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CARTEIRA DE DIESEL 
será apresentada pela RPBC

Dia 24 de junho – (quinta-feira)
Local: Sede Sindipetro-LP - Santos 

(Av. Conselheiro Nébias, 248 - Vila Mathias)

Horário: 15h30 

Especial aposentados e pensionistas

É importante que todos participem deste 
esclarecimento, pois será de suma impor-
tância para questionarmos a empresa so-
bre os possíveis impactos ambientais deste 
novo empreendimento. Contamos com vos-
sa participação!
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RPBC apresenta: unidade para  

produção de diesel ecológico 
No dia 24 de junho, a 

partir das 15h30, o se-
tor de comunicação da 
RPBC através do seu 
apresentador Sr. Car-
los Alberto, irá mostrar 
no telão da sede do 
nosso Sindicato como 
será a unidade cartei-
ra de diesel, que será 
inaugurada em breve. 

Essa unidade basi-
camente fará uma es-
pécie de purificação 
do diesel, com metas 
de eliminar em torno 
de 50% de enxofre do 
mesmo. 

Segundo o setor de 
comunicação da RPBC 

foi criada uma nova lei 
federal exigindo a re-
dução do enxofre no 
diesel no âmbito nacio-
nal. 

Estamos fazendo 
essa convocação por-
que enquanto traba-
lhadores lutamos pelo 
crescimento da Petro-
brás sempre lembran-
do: - A Petrobrás tor-
nou-se grande, graças 
à competência e de-
dicação dos seus fun-
cionários, que são seu 
maior bem patrimonial. 

Sendo assim, defen-
demos intransigente-
mente, o petróleo das 

jazidas do pré-sal que 
é um bem patrimonial 
que pertence somente 
ao povo brasileiro. 

Enquanto, sindica-
to dos trabalhadores 
sempre questionare-
mos as ações dos diri-
gentes da empresa. 

Dessa forma, faze-
mos reflexões além do 
anunciado ganho tec-
nológico, do tipo: have-
rá um ganho ambien-
tal, que se desdobrará 
em ganho econômico, 
em troca os petroleiros 
aposentados e pensio-
nistas continuarão a 
ser vergonhosamente 

discriminados?! 
Que compromisso 

será firmado com a co-
munidade? 

Outras questões se-
rão levantadas como 
por exemplo, a imensa 
frota de ônibus velhos 
(aqui mesmo na Baixa-
da) vão poluir menos 
com o uso desse óleo 
diesel ecológico? 

Como perguntar 
não é pecado, venham 
questionar quais os 
ganhos com essa nova 
unidade, não percam 
a oportunidade de co-
nhecer, o saber nunca 
é demais.

Lazer e aprender no Sindicato 
Na intenção de proporcionar aos nossos associados novas formas de lazer e adquirir conhecimen-

tos, estamos em estudo com várias instalações de cursos dentre os quais: aulas de computação, 
inglês, aplicação de acupuntura, ensino de vários tipos de danças e cursos de estudos de interesse 
da categoria. 

Pedimos por gentiliza, que quer tiver a possibilidade que entre em contato com o DAP através do 
e-mail dap@sindipetrosantos.com.br ou através do telefone 3221 2336 nos ramais 229,230 ou 231, 
para dar sugestões.

Fiquem atentos! Campanha Salarial vem aí! 
Mês de junho, mês da 

Copa “eta” pessoal bom 
de camuflagem! 

Quem lembra do golpe 
dos panetones do Arruda 
ex-governador do Distrito 
Federal? Quem lembra 
do poderoso chefão da 
máfia internacional, dos 

lobbys multimilionários 
do mega - bandido Da-
niel Dantas? Quem lem-
bra de Renan Calheiros, 
o “rei do gado”, mais sujo 
na justiça que “pau de 
galinheiro”? 

É tanto ladrão que 
haja papel para relacio-

nar roubos, falcatruas, 
golpes, desvios de ver-
bas, etc. 

Mais uma vez lembra-
mos, depois de todo esse 
“teatro” da Copa, vem a 
Campanha Salarial. 

Há seis anos a Dire-
ção da Petrobrás dis-

crimina aposentados e 
pensionistas.Não vamos 
dar mole para os donos 
do circo. 

Compareçam as reu-
niões do Sindipetro. 

O direito de cobrar re-
sultados implica no dever 
de participar. 

Solicitamos aos nossos associados que atualizem seus dados cadastrais 
 junto ao Sindicato como telefone, endereço e na medida do possível tragam uma  

foto 3X4 recente para serem atualizadas no fichário.


