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Reunião Mensal  
Dia 20 de janeiro às 15h00– (quinta-feira)

SEM AS PESSOAS DE BEM, A CATEGORIA ANDA PARA TRÁS.

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

Convidado: Luciano Zica

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

Petroleiro aposentado, ex-deputado federal por três mandatos.
Sempre esteve à frente das lutas dos petroleiros, seja o combate a queda 
do monopólio estatal do petróleo no Governo FHC, seja nas negciações 

históricas da greve de 95. É o autor da lei 10.790 de 2003 que reparou as 
perdas dos trabalhadores petroleiros punidos na  greve de 1995.

Teve papel importante no debate da regulamentação do setor petroleo 
que culminou em 2007 com a aprovação da Lei atual do setor. Foi convida-
do por Marina Silva para assumir a Secretaria Nacional de Recursos Hidri-
cos e Ambiente Urbano, onde coordenou a elaboração da política Nacio-

nal de Resíduos sólidos a hoje lei Nacional de Resíduos
Tema: Falará sobre a Petrobrás, o Pré-sal e Meio Ambiente.

Compareçam às reuniões e assembleias.

Futuro Sustentável
Ricardo Young - 03/01/11

“Há uma mobilização progressiva dos cidadãos com o futuro sustentável do planeta. Mas não é só em 
torno da sustentabilidade que a sociedade civil está organizada. Ela está participando ativamente de temas 
que vão do combate a corrupção ética: na política, liberdade de expressão, consumo consciente, integrida-
de na gestão pública, direito à educação”.           



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

Após a reunião haverá confraternização onde serão servidos salgadinhos e refrigerantes

Atendimento ineficiente e mui-
tas vezes discriminatório, 
informações conflitantes, 

longas esperas para cirurgias de alto 
risco, carência de médicos especial-
izados, terceirização... À primeira vis-
ta, o cenário caótico descrito acima 
parece envolver os velhos transtornos 
gerados pela falta de investimento dos 
governantes no sistema público de 
saúde brasileiro. Parece, mas não é.  
Os problemas citados acima fazem parte 
de uma rotina cada vez mais comum, e 
alarmante, de aproximadamente 300 mil 
pessoas que dependem da AMS e criado 
há mais de 30 anos pela Petrobrás após 
muita pressão dos trabalhadores, mas que 
hoje sofre um profundo sucateamento. 
A precariedade do serviço, que passa por 
falhas nos credenciamentos, lentidão nos 
ressarcimentos e número reduzido de 
clínicas e profissionais credenciados, é 
tão agravante que acabou por criar uma 
anomolia: diante dos problemas que se 
acumulam, no lugar de buscar soluções e 
aumentar os investimentos, a companhia 
passou a firmar parcerias com planos de 
saúde privados como a Amil - empresa 
que em pesquisa recente do Instituto Da-
tafolha foi apontada pela classe médica 
do País como a 2º que mais interfere na 
autonomia técnica dos médicos. Interfe-
rências que vão desde redução da solici-
tação de exames e de internações até à 

recusa total ou parcial de verba de proce-
dimentos, além de outros ataques ao livre 
exercício da medicina.
A tendência da Petrobrás em firmar par-
cerias com planos de saúde privados que 
por sua própria natureza seguem a lógica 
de mercado mostra que o sucateamento 
da assistência médica oferecida aos pe-
troleiros não é mera coincidência. Por 
trás disso, existe um interesse: acabar 
com a AMS.

