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Dia 29 de junho às 16h00– (quarta-feira)
Local: Sede Sindipetro-LP (Av. Conselheiro Nébias, 248 - Vila Mathias)

Convidado: Fernando Siqueira
No dia 29 de junho, às 16H00, venham participar da reunião mensal, na sede do Sindipetro,
Av. Conselheiro Nébias, 248.
Venham ouvir e perguntar ao nosso representante Fernando Siqueira, titular do Conselho
Fiscal da Petros e presidente da AEPET (Associação dos engenheiros da Petrobrás). Nosso
convidado irá falar sobre nossas preocupações com os desdobramentos: A.M.S E ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRÉ-SAL (à partir das 17H00). O perigo da realização dos leilões do petróleo para favorecer o cartel que existe no Congresso.
Pelo amor dos seus direitos venham participar!
Bom mesmo é ir à luta, abraçar a vida com paixão, vencer com ousadia, pois o triunfo pertence
a quem se atreve a lutar!
A vida é um poema muito belo para ser tratado com insignificância!!!

Sobene convoca para reunião

A 1ª reunião da nova diretoria vai acontecer no dia 22, no 1º andar do sindicato, no salão da biblioteca, onde a Sobene está provisoriamente instalada. O horário é as 15h, venha participar se você
é associado, o recadrastamento está sendo feito todas as terças e quintas-feiras, das 14H00 às
18H00, pelo companheiro Blum.

Faça a boa ação de dar boa informação
O Laboratório Lavoisier, em Santos, criou a programa Lavoisier popular que possui preços realmente acessíveis aos que não podem pagar, como por exemplo: hemograma completo sai por R$8,00; ultrassom ginecológico por R$28,50; glicemia tá R$4,00. O site do laboratório é: www.lavoisier.com.br.
Temos a A.M.S e temos que lutar para manter e melhorar a nossa conquista, no entanto se você
conhece quem não tenha plano de saúde ajude-o com essa informação. Faça uma boa ação, repasse
aos seus contatos, alguém pode estar precisando.

Reunião do D.A.P
No dia 09/06/2011, às 15h, o D.A.P. fez uma reunião específica de colaboradores e participantes.
Foi tirada uma pauta de itens prioritários para melhorar nossa estruturação. A ata está disponível com
a Valéria.
Precisamos do apoio dos nossos colaboradores para dar encaminhamento prático aos itens que
inclui principalmente nossa campanha salarial que está próxima. Como sempre insistimos, é fundamental a participação dos nossos aposentados e pensionistas na assembleia. Estejam certos que a
diretoria está fazendo sua parte nas negociações, no entanto, o sindicato, enquanto instituição, precisa da retaguarda dos seus associados para encaminhar as necessárias formas de luta.

Sala de jogos: um espaço de lazer
para os associados
A sala de jogos está na fase final de acabamento, a arquiteta Maira escolheu cores relaxantes e
criou um ambiente acolhedor, onde teremos mesa de bilhar profissional, mesas para jogos de dominó,
dama, cartas etc.
Está sendo instalada uma TV de 50 polegadas com Home Theater para assistirmos filmes selecionados, fazermos debates, exibirmos documentários, etc.
Para inauguração da sala, faremos uma recepção com apresentação de coral, música popular brasileira em uma confraternização com salgadinhos e refrigerantes.

Estacionamento
O uso do estacionamento está sendo tratado em reuniões de diretoria. Aumentou o número de associados em função do prédio da R.D. Pedro II, que tem direito de uso por serem associados, assim
como têm prioridade associados que dependem dos seus dependentes (no caso de derrames, mal de
Parkinson, mal de Alzheimer).
Será obrigatória a apresentação da carteirinha social. Quem não estiver regularizado, por gentileza
venha ao sindicato normalizar sua sindicalização.Vale lembrar, que o uso é exclusivo de associados e dependente legais.

Aberrações da A.M.S.

