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Especial aposentados e pensionistas
União, transparência e solidariedade - ASTAIPE - AMBEP - AEPET - FENASP

ASSEMBLEIA DECISIVA! A HORA É AGORA!

SANTOS E SÃO SEBASTIÃO

SEMPRE DEFENDEMOS A UNIÃO DA CATEGORIA E QUEM DEFENDE 
A UNIÃO NÃO DEFENDE DISCRIMINAÇÃO.

Este foi o compromisso assumido por esta diretoria em sua campanha elei-
toral desde o início do mandato. Vale lembrar, que 66% da categoria votou 
nesta diretoria.

O momento decisivo pode ser agora, não podemos deixar de estar presentes nessa 
assembleia para não permitir que alguns inimigos da categoria, aqueles que discrimi-
nam a própria classe, aprovem a proposta da empresa sem aumento real e com dis-
criminação.

Vocês que têm comparecido nas assembleias ajudem a ligar e avisar os ausentes.
Nos últimos anos fomos discriminados por causa da ausência dos aposentados e 

pensionistas que poderiam vir nas assembleias e não vieram. Nas duas últimas fomos 
maioria e ajudamos a rejeitar a proposta da empresa.

Pedimos a todos que fiquem até o final da assembleia para a votação.

Só aprovaremos o acordo com aumento real e sem discriminação

a1ª chamada: 17h30 a2ª chamada: 18h00

DATA : 06/12 (TERÇA-FEIRA)

PROPOSTA ECONÔMICA DA EMPRESA
aReajuste de salário básico – 7.23% (IPCA)
aReajuste da RMNR (adicional) – 10.71%
aAvanço de níveis – 12, 18 e 24 meses
aAbono de 100% para os ativos
Para os aposentados somente 7.23%
A presença dos aposentados pensionistas nas assembleias é fundamental!

Indicativo da FNP
Os sindicatos da FNP estão indicando a rejeição da última proposta da empresa.



Perdas salariais acumuladas somam 40%
No governo FHC, de 1995 a 2002, nossas per-

das foram acima de 30%.
No governo Lula e FHC (2003 a 2010) aproxi-

madamente 10%. Desde 2003até hoje o governo 
popular do PT, vem corrigindo nosso salários pelo 
IPCA, o mais manipulado dos índices. Em 2010, 
a média da inflação foi de 7.85% e o IPCAfoi de 

5.91%. Nosso reajuste em setembro foi de 4.49%.
Observação: Só em 2010 nossa perda foi mais 

de 3%. Até hoje: IPCA para ativos, aposentados, re-
pactuados ou não. Este foi o compromisso que o 
governo assumiu com os acionistas internacionais 
da Petrobras: segurar e rebaixar o salário da nossa 
categoria.

A grande mentira
Cuidado com a contra informação!
Alguns dizem que os ativos do sistema Petrobrás não ganham aumento salarial além do IPCA 

por causa dos inativos.
Só que os inativos recebem seus benefícios da Petros. Logo não querem dar aumento real é 

para toda a categoria.

O abono oferecido nos últimos anos 2007 a 2010 aos ativos, tem uma única finalidade, aprovar um 
acordo que não presta a categoria, sem aumento real e sem reporsição de perdas salariais.

Até quando nossa categoria vai aguentar esta safadeza da petrobrás e com ajuda da FUP.
Voc~e que está sendo discriminado vem se defender ou vai ficar em casa?

Aumento disfarçado
Todas as remunerações oferecidas no acordo coletivo fora da tabela salarial prejudicam toda a ca-

tegoria, principalmente os inativos e ainda boicotam o artigo 41 do Plano Petros.

Abono – O mensalão da Petrobrás


