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Reunião Mensal  
Dia 17 de fevereiro 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: Adelino Ribeiro Alves

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

Presidente da FENASPE e da ASTAPE do Rio de Janeiro, Adelino foi um dos 
presos políticos do golpe militar de 1964 e anistiado político.  

Enquanto aposentado petroleiro, continuou na luta.
Adelino abordará assuntos de nosso interesse, dentre eles a  

necessidade da União Nacional da categoria petroleira e também das 
formas de encaminhamento de lutas. Iremos debater a extrema 

 necessidade de nos mobilizarmos. Não podemos continuar parados ou 
seremos continuadamente discriminados.

Compareçam às reuniões e assembleias.

Que os justos avancem na luta!
Avancem, e que nunca desistam

Avancem mesmo que sejam  imperfeitos 
e estejam feridos

Avancem, mesmo que tentem impedi-los  
de gritarem por liberdade!



É melhor atirar-se em luta, em busca de dias melhores, do que ficar parado como os pobres 
de espírito, que não lutaram, mas, também não venceram -  Bob Marley 

Sinal vermelho para a nação 
Quem está pagando a conta é o povão! 

Vamos lutar ou vamos nos conformar?!
Nós aposentados e pensionistas dependemos de nós 

mesmos para mudarmos a nossa situação, não podemos 
em hipótese alguma nos acostumarmos com discrimina-
ções. Ficamos extremamente decepcionados com o último 
acordo, até porque foi o mais discriminatório não só para 
aposentados e pensionistas, como para os companheiros 
da ativa nesses últimos 15 anos (atenção você da ativa: só 
não aposenta quem morre no meio do caminho).

O aglomerado de seis empresas onde predomina o 
nome Petrobrás e que tem atuações em torno de vinte e 
cinco países deu aos dirigentes 29%, distribuiu 90 milhões 
para os 9.500 funcionários considerados de “confiança”, 
colocando os demais 60 mil funcionários em um patamar 
de “coisas” sem confiança, variações na RMNR de 3,6% 
a 4,7%, num ganho total de 9,36%; um abono de 100% 
do ganho salarial maior até o mínimo de seis mil reais ao 
menor salário.

A verdade é que a reposição das grandes perdas foi  o 

famigerado IPCA 4,49% para todos. Houve um monte de 
conversas desacertadas, greves que não aconteceram, 
sindicatos passivos e outros da execrável fup aliados mer-
cenários – traidores abomináveis que não devem ser es-
quecidos. Propomos que divulguemos nomes e salários 
em todas as instâncias desses vendidos.

Nós, os “velhinhos e velhinhas”, não precisamos de 
pena, exigimos respeito, mas essas criaturas nefastas não 
respeitam absolutamente nada.

Só nos resta traçarmos estratégias de protesto: atos 
que incomodam em frente ao Edise e na Petros no Rio de 
Janeiro, discutirmos encaminhamentos de luta, criarmos 
fatos para ganharmos visibilidade, envolvermos a mídia: 
jornais, emissoras de TV, rádios, fazermos nosso próprio 
documentário de protesto e divulgarmos para a sociedade 
brasileira a “nojenta farsa dos marajás aposentados pe-
troleiros” patrocinados pela 2ª trasnacional do mundo que 
por enquanto ainda se chama Petrobrás.

A partir da quebradeira do sistema financeiro iniciado 
em 2008, o Brasil começou a ter déficit em contas corren-
tes como mostra o gráfico abaixo. O déficit de 47 bilhões 
de dólares só no ano de 2010 é recorde desde 1947, di-
vulgado pelo Banco Central.

O país terá que captar cada vez mais dólares para co-
brir esses gastos, pois, não tem condições de produzir os 
bens e serviços para investir no seu crescimento. Só em 
juros, lucros e dividendos foi remetido para fora mais de 
40 bilhões de dólares em 2010.

Para compensar essa”sangria” o governo paga juros de 

11% em seus títulos para especuladores internacionais, 
enquanto o resto do mundo paga em média 2%.

Como os juros são maiores que os crescimento do PIB, 
a dívida interna cresce e o custo da mesma é cada vez 
maior.

