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ASSEMBLEIA GERAL DO ACORDO COLETIVO
PARA DECIDIR OS NOVOS ENCAMINHAMENTOS

Quarta-feira (06/10) - em Santos às 17h30, e em São 
Sebastião às 17h (Tebar e aposentados), e às 19h (UTGCA) 

Vejam o comportamento 
antiético e imoral da dire-
ção da companhia:

Para a direção da Pe-
trobrás – 29% de aumento 
real; para os cargos de con-
fiança da empresa 90 mi-
lhões de reais.

Para os trabalhadores 
da ativa – IPCA – 4,49% + 
RMNR de 3,6% a 4,7% + 
bônus de no mínimo 6 mil 

reais. Para os trabalhado-
res aposentados e pensio-
nistas – 4,49% do IPCA

A empresa continua tro-
cando o aumento real por 
abono que não entra no sa-
lário para os companheiros 
da ativa, para os aposenta-
dos e pensionistas insiste 
em dar a esmola de 4,49% 
e nada mais. 

A direção da Petrobrás 

e os seus aliados continu-
am tratando os petroleiros 
como um bando de otários. 

Enquanto sindicalistas 
que defendemos aumen-
to real sem discriminação 
propomos que cada com-
panheiro ou pensionista se 
empenhem em trazer mais 
pessoas para a assembleia 
que será realizada no dia 
06 de outubro. 

Estamos 15 anos sem aumento!
Só aceitamos proposta com aumento real e sem discriminação

TABELA COMPARATIVA ENTRE AS CATEGORIAS

Bancários 3,5% 6% 6% 25,5%10%
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Acumulado2009200820072006

Petroleiros 2,8% 4,36% 17,51%4,18% 6,17%

Químicos
3,5% 6% 25,2%6,7% 9%

Metalúrgicos 6,14% 5,83% 26,54%5,57% 9%CSN (COSIPA)

5,01% 6,53% 30,18%7,44% 11,2%EMPRESAS DO SETOR

BAIXADA SANTISTA

ABC

3,5% 6% 26,2%6,7% 8%

União transparente e solidariedade - ASTAIPE - AMBEP - AEPET - FENASP

Metalúrgicos do 
ABC em 2010
conseguiram 
aumento real, 
com 10,81% de 
reajuste no 
salário básico



NOSSA PARTICIPAÇÃO É A NOSSA DEFESA
Você que se deslocou do seu 

lar para vir ao sindicato levantar 
a mão contra a proposta indeco-
rosa da direção da Petrobrás e 
com isso deixar claro o seu dig-
no não, a discriminação e a in-
justiça que insistem em praticar 
com os que fizeram a grandeza 
da Petrobrás. 

Atendendo ao nosso chama-
do entendemos que estais bem 
com a tua consciência, pois pra-
ticastes um ato de amor pelos 
teus direitos. Ao teu redor es-
tavam companheiros e compa-
nheiras que infelizmente algu-
mas limitações físicas podiam 
impedi-los de comparecerem. 

Que orgulho sentimos de ter-
mos conosco esses companhei-
ros e companheiras, que exem-
plos magníficos de dignidade, 
alguns martirizados pelo derra-
me, outros sofrendo com o mal 
de Parkinson, teve um compa-
nheiro que veio até de muletas, 
assim como outros que chega-
ram amparados devido a suas 
deficiências visuais. Meu Deus, 
que prova de amor pela justiça! 

O auditório estava cheio, fo-

ram mais de 500 em Santos 
(500 votos contra e 17 a favor), 
em São Sebastião, 101 votos 
contra e apenas 7 a favor. Com 
isso, lembramos as gloriosas 
lutas de outrora. É impossível 
não se emocionar. Aqueles que 
compareceram estão de para-
béns e, ao mesmo tempo, são 
um exemplo de luta para aque-
les que não possuem limitações 
e desistiram de vir. 

Às vezes o que tem menos 
possibilidades enfrenta o mais 
poderoso, enquanto os que têm 
o privilegio de possuir saúde e 
disponibilidade desistem sem 
ao menos tentar.

Outras assembleias virão e 
continuaremos resistindo, conti-
nuaremos insistindo no aumento 
real sem descriminações!

Presta atenção direção da 
Petrobrás: vocês se venderam, 
negociaram a alma e o vosso 
Deus é o dinheiro. No entanto, 
os trabalhadores que a tornaram 
grande com o seu trabalho com-
petente e o seu amor pela em-
presa pagaram por essa gran-
deza uma história escrita em 

sangue, suor e lágrimas, onde 
muitas vidas de companheiros 
foram levados em incêndios e 
acidentes de trabalhos. Esses 
companheiros sempre continua-
rão entre nós. Continuam vivos 
em nossos corações e mentes. 
Nós somos a história da Petro-
brás. Em cada pedacinho da 
empresa tem uma parte de nós. 
Por tanto, queremos lembrar 
aos companheiros da ativa que 
se não fosse a nossa dedica-
ção e habilidade de trabalhado-
res eles não teriam o complexo 
petrolífero que é o 3º maior do 
mundo para ganhar o seu sus-
tento e o de sua família.

Lembramos também que 
quem renega o passado não 
considera o presente e não terá 
o seu futuro respeitado.

“É MELHOR ATIRAR-SE EM 
LUTA, EM BUSCA DE DIAS 
MELHORES, DO QUE FICAR 
PARADO COMO OS POBRES 
DE ESPÍRITO, QUE NÃO LU-
TARAM, MAS TAMBÉM NÃO 
VENCERAM”

Bob Marley

No dia 22/09, a categoria lotou a sede para derrotar a 2ª proposta da Petrobrás


