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I -  OBJETIVOS DO GLP 

1) Organizar um movimento de petroleiros, resgatando o caráter classista de organização sindical. Superar a 

consciência de categorias, integrando a luta dos petroleiros com a luta de toda a classe operária e de todas as 

classes oprimidas. Fortalecer a consciência de que todos os trabalhadores são parte de uma só classe, explorada e 

oprimida pelas classes exploradoras que exercem seu poder através do Estado, com a lei, justiça, parlamento, poder 

executivo, aparato policial e forças armadas, bem como políticas de governo para impor e manter sua dominação. É 

preciso romper com o economicismo, organizando o movimento nas esferas política, ideológica, cultural e orgânica, 

superando as mobilizações estritamente reivindicativas, tendo em conta sempre que sem o poder, a classe operária 

não poderá se libertar da exploração. É preciso ter em vista que o movimento sindical deve ter o papel de organizar 

a luta dos trabalhadores na resistência aos ataques da burguesia e na luta pela ampliação das conquistas, servindo 

como escola da luta de classes. 

2) Integrar os petroleiros diretos e indiretos (terceirizados) num mesmo movimento, sob a consigna “Somos todos 

petroleiros!”. Romper com as práticas corporativistas, promovendo o debate sobre a força e eficácia das 

mobilizações petroleiras que integrem os trabalhadores de todas as empresas envolvidas direta e indiretamente na 

produção de petróleo. Lutar por estender todos os benefícios e nível salarial conquistados pelos funcionários da 

Petrobrás a todos os trabalhadores terceirizados. Proteger os companheiros terceirizados, mediante a organização 

do trabalho clandestino, de modo a não expor os companheiros em condições frágeis de emprego. 

3) Desenvolver e fortalecer a organização de base, nos locais de trabalho, adotando formas diversas de 

enfrentamento à patronal e ao aparato estatal, como centro do trabalho organizativo do GLP. Desenvolver métodos 

de integração entre os trabalhadores de cada plataforma, com métodos que permitam o fortalecimento dos laços e 

da unidade de organização e ação entre os integrantes dos diversos grupos que se revezam no trabalho embarcado. 

Desenvolver métodos de integração entre os ativistas das diversas plataformas e bases de terra. Elevar os níveis de 

mobilização das bases administrativas mediante a prática do trabalho cotidiano solidário entre os companheiros, 

fazendo-se presente em uma estrutura gerencial descentralizada entre as diversas Unidades de Operação e 

Unidades de Serviços, bem como empresas subsidiárias, que aliena os trabalhadores dos problemas enfrentados 

nas diferentes gerências. Afirmar a consigna de que “Rebelar-se é Justo!”, desenvolvendo-a como princípio a ser 

exercido pelas massas de forma organizada e consciente. 

4) Atuar no movimento sindical, rompendo com o atrelamento ao Estado, criando formas autônomas de 

organização e sustentação, com práticas voluntárias de contribuição, em contraposição aos métodos compulsórios 

de financiamento da máquina sindical, que a transforma em uma estrutura burocrática, desligada dos interesses e 

da luta das massas. Desenvolver o trabalho de finanças em caráter permanente, acumulando recursos em 

momentos de relativa calmaria para utilização nos momentos de enfrentamento extremo. Manter 

permanentemente uma estrutura que permita a realização de reuniões dos trabalhadores, mantendo uma relação 

política constante e saudável com sindicatos e associações, bem como trabalhadores, simpatizantes da luta classista 

dos petroleiros. Combater radicalmente todo tipo de desvio como carreirismo, personalismo, eleitoralismo, 

mandonismo e todas as formas de oportunismo. Liquidar o assistencialismo em discussão permanente com as 

massas, fortalecendo a consciência de que na luta todos precisam se envolver e não delegar a mesma a ninguém. 



5) Organizar o trabalho de solidariedade entre os trabalhadores para promover sua união nos momentos de 

perseguição, punição, suspensão, demissão e outras situações de penúria. Lutar permanentemente pela readmissão 

e anistia aos perseguidos e demitidos políticos, assim como organizar fundos de socorro mútuo. 

