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FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PETROLEIROS

FNP aPoia ChaPa 2 Nas eleições do 
siNdiPetro-UNiFiCado. Vote Na oPosição! 

ELEIÇÕES

VEM AÍ

V CONGRESSO DA FNP SINDIPETRO-SJC
19 A 21/08

Acontece entre os dias 11 e 14 de ju-
lho as eleições do Sindicato Unificado dos 
Petroleiros no Estado de São Paulo, que 
representa os petroleiros nas Refinarias 
de Capuava-REACAP e de Paulínia – RE-
PLAN, dos Terminais da TRANSPETRO e 
dos Prédios Administrativos em São Paulo, 
Brasília. O Sindicato conta com pouco mais 
de 3 mil filiados, espalhados nos Estados 
de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e no 
Rio de Janeiro, além da Capital Federal. 

A Federação Nacional dos Petro-
leiros (FNP) e seus Sindicatos Filiados, 
além do Sindipetro do Rio de Janeiro, 
declaram total apoio à Chapa 2 – A 
Base Presente para Vencer. A Chapa 2 

representa uma importante alternativa 
de luta, pois a atual direção - atrelada 
à outra federação - vem atuando como 
braço da empresa em todas as nego-
ciações de Acordo Coletivo e PLR. 

Em vez de conduzir a categoria para 
vitórias, a atual diretoria vem sistema-
ticamente freando as mobilizações dos 
trabalhadores para manter os privilé-
gios concedidos pela empresa em troca 
da entrega de direitos promovida por 
esse dirigentes.

Prova do descomprometimento desta 
direção com os trabalhadores é a com-
pleta ausência de solidariedade da fup 
às mobilizações feitas por petroleiros das 

bases da FNP. Exemplo disso foi a greve 
de Caraguatatuba, na qual os trabalha-
dores do LP ficaram 23 dias em greve 
sem que o Sindicato Unificado publicasse 
sequer uma nota em seu boletim. 

Postura completamente oposta da 
FNP. Durante a greve do extra-turno, 
Sindipetro-LP e Sindipetro-SJC não 
apenas divulgaram a luta, como reali-
zaram atrasos em solidariedade.

Chegou a hora de renovar a direção 
do movimento sindical no Unificado, che-
gou a hora de eleger uma direção inde-
pendente, sem rabo preso com o patrão. 
E essa renovação tem nome: é Chapa 2 
- A Base Presente para Vencer.

Mobilização NaCioNal Para PressioNar a eMPresa
PLR 2010

Até agora a  Petrobras não se pro-
nunciou sobre as negocições de PLR, que 
estão travadas desde a 2ª mesa de ne-
gociações com a FNP - ocasião em que a 
companhia sequer apresentou uma nova 
proposta.

Diante desta postura, nós da FNP,  con-
vocamos a unidade da categoria para 
derrubar a intransigência da empresa. 
Para conquistarmos a PLR que reivindica-

mos - 25% do que é distribuído aos acio-
nistas - será necessária a construção de 
uma mobilização nacional, inclusive com 
mais e maiores paralisações. Mas para 
que esta campanha de PLR não se trans-
forme em um novo teatro é importante 
que construamos um calendário unificado, 
participando das mobilizações em 7 de 
julho, mas já se preparandopara novas 
paralisações a partir do dia 11.

SEM AVANÇO, PROPOMOS:
- Realização de assembleias, setoriais,
atos com atrasos nas entradas até o 
dia 6 de julho;
- Que seja votado o Estado de Greve
- Paralisações no dia 07 de julho.
- Preparar novas paralisações a partir 
de 11 de julho

PLR MÁXIMA E IGUAL PARA TODOS!


