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Especial aposentados e pensionistas

Reunião Mensal  
dos aposentados e pensionistas
Dia 13 de maio – (quinta-feira)

Contamos com a vossa presença!

Local: Sede Sindipetro-LP (Av. Conselheiro Nébias, 248 - Vila Mathias)

15h00 -  Paulo Teixeira Brandão
Conselheiro Fiscal da Petros, representante dos aposentados e pensionistas em várias gestões. Mais uma 

vez aguardamos sempre com espírito de luta pela vossa presença. Paulo Brandão, além do nosso represen-
tante no Fundo de Pensão é um brilhante estudioso das questões referentes a PETROS. 

Venha adquirir esclarecimentos, questionar, debater, sempre lembrando que  
temos o dever de defender nossos sagrados direitos. 

18h00 -  Assembléia Geral para votação 
do novo estatuto da ABCP

Lembrar para não esquecer: 
Saiu no boletim do Sindipetro-

RJ “petroleiro aposentado pelo 
INSS, e que ficou trabalhando, en-
trou na justiça trabalhista com ação 
para receber a suplementação da 
Petros, condição regulamentada 
por edital posterior da Petros”. 

“ A Petros alegou que a repac-
tuação é um novo contrato que 
vem após a edição da lei com-
plementar nº 108, de 29/05/2001 
artigo 3º e sendo assim o juiz da 
26ª Vara do Trabalho do RJ, julgou 
improcedente a ação” 

Dentre outras mazelas gera-
das pela repactuação esse novo 

contrato anula direitos adquiridos 
do nosso plano BD, mais uma vez 
insistimos na proposta de campa-
nha da desrepactuação. 

Por um lado existe a nossa in-
vestida através de ação da FNP e 
instituições aliadas a nível nacio-
nal, mas por outro lado se faz ne-
cessário uma ampla campanha, 
através dos nosso instrumentos 
disponíveis, para fundamentar 
como foi ardilosamente elabora-
da a ludibriação coletiva que ten-
taram nos impor. 

Enviaram aos nossos lares uma 
enxurrada de propaganda de for-
ma assediadora e antiética, bar-

ganharam nosso plano BD como 
uma mercadoria qualquer e na 
ânsia ambiciosa de atingir os es-
cusos objetivos usaram até DVDs: 

- 1º - Repactuação – produzido 
pela Petros e Petrobrás 

- 2º - Repactuei e você? – pro-
duzido pela fup (lembrando até 
a infeliz mensagem subliminar – 
Beba Coca Cola) 

Esse é o momento de irmos 
para cima desses mercenários, uti-
lizando panfletos, cartazes, adesi-
vos, correio eletrônico e todo os 
meios que a informática disponi-
biliza, também vamos ampliar as 
palestras nas bases petroleiras. 

Vamos produzir nosso DVD com 
depoimentos éticos mostrando os 
necessários esclarecimentos: 

- “A verdade sobre a enrolação 
da repactuação” 

Enviem ideias colaboradoras, 
participem das palestras contra 
a repactuação, ajude a propagar 
a campanha, enfim não fique pa-
rado (a) a melhor defesa perma-
nente dos nossos direitos é contra 
atacar o opressor mostrando os 
funestos objetivos do pacto que é 
a repactuação. 

Nós não fazemos pactos e 
não negociamos nossos di-
reitos!

 A REPACTUAÇÃO CAUSA PERDA DE DIREITOS 
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Represa de Erros

Estão mais do que evidentes a 
complexidade e os riscos envolvi-
dos na construção da usina hidre-
létrica de Belo Monte no rio Xingu, 
no Pará.

Erros há 20 anos represados, so-
bram dúvidas e incertezas sobre a 
viabilidade econômica e a exten-
são dos impactos socioambientais 
do empreendimento.

Apesar de todas as manifesta-
ções em contrário, o governo se 
mantém indiferente. Fez-se o leilão 
semana passada e anunciou-se um 
vencedor, apesar da insegurança 
jurídica do processo e a fragilidade 
dos arranjos societários de última 
hora. Vê-se o direcionamento de 
todos os instrumentos de políticas 

públicas para viabilizar um projeto 
estrategicamente ruim, caro e de 
altíssimo risco socioambiental.

