ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E
CULTURAL DOS PETROLEIROS
UNIÃO, TRANSPARÊNCIA E SOLIDARIEDADE
ESPECIAL DA ABCP 							

25 de Outubro de 2017

CO MPA REÇ A !

DIA 08 DE NOVEMBRO, quarta-feira, ATENÇÃO:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A ASSEMBLEIA ACONTECERÁ NA SEDE DO SINDICATO (SANTOS), NO SEGUINTE HORÁRIO:

ÀS 17H30, EM PRIMEIRA CHAMADA, E ÀS 18H EM SEGUNDA CHAMADA

OS COMPANHEIROS DE SÃO SEBASTIÃO ACOMPANHARÃO E PARTICIPARÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA

PAUTA DO DIA: ELEIÇÃO PARA NOVA DIRETORIA DA ABCP
No dia 08 DE NOVEMBRO (quarta-feira) será
realizada assembleia para eleger através de pleito a nova diretoria. Na ocasião, os interessados
poderão se inscrever para concorrer a uma vaga
na nova gestão. A assembleia acontecerá na sede
do Sindicato, em Santos, às 17h30 em primeira
chamada, e às 18h em segunda chamada. Os associados de São Sebastião poderão acompanhar e
participar nos mesmos horários, através de videoconferência.
A ABCP é um instrumento de luta e solidariedade, um fundo de mobilização que garante a co-

bertura salarial em caso de suspensões e demissões dos associados do Sindipetro-LP que forem
punidos pela empresa por participarem de mobilizações e greves em defesa da categoria. Criada
em 1991, a ABCP é um fundo que surgiu a partir
de contribuições de todos os associados do Sindicato - ativos, aposentados e pensionistas - entre
os anos de 1991 a 2004 e financiou 17 demitidos
da greve de 1995. Hoje, somente associados têm
direito ao fundo. A nova diretoria tomará posse
em dezembro e comandará a Associação por três
anos. Compareça!

ATUAL DIRETORIA TOMOU POSSE EM 1º DE DEZEMBRO DE 2014
No dia 29 de outubro de 2014 foi realizada uma assembleia que elegeu a nova direção (2014/2017) da Associação Beneficente e Cultural dos Petroleiros (ABCP), entidade responsável por gerir o Fundo de Assistência Financeira aos Associados, o Fundo de Greve. A Diretoria da ABCP é composta pelos seguintes membros: Éder
Valdes Modesto, Fernando Malingre Magan, Adelino Rafael Torres, Álvaro Antunes Amado, Cristiano Martins
das Neves, Jorge Luiz Henriques, Rivaldo Ramos, Adenilson Ramos, Arnaldo Sacomani Júnior, José Silva de
Oliveira, Orlando Antunes Lopes, Antonio Fernandes, Carlos Teobaldo da Silva, Benedito Eloi de Freitas, Manoel
de Carvalho e Gerson Bandiki.
Obs.: Quem é diretor do Sindicato não pode ser diretor da ABCP.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS
PETROLEIROS DO LITORAL PAULISTA
Avenida Conselheiro Nébias, 248 – Vila Mathias–
S a n t o s - Estado de São Paulo - Cep. 11.015-002
Telefax: (13) 3221-2336
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS
PETROLEIROS DE CUBATÃO, SANTOS E SÃO SEBASTIÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Usando das atribuições que me são conferidas pelo Estatuto Social, convoco todos os senhores associados
quites e em pleno gozo de seus direitos sociais, a comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, nos
dias, horários e locais abaixo indicados para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
ORDEM DO DIA: Eleição da nova Diretoria e do Conselho Fiscal da ABCP.
Devendo o registro das chapas (juntamente com a ficha de qualificação preenchida) ser apresentado até
o dia da eleição.
LOCAL: Sede Sindipetro Santos: Av: Conselheiro Nébias no.248 em Santos – SP DIA 08 DE NOVEMBRO
DE 2017 ÀS 17:30 HORAS (QUARTA-FEIRA) em primeira convocação ou ÀS 18:00 HORAS em segunda
convocação com qualquer número de associados presentes;
LOCAL: Sub-Sede São Sebastião: Rua Auta Pinder, no.218 em São Sebastião – SP, DIA 08 DE NOVEMBRO
DE 2017 ÀS 17:30 HORAS (QUARTA-FEIRA), em primeira convocação ou às 18:00 HORAS em segunda
convocação com qualquer número de associados presentes( Vídeo Conferência).
Santos, 09 de Outubro de 2017
Eder Valdes Modesto
Presidente

FUNDO DE GREVE: QUANDO A SOLIDARIEDADE OPERÁRIA FALA MAIS ALTO
A existência dos fundos de greves permeiam a história importante defesa contra os patrões, que apostam no fim da
do sindicalismo e da luta da classe trabalhadora. Em vários greve com ameaças de demissão e corte nos salários. Com o
momentos tiveram papel destacado e até mesmo decisivos. Fundo de Greve, e a garantia de que terá como se sustentar,
É a expressão, real e concreta, da solidariedade de classe cada trabalhador se sente mais forte e a chance de uma greve
entre os trabalhadores, para derrotar os patrões e gover- ser vitoriosa é muito maior.
nos, em defesa dos seus direitos e da Petrobrás.
Neste ano, os trabalhadores do Judiciário do Estado de
Experiências em nossa categoria
São Paulo sentiram na pele a necessidade de se organiFoi no ano de 1983, em Campinas, durante uma mobizar. Em uma greve de 69 dias, uma das maiores lutas da lização que enfrentou até mesmo intervenção da ditadura,
categoria, os trabalhadores enfrentaram ameaças de corte que foi criado o primeiro Fundo de Greve na categoria penos salários e outras punições. A situação exigia firmeza e troleira.
disposição de luta da categoria.
No Litoral Paulista, a ABCP surgiu em 1991 a partir de
Foi nesse momento que os trabalhadores, por meio
de todos os associados do Sindicato – atiPáginacontribuições
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do Sintrajud, tomaram uma decisão: iniciar um Fundo de vos, aposentados e pensionistas -, entre os anos de 1991
Greve para garantir a continuidade da mobilização. Foi um a 2004. Hoje, o patrimônio do Fundo de Greve tem a finagrande exemplo de solidariedade. Trabalhador doou para lidade de garantir os salários dos associados que forem
trabalhador e o Fundo de Greve arrecadou R$ 294 mil. O demitidos ou suspensos por motivo de greve ou ações
fundo deu força para o movimento.
em defesa da categoria e da Petrobrás.
Este exemplo mostra mais uma vez, na prática, que o FunEste fundo já bancou durante 9 anos 17 demitidos da
do de Greve ajuda a manter os trabalhadores na luta. É uma histórica Greve de 1995.
À NOVA GERAÇÃO DE PETROLEIROS
Hoje, todos os associados do SINDICATO têm direito ao fundo. Estes 9 anos de contribuição por parte dos aposentados, pensionistas e ativos foi para deixar esta herança como instrumento de lutas. Só com união e luta se
conquista vitórias! Filie-se ao nosso Sindicato! União/solidariedade/transparência