6) Exercer o trabalho de oposição sindical com o estabelecimento de um programa mínimo de oposição, que 

congregue os pontos de convergência entre as diversos segmentos da categoria, que sirvam a elevar a consciência 

de classe dos trabalhadores e de elevar o nível de organização e luta dos mesmos. Combater nos fóruns da 

oposição, bem como publicamente, todas as ações que engessem a luta, confundam os trabalhadores acerca da 

diferenciação necessária entre a ação classista e ação burocrático-oportunista dos dirigentes sindicais, bem como as 

que trafiquem com os interesses dos trabalhadores canalizando-os para a ação oportunista e eleitoreira presentes 

na maioria das correntes políticas. Ter claro que a necessidade de unidade para combater um inimigo comum não 

se sobrepõe a necessidade de organização e elevação permanente de nossa corrente classista no movimento 

petroleiro. 

7) Organizar a integração dos petroleiros com os diversos segmentos das classes exploradas do campo e da cidade, 

através de debates, mobilizações conjuntas, bem como a participação direta nas atividades particulares de cada 

segmento, nos quais couber o apoio e solidariedade. Organizar sempre a denúncia contra todas as formas de 

opressão contra os camponeses e os trabalhadores em geral. 

 

 

II - SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO GLP 

 

O Grupo de Luta dos Petroleiros é uma organização formada por ativistas da base petroleira, que pretende 

agregar trabalhadores da petrobrás e de empresas terceirizadas para levar adiante a luta desse setor dos 

trabalhadores e contribuir com a luta de toda a classe trabalhadora. Seus membros são trabalhadores e 

trabalhadoras comprometidos com um programa de luta classista e que acreditam que só a ação direta garante as 

vitórias dos trabalhadores contra os patrões e governos que tem sempre nos explorado. 

Os militantes do GLP buscam atuar de forma coordenada nessa luta, pois sabemos que a força dos 

trabalhadores é proporcional a sua capacidade de organização. Por isso os militantes do GLP reúnem-se uma vez ao 

mês para realizar discussões sobre a situação política que envolve os trabalhadores e, principalmente, para dar 

encaminhamento as atividades de comunicação, finanças, construção orgânica, bem como outras demandas de 

organização e mobilização, que ampliam a consciência e a organização nossa e de nossos companheiros de 

trabalho. 

Todos os trabalhadores que assumem a militância no GLP têm as mesmas responsabilidades, direitos e deveres 

dentro do grupo, dispondo-se,voluntariamente a sempre defender as posições construídas de forma coletiva, 

eximindo-se de vaidades e interesses particulares. Exatamente por isso, nas instâncias internas do grupo as opiniões 

e posicionamentos de cada militante tem sempre o mesmo peso da dos outros, sendo válido, a qualquer tempo, o 

direito de secessão dos militantes que não mais concordarem em atuar da forma definida nas instâncias coletivas. 

Sendo assim, com a intenção de viabilizar nossa atuação coordenada na luta, as instâncias internas poderão 

designar militantes como coordenadores, sem que isto implique num grau de responsabilidade diferenciado para 

este ou para qualquer outro membro do grupo. A forma desta designação é dada pela dinâmica do 

desenvolvimento do GLP, sendo sempre garantida a democracia interna. 

 

A. Comunicação 

O GLP terá dois órgão de comunicação com a base, de forma a difundir uma linha classista no seio da categoria 

petroleira, realizar denúncias contra quaisquer ataques aos trabalhadores e povos oprimidos em geral, bem como 

orientar os petroleiros com relação as demandas imediatas e de médio e longo prazo. 

O informativo expresso AÇÃO CLASSISTA terá como meta, através de artigo objetivo, realizar denúncias ou dar 

orientações aos petroleiros de forma rápida na medida do acontecimento de fatos importantes. 



