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Especial aposentados e pensionistas

Reunião Mensal  
dos aposentados e pensionistas
Dia 14 de junho – (segunda-feira)

Contamos com a vossa presença!

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

16h00 -  Agnelson Camilo da Silva

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

  Assembleia Geral para votação  
do novo estatuto da ABCP

Convidamos nossos (as) 
associados (as) para com-
partilharem a palestra do 
nosso representante no 
Conselho Deliberativo da 
Petros, Agnelson Camilo da 
Silva. 

Agnelson é um combati-
vo militante em defesa da 
nossa categoria, presidente 
do Sindipetro PA/AM/MA/AP 
e membro da diretoria co-
legiada da atual Federação 
Nacional dos Petroleiros. 

Foi indicado para ser 
nosso representante pelo 
seu histórico de lutas e por 
ser um estudioso das ques-
tões da PETROS, da qual irá 

prestar esclarecimentos, 
assim como sobre AMS. 

Haverá debate de dúvi-
das e explicações, por isso 
estamos diversificando a 
vinda dos nossos represen-
tantes. 

Assembleia Geral da 
ABCP 

A votação para mudan-
ça do estatuto do fundo de 
greve será às 17h30 em 1ª 
chamada e às 18h00 em 
segunda chamada. Nessa 
ocasião será apresentado 
um novo estatuto, mais 
atualizado.

Na assembleia anterior 

foi adiada a votação para 
14 de junho, por decisão da 
plenária.  

Na assembleia estará 
presente o advogado do 
Sindipetro-LP, para esclare-
cimento de dúvidas, debate 
e sugestões. 

Lembramos que o Fundo 
de Greve é um apoio de ex-
trema importância na luta 
dos petroleiros. Além dis-
so, devemos acompanhar 
o fundo que criamos com o 
dinheiro da categoria. 

Contamos com a sua 
presença! 

Não deixe de compa-
recer! 

Convide um companheiro 
ou companheira, para unir-
mos cada vez mais nossa 
categoria! 

17h30 - 1ª convocação e 18h00 - 2ª convocação
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Após muito trabalho foi 
criada a Federação Nacional 
dos Petroleiros no dia 30 de 
maio de 2010, passados quin-
ze anos da inesquecível greve 
de 1995.

A Frente Nacional dos Pe-
troleiros foi criada em 2006, 
para se contrapor a aliada pa-
tronal, fup, que virou PUF!

Essa fundação da Federa-
ção se fez necessária para 
ampliar a representatividade 
com objetivos de reestruturar 
a mobilização sindical dos pe-
troleiros tantos dos aposen-
tados e pensionistas, quanto 
dos companheiros da ativa.

Dessa forma, enquanto a 
fup exclui os que “não rezam 
sua cartilha petista” e trai os 
trabalhadores, a FNP (a nova 
Federação) inclui entidades 

independentes de partidos. 
Ou seja, é apartidária.

Sendo assim, fazem par-
te dessa união de forças a 
AEPET, AMBEP, ASTAIPE e a 
FENASP, inclusive agregando 
as oposições sindicais contrá-
rias a fup, com o propósito de 
destronar o reinado de “sin-
dicalistas” mais agarrados no 
cargo que “ostra no casco de 
navio”.

A FNP funcionará com uma 
direção colegiada, com repre-
sentantes dos trabalhadores 
da ativa e aposentados de 
cada um dos seis sindicatos 
colegiados, referendados na 
assembleia específica de filia-
ção. Em breve, será marcada 
uma assembleia geral para 
autorizarmos ou não a nossa 
filiação. 

FNP tornou-se Federação  
Nacional dos Petroleiros

Petrobrás mãezona dos acionistas e diretores  
e madrasta dos trabalhadores 

Foi noticiado no jornal Fo-
lha de São Paulo de 28 de 
abril de 2010 que a “assem-
bleia dos acionistas da Petro-
brás concede um aumento 
de 29% para sua diretoria”. 

