ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E
CULTURAL DOS PETROLEIROS
ESPECIAL DA ABCP 							

17 de Novembro de 2017

UNIÃO, TRANSPARÊNCIA E SOLIDARIEDADE

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA!
PAUTA DO DIA: PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

DATA: 28/11 | SEDE SÃO SEBASTIÃO
17H00 - PRIMEIRA CHAMADA,
17h30 - SEGUNDA CHAMADA

DATA: 29/11 | SEDE SANTOS
17h30 - PRIMEIRA CHAMADA,
18H00 - SEGUNDA CHAMADA

No próximo dia 28 de novembro (terça-feira) os associados da ativa, aposentados e pensionistas têm compromisso agendado: acontece na sede do Sindipetro-LP,
em São Sebastião (Rua Auta Pinder, 218, Centro), às
17h, em primeira chamada, e às 17h30, em segunda
chamada, a assembleia de leitura, discussão e aprovação ou não da Previsão Orçamentária da ABCP referente ao exercício de 2018, com o respectivo parecer do
Conselho Fiscal.
Em Santos, a assembleia acontece no dia 29 de no-

vembro (quarta-feira) na sede (Av. Conselheiro Nébias,
248 - Vila Mathias), às 17h30, em primeira chamada, e
às 18h, em segunda chamada.
A ABCP é um instrumento de luta e solidariedade, um
fundo de mobilização que garante a cobertura salarial
em caso de suspensões e demissões dos associados do
Sindipetro-LP. Poucos são os sindicatos que possuem
um fundo de greve para cobrir prejuízos com demissões
e suspensões quando é punido pela Empresa na defesa
da categoria e da Petrobrás, nas mobilizações ou greves.

DIRETORIA DA ABCP ESCLARECE DÚVIDAS ATRAVÉS DO ESTATUTO
Diante do número expressivo de questionamentos, acerca do
nosso Estatuto, resolvemos publicar três artigos cujas dúvidas estão gerando mais discussão. Seguem abaixo:
DOS ASSOCIADOS, SEUS DIREITOS E DEVERES
ART. 3º - Podem filiar-se à Associação todos pertencentes
à categoria do Sistema PETROBRAS, (empregados diretos) que
façam parte do quadro associativo do SINDIPETRO do Litoral Paulista com mais de 30 dias de associação.
§ 1º - Para ter direito ao benefício do Fundo de Assistência, é
indispensável que o trabalhador tenha participado diretamente do
movimento que gerou sua punição, conforme Art. 1º § 1º;
§ 2º - Consideram – se sócios da ABCP, todos os sócios do
Sindicato, exceto aqueles eliminados pela ABCP.
DO PATRIMÔNIO DA ASSOCIACÃO
ART. 24 - O patrimônio da Associação será composto:
§ 2º - A Associação deverá manter uma Reserva Técnica em

valor não inferior a 3.000 (três mil) vezes o valor do salário-mínimo nacional.
a) Caso o saldo da reserva técnica seja inferior aquele previsto como mínimo no parágrafo 2º deste artigo deverá ser convocada Assembléia para que seja definido o retorno de cobrança de
contribuição dos associados.
§ 4º - Todo e qualquer associado, individual ou coletivamente
terá direito a acesso à qualquer cópia de documentação da Associação, que deverá ser requerido por escrito e mediante protocolo
na secretaria da ABCP, não sendo aceito nenhum impedimento por
parte da Diretoria ou do Conselho Fiscal.
ART. 28 - No caso de suspensão de contrato de trabalho ou
rescisão, o Fundo de Assistencia cobrirá um percentual, conforme
Parágrafo 2° abaixo do Salário Liquido do Associado Beneficiário.
Este Salário Líquido será calculado de forma individual, correspondendo ao Salário Básico acrescido dos adicionais fixos a que
fizer jus na ocasião da punição.

DEFENDER A PETROBRÁS É DEFENDER O BRASIL!

ABCP E O HISTÓRICO DE LUTAS DOS PETROLEIROS

No dia 24 de julho de 1991, em assembleia, foi
fundada a ABCP. A criação do Fundo de Greve aconteceu durante a campanha reivindicatória de 1991. Vinte
anos depois, em 14 de outubro de 2011, foi consolidada
em assembleia a separação da ABCP em relação ao Sindicato. A desvinculação era necessária, pois em caso de

greve a Justiça poderia bloquear as contas do Sindicato,
prejudicando o fundo construído pelos trabalhadores.
Abaixo, listamos um breve histórico de lutas do Sindicato. Tivemos muitas conquistas, sempre com mobilizações. E algumas vezes tivemos companheiros demitidos, daí a enorme importância do Fundo.

GREVES HISTÓRICAS COM PARADA DE PRODUÇÃO
[1990]
Ano em que a categoria realizou
greve com parada de produção. O
que resultou em 14 companheiros
demitidos, sendo reintegrados três
anos depois.

[1964]

Ano do Golpe Civil-Militar.
Foram demitidos e caçados 39
companheiros de nossa base.
Desses, 21 eram dirigentes sindicais. Foram afastados da empresa
e processados pelo regime. Alguns
foram presos por vários anos simplesmente porque eram socialistas.
Outros, por pararem a produção
da RPBC. As famílias destes companheiros passaram por extremas
dificuldades de ordem financeira e
psicológica. Mensalmente, a categoria fazia recolhimento de doações
financeiras para ajudar a família dos
valorosos companheiros processados em 1967 e que retornaram em
1985 com a lei de anistia.

[1991]
Ano em que a categoria aprovou a criação do Fundo de Greve,
hoje ABCP. Ela foi criada antes da
deflagração da greve, que durou
13 dias e contou com parada de
produção. Foi a greve mais organizada da categoria, que enfrentou o
Governo Collor e só voltou ao trabalho no final do movimento com a
anulação de todas as punições. Foi
uma greve sem demitidos e sem
punidos. A união foi o sucesso do
movimento, que defendeu nossos
direitos e principalmente a manutenção do monopólio estatal da
Petrobrás.

[1995]

Se enfrentando com o governo
neoliberal de FHC, foi a greve, com
parada de produção, mais longa
da categoria, 32 dias nacionalmente e 33 dias em nossa base.
Foram demitidos 17 companheiros
da RPBC e todos foram assistidos
pelo Fundo de Greve durante nove
anos. Foram reintegrados no governo Lula com anistia e acordo de
80% na sua reintegração.

ABCP DIVULGA BALANÇO DE DEVEDORES
Como todos sabem ainda existem petroleiros com pendências
junto à ABCP. No total, são 11 companheiros que ainda não devolveram os valores, do ACT, pagos pela
Petrobrás entre os anos de 2003 a
2007.
Todos estão sendo processados
judicialmente.

A Diretoria da ABCP tem conseguido o reconhecimento, na justiça,
das dívidas destes associados. As
ações têm sido julgadas favoráveis
e no total já foram feitos seis pagamentos.
Inclusive, o mais recente acordo
foi ressarcido, mediante aprovação
em assembleia, através da troca de

um imóvel.
Os dirigentes da nossa entidade
deixam claro que continuam abertos a negociação. Porém, se algum
devedor oferecer um valor abaixo
do que deve, a proposta deve ser
encaminhada a assembleia para
apreciação geral.
A assembleia é soberana.

