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Seu apoio é fundamental!

 Prestação de contas da campanha
por uma nova lei do petróleo

CONTINUAÇÃO

continua no verso

Ao aprovar nas assembléias do ano passado o descon-
to assistencial para as campanhas regionais e nacional por
uma nova lei do petróleo, os petroleiros permitiram a realiza-
ção de diversas atividades que foram fundamentais para
mobilizar a sociedade e pautar os movimentos sociais sobre
a importância desta luta. A Secretaria de Administração e
Finanças da FUP publica neste boletim um balanço contábil
da campanha nacional por uma nova lei do petróleo, com os
valores arrecadados e gastos pela Federação, entre outubro
de 2008 e junho de 2009. O objetivo é prestar contas aos
trabalhadores de como a entidade tem utilizado e investido
as contribuições assistenciais aprovadas nas assembléias
com a finalidade de subsidiar esta luta histórica da categoria
em defesa da soberania nacional.

Neste período, foram utilizados R$ 453.487,85 do total
de R$ 583.229,52 em descontos assistenciais repassados à
FUP pelos sindicatos.  Estes recursos foram investidos em
campanhas de mídia, seminários, atividades de coleta de
assinaturas, atos políticos e manifestações pelo país afora,
envolvendo a sociedade na luta contra os leilões de petró-
leo, em defesa da Petrobrás 100% estatal e pública e por
uma nova lei que garanta o controle estatal das nossas
reservas e a destinação social desta riqueza. A FUP editou
e produziu cartilhas, folders, banners, faixas, cartazes, ade-
sivos e vários outros materiais de divulgação da campanha
que foram distribuídos em seminários, atos e manifestações
em várias capitais e municípios do país.

Além de realizar e apoiar atividades de massa, como a
manifestação que reuniu este ano mais de cinco mil pessoas
no abraço à Petrobrás no Rio de Janeiro, a ocupação do
Congresso Nacional e passeatas em Natal, Manaus, Fortale-
za, Recife, São Paulo, Salvador, Vitória, Curitiba, Brasília,
entre outros municípios, a FUP também vem participando de
seminários e debates, defendendo as propostas da catego-
ria petroleira para uma nova lei do petróleo. A Federação tem
ainda construído propostas em coletivos nacionais, como a
Coordenação dos Movimentos Sociais, as centrais sindicais
e o fórum “O petróleo tem que ser nosso”. Soma-se a isso
a busca por apoios institucionais como o da ABI, OAB,
CNBB, entre outras entidades importantes na construção de
uma luta coletiva e de massas, como ocorreu nas décadas
de 40 e 50, durante a campanha “O petróleo é nosso”.

Para dar continuidade e ampliar a campanha por uma

nova lei do petróleo, os delegados que participaram da I

PlenaFUP, entre os dias 02 e 05 de julho, no Paraná,

aprovaram um desconto assistencial de 2% durante quatro

meses, sendo que 1% para as atividades regionais dos

sindicatos e 1% para as atividades nacionais da FUP.

Essa deliberação da Plenária está sendo submetida

aos trabalhadores nas assembléias para referendo da pauta

de reivindicações. Confira no verso deste boletim as

atividades já realizadas pela Federação e saiba como foi

fundamental o apoio dos petroleiros a esta luta.
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A luta por uma nova lei do petróleo e em defesa da Petrobrás estatal, pública e com compromisso social ganhou as
ruas do Brasil e tem mobilizado trabalhadores, estudantes, intelectuais, parlamentares e os mais diversos segmentos dos
movimentos sociais e populares do país. Tudo isso, graças ao entendimento da categoria petroleira de que o controle estatal
do petróleo e gás natural é fundamental para garantir não só a soberania nacional, como um novo projeto de
desenvolvimento para o Brasil, resgatando a imensa dívida social que o país tem com as populações pobres.

Acompanhe as atividades realizadas e apoiadas pela FUP:

Essa luta é de todos nós!Essa luta é de todos nós!Essa luta é de todos nós!Essa luta é de todos nós!Essa luta é de todos nós!

“O petróleo tem que ser nosso”

03/08/2008 – XIV Confup aprova que a campanha
por nova lei do petróleo deve ser a principal
bandeira de luta da categoria
25/08/2008 – primeira reunião do Conselho
Deliberativo da FUP aprova propostas para nova
lei do petróleo
04/09/2008 – FUP reúne-se com CMS e CUT
para debater ações em defesa do pré-sal
05/09/2008 – atos de lançamento da campanha
reivindicatória reforçam importância de uma nova
lei do petróleo. Sindicatos começam a criar comitês
regionais para ampliar a luta em defesa da
soberania
15/09/2008 – FUP lança a cartilha “Petróleo para
o povo brasileiro”, com tiragem inicial de 100 mil
exemplares
18 e 19/09/2008 - FUP e sindicatos participam do
Seminário Nacional da CUT – Energia,
Desenvolvimento e Soberania, em São Paulo
24/09/2008 - FUP participa de reuniões em
Brasília com presidente nacional da OAB e
ministros da Casa Civil e do Planejamento
01/10/2008 – FUP lança o portal na internet da
campanha por uma nova lei do petróleo:
www.presal.org.br
09/10/2008 - FUP reúne-se em Brasília com o
secretário geral da CNBB para buscar apoio para
a campanha
16/10/2009 – FUP participa do lançamento do
comitê paranaense em defesa do pré-sal
23/10/2008 - FUP participa de debate na CUT-
RJ sobre pré-sal e soberania
21/10/2008 – FUP participa de debate em
Mossoró (RN) sobre o pré-sal
01/11/2008 - FUP,CUT, MST e mais 14 entidades
discutem em São Paulo o controle social do
petróleo
05/11/2008 – FUP participa de palestra sobre o
pré-sal, em Natal (RN)
12/11/2008 – FUP participa de seminário do
Sindipetro-PR/SC sobre o pré-sal
13/11/2008 – FUP participa de seminário sobre o
pré-sal no Sindipetro-NF
18/11/2008 – FUP participa de ato no Rio de
Janeiro em defesa do pré-sal
26/11/2008 – FUP reúne-se em Brasília com
ministros para discutir a crise econômica e cobrar
a suspensão da 10ª Rodada da ANP. A reunião
teve participação de todas as centrais sindicais e
de diversos movimentos sociais
27/11/2008 – FUP participa de seminário sobre o
pré-sal no Sindicato dos Engenheiros do Rio de
Janeiro

