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Sindipetro-AM lança site #PetrobrásFicaNoAmazonas
Manaus - O Sindipetro-AM lança o site petrobrasficanoamazonas.com.br com o objetivo de
manter um canal de comunicação exclusivo com notícias, dados, documentos e atualizações
sobre a campanha contra a privatização da Petrobrás no Amazonas e demais estados em que
estão com ativos à venda anunciada pela empresa.
O site consta dados sobre a REMAN, o Polo de Urucu e as atividades da Petrobrás no Amazonas, assim como o link de acesso para a assinatura da petição contra a saída da Petrobrás do
Amazonas, criada para ser mais um meio para pressionar autoridades, chamar a atenção da
população sobre os impactos da privatização e apoiar a luta dos petroleiros e petroleiras.
O site consta notícias sobre o processo de privatização e irá servir como complemento do
site oficial do sindipetro. O sindipetroam.org.br não será desativado e ainda constará as notícias e informes sobre a luta da categoria.

Acesse o site:

petrobrasﬁcanoamazonas.com.br

AVISO!
O Sindipetro-AM solicita aos petroleiros e petroleiras que estiverem
saindo do PDV, que imprimam o registro da ficha do empregado, a frequência mensal e contracheques dos últimos cinco anos.
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Assine a petição
#PetrobrásFicaNoAmazonas

#PetrobrásFicaNoAmazonas
Lançamento da campanha
debate os impactos da saída
da Petrobrás no Amazonas
A campanha Petrobrás Fica no Amazonas foi lançada pelo Sindicato dos Petroleiros do Amazonas
(Sindipetro-AM) com apoio de parlamentares, entidades sindicais e movimentos sociais. O evento
virtual debateu sobre a importância da Petrobrás no
estado, as diversas atuações da empresa nos
setores sociais, econômicos e ambientais e as consequências dos serviços já privatizados no Amazonas.
A live teve a participação do coordenador geral do
Sindipetro-AM, Marcus Ribeiro, do diretor do Sindipetro-AM e da Federação Única dos Petroleiros
(FUP), Paulo Neves e do diretor da FUP e do Sindipetro-PR, Mário DalZot como representantes da
categoria.
Os dirigentes sindicais ressaltaram a importância da
campanha nacional Petrobrás Fica, iniciada pela
FUP e demais sindipetros filiados para pressionar
poderes políticos assim como ampliar o debate com
a população sobre a privatização da Petrobrás que
inclui a venda de oito refinarias, anunciadas pelo
Sistema Petrobrás.

Uma das ações virtuais do Sindipetro-AM
durante a campanha Petrobrás Fica no Amazonas é a mobilização para assinaturas na petição
online em defesa da Petrobrás no estado. A
petição tem como objetivo pressionar autoridades, por meio do apoio da população, o
impedimento da privatização.
Para assinar a petição é necessário inserir
nome, sobrenome e-mail.
Compartilhe e divulgue o link.
Para assinar a petição,
aponte a câmera do seu
celular para o QR code
abaixo e clique no site que
aparecer no seu celular.

#EmDefesaDaPetrobrás
O Sindipetro-AM realizou um ato público e panfletagem em defesa da Petrobrás. O ato ocorreu
nacionalmente em alusão aos 67 anos da Petrobrás e no Amazonas, ocorreu também em
alusão aos 59 anos do Sindipetro-AM, comemorado no dia 2 de outubro.
Com apoio de parlamentares, movimentos sindicais e sociais que atuam em defesa da Petrobrás no Amazonas, o ato debateu com a população sobre o que estão vendendo no Amazonas
e como a sociedade será impactada.

EXPEDIENTE
Para assistir a Live, aponte a
câmera do seu celular para o QR
Code abaixo e clique no site que
aparecer na tela do seu telefone.

DIRETORIA COLEGIADA Abidon, Acácio, Amazonina, André, Artur,
Byll, Caetano, Érico, Fernando Lisa, Francisco Ribeiro, Gean, Isobete,
Jefferson, Jonázio, Josélio, Lucio Barros, Luiz Edgar, Marcus, Paulo
Neves, Raimundo Mendonça, Reinaldo Freitas, Roberto Albuquerque,
Sebastião.
CONSELHO FISCAL: Eloy, Frank gloria, Gilberto, Ilson, Raimundo
Nonato, Rosalina.
DELEGADO SINDICAL EM COARI : Jonatas

