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Especial aposentados e pensionistas

Reunião Mensal  
Dia 19 de agosto às 15h00– (quinta-feira)

Basta! Não aceitaremos acordo sem aumento real!
Não aceitaremos discriminações!

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

Se o símbolo da Petrobrás é igual para  
todos, por que os direitos não?

No dia 19 de agosto, às 15h00 vamos receber o companheiro Tedesco, para nos dar esclarecimentos sobre a Petros, 
repactuação e desrepactuação. O companheiro Tedesco é do Conselho Deliberativo da PETROS,diretor da AEPET e 
participa ativamente na defesa dos nossos direitos.

Pelo amor aos nosso direitos venham a reunião!
Somente com a sua participação, nas reuniões e assembleias é que poderemos juntos lutar pelos nossos sagrados 

direitos!
Valoriza a vida!!
A única luta que se perde é aquela que se desiste!

Não é novidade que todo 
ano tem enrolação, a elite do 
poder da Petrobrás José S. 
Gabrielli presenteou os 9.500 
funcionários que ocupam 
cargos de confiança com o 
pagamento de bônus de R$ 
90 milhões.

 Na 1ª rodada de negocia-
ções o ex-companheiro Diego 
Hernandes, gerente de RH, 
ex-sindicalista do Sindipetro 
– Mauá e ex-dirigente da fup, 
declarou que a Petrobrás, não 
tem absolutamente nada a 
oferecer e nem tem proposta 
de data futura para uma nova 
negociação.

A última informação conce-
dida na reunião do dia 29 de ju-
nho a Federação Nacional dos 

Petroleiros, é uma legação de 
“carência de recursos”, em um 
quadro de lucro cada vez mais 
evolutivo, o RH da Petrobrás 
explicitamente considera tanto 
trabalhadores da ativa, quanto 
os tralhadores aposentados e 
pensionistas como um imenso 
aglomerado de otários.

Anunciamos no boletim 
anterior que os diretores da 
Petrobrás, foram contem-
plados com um aumento de 
29% (que a empresa insiste 
em nos enrolar dizendo que fo-
ram 17%).

Enquanto congelam a PLR 
para um quadro de mais de 
76 mil funcionários da ativa e 
discriminam cinicamente um 
contingente de mais de 50 mil 

trabalhadores aposentados e 
pensionistas, notícias de frau-
des da Petrobrás com um rom-
bo de R$ 1,4 bilhão, ainda não 
foi esclarecido como outras 
fraudes.

A notícia está no jornal Folha 
de São Paulo publicado no dia 
2 de maio de 2010, constatada 
e sendo investigada pela Polí-
cia Federal, são apenas quatro 
meses e está disponível no site 
(www.folha.uol.comn.br/fsp/
brasil).

Precisamos nos mobilizar 
para exigirmos a apuração e 
punição para identificarmos os 
ladrões, corruptos e esteliona-
tários do sistema Petrobrás.

Para onde está indo o dinhei-
ro do patrimônio nacional?!

Porque está acontecendo 
como se fosse “normal” esta 
distribuição descarada e sem 
vergonha de lucros para a cas-
ta que odeia trabalhadores da 
ativa e trabalhadores aposen-
tados e pensionistas.

Se você não se interessa 
em saber e exigir providências, 
vai ficar sendo enganado (a). A 
grandeza da Petrobrás, foi fei-
ta e mantida por funcionários 
competentes.

Vamos fazer com que res-
peitem nosso passado e nos-
so presente não é somente 
uma questão financeira, é 
uma questão de honra, nós 
temos vergonha nas nossas 
caras. Compareçam as as-
sembleias

COMEÇOU A NOVELA DETESTÁVEL DO ACORDO COLETIVO!
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Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas
No último dia 05 de agos-

to, foi realizado na sede da 
AMBEP no Rio de Janeiro, 
uma reunião de entidades 
de ação nacional, em defe-
sa dos interesses dos apo-
sentados e pensionistas.

Participaram dessa reu-
nião representantes dos 
seis departamentos de apo-
sentados e pensionistas dos 
sindicatos da FNP, dirigen-
tes da FENASP (Federação 
Nacional dos Aposentados), 
AEPET (Associação dos 
Engenheiros da Petrobrás), 
ASTAIPE (Associação de 

Trabalhadores Aposenta-
dos da Petrobrás) e a pró-
pria AMBEP (Associação de 
Mantenedores Beneficiários 
da PETROS) onde ocorreu 
a reunião.