Hoje o país deve mais de 1,7 trilhões de reais. No início 
do governo Lula era 680 bilhões. O custo anual dessa dí-
vida chega a 200 bilhões, pagos com impostos cobrados 
abusivamente (pagamos 54 tipos diferentes de tributos) 
da população brasileira.



Aposentadoria dos marajás 
É vergonhoso os ex-governadores receberem aposentadorias especiais de R$ 24 mil, enquanto o cidadão co-

mum trabalha a vida inteira para aposentar com, mais ou menos,R$ 500. São coisas como essas que envergonham 
a classe política. O eleitor é lesado e enganado por todos os que legislam em causa própria. Para os petroleiros 
os míseros 4,49%. 

Célio Borba (Curitiba, PR)        

Os projetos 
Salário Mínimo 
Governo aceita aumentar a proposta de R$ 540 para R$ 545, 
mas sua base fala em reajuste que pode chegar até R$ 580,00 

Fim do fator previdenciário 
Lula vetou o fim do fator, mas a decisão pode ser derrubada pelo 
Congresso, que pode apresentar mais propostas 

Reajuste para o judiciário 
Há dois projetos: um aumenta em 14,76% o salário dos ministros do 
STF; o outro propõe reajuste médio de 32% aos seus servidores

PEC 300 
A proposta cria piso nacional para policiais civis, militares e bom-
beiros. O valor de R$3.200 foi retirado do projeto para enfrentar 
menos dificuldade 

Comissão da verdade 
Institui comissão formada por sete membros indicados pelo pre-
sidente da Republica, para apurar violações durante a ditadura. 

Reforma tributária 
O governo quer priorizar a desoneração da folha, redução de 
impostos sobre investimentos e unificação do ICMS 

Conchavos que aconteceram no governo FHC, Lula e agora Dilma 

Salário máximo 

Um exemplo  de novas pautas que poderiam animar o debate político brasileiro foi sugerida pelo provável candidato de 
uma coligação francesa de partidos de esquerda, Jean Luc Mélenchon. Ela consiste na proposição de um “salário máxi-
mo”. Trata-se de um teto salarial máximo que impediria que a diferença entre o maior e o menor salário fosse acima de 
20 vezes. Uma lei específica também limitaria o pagamento de bonificações e stock-options (Programa que permite ao 
funcionário comprar ações da empresa por um preço abaixo do valor de mercado). 
Em uma realidade social de generalização mundial das situações de desigualdade extrema – outra face daquilo que certos 
sociólogos chama de “brasilianação” – propostas como essa têm a força de trazer, para o debate político, a necessidade 
de institucionalização de políticas contra a desigualdade. Em um país como o Brasil, onde a diferença entre o maior e o 
menor salário em um grande banco chega facilmente a mais de 80 vezes, discussões dessa natureza são absolutamente 
necessárias. Elas permitem a revalorização de atividades desqualificadas economicamente e a criação da consciência de 
que a desigualdade impõe “balcanização social”, com consequências profundas e caras. Discussões como essas, só uma 
esquerda que não tem medo de dizer seu nome pode apresentar. Vladimir Safatle – Folha de São Paulo – 23/01/2011

Acostumamos a rotular como “aves de mau agouro” 
aqueles que denunciam desdobramentos de coisas erra-
das (decadência da AMS, discriminações, injustiças so-
ciais etc) essas “coisas” ruins acontecem somente com 
os outros, como os recentes infelizes enterrados na lama 
com o apoio do poder público...

Acostumamos em saber que o (a) acidentado (a) rece-
beu o veredito de ato inseguro, quando sabemos que as 
condições de trabalho e que são inseguras, dessa forma 
aceitamos o aumento de estatística de leucopênicos, leu-
cêmicos, hipertensos, cardíacos e das vítimas de câncer, 
mal de Parkinson, Alzheimer etc e tantas outras doenças 

Mau costume

Coluna do Associado
No próximo boletim você terá espaço para colaborar com o sindicato e criticar em favor da categoria. É muito impor-
tante a sua opinião no sentido de melhorar a luta e evitar novos erros.
O que mais escutamos foram reclamações da última assembleia do acordo coletivo de 2010, na qual cobras man-
dadas vaiaram os que falavam contra a proposta da empresa e também contra a participação de algumas pessoas 
que não eram da categoria, possivelmente a serviço da fup.
Foi reclamada também a falta de credenciamento das pessoas para evitar a votação de penetra. 
 Participe sempre, sua ajuda é fundamental!