O boletim ORGANIZAÇÃO PELA BASE terá como objetivo fazer análises detidas sobre assuntos de interesse dos 

trabalhadores, difundir a linha classista, fazer propaganda revolucionária, incentivar a organização nos locais de 

trabalho, bem como fazer denúncias e dar orientações aos petroleiros. 

B. Finanças 

O GLP desenvolverá formas diversas de captação de recursos, dentre elas a contribuição regular dos militantes. 

Complementarmente a esta, os militantes deverão permanentemente recolher contribuições voluntárias de 

simpatizantes do grupo, bem como desenvolver campanhas especiais de finanças de acordo com a necessidade. 

C. Sobre a relação orgânica com a base 

O espaço primordial de disputa de posições políticas e encaminhamento da mobilização são as instâncias de base da 

categoria: as assembléias, os congressos sindicais, as reuniões de Organização por Local de Trabalho (OLT) e as 

Comissões de Base (CB). 

Num esforço permanente por elevar o nível de organização e de luta da categoria, o GLP freqüentemente irá 

incentivar, apoiar e orientar os trabalhadores a fortalecerem a OLT e formalizá-la através da realização de 

assembléias periódicas e na constituição de Comissões de Base com membros eleitos pelos trabalhadores. 

Para fortalecer a organização e luta dos trabalhadores faz-se necessário elevar qualitativa e quantitativamente uma 

vanguarda que defenda uma linha classista no movimento dos petroleiros. Onde houver simpatizantes da linha 

classista sindical, devem ser realizadas de reuniões de Grupos de Base. Tais reuniões terão como objetivo: 

 

a) Formar as OLTs onde estas não existam e fortalecê-las onde já existam. 

b) Difundir a linha classista junto aos trabalhadores, realizando o trabalho de formação política, mediante 

debate de artigos editoriais políticos; 

c) Realizar levantamento de informações necessárias a sistematização dos encaminhamentos de luta; 

d) Organizar a intervenção classista, nos diversos fóruns do trabalhadores: reuniões de OLT, CBs, 

assembléias, congressos, fóruns da oposição, mobilizações programadas, etc. 

e) Organizar com os simpatizantes e militantes efetivos do GLP, quando necessário, a intervenção direta 

junto a base geral dos trabalhadores, mediante panfletagens, envio de e-mails, atividades de agitação, 

entre outras formas. 

 

III - PROPOSTA DE PROGRAMA MÍNIMO DE OPOSIÇÃO 

 

Para organizar uma oposição sindical que faça frente a direção sindical pelega que tem aparelhado o sindicato 

desde sua fundação, faz-se necessário a constituição de um programa mínimo que aponte os rumos para a 

categoria elevar sua capacidade de organização e ação. A proposta de organização de uma oposição sindical 

apresentada pelo GLP não se baseia nos projetos de oposição estritamente eleitoral, freqüentemente apresentados 

por correntes sindicais oportunistas de toda laia. A proposta de constituição de uma oposição sindical se dá em 

função de uma necessidade permanente de organização dos trabalhadores, independente do calendário de eleições 

sindicais. A proposta é articular trabalhadores de diversas plataformas e bases de terra, de forma que a base não 

fique refém da direção sindical que de tempos em tempos promove golpes e traições sobre a categoria. A 

participação nas eleições sindicais com uma chapa de oposição pode ser somente um resultado do 

desenvolvimento da estratégia de organização da oposição sindical. Tendo em vista tais questões apresentamos um 

programa de seis pontos, com o objetivo de congregar pontos de convergência entre os diversos segmentos da 

categoria que permitam a organização concreta de uma oposição sindical conseqüente às necessidades da luta dos 

trabalhadores no segmento de petróleo. 

