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O SINDIPETRO/SJC ESTÁ DE PORTAS ABERTAS. ASSOCIE-SE!
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A preparação para a
campanha do ACT foi
debatida no III Congresso
Nacional da FNP, entre 9 e 12
de julho, no Sindipetro/SJC.
Delegados dos seis
sindicatos da Frente Nacional
dos Petroleiros e cinco
oposições reforçaram a pauta
histórica da categoria para a
campanha salarial 2009 e
deliberaram a formalização
da FNP como entidade
sindical nacional.

O evento teve a
participação de 78 delegados
dos Sindipetros de AM/PA/
AP/MA; AL/SE; RJ; LP; SJC;
RS, cinco oposições
(Unificado-SP; Norte
Fluminense; Bahia; RN;
Caxias), 34 observadores
(conselheiros da Petros,
AMBEP, FENASPE) e 17
convidados, como: Fernando
Siqueira (AEPET).

A pauta histórica da
categoria tem mais de 180
itens e a FNP vai apresentá-
las aos trabalhadores para
que toda a categoria tome
conhecimento e defenda
essas reivindicações. Os
pontos mais importantes são:
reposição de perdas
históricas, inclusão de pai e
mãe na AMS, licença

maternidade
de 180 dias,
plano Petros
BD para todos
e
aposentadoria
especial aos
25 anos de
contr ibuição
etc.

A pauta
s e r á
apresentada à empresa após
a apreciação dos petroleiros.

Organização da
FNP

Os delegados
presentes ao Congresso
FNP deliberaram a
formalização da Frente como
entidade sindical nacional. A
FNP já existe, de fato, há 3
anos, e o Congresso
deliberou oficializar a Frente
como entidade sindical logo
após a campanha salarial.

O encontro deliberou
ainda as diretrizes para a
construção da nova entidade
sindical representativa da
categoria, como: a luta por
uma Petrobras 100% estatal;
o fim dos leilões e retomada
das áreas leiloadas; lutar por
independência política e
financeira dos governos e

patrões; apoiar as lutas dos
trabalhadores, suas
organizações e a defesa dos
direitos dos trabalhadores.

A nova entidade surge
como oposição ao
governismo da direção da
FUP, que não representa mais
os trabalhadores por colocar
a defesa do governo Lula
acima dos interesses da
categoria e de todos os
trabalhadores brasileiros. A
direção da FUP, hoje, não é
mais dos trabalhadores, é
governista!

O Congresso aprovou
também a participação da
FNP e seus sindicatos no Dia
Nacional de Luta, em 14 de
agosto, na Avenida Paulista/
SP, empunhando as nossas
bandeiras, como: “Petrobras
100% estatal!” e contra as
punições no Norte Fluminense
e demais bases.
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Particip antes do III Congresso da FNP  realizam
ato na REVAP em defesa do petróleo 100% est atal

Os participantes Congresso
realizaram uma
manifestação da campanha
“O Petróleo tem que ser
Nosso!” na portaria da
REVAP, em São José dos
Campos, e na entrada de
acesso aos trabalhadores
terceirizados das obras de
ampliação/modernização.

O governo federal
entregou mais de 500
blocos de petróleo para 72
c o n g l o m e r a d o s
econômicos nos últimos 10
anos.  E os leilões das
novas jazidas continuam,
inclusive no governo Lula.

A lei do petróleo 9478/
97, o chamado marco
regulatório, é uma herança do
governo FHC que beneficia
as empresas petroleiras ao
invés do povo. O Brasil fica
em média com apenas 45%
dos dividendos do setor,
quando a média mundial é de

84%.
Por isso, os eixos de

campanha defendidos pela
FNP é “Petrobras 100%
estatal!”, revogação do
marco regulatório que lesa o
país e os dividendos do setor
para o povo brasileiro.

Petros BDPetros BDPetros BDPetros BDPetros BD
As discussões do 3º

Congresso Nacional da FNP
sobre Petros reafirmaram a
luta pelo plano Petros BD
(benefício definido). A
aposentadoria complementar
é uma conquista da categoria,
mas é preciso lutar contra os
ataques a este direito. A
ingerência da Petrobras como
mantenedora sobre o fundo
de previdência dos
trabalhadores impôs prejuízo
a nossa categoria impondo
plano Petros 2 (CD).

A manobra da
empresa é um duro golpe que
precisamos combater. O
Congresso endossou a luta
contra o Petros CD e a favor

do BD para todos. Essa é a
luta da FNP e de toda a categoria.

Combate ao amianto

O Congresso realizou
uma atividade paralela sobre
a luta pelo banimento do
amianto, que é a fibra de
magnésio cancerígena
encontrada em mais de 3 mil
produtos, como: telhas,
tubulação, caixas d´água,
tubulações etc.

O amianto pode ser
substituído, mas o interesse
da indústria é explorar o
quanto puder nossa força de
trabalho e gastar o menos
possível para garantir mais
lucros. A luta pelo banimento
do produto é de todos nós.

Reorganização

Sindical
O debate sobre a

reorganização do movimento
sindical apontou a
necessidade de fortalecer
instrumentos de luta
comprometidos com os
trabalhadores.

Os delegados
levantaram o problema da
partidarização das centrais
sindicais e apontaram a
necessidade dos
trabalhadores avaliarem qual
a melhor alternativa de
organização sindical e, acima
de tudo, optar por uma
organização independente de
partidos e governo.