Estes são alguns pontos principais da A.M.S. que nos afligem, dentre outros que requerem
nossa urgente intervenção:
Os exames mais sofisticados, considerados pela coordenação da A.M.S. de alto risco, estão demorando para serem liberados ou, em alguns casos, são interceptados. A A.M.S., tanto de Santos
quanto a compartilhada de São Paulo, foram avisados a respeito em detalhes
Não fomos informados, embora insistindo continuadamente, no assunto a respeito do P.A.D.
(Programa de Assistência Domiciliar) o tristemente lembrado “Homecar”, a A.M.S. não fiscaliza as
empresas contratadas para realizações dos serviços do P.A.D.
Tem ocorrido casos do “cuidador” que é um profissional que recebe um salário mínimo para cuidar do paciente. Já houve casos do cuidador receber incumbência de fazer troca de sonda, entre
outras atribuições que são do enfermeiro. Isso tem que ser fiscalizado. É obrigação moral e ética
da A.M.S.
Estamos preocupados que já foi espalhado na Rádio Peão que a A.M.S. será trocada pela Bradesco Plano de Saúde. Não vamos permitir essa patifaria. Se necessário vamos ocupar o Edise e
a Petros, será impossível não sermos vistos nem ouvidos, se a proposta de luta for aprovada em
nossa base, o Sindipetro colocará ônibus a disposição dos manifestantes.
O.B.S.: Venha saber mais sobre a A.M.S. na reunião do dia 29, compareça para defendermos nossos direitos adquiridos de mais de 50 anos.

A unidade da categoria é o principal item para se chegar a vitória
O dia 13 de abril de 2011 se tornou um dia histórico para a categoria petroleira. Nessa data, no Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo, os petroleiros do Litoral Paulista conquistaram um desfecho
vitorioso para a greve encampada na UO-BS por condições seguras de trabalho e melhores direitos.
A greve só obteve um desfecho vitorioso porque a categoria se mostrou unida. Essa união é
a principal conquista dos trabalhadores. O dissídio foi sim uma conquista histórica, mas sem a
mobilização da categoria o final seria totalmente outro. Está aí a mais clara prova de que com
unidade e mobilização é possível conquistar.
Os petroleiros, durante 23 dias demonstraram unidade e resistência às pressões da empresa. E num
ato de solidariedade e união, trabalhadores das plataformas de Merluza e Mexilhão também aderiram
ao movimento. 100% dos trabalhadores (técnicos de manutenção e operadores de facilidades) que deveriam ser deslocados para a plataforma não embarcaram, fortalecendo o movimento, um ato de vital
importância para obtenção da vitória.
E mesmo sob forte pressão exercida pela empresa por meio de atitudes antissindicais, assédio moral
e ameaças de demissão, a categoria se manteve unida. No total, entre petroleiros e terceirizados, mais
de dois mil trabalhadores pararam na UTGCA, essa é a principal vitória.
As conquistas no Litoral Paulista não foram obtidas sem luta. O desfecho vitorioso do dissídio comprova ainda mais que o Sindipetro-LP é um dos principais sindicatos de resistência e luta. Nem mesmo
as falsas injúrias que o Sindipetro-NF espalhou sobre a greve afetou a união dos trabalhadores, item
essencial para quem quer vencer.
Essa vitória representa a consolidação de um novo momento no Sindipetro-LP. Este é o anuncio de
profundas transformações nas próximas negociações com a Petrobrás. Os petroleiros vieram para mostrar que ninguém está de brincadeira e a luta, embora árdua e cheia de obstáculos impostos tanto pela
empresa como por sindicatos da fup, pode sim ser vitoriosa para os trabalhadores.
Novos horizontes estão por vir e a categoria, agora mais do que nunca, deve continuar unida para que
a sombra do retrocesso não surja e para que muitas outras vitórias sejam possíveis.

