
TOCHA
14 DE SETEMBRO

Contra o fim dos direitos Sociais 
e Trabalhistas;
Em defesa das conquistas nas 
Convenções Coletivas;
Contra o desmonte da 
Previdência Pública;
Contra o desmonte da Petrobrás;
Contra as privatizações.

INFORMATIVO DO SINDIPETRO/SJC 8 de setembro de 2017

 conjuntura de ataques do governo Temer e sua Abase de apoio no Congresso exige a todo momento 
uma resposta da classe trabalhadora. E a próxima 

construção nacional de mobilizações e paralisações já tem 
data: 14 de setembro. 
� A FNP aprovou no Congresso em agosto, no Rio de 
Janeiro, a par�cipação de todos os seus sindicatos em mais 
esta data de luta. No dia 14, quinta-feira, a diretoria do 
Sindipetro/SJC vai encaminhar um atraso em todos os 
turnos e HA. Vamos par�cipar dos protestos, levantar as 
nossas bandeiras em defesa do Sistema Petrobrás e 
fortalecer a luta da classe trabalhadora.



O caminho é a unificação na luta! 
Este é o posicionamento das 
d ireções  dos  s indicatos  dos 

petroleiros do estado de São Paulo, que 
realizarão nos dias 16 e 17 de setembro o II 
COUPESP (Congresso Unificado Paulista dos 
Petroleiros do Estado de São Paulo), em 
Cajamar, próximo a São Paulo capital. Os 
Sindipetros de São José dos Campos, Litoral 
e Unificado Paulista se aproximaram na 
organização de lutas conjuntas com 
mobilizações e reuniões desde 2015 e 
realizaram em julho do ano passado o I COUPESP, na 
Escola Florestan Fernandes, em Guararema. O 
Congresso �rou uma série de a�vidades conjuntas 
pelas refinarias do estado. Na Revap, a Caravana 
Unitária com as direções dos três sindicatos ocorreu 
em 4 de agosto.
� A experiência foi aprovada pelas bases e 
apontada como resolução dos Congressos Paulista e 
Nacional da FNP deste ano. Em agosto úl�mo, as 
direções dos Sindipetros de SJC, LP, Unificado Paulista 
se reuniram em Santos com a presença também de 
outras direções, como a do Sindipetro/PR/SC, e 
reforçaram a unidade na luta e a construção do II 
COUPESP.
� A necessidade de unificar a categoria fora 
apontada pela FNP e seus sindicatos e proposta em 
documento enviado aos sindicatos da FUP. A base do 
Sindipetro/RN, já aprovou, em assembleia em Natal, a 
nossa proposta de mesa conjunta de negociação 
FNP/FUP com a Petrobrás nesta campanha de ACT. 
� A unificação dos 18 Sindipetros é uma tarefa 
que a FNP tem encaminhado por acreditar que só a 
união da categoria petroleira poderá barrar a 
aplicação da reforma trabalhista, do avanço da 
terce i r i zação  e  a  re�rada  de  d i re i tos  dos 
trabalhadores da Petrobrás, além de defender a 

soberania nacional de petróleo e gás, denunciando e 
combatendo o desmonte do Sistema Petrobrás.
� Par�cipe da construção do Congresso 
Unificado Paulista. Entre em contato com a direção do 
Sindipetro/SJC. Haverá transporte saindo do 
Sindicato. Vamos unificar e organizar a luta da 
categoria petroleira ante aos ataques da gestão 
Temer/Parente!

II COUPESP
Dia 16/09

Desmonte da Petrobrás: 10h às 12 – Palestrante: 
R a q u e l  S o u z a  ( A d v o g a d a  d o  S i n d i p e t r o 
Alagoas/Sergipe e da FNP)

Almoço: 12h às 14h

Efe�vo: 14h às 17h – Palestrante: Leda Leal Ferreira 
(FUNDACENTRO)

Refino: 17h às 20h – Palestrante: Cloviomar Cararine 
(DIEESE) 
20h – Confraternização

Dia 17/09
10h - encerramento    

Sindipetros de SP unidos na luta contra o desmonte da Petrobrás

II COUPESP

Caravana Unitária
na Revap
04/08/16


