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Mais uma vez, os petroleiros aten-
deram ao chamado da FUP e dos
sindicatos e deram uma demonstra-
ção de força e unidade nas vigílias
realizadas esta semana. As mobili-
zações tiveram início na terça-fei-
ra, 26, na Replan, durante a troca
do turno das 15h30, quando os tra-
balhadores do grupo das 07h30 e
do HA permaneceram na refinaria
durante a vigília interna organiza-
da pelo sindicato. No mesmo dia, o
grupo das 15h da Reduc também
aderiu à vigília dentro da refinaria,
apesar da pressão da gerência.

As mobilizações prosseguiram ao
longo do dia 27 em outras unida-
des. Na Recap e no Terminal de São
Caetano do Sul, as vigílias também
foram internas. Na Bacia de Cam-
pos, trabalhadores de 41 platafor-
mas aderiram à mobilização, sus-
pendendo por 24 horas a emissão
de PTs. Nos terminais de Biguaçu,
Guaramirim e Itajaí, o abastecimen-

XV CONFUP começa quarta-feira, 03, em Manaus
Entre os dias 03 e
07 de agosto, pe-
troleiros e petro-
leiras do Brasil se
reúnem em Ma-
naus, no Amazo-
nas, para o XV
Congresso Nacio-

nal da Federação Única dos Petroleiros. Além
de debater e deliberar sobre questões políti-
cas e corporativas da categoria, os trabalha-

dores irão eleger a diretoria da FUP para o
período 2011-2014. Cerca de 500 trabalha-
dores deverão participar do Congresso, en-
tre delegados, observadores, assessores e
convidados. A solenidade de abertura do
evento será às 19 horas de quarta-feira, 03.

Pela primeira vez na história da categoria,
um Congresso Nacional será realizado na re-
gião norte do Brasil, integrando ainda mais os
trabalhadores e valorizando os petroleiros que
atuam em um dos mais complexos pólos de pro-

dução e refino de petróleo e gás do país. “Uni-
dade Fazendo História – Saúde e Segurança,
Soberania e Sustentabilidade” é o tema deste
XV Confup, que, por si só, reflete os desafios
atuais da categoria. O Sindipetro-RS, que des-
de 2008 não participava dos fóruns deliberati-
vos da FUP, está de volta, fortalecendo a nossa
organização e apontando para as demais ba-
ses dissidentes o caminho da reconstrução da
unidade nacional. Veja no verso a programa-
ção completa do XV Confup.

“Unidade Fazendo História – Saúde e Segurança, Soberania e Sustentabilidade”

Na luta! Vigílias mobilizam petroleiros em
defesa da vida e contra privilégios

to foi suspenso por um período de
três horas. Na Bahia e no Rio Gran-
de do Norte, as mobilizações se es-
tenderam até sexta, 29.

De norte a sul do país, os petro-
leiros atenderam ao indicativo da
FUP e provaram, mais uma vez, a
disposição de luta por uma PLR de-
mocrática e sem privilégios. Todas
as bases da FUP aderiram: AM, CE,
RN, PE/PB, BA, ES, Caxias, NF, MG,
Unificado-SP, PR/SCe RS. Além de
fortalecer o posicionamento da ca-
tegoria de que com surbônus, não
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Trabalhadores em vigília deixam a Replan

tem acordo, as vigílias e mobilizações
cobraram uma nova política de SMS,
valorização da AMS e implantação
do Plano Petros-2 na Transpetro.

Lamentavelmente, no dia 27,
enquanto a categoria intensi-
ficava a luta por uma PLR igua-
litária e sem privilégios, o co-
ordenador do PSTU/SemLutas
assinava o acordo que privile-
gia as gerências e cargos co-
miss ionados.

Leia o editorial no verso.
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Programação
do XV CONFUP

O Congresso Nacional é a instância má-
xima da organização sindical dos petrolei-
ros . É neste fórum de deliberação que a
categoria define democraticamente sua pau-
ta de reivindicações e calendários de luta.
Os trabalhadores aprovam a tese guia que
conduzirá os debates nos grupos e nas ses-
sões plenárias. Nos grupos de trabalho, os
petroleiros debatem temas relacionados a

Os participantes do XV Confup receberão
uma edição comemorativa com as principais
manchetes e notícias do Primeira Mão ao lon-
go destes 20 anos de existência da publica-
ção. A edição foi preparada pela Secretaria
de Comunicação e Imprensa da FUP, após
um longo trabalho de pesquisa e recupera-
ção dos informativos, alguns deles ainda sob
o título “Unidade Nacional” e “Em Primeira
Mão”, que eram editados no final dos anos 80 e
início da década de 90 pelo Comando Nacional
dos Petroleiros, que antecedeu a FUP na or-

Por dentro do CONFUP
sindicalismo (campanha do Sistema Petro-
brás e organização sindical); previdência e
benefícios; saúde segurança e meio ambi-
ente; setor petróleo (legislação, primeiriza-
ção/terceirização e campanhas dos traba-
lhadores do setor privado). A plenária final
delibera sobre as propostas encaminhadas
pelos grupos de trabalho, planos de luta e
elege a nova diretoria colegiada da FUP.

