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PETROLEIROS SÃO PRESOS E FERIDOS DURANTE ATRASO NO VALONGO

EXIGIMOS O AFASTAMENTO DO
GERENTE GERAL DA UO-BS
A manifestação pacífica do Sindipetro-LP
ontem (14/10/2015), no Edisa Valongo, em Santos, teve como saldo 2 dirigentes sindicais presos
(Fábio Farofa e Fábio Mello) pela Polícia Militar e
um petroleiro da unidade ferido (Anderson Mancuso, vice-presidente da CIPA do Edisa). A mobilização fazia parte da Jornada Unitária de Lutas
dos petroleiros do Estado de São Paulo por um
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) digno e contra
o desmonte do Sistema Petrobrás.
Algumas horas após todo o incidente, os diretores foram liberados pela PM. Diante da grande
repercussão na imprensa, chegou a ser anunciado o afastamento temporário dos policiais envolvidos na operação desastrosa. Os diretores foram
liberados. Mais informações: sindipetrolp.org.br.

gerências regionais e o desrespeito à organização sindical dos petroleiros e petroleiras. Isto não
pode passar impune. Exigimos o afastamento
imediato do Gerente Geral da UO-BS pela irresponsabilidade provocada por ele neste dia.

A RESPONSABILIADE É DO
GERENTE GERAL DA UO-BS
A Polícia Militar foi acionada a pedido da
Companhia. Portanto, o representante máximo da
empresa na unidade Edisa Valongo é o Gerente

UM CASO ANTIGO DE DESDÉM
Por si só, o fato lamentável desta quarta-feira
já seria suficiente para a exigência de afastamento do GG. No entanto, foi apenas a gota
d’água de um longo histórico de desdém para
com as reivindicações da categoria. Desde o
início da atual gestão do Sindicato, a marca de
sua gestão tem sido a truculência, autoritarismo e
pouco caso.
Para ficarmos em apenas dois exemplos do
desprezo pelas demandas dos empregados do
Edisa e das Plataformas (Merluza e Mexilhão),
até hoje não saíram as cortinas bloqueadoras
(em conformidade com a NR-17 do MTE) acordadas em negociação para diminuir a luminosidade solar nas laterais do prédio. Da mesma

Geral da unidade. Toda a ação truculenta, assim
como a prisão arbitrária dos dirigentes, não teria
acontecido sem o acionamento da PM pela empresa. Diante disso, exigimos uma reunião com a
direção da empresa e com o Presidente Bendine
para tratar sobre as práticas antissindicais de

forma, segue a enrolação no que se refere ao pagamento de horas extras. Basta pegar as pautas
de reivindicações apresentadas pelo Sindicato à
UO-BS para constatar que praticamente nenhum
problema foi resolvido (vide site da entidade
sindical).

CATEGORIA FECHA ATO COM
VAIA AO GERENTE GERAL
Ao final do movimento, os petroleiros e
petroleiras enviaram uma sonora vaia ao
GG como resposta ao ocorrido
NÃO VAMOS RECUAR!
É HORA DE SOLIDARIEDADE!
Diante da conduta da empresa no ato dos
petroleiros ocorrido ontem, a categoria e entidades sindicais de todo país têm se manifestado em
apoio aos dirigentes sindicais presos e aos trabalhadores em luta.
As mensagens chegam de todas as mídias sociais. Além disso, diante da truculência da compa-

nhia, a repercussão na imprensa foi muito grande.
Pedimos a todos os companheiros e companheiras
que entrem em nossa Fanpage (facebook.com/
sindipetrolp) e multipliquem as informações, cercando a categoria de solidariedade. A resposta a
este evento lamentável não poderia ser outra senão
luta, mais mobilização e solidariedade.
Não iremos recuar. Mais do que nunca, é necessária a construção de uma greve nacional de
todos os petroleiros do Sistema Petrobrás para
barrarmos a redução de nossos direitos. Mexeu
com meu companheiro, mexeu comigo!
LUTAR E REIVNIDICAR NÃO É CRIME!

TODO APOIO E SOLIDARIEDADE AOS COMPANHEIROS ANDERSON MANCUSO (FOTO À ESQUERDA), FÁBIO FAROFA (FOTO AO CENTRO) E FÁBIO MELLO (FOTO À DIREITA). MANCUSO SAIU FERIDO,
MELLO E FAROFA FORAM PRESOS E TAMBÉM SOFRERAM LESÕES. #TAMOJUNTO
PETROLEIRO NÃO É BANDIDO,
QUE PRENDAM OS CORRUPTOS!
O que mais chamou atenção na ação conjunta
orquestrada pela Companhia e pelo comando da
Polícia Militar foi a eficiência em reprimir, intimidar e prender aqueles que defendem a empresa.

Isso porque, por outro lado, a mesma conduta não
é colocada em prática quando se trata dos verdadeiros bandidos dentro do Sistema Petrobrás.
Sejam eles do alto escalão da Companhia, das
empreiteiras ou parlamentares que se beneficiam
dos esquemas de corrupção.