Código Florestal

O novo código aprovado no congresso permite o avanço irracional sobre a floresta amazônica e o
retrocesso deve afetar várias gerações.
Já tivemos o péssimo exemplo da liberação da soja transgênica, por medida provisória no começo
do governo Lula.
Com a mudança no Código Florestal fica a sensação de impunidade. Legaliza a farra da anistia
para quem não cumpriu a lei e desmatou onde não era permitido.
As áreas de regeneração da mata Atlântica e na Amazônia serão consideradas consolidadas, disponíveis para o uso agropastoril. O mesmo artigo exclui as veredas e manguezais como áreas de
preservação permanente (APP). Regulariza inclusive, aquilo que antes era irregular.
O texto aprovado na câmara é um convite ao desmatamento do que resta dos nossos biomas e um
prêmio para quem agiu na ilegalidade.
Apostar no retrocesso ambiental como estratégia comercial para o agronegócio brasileiro, é crime
ambiental cometido por aqueles que deveriam defender a exploração sustentável da maior riqueza do
planeta que são as florestas e os mananciais de água potável.
Os irresponsáveis
O relator do novo código é o deputado Aldo Rebelo do PCdoB, agora defensor de ruralista. Dos 80
deputados do PT, 43 votaram a favor do novo código.
A posição correta de Dilma: afirmou publicamente que irá vetar o criminoso projeto do novo código florestal se for aprovado no senado.

Privatizações de aeroportos – Guarulhos, Viracopos e Brasília
Dilma Rousseff abandona antiga resistência ideológica a privatização no setor aéreo e limita papel da Infraero nos aeroportos mais rentáveis.
Não é a primeira vez que um governo do PT realiza, sem expressar constrangimento que seria
de esperar, tamanha reviravolta de doutrina.
A parceria dá ao setor privado 51% na participação e a estatal 49%. A pergunta: e os aeroportos
deficitários que são a grande maioria ficam com a administração do governo?
O lucro vai para as empresas privadas e os prejuízos ficam para o Estado. Esta é a forma de
governar do PT. Foi o governo que mais privatizou o petróleo que foi descoberto pela Petrobrás.

Novamente Palocci
A sórdida parceria do público com o privado.
O principal ministro do governo Dilma novamente envolvido em suspeita de corrupção.
Em Ribeirão Preto, quando era prefeito, houve envolvimento com malas de dinheiro. No governo Lula foi denunciado por participar da casa dos lobistas em Brasilia e da quebra de sigilo
do caseiro Francenildo.
Voltou a subir a rampa do Planalto como homem forte de Dilma. Agora é denunciado em aumentar 20 vezes seu patrimônio em quatro anos, prestando assessoria a empresário.
Quem são os empresários?
Quais serviços foram prestados?
Informações privilegiadas ou lavagem de dinheiro?
Comprou um escritório por R$800.000,00 e um apartamento por R$6.600.00,00.
Palocci não revelou quanto ganhou, não disse para quem trabalhou nem que tipo de serviço
fazia. Sem nada esclarecer saiu desmoralizado do governo. Palocci é daquelas pessoas que
não aprende nunca com seus erros.
É a promiscuidade clara entre o público e o privado. É preciso acabar com o duplo emprego
de parlamentares. Ou bem o sujeito é deputado, ou senador, ou é consultor.A duas coisa criam
um sórdida parceria público-privado.
Palavras da presidente Dilma na sua posse: “Afirmo com clareza que valorizarei a transparência na administração pública. Não haverá compromisso com o erro, o desvio e o malfeito”.

A política neoliberal de FHC e Lula
A escolha do modelo econômico de ambos os governos foram exatamente iguais. O que FHC fez,
Lula não mudou, ampliou. Um modelo econômico marcado por crescimento com concentração de
renda e desigualdade.
De fato, Lula consolidou a imagem de uma certa “esquerda bipolar” que visa usar o Estado para
dar conta dos interesses do setor financeiro e do empresariado, enquanto cria amplos sistemas de
assistência social capaz de amenizar um pouco a pobreza. A lógica bipolar tem limites como: baixar
impostos para os ricos, ausência de investimento estatal em saúde e educação. Infelizmente só a
pressão popular pode mudar essa política injusta.