 



1) Liberdade e Autonomia Sindical: A primeira necessidade dos movimento sindical petroleiro é romper com o 
Sindicalismo de Estado, que nos mantém reféns de nosso próprio patrão. Nossas mobilizações devem ir além dos 
limites repressores ao direito de greve, que está sempre a favor dos patrões. Devemos conquistar a garantia de que 
a direção da empresa acabará com os interditos proibitórios como prática. Nossa organização deve ser autônoma e 
não restringida pelo Ministério do Trabalho. Dessa forma, é necessário repensar a relação do movimento sindical 
petroleiro com o governo e com as diversas siglas partidárias de nosso país. Atualmente a maioria dos sindicatos 
petroleiros se encontra sobre controle direto do partido e da coalização partidária que governa o país e 
consonantemente gerência a Petrobras. Dessa forma, o Estado controla diretamente o sindicato dos trabalhadores 
da indústria do petróleo e ao mesmo tempo a principal empresa de petróleo do país. O governo é nosso patrão e 
nosso sindicato busca esconder essa verdade. Com essa forma de controle sobre o sindicato, nossas lutas e 
conquistas estarão sempre limitadas aos interesses políticos dos que governam e dirigem o sindicato. É preciso 
rejeitar essa estrutura sindical que vem desde os tempos de Getúlio Vargas e desenvolver uma outra forma de 
organização, pautada pela organização de base e pela união  dos trabalhadores dos diversos segmentos 
econômicos, acabando com as mobilizações por empresa ou por categoria e passando a organização e mobilização 
da classe trabalhadora como um todo. 
 
2) Democracia Operária: Nossa organização deve ser “de baixo para cima”, da “periferia para o centro”, ou seja, as 
decisões e a direção devem coletivas, participação constante base-direção, equilíbrio de poder e coordenação da 
autonomia local com as funções diretivas das instâncias centrais. Os dirigentes, delegados e demais, representantes 
dos trabalhadores devem ter: a) mandatos imperativos, quer dizer, são eleitos para cumprir as deliberações das 
assembléias e instâncias decisórias coletivas dos trabalhadores, e não para tomar decisões em seu nome; b) 
revogabilidade dos mandatos, ou seja, os dirigentes e demais representantes devem ficar sob permanente controle 
e fiscalização das suas bases, que podem retirá-los de suas funções. 
   
3) Organização por Local de Trabalho: o princípio primeiro de uma oposição de base deve ser sua sustentação 
política e articulação a partir das organizações por local de trabalho. Todas as formas possíveis de organização de 
base são necessárias para que a base possa de fato controlar os rumos do movimento sindical, dentre ela: 
a) manter a prática de realização de assembléias periódicas nas unidades de terra e mar; 
b) eleger comissões de base, autônomas com relação à direção sindical, sempre que for necessário encaminhar 
alguma deliberação dos trabalhadores – intermediando o debate Base X Direção Sindical, ou mesmo Base X Patrão; 
c) eleger delegados de base para atuarem de forma intransigente sobre a direção sindical para que sejam 
defendidos os direitos dos trabalhadores; 
d) promover quaisquer outras formas de organização em que a base possa se expressar e manter o controle do 
movimento. 
   
4) TODOS SOMOS PETROLEIROS – Movimento sindical unificado entre diretos e terceirizados: A força de nosso 
movimento vem de seu caráter inter-categorias profissionais. Estamos juntos técnicos de segurança, técnicos de 
operação, técnicos de manutenção, engenheiros, contadores, assistentes sociais, entre tantos outros cargos. A 
divisão do trabalho não nos divide e unidos somos muito mais fortes. Porém, isso só tem sido válido para os 
trabalhadores diretos. Os terceirizados, todos petroleiros, cada qual com sua função, não estão no mesmo sindicato 
que nós e esse é um grande fator de enfraquecimento, muito mais para os terceirizados, mas para também os 
diretos. O que seriam das famigeradas equipes de contingência se não fosse a mão de obra precarizada que não 
consegue fazer greves porque está atrelada à sindicatos pelegos? Portanto, temos que começar uma campanha 
massiva pela sindicalização dos petroleiros terceirizados no Sindipetro-NF. Temos que lutar todos juntos, e o 
“mexeu com o companheiro, mexeu com todo mundo” não deve ficar restrito aos trabalhadores diretos do sistema 
Petrobrás, pois TODOS SOMOS PETROLEIROS.  
   
