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Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

CATEGORIA VOTA COMISSÃO ELEITORAL 
PARA ELEIÇÃO DA GESTÃO 2020-2023 

A Diretoria Colegiada deste sindica-
to, no uso de suas atribuições e, de acor-
do com o artigo 37º do estatuto desta 
entidade, convoca os associados para 
participarem das assembleias gerais 
que terão como pauta a escolha da Co-
missão Eleitoral que irá reger as eleições 
do sindicato para o triênio 2020-2023.

O pleito ocorrerá de 18 a 28 de 
novembro de 2019. De acordo com 

o estatuto, a Comissão Eleitoral será 
composta por 5 (cinco) membros, 
que não venham integrar nenhuma 
das chapas concorrentes, não sejam 
membros da Diretoria Colegiada, 
nem do Conselho Fiscal e não tenham 
qualquer grau de parentesco com os 
candidatos à eleição.

Também podem compor a comis-
são diretores de outras entidades sin-

dicais, limitado a 02 (dois) membros, 
que também não tenham nenhum 
grau de parentesco com os candidatos.

Os/as companheiros/as que pre-
tendem montar chapa para concorrer 
à Comissão Eleitoral poderão apre-
sentá-la durante as assembleias.

Após a escolha da Comissão, esta 
passará a conduzir todo o processo elei-
toral do Sindipetro PA/AM/MA/AP.



AMAZÔNIA FICA! BOLSONARO SAI!

Cadê a flor que estava aqui?
Poluição comeu
E o peixe que é do mar?
Poluição comeu
E o verde onde é que está?
Poluição comeu
Nem o Chico Mendes sobreviveu

Luiz Gonzaga – Xote Ambiental (1989)

A Amazônia está em chamas. A mis-
tura do mal com o atraso e pitadas de 
psicopatia representada pelo governo 
de ultradireita de Bolsonaro, revela aos 
olhos do mundo todo o que representa 
o projeto do capitalismo levado às últi-
mas consequências: destruição das con-
dições de vida da imensa maioria para 
garantir o lucro de uma ínfima elite.

Nossa comida contaminada com agro-
tóxicos, o ar que respiramos, poluído, e 
as águas dos rios e mares emporcalhas 
com lixo, efluentes industriais e esgoto. 
Cada vez mais este sistema econômico 
torna a vida da classe trabalhadora um 
verdadeiro martírio.

A fumaça das queimadas teve que 
percorrer milhares de quilômetros e 
chegar à maior cidade da América do 
Sul, São Paulo, escurecendo a metrópo-
le no meio da tarde, para que a urgência 
do tema tivesse a devida atenção.

De maneira absurda, Bolsonaro chegou 
a acusar ONGs ambientalistas e indíge-
nas pela disparada em 60% das queima-
das, negando o fato de que estas estão 
diretamente relacionadas ao aumento do 
desmatamento, segundo dados do Insti-
tuto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 
(IPAM) divulgados pelo portal UOL.

“Os dez municípios amazônicos que 
mais registraram focos de incêndios fo-
ram também os que tiveram maiores 
taxas de desmatamento (...) Esta concen-
tração de incêndios florestais em áreas 
recém-desmatadas e com estiagem bran-
da representa um forte indicativo do ca-
ráter intencional dos incêndios: limpeza 
de áreas recém-desmatadas”, denuncia. 

É tarefa de toda a classe trabalhadora 
defender a floresta, seus povos 
originários e o futuro da humanidade. 
Todos/as aos atos contra a barbárie 
capitalista na Amazônia!
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Saiu na quarta-feira (21) o plano de 
privatização do governo Bolsonaro. 

Como chegaram a declarar o presi-
dente e o ministro da Economia Paulo 
Guedes, de fato, a intenção é “priva-
tizar tudo” e a lista inclui estatais es-
tratégicas e importantes, numa séria 
ameaça ao país e ao povo brasileiro.

Foram confirmadas a privatização 
de 17 estatais, sendo oito que já esta-
vam no programa de Temer e nove 
que foram ampliadas.

Há estudos para privatizar o 
Banco do Brasil, Correios, Telebras, 
Porto de Santos, Dataprev, Serpro, 
Ceagesp, Emgea e Ceitec. Eletrobras, 
Lotex, Casa da Moeda, Ceasaminas 
(Centrais de Abastecimento de Mi-
nas Gerais), CBTU (Companhia Bra-
sileira de Trens Urbanos), Trensurb 
(Empresa de Trens Urbanos de Porto 
Alegre), Porto de São Sebastião, Co-
desa (Companhia Docas do Espírito 
Santo), já estavam em estudo desde o 
governo Temer e estão mantidas no 

plano de venda à iniciativa privada.
Até a Petrobras está no radar do 

governo. Informações de que a maior 
estatal brasileira pode ser privatizada 
até o final do mandato animaram os 
especuladores da Bolsa de Valores, de 
olho nos lucros que terão caso esse 
crime de lesa-pátria se confirme. 
Questionado sobre o assunto, Onyx 
disse que uma eventual privatiza-
ção da Petrobras também está sendo 
analisada, mas que ainda não há de-
talhes, pois está em estudo.

A uma plateia de empresários, na 
terça-feira, o ministro da Economia 
Paulo Guedes disse: “Nós vamos acele-
rar as privatizações. Amanhã saem as 
17 empresas, e ano que vem tem mais. 
E nós achamos que vamos surpreen-
der. Tem gente grande aí que acha que 
não vai ser privatizado, mas vai entrar 
na faca”, ameaçou cinicamente.

A lista também inclui presídios, 
creches e até parques como os Lençóis 
Maranhense (MA) e Jericoacoara (CE).

Crime de lesa-pátria
Bolsonaro já falou em abrir a 

Amazônia para a exploração indis-
criminada aos Estados Unidos, ma-
deireiras e ruralistas. Agora, planeja 
avançar com um plano de privatiza-
ções para entregar ao mercado pri-
vado empresas e serviços públicos 
fundamentais para o país.

Privatização como dos Correios, Ban-
co do Brasil, Petrobras iriam resultar em 
impacto direto à população, com aumen-
to de preços, restrição e piora de servi-
ços, além do empobrecimento do país.

“O perfil de ultradireita e ultra-
liberal do governo de Bolsonaro vai 
levar o país para o buraco. As priva-
tizações só servem para repassar se-
tores e serviços estratégicos e lucra-

tivos para o setor privado, enquanto 
a população acaba prejudicada. Sem 
contar que são medidas que aprofun-
dam a crise econômica do país, que 
se tornará cada vez mais dependente 
do imperialismo e sem soberania”, 
avalia o dirigente da Secretaria Exe-
cutiva da CSP-Conlutas Paulo Barela.

“Bolsonaro dizia em seu slogan 
Brasil acima de tudo, mas na prática 
é um capacho dos EUA e de Trump 
e vai afundar o Brasil. A luta contra 
as privatizações precisa ser unificada 
entre todos os trabalhadores, pois só 
com mobilização e luta direta pode-
mos derrotar essa política entreguis-
ta”, concluiu Barela.
(*Fonte: CSP- Conlutas)
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