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PETR LE  OO O R
especial                             APOSENTADOS E PENSIONISTAS

REUNIÃO MENSAL
LOCAL: SEDE (Santos) HORÁRIO: 15H00. Os companheiros de São 
Sebastião poderão acompanhar a reunião por videoconferência.

Em virtude do número expressivo de associados 
com dados inexistentes ou desatualizados, o Sindipe-
tro-LP está convocando a categoria a realizar o reca-
dastramento de suas informações junto à entidade.

Dados como telefone, e-mail e endereço, além de 
fotos, seja de sócios diretos ou de dependentes, es-
tão na lista de prioridades desta etapa de atualização 

cadastral. As informações podem ser repassadas ao 
Sindicato através da ficha no verso do boletim e en-
caminhada ao  Departamento de Aposentados e Pen-
sionistas. O telefone para maiores informações é: (13) 
3202.1105.

Vale ressaltar, que os companheiros que ja fizeram 
seu recadastramento não precisam fazê-lo novamente.

RECADASTRAMENTO

DATA: 21 DE AGOSTO DE 2013 (QUARTA-FEIRA)

No último dia 8 de agosto, a Federação Nacional 
dos Petroleiros entregou a pauta reivindicatória da 
categoria para o RH Corporativo da Petrobrás, no 
Edise (RJ). As 218 cláusulas (econômicas e sociais) 
que compõem a pauta histórica da categoria, neste 
ano, foi aprovada durante o 7º Congresso Nacional 
da FNP e também debatida com os sindicatos em 
suas bases.

Aliar a luta contra o leilão do pré-sal no Campo de 
Libra com a batalha por aumento real será uma das 
principais tarefas da categoria petroleira. Mais uma 

vez, os eixos também terão como bandeiras de luta 
para mobilizar a categoria o fim da tabela congelada, 
que prejudica aposentados e pensionistas; a revisão 
do PCAC; incorporação das remunerações variáveis 
ao salário básico; AMS de qualidade e 100% custeada 
pela empresa; isonomia, dentre outras. A Campanha 
Reivindicatória 2013/2014 terá sua primeira rodada 
de negociação nos dias 21, 22 e 23 de agosto. Vamos 
nos mobilizar nas bases porque a luta está apenas 
começando! É hora de unir aposentados, pensionitas 
e ativos por um ACT digno. Só com lutas há vitórias.

SERÃO DEBATIDOS DOIS TEMAS DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A CATEGORIA
- A pauta reivindicatória do ACT e os seus eixos de luta para unificar 
a luta da categoria (aposentados, pensionistas e ativos);
- Esclarecimento do Departamento Jurídico sobre Separação de Massas na Petros.



Justamente no mês no qual Getúlio Vargas (foi durante o governo dele que o povo brasileiro criou a Petrobrás) 
entregou sua vida em razão das tramas que se repetem, principalmente contra a soberania nacional. Um momento 
delicado, tendo como exemplo, agora, o retorno dos leilões das reservas petrolíferas do país, com a entrega do 
Campo de Libra, descoberto com custo e glória pela Petrobrás.

Cabe recordar que essa proposta de separar o Plano Petrobrás BD em dois, sendo um para os “não repactu-
ados” e outro para os “repactuados” foi fruto de acordo espúrio entre a Petrobrás e FUP. O acordo nefasto foi 
construído paralelamente às negociações do ACT-2012/13, constante de carta compromisso assinada entre eles e 
encaminhada para providências da conivente Direção da Petros.

Os Conselheiros Deliberativos Paulo Brandão e Ronaldo Tedesco, eleitos por indicação do CDPP, votaram con-
tra a proposta de Separação de Massas quando na fase inicial de sua passagem pelo Conselho Deliberativo, em 
Reunião Extraordinária convocada irregularmente. A proposta foi, na ocasião, aprovada por maioria, com o voto 
favorável do representante da FUP.

Os conselheiro eleitos e os dirigentes das Associações que compõem a FENASPE já haviam se reunido com a 
Diretoria da PREVIC quando expuseram a ilegalidade da proposta da “separação de massas” e sua ameaça a estabi-
lidade do próprio Plano BD. Argumentaram que a medida era mais uma retaliação pela resistência ao assédio moral 
executado constantemente pela patrocinadora para que os participantes abdiquem de seus direitos adquiridos 
protegidos pela Constituição Federal. Argumentaram também que tal “separação de massas” era uma ameaça ao 
próprio sistema de previdência complementar em nosso país, pela perda de confiabilidade nos fundamentos e na 
filosofia do sistema. Até o momento, ainda que sem resposta aos argumentos técnicos e políticos desferidos pelos 
dirigentes da FENASPE e os conselheiros eleitos da PETROS, a Previc permite a continuidade do processo.