SUGESTÕES E RECLAMAÇÕES

ocupacionais … afinal são os outros!
Acostumamos em constatar que os preços no dia a dia 

estão cada vez mais elevados, tarifas, taxas de juros, im-
postos, alimentos, moradia, vestiário, educação, saúde, 
lazer, enfim viver esta cada vez mais caro!

Acostumamos que o parlamentar safado roube enquan-
to faz obras públicas, ouvimos os mesmíssimos discursos 
que esta execrável casta faz e nunca é punida pelos seus 
incontáveis crimes!

Acostumamos a não fazer nossa auto crítica, a não 
exercitarmos nosso corpos e mentes a não refletirmos 
sobre as nossas aflições que fazem parte da vida, acos-
tumamos até a viver com nosso direitos violentados e 
isso passa a não ter importância pois estamos acostu-
mados!



FUNDACENTRO

Com fechamento da sede em Santos, 
atuação na Região é prejudicada

No último dia 29 de novembro, 
o Governo Federal concretizou de 
maneira silenciosa o fechamento da 
sede regional da Fundacentro, em 
Santos. No lugar de um anúncio ofi-
cial, a saída encontrada para colo-
car em prática a medida combatida 
por diversas entidades sindicais da 
região, dentre elas o Sindipetro-LP, 
foi a não-renovação premeditada do 
contrato de aluguel do prédio onde 
a unidade estava instalada. Dessa 
forma, criou-se o pretexto para fe-
char a unidade.

Menos de dois meses depois, os 
primeiros reflexos da ausência de 

uma estrutura compatível com as 
necessidades da Baixada Santista, 
que abriga um dos mais importan-
tes polos petroquímicos do País e 
o maior porto da América Latina, já 
começam a ser sentidos. A entida-
de, vinculada ao Ministério do Tra-
balho, é responsável por publicar 
estudos e pesquisas essenciais no 
combate e prevenção a acidentes 
de trabalho.

Foram os profissionais da Funda-
centro de Santos, por exemplo, os 
responsáveis por constatar há cerca 
de três anos que de 110 casos de 
leucopenia (uma das principais alte-

Américo Lopes, um líder ‘chão de fábrica’
A história de vida de Américo Lopes se confunde com a trajetória da categoria petroleira. Ao lado 

 de outros petroleiros, participou ativamente de lutas históricas como a defesa das 6 horas e 
da fundação da Associação Profissional dos Trabalhadores na Indústria de Petróleo e Produtos 

derivados de Cubatão – o embrião do Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista

rações hematológicas em pacientes 
expostos ao benzeno) registrados 
no INSS, 100 eram de pessoas que 
trabalham nas indústrias do polo 
petroquímico de Cubatão. E o pior: 
todos os casos estavam registrados 
como doença comum e não em de-
corrência do trabalho.

Com o fechamento da regional, 
os funcionários administrativos fo-
ram deslocados para outras unida-
des, em São Paulo. No entanto, a 
médica e o engenheiro de Segu-
rança do Trabalho (profissionais 
responsáveis por fazer o trabalho 
de campo) estão com o futuro inde-
finido e sem condições de dar con-
tinuidade aos trabalhos que vinham 
sendo desenvolvidos com base na 
realidade da Região.

A necessidade da manutenção 
da Fundacentro tornou-se ain-

da mais urgente com o avanço do 
boom imobiliário e com a proximi-
dade da exploração de petróleo no 
pré-sal na Região. As duas ativida-
des escondem sob a camada do 
desenvolvimento acelerado o risco 
de acidentes de trabalho em esca-
las cada vez maiores. Se por um 
lado existe a expectativa de novos 
postos de trabalho, por outro certa-
mente haverá inúmeros problemas 
relacionados à segurança, através 
da flexibilização e precarização das 
condições de trabalho.

