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GREVE DE 24H CONTRA A
PRIVATIZAÇÃO DA PETROBRÁS

No próximo dia 24/07, o Conselho de
Administração da Petrobrás se reunirá para
dar encaminhamento ao “Plano de Desinvestimento” aprovado no fim de junho.
Ao todo, a empresa pretende se livrar
entre 2015 e 2016 de ativos no valor de
US$ 15,1 bilhões (sendo 30% na área de
Exploração e Produção, 30% no Abastecimento e 40% no Gás e Energia).
Em comunicado, a Petrobrás também afirmou que o plano prevê medidas
de “otimização dos custos de pessoal”,
ou seja, a não realização de novos
concursos e a demissão de milhares
de trabalhadores. “A venda de ativos e
os cortes terão impactos diretos não só
para os trabalhadores, mas para o desenvolvimento do País”, disse o coordenador da FUP, José Maria Rangel.

Greve de 24h
Reunidos na 5ª Plenária Nacional da
FUP, realizada no último fim de semana,
em São Paulo, os sindicatos de petroleiros
aprovaram como pauta única da campa-

nha reivindicatória desse ano a defesa
da Petrobrás e do pré-sal. “Vamos sentar
com a Petrobrás para tratar de questões
corporativas, enquanto a empresa está
sendo desmantelada e o pré-sal entregue?”, argumenta José Maria.
Por isso, a FUP e seus sindicatos
filiados estão convocando para o dia
da reunião do CA (24/07) uma greve
de 24 horas, que mobilizará todo o
Sistema Petrobrás contra a privatização
da empresa e os ataques da direita e do
imperialismo contra o pré-sal.
Em Caxias, a paralisação começará no dia
23/07, às 23h, e ira até às 23h do dia 24/07.

Contra o PLS 131/2015
O movimento também é contra o
PLS 131/2015, de autoria do senador
tucano José Serra (PSDB-SP), que
ameaça alterar o modelo de exploração
do pré-sal, retirando da Petrobrás a função de operadora única e acabando com
a participação obrigatória da empresa
em todos os campos exploratórios. O

projeto está na pauta de votação do
Senado e corre o risco de ser aprovado
já hoje (terça-feira, 07/07).
Em todo país, atos acontecerão
atos nos aeroportos para pressionar os
parlamentares para vetor o projeto. No
Rio de Janeiro, o Sindipetro Caxias
fortalecerá a manifestação no Aeroporto Santos Dumont, além de enviar
quatro diretores (Marcos Mendes,
Filipe Pontes, Paulo Cardoso e Joacir
Pedro) a Brasília, que se somarão ao
ato promovido pela FUP.
Para o presidente do Sindipetro
Caxias, Simão Zanardi, o momento
é gravíssimo. “Se os petroleiros não
fizerem nada, é grande a chance de
retrocedermos em nossas conquistas
e vermos nosso emprego e o futuro do
Brasil ameaçados”, disse.
No dia 24/07, participe da greve e
convença todos seus colegas a fortalecer o movimento. O futuro da Petrobrás
e do Brasil está em nossas mãos.
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Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente edital, conforme artigo 29 do Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinação de
Petróleo de Duque de Caxias, situado na Rua José de Alvarenga, 553/Centro, o Presidente convoca todos os associados que compõem a base de representação do Sindipetro Caxias para participarem das assembleias no portão de entrada da REDUC, TECAM
e UTE-GLB conforme o parágrafo 4º do artigo 9º do Estatuto, entre os dias 8 e 15 de julho de 2015, conforme tabelas em anexo
com os seguintes pontos de pauta: 1 - Assembleia Permanente; 2 - Estado de Greve; 3 - Greve de 24h no dia 24 de julho de 2015;
4 - Contribuição Assistencial de 2% sobre o salário básico durante 2 meses para os associados e 4% para os não associados.

Duque de Caxias, 7 de julho de 2015
Simão Zanardi Filho – Presidente

Financiamento da luta em defesa da Petrobrás:
todos devem participar
O Sindipetro Caxias levará para o debate
com a categoria a proposta de financiamento da campanha em defesa da Petrobrás.
A proposta do sindicato é que sejam
descontados nos meses de julho e agosto
2% (dois por cento) do salário de cada
associado ao sindicato e 4% (quatro por
cento) de quem não é associado para que
possamos fazer uma reserva financeira
para arcar com os custos da campanha
reivindicatória desse ano. Do valor arrecadado, metade irá para o caixa nacional
da campanha, e a outra metade será des-

tinada para as atividades em Caxias.
É fundamental que todos os petroleiros participem desse esforço e contribuam para a vitória da nossa luta.
A proposta será debatida com a categoria em assembleias. Conforme a
Cláusula 165 do ACT, a empresa não

pode se opor ao desconto.
Se você ainda não é sócio do sindicato,
aproveite para se filiar nas assembleias.
Caso algum companheiro não queira
que o desconto seja efetuado, deverá entregar na secretaria do sindicato o pedido
de renúncia até o dia 14/08.

FUP e sindicatos farão atos por setor
para aumentar mobilização da categoria
Para aumentar a mobilização e a unidade dos petroleiros na luta em defesa
da Petrobrás e contra o desmonte da
empresa, a FUP e seus sindicatos filiados
promoverão durante o mês de julho atos

por setor em todo o Sistema Petrobrás.
A proposta da federação é que sejam
definidas datas nacionais para mobilizações nas refinarias, plataformas,
terminais e usinas termoelétricas.

Em Caxias, o sindicato já está se
preparando para realizar manifestações
na REDUC (no dia das refinarias), TECAM (no dia da Transpetro) e UTEGLB (no dia do Gás e Energia).

Trabalhadores da Petrobrás Distribuidora
lutam contra a abertura de capital
O SITRAMICO, Sindicato dos Trabalhadores no Comercio de Minérios e
Derivados de Petróleo do Estado do Rio de
Janeiro, está promovendo uma série de atos
contra a abertura de capital da Petrobrás
Distribuidora.
Segundo Jane San’Ana, diretora do
sindicato, a abertura de capital “é uma
forma dissimulada de privatizar o Sistema
Petrobrás”. “Sabemos, que empresas como

Gaspetro, Transpetro e Liquigás podem ser
englobadas nesse mesmo pacote de maldades”, afirmou.
Essa semana, os trabalhadores irão se
reunir para definir as estratégias de enfrentamento ao retrocesso que está sendo imposto
pela Direção da Petrobrás. O Sindipetro
Caxias está junto com o SITRAMICO
nessa luta. Desinvestimento e abertura de
capital também é privatização!

13ª rodada de leilões será em outubro
Entre os dias 7 e 8 de outubro acontecerá a 13ª rodada de leilões para exploração
de petróleo e gás no Brasil.
Ao todo, 269 blocos serão postos a
venda, muito provavelmente a preço de
banana, como tem acontecido.

O Sindipetro Caxias é contra essa política de leilões. Ao invés de entregar nosso
petróleo de bandeja para as multinacionais,
o governo deveria fortalecer a Petrobrás e
retomar o monopólio estatal do petróleo.
Leilão é privatização!

Reunião da Diretoria Colegiada do sindicato
No próximo dia 11 de julho, a Diretoria Colegiada do Sindipetro Caxias se reunirá para organizar a greve do dia 24/07.
“Já estão sendo mobilizados todos os apoios do sindicato e levantada a infraestrutura necessária para manter o
movimento durante as 24 horas de luta”, afirmou Luciano Leite, secretário-geral do sindicato.
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