5) Sustentação Financeira Autônoma: o movimento dos trabalhadores deve ser financiado pelos próprios 
trabalhadores. Devemos recusar todos os recursos vindo de governos, de empresas privadas e outras instituições 
estranhas à classe para não ficar devendo nada a ninguém que não seja a própria base. Devemos lutar pela abolição 
imediata do imposto sindical, pois este, assim como a carta sindical, são instrumentos utilizados para sustentar os 
sindicatos pelegos mafiosos que dominam a representação dos terceirizados, por exemplo. E só devemos aceitar a 
filiação à Federações, Confederações, Frentes, Centrais de Classe e etc. que sigam o mesmo critério.  
   
6) Ação e Estratégia Classista: O esforço por construir uma oposição de base deve estar pautado permanentemente 
pela multiplicação de forças do movimento sindical petroleiro, numa condição em que a direção sindical vai na 
contra-corrente do caminho classista, ou seja se mostra aparelhada por interesses adversos aos trabalhadores – 
cooptada pela patronal e/ou servindo com correia de transmissão do Estado. Dessa forma, o esforço pela 
construção dos fóruns da organização de base deve centrar em ações que elevem a consciência classista dos 
trabalhadores, ou seja, consciência de que os petroleiros são um seguimento da classe trabalhadora, classe essa 
que vive na égide do capitalismo sofrendo uma exploração permanente, que precisa ser combatida também a todo 
tempo. A formação política é importante nesse processo e deve ser organizada individual ou coletivamente através 
do estudo de materiais informativos e políticos. No entanto, é nas ações práticas que os trabalhadores conseguem 



enxergar mais de perto a opressão a qual estão submetidos, bem como o poder que a classe unida tem sobre o 
processo de produção, quando decide interromper o mesmo. Assim, para elevar a consciência classista é preciso 
temperar os petroleiros nos diversos níveis de embate com a patronal, sempre embasados nas necessidades de 
melhoria das condições de trabalho, bem como na elevação da remuneração direta e indireta. Todas as formas de 
mobilizações coletivas são válidas e deve-se fazer o esforço para que estejam concatenadas de forma crescente. O 
processo de luta tem idas e vindas, e em determinados momentos os trabalhadores podem vir a sofrer reveses com 
ataques e ofensivas da patronal. No entanto, é nesses momentos em que os petroleiros combativos precisam ter 
em mente uma estratégia classista, de modo a antes que simplesmente reafirmar a superioridade atual de forças da 
organização dos patrões, fazer com que fique nítida aos trabalhadores a relação injusta de opressão e exploração a 
que a classe é submetida. A indignação leva a luta. E é nesses momentos em que os melhores ativistas se 
apresentam. 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

IV - LINHA DE ATUAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DAS OLTS E COMISSÕES DE BASE 

 
Documento anexo: 

ORGANIZANDO AS COMISSÕES DE BASE/OLTs 

(Dezembro 2003; Revisão: Julho 2010) 

INTRODUÇÃO 

1. Os trabalhadores brasileiros em geral e os trabalhadores do setor petróleo em particular  vivem um período de 
dificuldades e superexploração que vem sendo e será cada vez mais acentuado pela crise capitalista de 
superprodução que ciclicamente se aprofunda mais. Essa superexploração tem sido praticada pelos governos 
anteriores e sucedâneos dos últimos anos, COLLOR, FHC, e não é diferente no governo LULA que da 
continuidade a e política econômica que favorece a grande burguesia e o latifúndio a serviço do imperialismo, 
principalmente americano, e são um ataque frontal aos direitos dos trabalhadores e aos direitos do povo em 
geral; 

2. As elevadas taxas de juros que causam elevados níveis de desemprego no país, aliadas a política de arrocho 
salarial, terceirização, cortes de direitos são incentivos às organizações patronais para que demitam e voltem a 
contratar com salários mais baixos; 

3. As centrais sindicais CUT, CGT, SDS Força Sindical e suas instâncias são cúmplices e a traição aos trabalhadores 
é embalada com milhões de reais do FAT, régios salários propiciados pelos cargos que foram e ainda estão 
sendo distribuídos às farras pelo novo governo. 

