Companheiras (os),
Seguem as proposições oriundas do 2 Encontro da Juventude Petroleira:

- CURSO DE FORMAÇÃO PETROLEIRA PARA A JUVENTUDE!
Iniciar processo de construção de um curso de Formação Sindical e Política da FUP, logo após a
campanha reivindicatória.
A juventude será protagonizadora do conteúdo pedagógico e metodológico do curso. Um
representante da juventude participará da formulação do curso – Cibele Secretária de Formação da
CNQ.
Que deste curso de formação seja construído plano de trabalho geral para a Secretaria de
Formação da FUP e replicação para as Secretarias dos sindicatos.
A proposição inicial é que o curso contemple períodos históricos da luta dos trabalhadores, suas
conquistas com abrangência de formação política e ideologia, explicando o papel das instituições, etc.

- JUVENTUDE PELA SOBERANIA;
A juventude petroleira entende que a eliminação das desigualdades sociais só acontecerá com a
revolução socialista. Queremos mudar o sistema político.
Na atual conjuntura entendemos que as principais pautas de luta as quais a juventude deve se
envolver são:
Protagonismo na luta contra os leilões do petróleo;
Lutar pela reforma política através do plebiscito popular e mobilizações Sociais;
Lutar pela democratização da mídia;
Inviabilizar defitivamente o PL 4330;
Lutar cotidianamente para resgatar a capacidade do movimento sindical e social de mobilizar as
massas;
Desenvolver ações de conscientização nas comunidades, iniciando pelas escolas técnicas;

- CONSTRUIR O COLETIVO DA JUVENTUDE PETROLEIRA DA FUP;
Fomentar encontros regionais da juventude;

Blog da Juventude Petroleira – Atualizar, divulgar; Facebook, site dos sindicatos;
Atualizar o grupo de e-mail para divulgações e decisões;
Realizar reuniões juventude, propositivas e não decisórias, aproveitando os fóruns da categoria;
Estabelecer representantes para organização do coletivo da juventude da FUP e sindicatos Urpia e Arthur (BOB);
Congresso FUP aprovar resolução cutista de construção da secretaria da juventude;

- ATUAÇÃO SINDICAL
Instituir na categoria o dia 12 de agosto, dia mundial da Juventude;
Buscar uma comunicação sindical mais atraente, eficiente, politizante, ampla, para buscar o
convencimento da categoria e sociedade;
Aumentar a eficiência da entrega da Informação (boletins, sites, redes sociais, telefonia, etc);
Ampliar a militância dos dirigentes sindicais além da pauta coorporativa, com entrosamento
com os movimentos sociais;
Interação com os fóruns nacionais e regionais de juventude;
Juventude dirigente participar das comissões de pauta locais e de SMS, CIPA, GTB, CEBz, CNPBz
buscando a melhoria das condições de trabalho e organização no local de trabalho (OLT);
Renovações das chapas, buscando a diversidade de gênero, raça, inclusão da juventude,
contemplando setores;
Desenvolver trabalhos e lutar contra o Assédio Moral dentro da categoria.
Realizar recepção aos novos funcionários e eventos que colaborem com a inclusão políticasindical.
Atuação nas secretarias de formação: procurar cursos dentro e fora das nossas organizações
para formação de todos e todas.

- CULTURA
Promover debates e práticas culturais populares no seio dos sindicatos e da categoria.

- PAUTAS LOCAIS:

A Juventude Petroleira entende que debater a adequação do efetivo de pessoal às condições
reais de trabalho é essencial para a manutenção da organização dos trabalhadores e trabalho decente;
Lutar pela PLR Linear;
Revisão do PCAC para corrigir as distorções do plano, comprovados por ações unilaterais da
empresa, tais como o PAC Jr.