28/11/2008 – FUP participa de seminário sobre o
pré-sal em Recife (PE), junto com Sindipetro-PE/
PB e CUT-PE
01/12/2008 – FUP realiza em São Paulo o
seminário nacional “Regulamentação do setor
petrolífero brasileiro: um desafio para os
trabalhadores”
03/12/2008 – FUP e sindicatos participam da V
Marcha da Classe Trabalhadora, que reuniu 35
mil manifestantes em Brasília. Uma das bandeiras
de luta foi uma nova lei do petróleo
05/12/2008 – FUP indica greve para barrar leilão
dos blocos de petróleo
14 e 15/12/2008 - campanha de mídia da FUP
contra a 10ª Rodada da ANP (TV, rádio, outdoors)
15/12/2008 – ocupação do Ministério das Minas
e Energia inicia a jornada nacional de lutas do
MST, UNE, CUT, FUP e movimentos sociais contra
a 10ª Rodada da ANP
16/12/2008 – petroleiros realizam paralisações
em várias unidades do Sistema Petrobrás contra
os leilões de petróleo. Na Repar, foram 33 horas
de greve
18/12/2008 – FUP participa de manifestação no
Rio de Janeiro contra a 10ª Rodada realizada
pela ANP
16/01/2009 – FUP participa de manifestação em
Salvador, por nova lei do petróleo, durante a festa
de Lavagem do Bonfim.
27/01 a 01/02/2009 – FUP realiza diversas
atividades em defesa do pré-sal, durante o VIII
Fórum Social Mundial, em Belém, no Pará.  São
coletadas cerca de 20 mil assinaturas para o
anteprojeto de uma nova lei do petróleo
02/02/2009 - FUP participa de atividades de coleta
de assinaturas na Bahia, durante Festa da Mãe d
Água
03/03/2009 – FUP participa da segunda plenária
nacional da campanha “O petróleo tem que ser
nosso”
30/04/2009 – FUP consolida a digitação de cerca
de 80 mil assinaturas coletadas pelos sindicatos
 01/05/2009 – FUP ressalta urgência de uma nova
lei do petróleo durante a cerimônia de extração
do primeiro óleo do pré-sal
12 e 13/05/2009 – FUP defende unidade de ação
durante a terceira plenária nacional da campanha
“O petróleo tem que ser nosso”
21/05/2009 – FUP realiza ato nacional no Rio de
Janeiro por uma nova lei do petróleo e em defesa
da Petrobrás 100% estatal e pública. Cerca de
cinco mil manifestantes participam do abraço à
estatal

25/05/2009 – FUP participa de ato público em
Recife (PE) e de reunião da Coordenação dos
Movimentos Sociais, em São Paulo
26/05/2009 – FUP participa de ato público em
Natal (RN)
28/05/2009 – FUP reúne-se com ministro Édson
Lobão para cobrar a suspensão dos leilões de
petróleo e discutir a proposta do governo de
mudanças na legislação
01/06/2009 – FUP participa de ato público em
Olinda (PE)
02/06/2009 – FUP participa de ato público em
Curitiba (PR) e de atividades em defesa do pré-
sal na Câmara dos Deputados Federais, em
Brasília
03/06/2009 – FUP, movimentos sociais, estudantis
e centrais sindicais realizam “ocupação pacífica”
do Congresso Nacional
08/06/2009 – FUP participa de ato público em
Manaus (AM)
15/06/2009 – FUP participa de manifestação na
Assembléia Legislativa de São Paulo
17/06/2009 – FUP apóia lançamento do comitê
de Santos (SP) por uma nova lei do petróleo
17/06/2009 – FUP participa em Brasília do
lançamento da Frente Parlamentar Mista em
Defesa da Petrobrás
18/06/2009 – FUP reúne em Brasília com
Conselho Episcopal Pastoral da CNBB para
buscar apoio para a campanha por uma nova lei
do petróleo
18/06/2009 – FUP participa de ato público em
Salvador (BA)
19/06/2009 – FUP participa de atos públicos em
Fortaleza (CE), na Avenida Paulista, em São
Paulo, e em Mossoró (RN)
24/06/2009 – FUP participa de ato público em
Vitória (ES)
02 a 05/07/2009 – nova lei do petróleo é um dos
temas centrais da I PlenaFUP, no Paraná
16/07/2009 – FUP e sindicatos participam da
passeata que reúne cerca de 15 mil manifestantes
em Brasília, durante o Congresso da UNE. Defesa
do pré-sal é tema dos debates dos estudantes
17/07/2009 – FUP participa de audiência pública
sobre nova lei do petróleo, em Paulista (PE)
29/07/2009 – Conselho Deliberativo da FUP
aprova anteprojeto para nova lei do petróleo
30/07/2009  -  FUP participa de audiência pública
sobre nova lei do petróleo na Câmara dos
Vereadores de Abreu e Lima (PE)
31/07/2009 – FUP apóia manifestação pública em
Carpina (PE)