4. Apenas o desenvolvimento da organização, consciência e luta de classe trabalhadora pode mudar essa situação 
de superexploração econômica e de servilismo das direções sindicais. 

5. A situação atual, exige a transformação dos atuais sindicatos em instrumentos de luta política e de democracia 
direta, e da construção de organismos de auto-organização e de ação direta como combate primordial no 
caminho da independência política e da autodeterminação da classe trabalhadora no próximo período que se 
abre. Ou transformamos os sindicatos em ferramentas de luta do movimento dos trabalhadores, ou os 
mesmos continuam sendo transformados em ferramentas secundárias para a aplicação das políticas dos 
capitalistas nativos e das transnacionais, como é o caso, por exemplo, da CUT, CGT, SDS Força Sindical e suas 
instâncias, no nosso caso FUP.  Não existe termo médio nesta luta. A classe operária só se organiza para lutar 
por algo concreto. Não existe organização pela organização. Mas por outro lado à luta exige organização para 
chegar a resultados. 

6. Daí a importância da Organização por Local de trabalho através da ação direta dos militantes avançados, e 
núcleos conscientes e organizados que são a vanguarda do movimento e constituem o esqueleto mais estável 
do movimento operário. 

7. É necessário lutar por uma unidade que sirva para que os trabalhadores comecem a confiar em suas poderosas 
forças e a colocar de pé seus próprios organismos democráticos de luta. Uma unidade a serviço de enfrentar as 
burocracias sindicais que se colocam ao lado dos patrões; a serviço de unir as filas operárias para enfrentar 
qualquer ataque repressivo que possa vir, lutando para que as organizações operárias tomem em suas mãos as 
demandas democráticas. Uma unidade para expressar um programa de luta e organização para os milhares de 
trabalhadores explorados diretos e terceirizados para que estes transformem suas condições de exploração em 
luta contra o sistema capitalista. Uma unidade que sirva para apontar uma verdadeira aliança entre os 
trabalhadores e os pobres da cidade e do campo, que lute para impor suas demandas mais sentidas.  

8.  Atualmente não existe um processo avançado de lutas importantes, mas de qualquer maneira será importante 
aproveitar cada luta, cada processo político e cada fato para avançar na constituição de organismos eletivos 
das massas. Somente estes organismos representativos são os que podem transformar os sindicatos, 



democratizando-os. Daí que os sindicatos e as comissões  eleitas pelas bases  não se contrapõem. Porque a 
hegemonia da classe operária é isso, essa dialética da direção política e da experiência das massas. 

 

FORMANDO AS COMISSÕES DE BASE 

HISTÓRICO 

9. Ao longo da história recente, a classe operária brasileira de uma demonstração de maturidade, de capacidade, 
de iniciativa e de inestimável riqueza criadora e organizadora: sustentou um dos importantes ascenso 
operários do pós-guerra em 79/81 em plena época da ditadura militar, desenvolveu comissões de fábrica em 
um profundo processo pela base e desde a fábrica, recuperou sindicatos do velho peleguismo colaboracionista 
com a ditadura, e inclusive assentou as bases para a criação de um partido de trabalhadores. Tudo isto para 
um proletariado completamente novo e sem grandes tradições para a época. Porém, desgraçadamente, toda 
essa energia criadora de audácia e iniciativa foi traída pelos reformistas com a cumplicidade dos centristas de 
todas as cores. 

10. A origem da proposta das CB está na própria história da classe operária brasileira. Antes de 1930 os 
trabalhadores já se organizavam dentro das empresas ou pró-ofícios. 

11. Com Getúlio Vargas mudou a direção do movimento sindical. Criou-se a atual estrutura sindical ligada ao 
governo. 

12. Após 1930 as direções sindicais passaram a atuar de forma cupulista (verticalista), deixando de lado a 
organização dos trabalhadores nas bases. 