Um problema político
A razão de tantos absurdos não é de ca-
ráter técnico. É político. Numa ação es-
tratégica, a Petrobrás transferiu a gestão 
do plano ao Recursos Humanos. Desde 
então, a qualidade do serviço e atendi-
mento da AMS sofreu uma queda verti-
ginosa. 
Setor responsável (em tese) por huma-
nizar e harmonizar as relações de traba-
lho entre patrão e empregado, objetivo 
falacioso e estruturalmente impossível 
devido aos conflitos de interesses e for-
ças desiguais, o RH conduz na prática 
um modelo de gestão totalmente voltado 
para o aspecto econômico em detrimen-
to do humano. No caso, mais recursos 
(para a empresa) e menos humanos 
(para os empregados).
Toda a burocracia e lentidão para conse-
guir consultas ou o credenciamento de 
novas especialidades são empecilhos 

criados justamente pelo RH, cujas deci-
sões são tomadas com base em ques-
tões políticas e econômicas - não técni-
cas. No Litoral Paulista, por exemplo, o 
serviço de vasectomia que já havia sido 
aprovado não foi implantado por interfe-
rência do RH. O entrave? Os valores de 
mercado.
O poder do RH não é pequeno. Ironi-
camente, o setor que deveria promover 
uma gestão descentralizada, proporcio-
nando maior participação e possibilida-
de de criação para os funcionários é o 
responsável por centralizar em torno de 
si tudo relacionado a AMS. Hoje, as de-
cisões que antes eram tomadas pelos 
empregados da área de saúde (médicos, 
enfermeiros, especialistas), estão sendo 
executadas por pessoas indicadas por 
interesses políticos e que, por razões ób-
vias, rezam a cartilha da empresa. 
Não é mera coincidência o fato de que o 
RH é um dos setores mais estratégicos 
e com maior volume de ex-sindicalistas 
em cabides de emprego. Cabe a esses 
senhores dar suporte e ponte às políti-
cas perversas e discriminatórias da dire-
ção da empresa. Este tipo de gestão já é 
muito conhecida pelas práticas do PSDB 
em empresas públicas. O que surpreen-
de é PT e Petrobrás se apropriarem deste 
recurso nefasto para atacar os trabalha-
dores, com o desmonte de benefícios e 
direitos conquistados após anos de lutas.

Os porquês do sucateamento da AMS

Ana Maria de Oliveira Nusdeo

“Um dos grandes desafios político-jurídicos de um país é conciliar suas leis com os interesses majori-
tários.

Ultimamente isto não vem acontecendo com a questão ambiental do novo código que anistia o des-
matamento e representa um perigoso retrocesso. (O autor da modificação é o deputado federal Aldo 
Rebelo, base de apoio do governo Lula). 

Em um momento em que o mundo caminha para a valorização econômica da biodiversidade e para 
uma economia de baixo carbono, a mudança proposta na legislação é pura falta de responsabilidade.

Para além dos desastres e desequilíbrios ecológicos, pode reduzir alternativas de geração de renda e 
desenvolvimento sustentável.

Há espaço para resolver problemas pontuais do setor agrícola, mas o interesse da maioria não pode 
ser suplantado pelo jogo de grupos minoritários.

Futuro Sustentável



Terminou 8 anos de governo popular
A principal meta era a mudança com distribuição de renda e o combate a corrupção da herança mal-

dita do governo das elites (FHC). Pouca coisa mudou: aumentou o Bolsa Família e o salário mínimo. Na 
America Latina são 24 países e o Brasil é o 16º em poder de compra. O Brasil era o 5º país do mundo 
em desigualdade social, dados da ONU. No final do governo Lula passou para 9º lugar entre mais de 150 
países. É vergonhoso para o nosso país que é a 8ª economia do mundo.

DE 2003 A 2009
• O PIB cresceu 26%, aumento real
• A carga tributária 35%, aumento real
• Os gastos do governo 38%, aumento real

    Rendimento dos trabalhadores      7%
Categoria Petroleira – Média da inflação                                  - 10%

     Aumento real (IPCA,IVC,IEP-D1,IGP-M, IPC)                 

Outros indicadores de preços, em (%) (2010)    

Índices                                 Set              Out            Nov             Dez              12m.