Foram tiradas propostas 
de luta, dentre elas: convo-
cação de todos os associa-
dos para manifestação num 
mesmo dia em locais estra-
tégicos como EDISE sede 
da Petrobrás e a sede da 
PETROS.

Foi lembrado que apenas 
no Rio de Janeiro temos em 
torno de 16 mil aposenta-

dos, assim como foram fei-
tas propostas de encami-
nhamentos para todas as 
demais bases das nossas 
associações.

O objetivo principal é in-
centivar a participação e dar 
encaminhamento prático as 
nossas propostas: como de-
fesa irredutível dos nos-
sos direitos, fim das dis-
criminações, envolvimento 
da comunidade na defesa 
das nossas jazidas petrolífe-
ras, estabelecendo estraté-
gias para a manutenção da 
nossa soberania nacional.

Esperamos da nossa ca-
tegoria a participação nos 
encaminhamentos práticos 
tirados, lembrando que já ti-
vemos conquistas com reali-
zações de atos em frente ao 
EDISE e a PETROS.

Dentre as conquistas 
lembramos: a anulação de 
implantação do plano PPV 
(Plano Petrobrás Vida), 
reintegração de demitidos 
de greves, intervenção no 
avanço da repactuação, cria-
ção de fatos motivados pela 
mídia mostrando a razão de 
ser dos nossos protestos.

E a tua cidadania, pacato cidadão?
Somos vítimas frequentes dos nossos escândalos políticos, o povo morre nas filas dos hospitais e dos pronto-so-

corros, somos reféns da falta de segurança básica, do péssimo transporte público e  da educação pública sucateada 
e mal educada, vitimizando professores que jamais foram valorizados.

Mesmo assim, a mídia coloca que o “ Brasil está melhor”. Nas propagandas do governo, o “Brasil é um país de 
todos!.

Com essa fachada publicitária o governo Lula até aqui gastou R$ 1,2 bilhões. Enquanto isso, o projeto popular 
“Ficha Limpa” com 16 milhões de assinaturas está sendo boicotado pelo Congresso, pelo Poder Judiciário, e pela 
estrutura corrompida do poder público, que está mais para privado.

Auto crítica (ausência de aposentados e pensionistas)
A Ausência popular no combate a corrupção e às injustiças também nos incluem. No nosso caso, se aposentados e 

pensionistas não comparecerem nas assembléias para defenderem seus direitos, e combaterem as discriminações, 
como poderemos nos ajudar como classe petroleira?

Obs.: Quando criticamos a ausência dos aposentados e pensionistas estamos nos referindo aqueles (as) 
que podem comparecer e ficam em casa, nesse caso, esperando o que?! Que uma minoria venha aprovar a pro-
posta da Petrobrás que nos discrimina e despreza nossas suplementações (artigo 41)?!

Nos últimos três anos, esta minoria, trocou do aumento real por abonos anuais para a ativa.
A ausência dos aposentados e pensionistas que são em torno de 2300, representando 60% dos nossos associados 

só tem nos causado graves prejuízos e a sensação coletiva de baixa estima.

Exemplo positivo
Em novembro de 2007, a empresa tentou implantar um novo plano de cargo (PCAC) com novas tabelas sa-

lariais, este acordo foi respeitado por nós.
Compareceram na assembleia em Santos em torno de 700 aposentados e pensionistas. Em São Sebastião 

foram 112. O acordo foi rejeitado por 908 votos. Como resultado a empresa desistiu do acordo não aprovado 
e implantou um novo plano de cargos (PCAC) para o pessoal da ativa.

Se este acordo fosse aprovado hoje não estaríamos ganhando na justiça a equiparação dos aumentos con-
cedidos só aos ativos, dessa forma aumentando a suplementação. Se você ainda não entrou com essa ação 
entre em contato com nosso Departamento Jurídico.Somos aposentados e pensionistas, não podemos fazer 
greve, mas podemos comparecer nas assembelias e rejeitar as vergonhosas discriminações que a direção da 
empresa vem propondo.



Mais uma propaganda enganosa da PETROS

VALORIZE A VIDA, VAMOS LUTAR, SÓ EXISTE  
UMA LUTA PERDIDA... AQUELA QUE SE DESISTE

(baseado no informe especial PETROS de julho de 2010)
Segundo índices oficiais 

do governo aproximada-
mente 2,5% que “generosa-
mente” o governo Lula repôs 
nas perdas de aposentado-
rias daqueles que ganham 
mais de um salário mínimo, 
depois de quatro anos de 

mandato e em uma véspera 
de eleição, com o objetivo 
de favorecer sua candidata.