Neste sentido, fechar a Funda-
centro configura um duro golpe à 
classe trabalhadora, uma vez que 
há mais de cinco anos a regional 
vinha desenvolvendo ações e es-
tratégias ao lado das entidades sin-
dicais para garantir condições mais 
seguras de trabalho.

Pai de um casal de filhos, avô 
coruja de cinco netos e mo-
torista da família nas horas 

vagas. A vida pacata que envolve 
a rotina de Américo Lopes aos 76 
anos, em Rio Claro, interior do Es-
tado, esconde um passado tingido 
por lutas e que teve como pano de 
fundo a Refinaria Presidente Ber-
nardes de Cubatão (RPBC).

Na memória minuciosa de 
Américo, capaz de guardar com 
precisão datas, nomes e até horá-
rios dos acontecimentos que mar-
caram os seus 30 anos de vida 
petroleira, estão intactas as lem-
branças da luta pela manutenção 
das seis horas, batalha que envol-
veu não apenas os trabalhadores, 
mas também esposas e filhos. “Fi-
cávamos acampados até de ma-
drugada. No dia do movimento mi-
nha filha estava na praia e minha 
esposa fazendo comida. Não teve 
desculpa. Falei pra minha mulher: 
‘Vamô embora e larga tudo aí...’.

Sem nunca ter participado de 

qualquer diretoria do Sindipetro-
LP, Américo se tornou mais um 
exemplo de que militância não 
está reduzida aos muros do Sin-
dicato e que não é preciso ser di-
rigente sindical pra ter o sangue 
sindicalista correndo nas veias. 
Chamado por muitos de “grande 
chefe”, acabou se transforman-
do num líder ‘chão de fábrica’. “O 
meu trabalho era na base. Sempre 
percorria as unidades da refinaria 
pra falar com a turma sobre a im-
portância da militância e se algum 
companheiro faltava nas assem-
bleias fazia questão de perguntar 
por que não foi. Naquela época 
existia liberdade pra isso, porque 
todo mundo era amigo e frequen-
tava um a casa do outro. Não ti-
nha cerimônia”. 

Além de percorrer a unidade 
para conscientizar e organizar 
os trabalhadores, Américo atuou 
como braço direito do Sindicato, 
participando ativamente da fun-
dação da Associação Profissional 
dos Trabalhadores na Indústria de 
Petróleo e Produtos derivados de 
Cubatão e da construção da atual 
sede do Sindipetro-LP, palco de 
grandes assembleias. 

“Esse auditório sempre estava 
cheio. Existia um sentimento mui-
to forte de união e sabíamos que 
tínhamos que lotar as assembleias 
pra mostrar pra empresa que a 
gente tinha força. Uma vez, quan-
do o Sindicato ainda era na Rua 
Itororó, a turma descobriu que ti-
nha um olheiro e por muito pouco 
não quiseram jogar ele pela janela 
do sétimo andar. Pra sorte dele, o 
pessoal se acalmou e deixou ele 
fugir”.

Dos seus 30 anos de petroleiro, 
sempre trabalhando como opera-

dor, 17 foram dedicados à função 
de chefe da operação numa época 
em que “eramos promovidos por 
causa do nosso conhecimento”. 
Na época, só não conquistou o 
cargo de supervisor porque o pre-
ço a ser pago era alto: se afastar 
das atividades sindicais. “A empre-
sa era bem clara e dizia: ‘Cargo de 
supervisor é cargo de confiança. 

Se quiser, tem que ficar longe do 
sindicato’. Nunca aceitei isso”.

Pra ele, muita coisa mudou den-
tro da Petrobrás. “Agora a política 
manda em tudo e a empresa está 
sendo comandada por uma pane-
linha. Já tomei pinga com o Lula, 
mas não concordo com a política 
dele neste sentido. Fico muito tris-
te em ver tudo isso”.

Américo integrou a Comissão de Obra durante a  construção  da atual sede do Sindipetro-LP