Enquanto isso, pouco se faz para 
reduzir perdas da ordem de 15% 
em energia no país, o equivalente 
a três vezes a capacidade média de 
Belo Monte. E o processo em cur-
so aponta mais desperdício: Belo 
Monte terá uma produção energé-
tica efetiva bem menor do que sua 
capacidade total -4.428 MW, em 
função do regime hídrico do rio e 
da configuração do projeto, e não 
os 11.223 MW anunciados.

Surpreendem também as con-
dições à disposição dos interessa-
dos em comercializar a energia ge-
rada pelo rio Xingu. Tem-se R$ 13,5 
bilhões em crédito subsidiado pelo 
BNDES, com prazo de 30 anos para 

pagamento, a juros de 4% ao ano.
Isenção de impostos sobre os 

lucros, o comprometimento do 
capital de empresas estatais e de 
fundos de pensão e, de quebra, o 
absurdo comprometimento de li-
cenciamento ambiental com prazo 
preestabelecido para a obra come-
çar já em setembro.

Mesmo assim, as duas empresas 
privadas que melhor conheciam o 
projeto não participaram do leilão.

Preferem a posição de contrata-
das aos de investidoras, enquanto 
outras, vitoriosas, ameaçam desis-
tir dos benefícios aparentemente 
irrecusáveis. Imaginem se todas 
essas condições excepcionais fos-
sem para melhorias da eficiência 
do sistema elétrico e para redução 
da demanda por energia?

A política energética em cur-
so é manca: apoia-se apenas no 
aumento da oferta sem investir 
na diversificação, na conservação 
e na gestão do mercado. Temos 
um sistema com elevadas perdas 
por desvio, manutenção precária 
e pouco incentivo para o uso de 
técnicas construtivas de maior 
eficiência energética.

Definitivamente precisamos 
expandir a oferta de energia, 
mas não necessitamos, para 
isso, manter a cultura do des-
perdício e comprometer o pa-
trimônio ambiental e os re-
cursos do país, quando temos 
alternativas de geração. 

Marina Silva – texto extraído do 
jornal Folha de São Paulo - 26/04/10

Hidrelétrica de Belo Monte através da visão de Marina Silva

A usina hidrelétrica de Belo 
Monte a maior nacional no ramo 
com previsão para gerar 11 mil 
megawatts, será instalada numa 
extensa área do Rio Xingu, em 
ocupação devastadora de forma 
direta e indireta. 

Esse projeto guardado há dé-
cadas na “memória” do governo 
federal irá causar múltiplos e gra-
víssimos problemas sócio ambien-
tais, os quais os tornam um “Feio 
Monte”. 

Esse “Feio Monte” envolveu 
“acertos” ilegais na formação dos 
consórcios, conchavos com fun-
dos de pensão inclusive a nossa 
Petros (lembram que a direção ale-
gou urgência da repactuação para 
sanar problemas financeiros?). 

A viabilidade técnica de conces-
sões dos consórcios foi um “teatro 
de vale tudo” a favor de uma parte 
da elite detentora do poder; An-
drade Gutierrez, Votorantim, Ca-
margo Corrêa, Odebrecht, Queiroz 
Galvão, Mendes Júnior etc. 

Segundo reportagem da Folha 
de São Paulo publicada no dia 20 
de abril na página B-3, a elite de 
megaempresários foram contem-
plados com financiamento do 
BNDES (Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social) 

A Usina de Belo Monte é boa para quem? 

Manifestantes do Greenpeace despejam um caminhão de esterco na porta da Aneel, 
em protesto contra o leilão da Hidrelétrica de Belo Monte

ou seja dinheiro público, com 80% 
de financiamento, para ser pago 
em 30 anos, com juros de 4% ao 
ano, sendo a quantia de R$ 13,5 
bilhões, o projeto todo prevê um 
gasto de R$ 19 bilhões. 

Você acha que é muita mama-
ta? Ainda tem mais, o governo 
deu 75% isenção do imposto de 
renda para o empreendimento, 
enquanto trabalhadores da ativa, 
aposentados e pensionistas são 
descontados na fonte pagadora, 
isto quando não são obrigados a 
pagar a Receita Federal. 

Segundo o engenheiro da USP, 
Luís Carlos Mendonça de Barros, 

que também foi presidente do BN-
DES, qualquer projeto só pode ser 
financiado no máximo em 60% do 
total do seu valor, como sempre 
para a elite instalada no poder des-
de a pseudo “colonização”européia 
são feitas generosas concessões. 

