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Dia 24 de Abril

Embarque na Caravana do Litoral Paulista até o Rio de Janeiro!
Para garantir sua presença no grande ato em defesa da Petros, se inscreva nas secretarias da sede e sub-sede
do Sindipetro-LP até 19 de abril. A convocação é para todos os associados. Seja parte desta luta!
O Fórum em Defesa dos Parti-

de abril, às 17h. A saída do ônibus

Equacionamento da Petros e as

cipantes da Petros irá realizar um

para o Rio de Janeiro será às 5h, da

mudanças previstas pelo Plano

grande ato em defesa da Petro

sede do Sindipetro-LP. No Litoral

Petros 3 é uma ataque direto a to-

no dia 24 de abril, em frente ao

Norte, o horário de saída será pas-

dos os petroleiros.

Edifício Sede da Petrobrás (Edi-

sado posteriormente aos inscritos

se), no Rio de Janeiro, às 11h. Va-

pela diretoria da subsede.

mos protestar contra o Plano de
Equacionamento e o Petros 3.

Participam do Fórum em Defesa dos Participantes da Petros a

Os interessados devem se ins-

FNP, FUP, Grupo em Defesa dos

crever pessoalmente na sede ou

Participantes e Assistidos da Pe-

Para que o ato seja grande, de-

subsede, ou ligar para os telefo-

tros (GDPAPE), Sindimar, Asso-

monstrando a força e união da ca-

nes: em Santos (13) 3202-1100; sub-

ciação de Empregados e Ex-em-

tegoria, o Sindipetro-LP e demais

sede (12) 3892-1484 ou 3892-5155.

pregados Assistidos da Petros

entidades participantes do Fórum

O convite é para todos os as-

estão garantindo transporte para

sociados, ativos, aposentados e

Participe, vamos fazer um ato

os associados e dependentes. No

pensionistas, da Baixada Santista

grande para mostrar nossa força

LP as inscrições vão até o dia 19

e Litoral Norte, pois o Plano de

e união! Não terceirize sua luta!

>>> Petroleiros de todo o país em um ato realizado em dezembro

Em defesa da Petros

17 de abril, em Santos

Participe da palestra sobre os
planos Petros e equacionamento
No dia 17 de abril, às 10h, será

sobre o PPSP-1, Plano Petros 2 e

realizado na sede do Sindipetro-

3 e a proposta alternativa ao PED

-LP, em Santos, reunião do Fórum

que foi apresentada no GT da Pe-

em Defesa dos Participantes da

tros no mês de dezembro. O even-

Petros, para falar sobre o anda-

to contará com a participação dos

mento das discussões e ações

membros do Fórum, conselheiros

construídas pelo Grupo de Tra-

eleitos pelos trabalhadores, Ro-

balho, que vem se debruçando

naldo Tedesco e Paulo Brandão

sobre o assunto para encontrar

e dos diretores, Agnelson Camilo,

soluções para o déficit do Plano

diretor da FNP e do Sindipetro

Petros.

PA/AM/MA/AP, Adaedson Costa,

O Fórum em defesa dos Partici-

secretário geral da FNP e coor-

pantes da Petros vem se reunin-

denador do Sindipetro-LP, Paulo

do em locais variados, por todo o

César Martins (PC), diretor da FUP,

Brasil, levando o debate sobre o

e do advogado especialista em

déficit e equacionamento do pla-

direito Previdenciário, Marcos Co-

no a toda categoria.

elho, advogado do Sindipetro-LP.
Traga sua contribuição, tire

PALESTRA SOBRE PETROS

dúvidas, venha participar da

No mesmo dia, às 17h, haverá

construção da defesa do Plano

palestra, para toda a categoria,

(AEXAP) e AEPET.

Petros!

Curso sobre Previdência Complementar lota sala de
aula e forma petroleiros para luta prática e teórica
Iniciado no dia 19 de março, o
curso sobre previdência complementar promovido pelo Sindipetro
Litoral Paulista está com grande
participação da categoria. Com
duas turmas, nas terças e quintas,
e salas de aula cheias, a formação
está preparando petroleiros e petroleiras de nossa base para a necessária luta teórica e política em

“É uma iniciativa muito impor-

para representar seus interesses.

tante, pois ajuda a preparar a ca-

Interesses que são opostos aos

tegoria para os enfrentamentos

nossos. De nosso lado, é papel dos

que já estão colocados”, ressaltou

atuais dirigentes sindicais investir

Cacau. Para o diretor Adaedson

em formação e estimular o surgi-

Costa a iniciativa tem um papel

mento de novas lideranças. Que

ainda maior. “A direção da Petro-

tenham coerência na luta, mas que

brás investe pesado na formação

também saibam a fundo o tema da

de “empregados de confiança”

previdência complementar”.

defesa da Petros e da aposentadoria pública.
As aulas estão sendo ministradas por Sebastião Carlos ‘Cacau’,
coordenador do Instituto Classe
Consultoria e Formação Sindical
e colaborador do IBEPS (Instituto
Brasileiro de Estudos Políticos e
Sociais). No total, 54 associados
estão participando do curso, cuja
estrutura é de 36 horas-aula em
doze encontros semanais.

>>> No total, 54 associados estão participando do curso