Ato contínuo àquela aprovação, os Conselheiros Deliberativos Eleitos Paulo Brandão e Ronaldo Tedesco (hoje 
Conselheiro Fiscal Eleito), impetraram ação judicial para anular a realização da Reunião Extraordinária convocada 
de forma irregular. O processo nº0328456-59.2012.8.19.0001 – vide www.tjrj.jus.br – está, ainda, em andamento, 
tendo sido juntada a Ata do Conselho Fiscal que decidiu, por unanimidade, que a convocação daquela Reunião 
Extraordinária foi feita de forma irregular.

A FENASPE e suas afiliadas impetraram ação judicial nº0049448-39.2012.4.01.3400– vide -www.jfdf.jus.br- 
Mandado de Segurança – preventivo visando impedir que a PREVIC analisasse a proposta da separação de massas 
que seria encaminhada. Infelizmente por retardo da tramitação do processo, permitiu que a PREVIC desse à Admi-
nistração da Petros a “autorização prévia” prevista na legislação.

De posse dessa “autorização prévia” a Diretoria da Petros instruiu para deliberação do Conselho Deliberativo a 
proposta final que é a de dividir o Acordo de Adesão das patrocinadoras do Plano Petros do Sistema Petrobras em 
dois. Um para o pretendido Plano Petros do Sistema Petrobrás dos Repactuados e outro para Plano Petros do Sis-
tema Petrobrás dos Não Repactuados. Isto será mais uma ilegalidade se conseguirem aprovar, sempre com o voto 
do representante da FUP, o que provocará outro Mandado de Segurança para anular homologação pela PREVIC.

Resta, agora, medidas necessárias dos Sindipetros componentes da Federação Nacional dos Petroleiros – FNP, 
tanto no campo do Poder Judiciários, quanto no político agendando reunião com o Procurador Geral do Trabalho, 
como foi proposto da reunião dos advogados no último Congresso da FNP. Bem como promovendo mobilização 
em massa da categoria, em conjunto com as Associações que compõem a FENASPE, para nas ruas protestar contra 
mais esse crime que pretendem cometer contra os trabalhadores que acreditaram na PETROBRÁS e fizeram da 
criação do povo brasileiro no Governo de Getúlio Vargas a grande petrolífera que é, ainda.

Assinam este manifesto:
Agnelson Camilo – Conselheiro Deliberativo Eleito
Emidio Rebelo Filho – Conselheiro Fiscal Eleito
Epaminondas Mendes – Conselheiro Fiscal Eleito
Fernando Siqueira – Conselheiro Deliberativo Eleito
Marcos André – Conselheiro Fiscal Eleito
Paulo Teixeira Brandão – Conselheiro Deliberativo Eleito
Ronaldo Tedesco – Conselheiro Fiscal Eleito
Silvio Sinedino – Conselheiro Fiscal Eleito

Separação de Massas: a trama diabólica contra 
os participantes e assistidos da Petros



Governo DILMA patrocina a maior 
entrega do patrimônio brasileiro

Desde a transferência do nosso ouro e pedras pre-
ciosas para Portugal e Inglaterra, na época do Brasil-
colônia, o leilão de Libra, transformado em valores, 
representa um desvio de riquezas bem maior do que: 
a maioria das privatizações subavaliadas da era Collor-
FHC; os escândalos contemporâneos do PROER, Pri-
vataria Tucana, Propinoduto do Metrô de São Paulo, 
mensalão do PT, do PSDB e do DEM juntos; e o desvio 
anual de metade do nosso PIB às oligarquias estran-
geiras, com o pagamento dos juros exorbitantes da 
dívida externa.

Tudo isso transformado em cifras é menos do que 
os valores envolvidos no leilão (leia-se entrega às gran-
des petrolíferas estrangeiras) do campo de Libra.

O inacreditável que é que todos os partidos de es-
querda, as centrais sindicais, a maior parte dos movi-
mentos sociais permaneçam omissos. Á essa altura, a 
direita vibra, pois se dependesse dos tucanos, a des-
coberta do pré-sal seria comemorada nos EUA e/ou na 
Europa.

As denúncias que, nós, de esquerda, fizemos, pre-
ocupados com a presença da IV Frota dos Estados 
Unidos nas costas do Brasil, hoje soam vazias, desne-
cessárias e sem sentido. Pois a audiência pública que 
precede o leilão de Libra será realizada amanhã, terça-
feira (6), às 15h, em dependências militares, na Escola 
Naval, como aconteceu antes da 11ª rodada. Portanto, 
parece que as nossas forças armadas também fazem 
coro com os omissos, quando se trata da entrega do 
petróleo brasileiro aos imperialistas.

Como se fosse coisa insignificante a entrega do 
nosso ouro-negro aos estadunidenses e europeus, no 
mesmo dia e hora da audiência pública sobre o leilão 
de Libra, sabe onde estarão as centrais sindicais e a 
maior parte dos movimentos sociais? Protestando na 
porta da federação das indústrias contra o PL 4330, 
que trata de terceirizações.