No decorrer do teatro da “Feio 
Monte”, o consórcio ganhou a “dis-
puta”. No entanto, quem quiser o 
empreendimento está em aberto 
para participações, é apenas mais 
um detalhe nojento, que faz parte 
do enredo. 

Talvez você enquanto pagador 
de impostos, eleitor (a) e cidadão 
(ã) brasileiro (a) reflita: 

- Porque o BNDES não financia 
universidades públicas como por 
exemplo na Baixada Santista, mo-
radias populares em locais ade-
quados como por exemplo no Rio 
de Janeiro, hospitais públicos de-
centes aonde não existe nem um 
simples posto médico etc.? 

Meu Deus, como fomos ingê-
nuos, a casta nobre que formam 
consórcios financiam campanhas 
eleitorais, fazem generosas doa-
ções através dos lobistas e quem 
serão prejudicados são etnias indí-
genas, agricultores, seringalistas, 
pescadores etc. e de forma irrever-
sível a mãe natureza, pois são im-
previsíveis os danos para a exten-
são de área devastada em termos 
de biodiversidade na flora e fauna 
florestal e demais prejuízos so-
cioculturais para as comunidades 
que compartilham a região. 

Quando for votar lembrem-se 
dessas coisas, pois “esqueceram” 
de perguntar para nós: - Vocês que 
me elegeram, queriam a Usina 
Belo Monte? Vocês estão esclare-
cidos sobre os leilões que faremos 
com as jazidas do pré-sal? 

Poxa! Que eleitores (as) cha-
tos (as) que vocês são, por causa 
de um votinho, querem saber de 
tudo!
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Aumento da desigualdade entre a aposentadoria 
do funcionalismo e do setor privado

É uma vergonha a com-
paração dos servidores 
públicos com o setor pri-
vado. Do ano de 2003 
a 2009, Governo Lula, a 
desigualdade aumentou  
(verifique no gráfico).

Isto mostra que a distri-
buição de renda prome-
tida é balela, e discurso 
para enganar bobos.

Nas contas do gover-
no em 2009, a arreca-
dação da previdência  
social foi de R$ 184,6 bi-
lhões

O déficit do setor rural 
foi de R$ 40,9 bilhões

O déficit do setor ur-
bano foi de R$ 2,7 bi-
lhões

O déficit dos servido-

GLOBALIZAÇÃO (PROJETO NEOLIBERAL E O CONSENSO DE WASHINGTON)

A globalização produ-
ziu no planeta a ganân-
cia, a desigualdade social 
e a concentração de ren-
da. As grandes potências 
exploram as riquezas na-
turais e estratégias dos 
países pobres e em de-
senvolvimento. A especu-
lação financeira também 
faz parte do mesmo pro-
jeto. Veja abaixo a opi-
nião do economista Cé-
sar Benjamim publicada 
na Folha de São Paulo no 
último dia 05 de abril.

“De FHC a Lula o BC do 
Brasil funciona com uma 
coordenação precária e 
perversa que provocam 
juros altos e aumento da 
dívida federal.

Na raiz disso estão 
duas coisas: a existência 
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Fontes: Ministérios do Planejamento e de Previdência Social (*) Somente civis e incluindo Ministério Público (**) setor privado, média 
dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social acumulados no ano em valores corrigidos

Legislativo

Judiciário

Executivo ()

Setor privado

**

res federais civis e mili-
tares R$ 43,1 bilhões

Os gastos com o serviço 
da dívida federal em 2008 

foi de R$ 167 bilhões. Para 
pagar juros dos especula-
dores tem dinheiro para 
pagar benefício dos apo-
sentados não. Quem paga 

o benefício dos petroleiros 
é a Petros e não a Petro-
brás. Aí vem a Petrobrás 
querendo fazer economia 
nos nossos benefícios.

da “moeda financeira” e 
a desregulamentação da 
entrada e saída de ca-
pitais. O Banco Central 
é autônomo e arbitra 
soberanamente o cus-

to da rolagem da dívida 
pública remunerando os 
credores (bancos e inves-
tidores) com os maiores 
juros do mundo, gastan-
do 8% do PIB, pagos com 

receitas tributárias (im-
postos arrecadados dos 
contribuintes).