IPCA do IBGE (%)              0,45             0,75            0,83             0,63           5,91
IPCA Esp. IBGE (%)           0,31             0,62            0,83             0,69           5,79
ICV do Dieese (%)              0,53             0,93            1,04                -              6,31
ICVM-Ordem (%)               0,39             0,86            0,57                -              5,35 
INCC do IGP-DI/FGV (%)   0,21             0,20            0,37             0,67           7,77
CUB - Sinduscon (%)          -0,15            -0,12          -0,13             0,00           5,49
IPA do IGP- DI/FGV (%)       1,47              1,32           1,98              0,21           13,83
IPA do IGP-M/FGV (%)       1,60             1,30           1,84              0,63           13,90
IPC do IGP-DI/FGV (%)       0,46             0,59           1,00              0,72            6,24

  Média dos índices = 7,85%      IPCA = 5,91%    IPCA/SET = 4,49% (nosso reajuste)

Obs.: Só no ano de 2010 a nossa perda foi de mais de 3% e no Governo Lula foi mais de 10%



Dívida interna e o custo da dívida
No ínicio do governo Lula em 2003 a dívida era de R$680 bilhões de reis. Há vários meses atrás já era 1,7 trilhões. 

O custo desta dívida de janeiro a novembro foi de 175 bilhões de reais, recorde de 2001, pago a banqueiros e espe-
culadores internacionais.Como o Brasil é de todos, quem paga a conta é o povão através dos impostos.

Por um 2011 melhor

É o que desejamos a todos os associados. Um mundo muito melhor e justo, onde todos viveremos com dignidade 
e não veríamos um triste contraste como, por exemplo, políticos com um salário astronômico (e mais privilégios) e 
trabalhadores e aposentados com renda de fome, morrendo nos corredores dos hospitais, sofrendo todo o tipo de 
marginalização. É preciso aprender a lutar pelas coisas respeitando o outro. Uma maior participação de aposenta-
dos e pensionistas petroleiros é fundamental na defesa dos nossos direitos.

Popularidade do Presidente
A popularidade do presidente Lula chega no final do mandato com mais de 80% de aprovação. Também foi recorde 

os gastos com propaganda do governo federal com a média anual de 2,3 bilhões.
Em 2003 eram menos de 500 veículos de propaganda. Em 2010 são mais de 8.000.

Aumento exorbitante
Deputados começam com aumento em 2011 de 62%. Como o aumento é cascata também terão o mesmo au-

mento os deputados estaduais, vereadores, ministros e demais cargos públicos importantes.
Para isto há dinheiro, falta para a educação, saúde, previdência e etc.
É pouco caso com o povo, que é despolitizado, desorganizado, não tem espírito de união e nem solidariedade.

O governo confirmou que não mudará para o ano-base 2011 
a tabela do Imposto de Renda, que desde 2007 vinha sendo 
corrigida pela meta de inflação (4,5%).
 Assim, quem teve reajuste salarial e mudou de faixa do 
IR será taxado a mais ou, se isento, passará a pagar.
 Uma parcela dos contribuintes até então isentos será 
enquadrada na primeira faixa, de 7,5%; os que pagavam 
7,5% subirão para a de 15% e assim por diante.
 Especialistas criticam a medida. Para o governo, o ga-
nho de receita obtido não será expressivo.

Aumento do Imposto de Renda
É lógico, para pagar o aumento das despesas do governo será o contribuinte.

IR a pagar será maior sem correção de tabela

Começa o Governo Dilma

O QUE FOI A DILMA NO GOVERNO LULA?
Foi ministra de Minas e Energia. Foi também a que mais fez leilões de reservas petrolíferas descobertas pela Petrobrás. 
Dos 9 leilões autorizou privatizar 6 e foi generosa com os empresários.
Dilma foi também presidente de conselho da administração da Petrobrás e foi a principal responsável pela política de 
pessoal da empresa, continuando o projeto neo-liberal do Governo FHC. Foi rigorosa com os empregados impondo reajustes 
pelo IPCA que é o índice mais manipulado pelo Governo.
Ela foi também Ministra da Casa Civil, substituindo José Dirceu que se envolveu com o mensalão. Dilma nomeou uma 
substituta que se envolveu com também com lobistas (maracutaias).
Esperamos, que como presidente que trate o povo como tratou os grandes empresários com grande generosidade.