13. Depois da derrota do movimento operário em 1964, poucos sindicalistas tomaram a iniciativa da organização 
de grupos de fábrica. 

14. A assimilação definitiva da proposta da oposição (oposição à estrutura sindical) é que deu impulso para a 
multiplicação dos grupos e comissões de fábrica. 

 

NO SETOR PETROLEIRO O QUE AS EXPERIÊNCIAS DESTES ÚLTIMOS ANOS NOS ENSINAM 

15. Vemos dois tipos de militância dentro da Empresa: 
a) Militância isolada: São militantes conscientes nos locais de trabalho, que fazem discussão, mobilização e 

organização com os companheiros. 
b) Grupo ou núcleo setorial: É a união de companheiros combativos para planejar e fazer lutas dentro das 

unidades e plataformas. O grupo não aparece para a maioria dos trabalhadores e para a direção. Os 
trabalhadores identificam os militantes e não o grupo. 

c) Com a criação de Comissões de base, os grupos de militantes não desaparecem, continuando com o núcleo 
de atuação nas unidades. 

16. Temos também outros tipos de manifestações da categoria tais como: 
a) Assembleísmo as unidades marítimas motivadas por demandas de campanhas salariais e/ou 

reinvindicatórias com encaminhamentos pela direção sindical; 
b) Organizações por segmentos aposentados, novos. 
 

Característica e Objetivos das Comissões 

17. As experiências desenvolvidas até hoje nos indicam o seguinte: 
18. As comissões devem ser eleitas por todos os trabalhadores, com representantes de todas as unidades 

terrestres e plataformas por turmas.  
19. A comissão deve negociar ou cumprir resoluções. A decisão é da assembléia, 
20. As assembléias gerais das bases terrestres de Parque de Tubos, Imbetiba, Cabiúnas e outras e as assembléias 

das plataformas marítimas (por turmas) podem destituir a comissão e as reuniões setoriais podem destituir o 
representante que não está satisfazendo. 

21. Os membros da comissão devem ter estabilidade de acordo com os interesses dos trabalhadores. 
22. A comissão precisa ter seus próprios meios de sustentação: finanças, boletim, local de reuniões, etc. 
23. As comissões devem manter a sua independência em relação a atual estrutura sindical. 
24. Varias comissões formam a intercomissão, cujo papel é definir melhor as funções das comissões baseado na 

experiência. E junto com os demais companheiros encaminhar as lutas na região 
25. Desde o inicio, as comissões assumem a defesa dos interesses dos trabalhadores. Por isso são atacadas pelos 

representantes patronais  e pelos dirigentes sindicais neopelegos. Várias tentativas de enrolar as comissões 
podem surgir. Por exemplo, transforma-las em CIPAS ou comissões partidárias, atrelá-las a oposição ou direção 
sindical . 



26. Ao longo do seu desenvolvimento, muitas comissões se formam somente em época de mobilização, ou seja há 
uma maior participação de trabalhadores neste período. Por isso se faz necessário o envolvimento dos 
membros da comissão nas questões políticas, organizativas e de coordenação bem como na execução das 
tarefas, objetivos e encaminhamentos gerais, bem como nas discussões temáticas de forma a se incentivar e 
garantir um caráter permanente. É importante também garantir que as reuniões sejam objetivas e 
participativas com estabelecimento de pauta, tempo, com discussões focadas nos temas em pauta e sempre 
propositivas. Deve-se começar as novas reuniões sempre com um balanço do atendimento das propostas e 
encaminhamentos anteriores. As comissões de base são hoje um divisor de águas.  

27.  Este é um processo de experiência e lições dos trabalhadores através do qual vai se quebrando a estrutura 
atual e sua sustentação, construindo o sindicalismo independente, combativo e classista. 

 

As Comissões e o Sindicato. 

28. As comissões de base devem manter sua independência frente ao sindicato. 
29. Um sindicalismo nascido das comissões não é paralelo porque a atual estrutura sindical é contra os 

trabalhadores. As direções sindicais devem estar prioritariamente a serviço das comissões e não o inverso. 
Quanto mais forte é a comissão, mais forte é a direção. 