As terceirizações já acontecem livremente. Esse 
projeto-de-lei deve ser denunciado e a situação das 
terceirizações revertida. Mas o fato é que o PL 4330 
apenas legitimaria, se aprovado, o que o governo já 
pratica. O que questionamos é a omissão e o silêncio 
de tantos diante dessa entrega sem precedentes do pa-
trimônio nacional, nosso “passaporte para o futuro”, 
como reconheceu, durante a campanha eleitoral, a pró-
pria presidenta Dilma Rousseff.

O campo de Libra foi cogitado para atender à Ces-
são Onerosa, Lei 12.276/10, porém, quando furaram 
para dimensionar a quantidade de petróleo existente, 
constataram que Libra possui mais de 14 BI de barris 
de petróleo e a Cessão Onerosa é de 5 BI de barris.

Mas, diante dessa constatação, o que fazem a Dil-
ma, Foster e Magda? Colocam Libra para ser leiloado 
pela ANP! Sem nenhum respeito pelo dinheiro e o pa-
trimônio público, decidem trocar uma riqueza estima-
da em hum trilhão e quatrocentos bilhões de dólares 
pelo bônus mínimo de 15 bilhões de reais. Nenhum 
país soberano no mundo trata seu petróleo, sua maior 
riqueza, dessa forma.

Os EUA preservam suas reservas e vão comprar pe-
tróleo na OPEP. A Rússia e a China também tratam 
suas reservas de forma estratégica: e nós vamos en-
tregar de bandeja o campo de Libra!

O governo e sua base parlamentar mentem para 
sociedade quando dizem que o leilão vai trazer desen-
volvimento para as regiões: já foram realizados onze 
leilões e até hoje nenhuma refinaria, nenhum navio, 
nenhuma plataforma, nenhuma sonda de perfuração 
foram fabricadas no Brasil por empresas de fora que 
venceram os leilões.

Enquanto Dilma se contradiz festejando a entrega 
do petróleo, ao passo que na campanha eleitoral as-
segurava que o pré-sal seria “nosso passaporte para 
o futuro”; Graças Foster, presidente da Petrobrás está 
envolvida em nepotismo, favorecendo ao próprio ma-
rido em negócios com a ANP. Já Magda Chambriard, 
Diretora-Geral da ANP, declarou à imprensa, sem ne-
nhum constrangimento, que vai trabalhar numa petro-
leira quando sair da ANP.

Quando o petróleo era apenas um sonho, o povo 
brasileiro foi capaz de derrotar as elites, na vitorio-
sa campanha “O Petróleo é nosso!”, nas décadas de 
1940-50, que resultou na criação da Petrobrás e do 
monopólio Estatal do Petróleo. Agora que o petróleo é 
uma realidade, é lamentável a ausência de estadistas 
capacitados e comprometidos com os interesses do 
país e a omissão de tantos que poderiam ajudar a virar 
esse jogo. Estamos prestes a assistir e a permitir que 
os lobos sejam colocados para cuidar do galinheiro.

* Emanuel Cancella é diretor do Sindipetro-RJ e 
coordenador da Federação Nacional dos Petroleiros.

Com aval de todos os partidos da base do governo – inclusive PT, PC do B, PSB e PMDB – o leilão de 
Libra, o maior campo de petróleo do mundo, marcado para dia 21 de outubro, representa uma entrega 
sem precedentes do patrimônio público. por Emanuel Cancella*



 

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO 
LITORAL PAULISTA 
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Para uso do Sindipetro LP 
 
 
 
 

Matrícula  no Sindicato   

 ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE APOSENTADOS/PENSIONISTAS 
Dados Pessoais  

Nome: ________________________________________________________________________  

Filiação: Pai: _______________________________  Mãe: ________________________________  

Nascimento   Naturalidade: _________________________________ 

UF Tipo Sanguíneo: ___________ Sexo:  M - Masculino  
F - Feminino 

Identidade:   Órgão Emissor: _______________________ 

CPF  Estado Civil: 1-Solteiro  2- Casado. 3-Viúvo 
4- Desquitado  5-Divorciado  6- Outros 

Residência: ____________________________________________________________________  

Bairro: ________________________________________ Cidade: ________________________ 

UF CEP Telefone: ________________ Celular: ______________ 

Correio eletrônico: ____________________________________________________________ 

Dados Profissionais 
Empresa: _____________________________________________________________________  

Função: _________________________________ Lotação: ___________________________  

Matrícula na empresa:  Data de admissão  

Data de Aposentadoria   
 

Nome dos Dependentes Grau de Parentesco Data de Nascimento  

   

   

Filhos até 24 anos Data de Nascimento  

  

  

  

Convênio Externo – Outros Dependentes Grau de Parentesco Data de Nascimento  

   

   

   

   

   

Data:  ____/____/_____  
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