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PETROBRÁS É NOSSA,
PETRÓBRÁS FICA!

DECISÃO DO STF reforça necessidade de mobilização da categoria e sociedade civil

Por seis votos a quatro,
o Plenário do STF negou
a medida cautelar ingressada pelas lideranças parlamentares que questionam o desvio de finalidade cometido pela gestão
da Petrobrás ao transformar refinarias em subsidiárias para privatizá-las,
sem autorização legislativa.
A decisão, apesar de
ser em caráter liminar,
já que o mérito da Reclamação ainda será julgado pelo STF, permite que
o governo esquarteje não
só a Petrobrás como outras estatais, criando subsidiárias para vender o

patrimônio público, à revelia do Poder Legislativo.
“A nossa tarefa histórica se torna imprescindível agora. Precisamos levar informações para a
sociedade sobre os malefícios que as privatizações da Petrobrás, Eletrobras, Correios, Cemig,
Copasa e outros trarão. A
nossa vitória só vai acontecer quando conseguirmos superar esse projeto econômico que quer o
desmonte do estado brasileiro”, afirma o coordenador do Sindipetro/MG,
Alexandre Finamori.
Para o coordenador ge-

ral da FUP, Deyvid Bacelar “mais do que antes, precisamos fortalecer as mobilizações nas
ruas e nas redes sociais,
como fizemos nessas últimas semanas”, afirma,
convocando os petroleiros e toda classe trabalhadora a permanecer
mobilizados, participando das campanhas Petrobras Fica e das atividades contra as privatizações, como os atos deste sábado, no aniversário de 67 anos da estatal.
Os petroleiros irão realizar uma grande mobilização ao longo de todo
o dia, com atos nas ba-

ses, nas ruas e nas redes,
em conjunto com diversas entidades sindicais e
dos movimentos sociais.
O objetivo é dialogar
com a população sobre
a importância da luta em
defesa das empresas públicas de todos os setores – petróleo, bancos,
transporte e porto públicos, correios, eletricidade
e saneamento, que estão
sob a ameaça de extinção
ou de privatização total
ou parcial, o que pode
afetar a vida de milhares
de brasileiros e brasileiras. Acesse www.sindipetro.org e veja como participar.
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#PETROBRASFICA ENQUETE PARA
ALCANÇA O POVO ESCOLHA DA
MINEIRO
TABELA DE 12H

Realizada pelo Comitê
Mineiro em Defesa do Sistema Petrobrás, as ações da
campanha Petrobrás Fica
em Minas estão alcançando
cada vez mais pessoas, desde o lançamento no último
dia 21.
Esta semana, foram instalados outdoors em quatro
pontos da BR-381, entre
Belo Horizonte e Betim. A
comunicação visual dialoga com a população mineira que transita diariamente
por essa importante via de
acesso à Regap.
A Avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte,
também foi palco de ato
simbólico ao receber faixa
da campanha. Outra intervenção urbana, foi a projeção de imagens em um prédio no centro da capital mineira.
Além disso, foi produzido spot de rádio veicula-

EXPEDIENTE

do em programas da Rádio Itatiaia. O áudio conta
aos ouvintes sobre as perdas em arrecadação de impostos e o aumento de preços dos combustíveis, caso
a refinaria seja privatizada.
Agitação virtual
A campanha também tem
repercutindo bastante nas
redes sociais com o envolvimento de petroleiros e
petroleiras e lideranças de
diversas áreas, por meio de
fotos e vídeos.
Para colaborar basta tirar
uma foto com uma plaquinha ou papel escrito “#PetrobrásFicaEmMinas”, com
a câmera na horizontal e
em um ambiente com boa
iluminação, postar nas redes sociais e marcar a campanha @petrobrasficamg.
Acompanhe as iniciativas pelo Facebook, Instagram e Twitter

O Sindipetro/MG iniciou
esta semana consulta à categoria sobre a tabela de 12
horas. O processo termina
no segunda-feira, dia 5, às
23h59.
Ao todo, estão disponíveis 11 opções para escolha
dos trabalhadores por meio
de enquete virtual, no site
do sindicato.
Dentre as opções dispo-

níveis na enquete, serão escolhidas três finalistas.
Depois, serão realizadas
assembleias com a categoria para definir qual dentre
as três atende melhor aos
petroleiros e petroleiras.
Por fim, haverá nova
consulta para que a categoria opte entre a tabela de
12 escolhida e a tabela de 8
votada anteriormente.

O Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais (Sindipetro/MG) se somou à
carreata Contra a Reforma Administrativa, realizada na quarta-feira, dia 30,
em Belo Horizonte. A data
também foi escolhida como
Dia de Luta contra o Desmonte do Serviço público.

A programação também
fez parte da Campanha Petrobrás Fica em Minas, que
tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de manter a empresa no estado,
mostrando que os mineiros perdem com a privatização da estatal.

CARREATA CONTRA
A REFORMA
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