30. Em todos os casos, as comissões devem participar da vida sindical unidas com um conjunto de companheiros 
nas unidades. 

 

As comissões e a Oposição Sindical 

31. As comissões de base devem manter sua independência frente à oposição sindical. 
32. As Comissões são as sementes do sindicalismo de base, classista, independente e representativo. 
33. A oposição deve: Propagandear a formação de grupos e comissões, mesmo onde não existam trabalhos de 

oposição. Deve lutar para que as comissões se tornem uma conquista de classe trabalhadora. 
 

O PROCESSO DE ELEIÇÕES 

34. Os representantes das comissões de base por unidade devem ser eleitos livremente e serem substituídos a 
qualquer momento desde que seja esta à vontade dos que os elegeram. 
  

AS COMISSÕES E AS ASSEMBLEIAS 

35. As comissões devem suscitar e exigir do sindicato assembléias periódicas nas unidades onde todos os 
companheiros possam participar. Devem apresentar propostas próprias para encaminhamento dos trabalhos 
(nas campanhas e acontecimentos sindicais) 

36. Quem controla as comissões é a assembléia geral das unidades. 
 

AS COMISSÕES E AS REIVINDICAÇÕES 

37. Todas as comissões nos diferentes setores devem tirar uma pauta mínima de unidade prática. 
38. Essas necessidades mais urgentes representam as principais reivindicações das unidades e da categoria como 

um todo. 
39. Essa unidade deve ser desenvolvida na pratica do dia a dia, em cada unidade. 
40. Atualmente podem ser enumeradas, reivindicações básicas que correspondem ao patamar de organização em 

que a classe se encontra, e são: 
a) Maior segurança e melhores condições de trabalho; 
b) Liberdade e organização sindical nas unidades; 
c) Fim das discriminações; 
d) Fim do arrocho salarial; 
e) Estabilidade do emprego; 
f) Direito de greve; 
g) Autonomia sindical; 
h) Cumprimento das decisões tiradas nas assembléias; 
i) Imprensa sindical livre; 
j) Estabilidade para as comissões. 

 



 

AS COMISSÕES E AS FORMAS DE LUTAS 

41. As comissões devem definir formas de lutas para lutar por cada uma dessas reivindicações, por exemplo: 
42. Abaixo assinado, operação tartaruga, operação padrão e paralisações de trabalho pelos interesses dos 

trabalhadores:  
43. Editar jornais e boletins sobre problemas operários e sobre lutas 
44. Organizar movimento pelo fim das punições e reintegração de todos anistiados, punidos e perseguidos 

politicamente;  
45. Organizar movimento pelo fim das discriminações, etc. 
 

AS COMISSÕES E OS DELEGADOS SINDICAIS 

46. A existência das comissões não dispensa a necessidade dos delegados sindicais. 
47. Na comissão de base podem-se escolher alguns companheiros que farão a ligação entre a base  e o sindicato. 

Esses companheiros eleitos pela comissão representarão as unidades junto ao sindicato e garantirá uma nova 
estrutura de base para o sindicato. 
 

ESTABILIDADE PARA AS COMISSÕES 
 

48. As comissões de base devem travar uma luta para que os membros das comissões eleitos tenham estabilidade. 
49. Os membros da comissão de Base serão eleitos pelos trabalhadores do respectivo local de trabalho. Havendo 

renúncia, impedimento ou destituição do representante, a vaga será ocupada pelo suplente. O Representante 
poderá ser destituído por abaixo-assinado de metade mais um da base que o elegeu. 
 

INTEGRAÇÃO ENTRE COMISSÕES 
 

50. Deve ser criada uma instancia intercomissões com representantes das várias comissões para promoção de 
encontros e seminários periódicos de forma a promover a unificação de programas e formas de lutas de lutas 
unificadas bem como um processo de formação cultural e político de educação das bases e de 
desenvolvimento de consciência de classes. 