A política de correção das 
aposentadorias até este ano 
tinha uma finalidade: jogar 
a longo prazo todos os apo-
sentados ganhando salário 

mínimo. A falta de compro-
misso deste governo de-
monstrou que em quase oito 
anos de mandato, 2,5% de 
reposição foi o índice maior 
que resolveram conceder.

É um descaramento quan-
do o mesmo empresta atra-

vés do BNDS mais de R$ 
200 bilhões aos megaem-
presários a juros fraternais 
de 6% ao ano, dinheiro que 
foi captado com a venda de 
títulos pagando juros supe-
riores a 10% ao ano (taxa 
SELIC).

Fato verdadeiro e perigoso
De 1970 a 1984, nossa suplementação era corrigida com o mesmo índice do INSS. De 1970 a 1984 a correção de 

salários da Petrobrás foi 40% maior que a do INSS. Nesse 14 anos nossa suplementação acumulou perdas de 40%.
Em 1984, foi introduzido o artigo 41 no regulamento da PETROS. Com esta alteração garantiu a todos os mesmos 

reajustes da ativa e corrigiu defasagens das suplementações anteriores. Quem aposentou em 1970 por exemplo, teve 
aumento de suplementação de 40%.

Gato escaldado tem medo de água fria!
Chega de mentiras!
Vamos à luta!

Era uma vez um vira-lata 
andando pelas ruas onde , 
onde na noite o lixo é esque-
cido, e achou um belo osso.

Não era um osso comum 
tinha fartos restos de carne, 
era novo e ainda por cima 
era recheado de tutano. Fi-
cou feliz porque há dois dias 
não comia nada e foi para 
um canto saciar a fome.

No entanto, ao iniciar seu 
banquete surgiu de forma 
inesperada um enorme ca-
chorro, era um animal forte, 
de grandes presas,  enfim 
um adversário estarrecedor.

O cachorro grandalhão 
arreganhou os dentes, ros-
nou furiosamente e levan-
tou o rabo, como sinal de 
prontidão para o ataque.

O vira-lata pensou por al-
guns segundos em baixar o 
rabo, em sinal de submis-
são e abandonar o osso, 
mas lago dentro dele fez 
com que fizesse o contrário, 
não ia entregar sua refeição 
sem lutar.

Arreganhou os dentes, le-
vantou o rabo e partiu para 
o ataque foi uma briga ter-
rível, o adversário era forte 

e poderoso, era impossível 
vencê-lo, lutou bravamente, 
outros cachorros entraram 
na confusão e quando a bri-
ga foi concluída retirou-se, 
sem o belo osso com feri-
das e sangrando, o corpo 
dolorido com dificuldades 
até para andar.

Retirou-se para sua toca 
de costume e de repente 
sentiu dentro de si, algo que 
nuca havia sentido.

Sentiu um orgulho imen-
so de não ter se acovarda-
do, sentiu um amor próprio 
pela sua atitude que o fez 

esquecer a fome e ameni-
zar as dores.

Sentiu dentro de si a dig-
nidade também com orgu-
lho seus ferimentos, olhou 
para o céu e agradeceu a 
sua maneira com longos la-
tidos.

Sentiu-se um guerreiro 
que descobriu algo que nin-
guém ou nenhum adversário 
poderia tirar ou roubar, ajei-
tou-se como um rei e aca-
lentado pela sua coragem, 
nobreza de caráter e digni-
dades adormeceu satisfeito 
com sua descoberta.

A descoberta da Dignidade

Só aceitaremos acordo com aumento  
real e sem discriminação!!!



Mais verdades sobre a repactuação
do governo FHC ao governo Lula

As atitudes da direção da Petrobrás em relação a migração e agora a repactuação, priorizando os interesses dos 
acionistas estrangeiros são indecentes, indecorosas e nefastas. Esse compromisso foi assinado em 1997, no gover-
no FHC como prova a ata do conselho de administração da Petrobrás. Esse ato nojento só favoreceu as elites, não 
é possível se deixar enganar, segue como prova o documento que estamos divulgando. É lamentável que o governo 
Lula de sequência a esta tarefa neoliberal de calote social.