O XV Confup elegerá a diretoria co-
legiada da FUP para o próximo triênio
– 2011/2014. A eleição ocorrerá no do-
mingo, últ imo dia do Congresso. A de-
mocracia é um dos pi lares da organi-

ganização nacional da categoria.
Nas 24 páginas desta publicação comemo-

rativa, está registrado o olhar do trabalhador
sobre os principais fatos políticos da história
recente do Brasil e da América Latina, bem
como as lutas e conquistas, embates e desafi-
os enfrentados pelos petroleiros ao longo des-
tas duas últimas décadas.

Para conhecer a versão digital da publi-
cação, acesse: www.fup.org.br/
revista_unidade_nacional_primeira_mao/
templates/liquid-green/

zação nacional dos petroleiros. Os de-
legados são eleitos nas bases e de for-
ma democrát ica elegem no Confup os
diretores que conduzirão as lutas da ca-
tegoria através da FUP.

Publicação especial celebra as mil
edições do Primeira Mão

Publicação especial celebra as mil
edições do Primeira Mão

Congresso elegerá nova diretoria da FUPCongresso elegerá nova diretoria da FUP

E D I T O R I A L

Divisionistas fazem o jogo das gerências
Sempre a reboque da FUP, os divisionis-

tas estão mais perdidos do que nunca nesta
campanha da PLR. Ou melhor, estão escan-
caradamente fazendo o jogo das gerências.
A omissão deles em relação ao surbônus, a
despolitização da campanha e a ausência
de mobilização levaram os trabalhadores de
São José dos Campos a aprovarem a pro-
posta de PLR, comprometendo a luta nacio-
nal da categoria. No dia 27, enquanto os pe-
troleiros das bases da FUP se mobilizavam
nacionalmente, o presidente do Sindipetro-
SJC e coordenador da mesa de negociação
dos divisionistas/PSTU/SemLutas assina-
va o acordo de quitação da PLR.

Como irão encarar os petroleiros que se-
guem na luta, resistindo ao surbônus? Em
todas as campanhas, os divisionsitas assi-
nam os acordos conquistados pela FUP, ta-
xando-os de rebaixado e acusando a nossa

organização de desmobilizar as lutas da ca-
tegoria. Discurso fácil, de quem não tem
proposta, nem luta. Mas, agora é diferente. A
máscara dos divisionistas já não se sustenta
mais. Há muito tempo eles já fazem o jogo
das gerências neoliberais, que são maioria
na Petrobrás. Não por acaso, na disputa da
Petros, se aliaram a ex-diretor e ex-gerentes
que comandavam a empresa na ditadura.

Isso é ou não é ser chapa branca? A apro-
vação da proposta de PLR na base do coor-
denador dos divisionistas/PSTU/SemLutas,
sem qualquer tipo de resistência à volta do
surbônus, era o sinal verde que as gerênci-
as precisavam para aumentar o assédio e a
pressão sobre os trabalhadores. Mais do que
nunca é preciso resistir e fortalecer a luta. O
que está em jogo nesta campanha de PLR é
a disputa capital x trabalho. E sabemos mui-
to bem de que lado estão os divisionistas.

 03 de agosto (quarta-feira)

• • • • • 15h às 19h – credenciamento

• • • • • 19h – solenidade de abertura

 04 de agosto (quinta-feira)

• • • • • 8h às 9h – aprovação do Regimento
Interno e eleição da mesa diretora

• • • • • 8h às 14h – credenciamento

• • • • • 9h às 12h – painéis sobre conjuntura,
terceirização e previdência

• • • • • 12h às 13h – apresentação das teses
sobre e eleição da tese guia

• • • • • 13h às 15h – almoço

• • • • • 14h às 15h – credenciamento de
suplentes

• • • • • 15h – trabalhos em grupo

• • • • • 20h - jantar

 05 de agosto (sexta-feira)

• • • • • 9h às 13h – trabalhos em grupo

• • • • • 13h às 15h – almoço

• • • • • 15h – trabalhos em grupo

• • • • • 20h – jantar

 06 de agosto (sábado)

• • • • • 9h às 13h – painéis “Responsabilidade
social e sindicalismo” e “Militância
sindical nas mídias sociais”

• • • • • 13h às 15h – almoço

• • • • • 15h às 19h30 – Plenária Final
(discussão das resoluções dos grupos)

• • • • • 20h – jantar

 07 de agosto (domingo)

Eleição da Direção Executiva e
Conselho Fiscal da FUP e seus
respectivos suplentes

• • • • • 9h às 11h – registro de chapas

• • • • • 11h às 11h30 – defesa das chapas

• • • • • 11h30 às 12h30 – eleição

• • • • • 12h30 às 13h – apuração,
proclamação e posse dos eleitos

• • • • • 13h – encerramento