Esse é um contraste cínico 
e indecoroso com o reajuste 
de 4,36% concedido aos tra-
balhadores da ativa, assim 
como os aposentados e pen-
sionistas embora esse com 
o agravante de não ganhar 
abono como ocorre todos os 
anos. 

O “agradinho” para a alta 
administração não parou aí. 
Em 2010, foi aprovado R$ 
10,7 milhões para serem 
distribuídos como benefícios 
aos protegidos da “mãezo-
na”, uma cifra superior aos 

29% de 2009. 
Enquanto trata trabalha-

dores da ativa, aposenta-
dos e pensionistas como 
madrasta cruel, a Petrobrás 
informa que a renumera-
ção média da diretoria exe-
cutiva em 2009 foi de R$ 
57.249,00 e que a previsão 
para 2010 é de vencimentos 
de R$ 66.701,00 ao mês. 

A Petrobrás tornou-se 
grande (4ª no ramo ener-
gético a nível mundial) por-
que seus trabalhadores a 
fizeram grande e fazem-na 
manter-se graças à com-
petência técnica e esforços 
que consagram funcionários 
(aposentados e ativa) como 
o seu maior bem patrimo-
nial. 

Não dá para fazer de con-
ta que essa luta não é de 
todos. Este ano vai ter que 
ser tudo ou nada. Para re-
cuperar nossas perdas sa-
lariais, precisamos do com-
parecimento imprescindível 
dos aposentados e pensio-

nistas (estamos perdendo 
na votação, mesmo sendo 
maioria). 

A maturidade nos deu ju-
ízo e a vida o aprendizado 
do conhecimento, vamos 
utilizá-los. Basta de ser-
mos prejudicados! 

Vergonha e subserviência 
É o que está acontecendo 

com o Banco Central Brasilei-
ro. É o cassino mais rentável 
do mundo, presidido desde 
2003 por Henrique Meirel-
les, ex-banqueiro internacio-
nal, presidente do Banco de 
Boston e ex-tucano do PSDB. 
Não por acaso que o Banco 
Central é o único órgão do 
governo com independên-
cia total para defender os 
interesses de banqueiros e 
especuladores, nacionais e 
internacionais. Meirelles é 

o avalista que garante aos 
grandes setores financeiros  
que a carta do povo brasilei-
ro foi feita para ser cumpri-
da. 

Não é coincidência que o 
Brasil há 15 anos (Governo 
FHC e Lula) paga o maior 
índice de juros do mundo e 
aumentou ainda mais a taxa 
Selic de 8,75% para 9,5%. 
Em 2008, o custo da dívida 
interna foi de R$ 167 bi. 

O Brasil de amanhã pode-
rá ser a Grécia de hoje. 

Cresceu também o poder 
político da turma da bufunfa. 
Dizia Nelson Rodrigues: “O 
dinheiro compra tudo – até 
amor verdadeiro”. Compra 
governos, parlamentares, 
tribunais, mídia, universida-
des, economistas etc. 

Apesar disso tudo e da di-
mensão da crise mundial e 
agora a Grécia, a turma da 
bufunfa continua podero-
sa. Está se fingindo de mor-
ta, esperando a tempestade 

passar. Nos bastidores, pro-
cura ampliar a socialização 
dos prejuízos. 

Só se admite a interven-
ção estatal em momentos de 
crise, para salvar os latifun-
diários dos próprios abusos 
e excessos. Aí a palavra de 
ordem passa ser: a socializa-
ção dos prejuízos. 

Paulo Nogueira Batista 
Folha de São Paulo – 15 de 

janeiro de 2009 

A turma da bufunfa 

“O problema grego mostra dois fatos elementares.  
O primeiro é que nenhum país pode viver permanentemente 
de recursos fornecidos por credores externos. Credores são 

selvagens; querem receber o que irresponsavelmente  
emprestaram no tempo das vacas gordas!”


