pensionistas, pedimos aos nossos associados 
que nos informem se conhecem algum companheiro 
ou companheira que esteja enfermo, em casa e neces-
sitando de ajuda. Muitas vezes, os familiares desses 
companheiros não entram em contato com a nossa 

Entidade por diversas razões, o que dificulta o atendi-
mento da nossa assistente social. Por isso, se conhe-
cer algum companheiro nessa situação, pedimos que 
entrem falem conosco através do DAP (13) 3202 1105 
de segunda a sexta-feira das 8h00 às 12h00 das 14h00 
às 18h00.