Esse mesmo Estado 
não consegue investir 
1% do PIB na infra estru-
tura. Sem coragem para 
contrariar essa política 
financeira que nos go-
verna, restou ao gover-
no Lula brincar de PAC, 
inaugurando promessas 
e miudezas.

O resultado está aí: 
nesta década, fomos os 
últimos colocados na 
América do Sul. Nossa 
taxa média de crescimen-
to foi inferior a África.

Segundo a mídia o 
povo está feliz!!”

Há circo e bolsa família 
para o povo e os negócios 
financeiros vão bem.

APOSENTADORIA DO FUNCIONALISMO
Valor dos benefícios dispara no setor público



A decadência da economia brasileira

É outro sério problema 
que o Brasil vem enfrenta-
mento novamente a partir 
de 2005, como mostra o 
gráfico do Banco Central.  
Após a a globalização estas 
remessas desequilibram as 
contas externas, ficando o 
país dependente de em-
préstimos internacionais 
como já aconteceu em anos 
anteriores. É um ralo de 30 
bilhões de dólares por ano 
que migra da nossa econo-

mia para o exterior.
Isto ocorre por causa da 

política monetária do BC 
que é generosa aos capi-
tais estrangeiros que não 
tem nenhum regulamento 
de entrada e saída dessas 
remessas. Dá para enten-
der porque temos no BC, 
Henrique Meirelles, um 
ex-tucano e ex-banqueiro 
internacional. E a econo-
mia vai bem? É uma vergo-
nha...

15 ANOS DE AUMENTO DE DÍVIDA PÚBLICA

Nos últimos 15 anos o Brasil foi campeão mundial dos 
juros altos. A taxa Selic atual passou de 8,75% para 9,5% 
o que ocasiona o aumento da dívida federal. No governo 
FHC, a dívida subiu de R$ 68 bilhões em 1995 para R$ 670 
bilhões em 2002.

Agora no governo Lula, só em 2008, o custo da dívida 
chegou a R$ 167 bilhões. Já em 2009 o valor da dívida 
chegou ao patamar de R$ 1,4 trilhões. Quem vai pagar 
esta dívida com certeza é o povo. 

Em entrevista ao “ Jornal do Brasil” o vice presi-
dente José Alencar, disse que com juros menores 

o Brasil ganharia “no mínimo” mais dez PACs.
Folha de São Paulo – 14/01/2010

Em outra ocasião o vice presidente afirmou que 
no 1º mandato do governo se pagou R$ 200  

bilhões a mais de juros

DÉFICIT EM CONTAS CORRENTES

REMESSA DE LUCROS E DIVIDENDOS  
AO EXTERIOR

São as transações interna-
cionais de entrada e saída de 
dinheiro . O déficit corrente 
no 1º trimestre foi de R$ 12 
bilhões é o pior desde 1947. 
Quanto maior for o déficit, 
maior será o volume de di-
nheiro que o país terá que 
conseguir no exterior. Na úl-
tima previsão do Banco Cen-
tral o déficit em conta cor-
rente para 2010 será de R$ 
49 bilhões. Este valor como 
mostra o gráfico é resultado 
de um período de expansão 
econômica iniciada no ano 
de 2002, até a recente crise 

provocada pela especulação 
financeira mundial.

Com a recessão da maioria 
dos países caiu o consumo  e 
as exportações e aumenta-
ram as remessas de lucros e 
dividendos.

Este processo se não for 
revertido o país sofrerá no-
vamente interferências ex-
ternas dos credores inter-
nacionais (banqueiros e 
especuladores).Vocês acham 
que a economia vai bem 
como os noticiários divul-
gam? Ou vai mal como os 
números comprovam?

DÍVIDA PÚBLICA
Crescimento entre 2009 e 2008 foi acima de 7%

Evolução da dívida pública em 2009 (em R$ trilhões)
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LUCROS E DIVIDENDOS REMETIDOS PELAS 
EMPRESAS ESTRANGEIRAS MATIZES

* Projeção do BC - Fonte Banco Central
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EVOLUÇÃO DO SALDO ANUAL DAS  
TRANSAÇÕES CORRENTES
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“O caminho mais fácil é aumentar a  
dívida pública e jogar problema para as futuras 

gerações. Os que ainda não nasceram  
não podem protestar”

Pérsio Arida


