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Atividade é o primeiro passo para organizar a luta pela retomada dos direitos e a continuidade da defesa da Petrobras estatal

CONGRESSO REGIONAL DOS PETROLEIROS 2022
PREPARA A CAMPANHA REIVINDICATÓRIA DO ACT

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO CONGRESSO

 Nos próximos dias 8 e 9 de abril, 
a categoria petroleira da Amazônia se 
reunirá no 35º Congresso Regional 
dos Petroleiros, em Belém (PA). 

O tema para este ano será “60 anos 
de lutas: Petrobras fica na Amazônia 
— Em defesa dos direitos da classe tra-
balhadora, do monopólio do petróleo 
e gás e da Petrobras 100% estatal!”, 
em referência ao sexagésimo aniver-
sário do Sindipetro PA/AM/MA/AP e 
suas principais bandeiras de luta.

O Congresso Regional tem o im-
portante papel de servir como pon-
tapé inicial da organização dos (as) 

petroleiros para a Campanha Reivin-
dicatória do ACT 2022. 

Os participantes discutirão, entre 
outros temas, a pauta e a delegação 
que será remetida ao 13º Congresso 
Nacional da Federação Nacional dos 
Petroleiros (FNP), que ocorrerá em 
Santos (SP) de 28/04 a 1º de maio. No 
fórum nacional da FNP, será debatida 
e deliberada a pauta nacional da cate-
goria para entrega à direção da Petro-
bras e início das negociações do ACT.

Os assuntos a serem debatidos 
no Congresso regional incluem uma 
grande variedade de eixos, que de-

monstram os desafios que a categoria 
enfrenta: defesa da Petrobras 100% 
estatal e contra a venda de ativos do 
Sistema Petrobras e reestatização do 
que foi entregue; ACT 2022; Plano Pe-
tros; AMS; SMS; PLR; setor privado; 
conjuntura política nacional e interna-
cional, entre outros.

O Congresso Regional será realiza-
do no auditório do Hotel Ipê, localiza-
do na Avenida Governador Jose Mal-
cher, 2953 - São Brás, Belém (PA).

É fundamental a participação de 
toda a categoria: ativos, aposenta-
dos(as) e pensionistas. Participe!

8 de abril (sexta-feira)
17 às 18h - Recepção e credencialmen-
to dos participantes
18h - Abertura do 35º Congresso Re-
gional dos Petroleiros, com saudação 
das entidades presentes
18h30 - Debate “Conjuntura Nacional 

e Internacional e os Desafios da Classe 
Trabalhadora”, com representantes da 
FNP, CSP-Conlutas e Ilaese (Instituto 
Latino Americano de Estudos Socioe-
conômicos)

9 de abril (sábado)
9h ao meio-dia – Abertura dos tra-

balhos com discussão dos assuntos 
contidos no temário do Congresso
12 às 13h - intervalo para almoço
14 às 16h – Continuação dos trabalhos 
com discussão dos assuntos contidos 
no temário;
16h – Deliberações e encerramento



NOTA DE PESAR
Com extrema consternação a direto-

ria do Sindipetro PA/AM/MA/AP co-
munica a perda de um dos dirigentes 
mais importantes nos 60 anos de his-
tória desta entidade e um grande mi-
litante pelos direitos da classe traba-
lhadora, da defesa de uma Petrobras 
para os brasileiros e de uma socieda-
de sem exploradores nem explorados.

Jiumar do Carmo nos deixou em 
24/03, vítima de consequência da Co-
vid, assim como outros mais de 659 mil 
compatriotas, vítimas do negacionismo 
e do genocídio do governo federal em 
proteger as vidas, a saúde e as condi-
ções de vida do nosso povo. Foi um dos 
dirigentes sindicais que mais comba-
teu, contra a direção da Petrobras, por 
medidas de proteção à categoria.

Em defesa daqueles que dedicaram 
sua vida de trabalho à Petróleo Bra-
sileiro S.A. e seus dependentes, atuou 
firmemente na defesa do patrimônio 
de aposentados e pensionistas no Pla-
no Petros e na Assistência Multidisci-
plinar de Saúde (AMS). Poderíamos 
discorrer diversos outros parágrafos 
sobre aspectos de sua atuação, como 
na imprensa sindical, no setor jurídi-
co, na vida partidária no PSTU, dentre 
as inúmeras atividades sindicais e po-
líticas que exerceu com brilhantismo.

Em toda sua trajetória de vida e 
militância, Jiumar nos ensinou: que 
sem disciplina não há organização; 
que sem organização não há luta; e 
que, sem luta, a classe trabalhadora 
jamais conseguirá avançar nos direi-
tos e finalmente se libertar da apro-
priação do resultado de seu trabalho 
pelos capitalistas.

Com sua partida, mais do que o ine-
vitável lamento, fica em cada um de 
nós a obrigação de homenageá-lo a 
cada dia, lutando incansavelmente pe-
las causas que Jiumar sempre defen-
deu e seguindo seu exemplo inigualá-
vel de retidão moral e combatividade. 

Jiumar, presente! Hoje, e sempre!
Diretoria Colegiada do Sindipetro PA/AM/MA/AP
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