Especial aposentados e pensionistas

União, transparência e solidariedade - ASTAIPE - AMBEP - AEPET - FENASP
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O que está acontecendo com a mobilização
de aposentados e pensionistas?
Estamos em um momento político que a maioria dos sindicatos foram “engessados”, em algumas categorias o investimento foi feito, na cooptação através da compra mercenária de exdirigentes do PT da CUT e membros participantes da Federação Única dos Petroleiros, aliada
explicita da direção da Petrobrás.
Esses ex-sindicalistas traidores não causam apenas danos e perdas a categoria petroleira.
Com a estagnação das lutas, várias outras categorias seguiram o mesmo rumo. Tínhamos uma
estrutura de mobilização sindical a nível nacional, de norte a sul, respeitada e que se fazia ouvir.
Quem teve a ideia de fragmentar esse aparato sindical, cooptando lideranças diversificadas de
várias regiões do país, foi de uma ação tão nefasta, perversa e vil, de deixar o opositor de Deus
encabulado. A maldade de comprar almas multiplicou-se espantosamente e, de certa forma, nos
deixa perplexos. Como tinha e tem seres criados por Deus que colocam suas almas com etiqueta
de variados preços? São mais asquerosos que os vermes, são coisas, apenas coisas que infelizmente ainda pertencem a nossa categoria de trabalhadores.
Estamos num momento ruim, mas ficar em casa, sem fazer nada, não nos levará a nenhuma
forma de avanço. Pelo contrário, estamos perdendo em maioria. Um pouco mais de 10% dos nossos associados e pensionistas que tenham disponibilidade de saúde para participar de alguma
forma de protesto, fariam ganharmos visibilidade.
Em resumo, precisamos mostrar para a direção capitalizadora da Petrobrás e para a aliciadora
Petros que estamos vivos e insatisfeitos com as diversas injustiças que vêm cometendo conosco.
Basta fazermos as compras mensais de manutenção dos nossos lares para constatarmos a
nossa perda de poder aquisitivo!!!
Somadas a essas perdas abomináveis, temos o sucateamento proposital da AMS, nossas
ações reivindicando justiça etc.
Essa categoria, toda vez que lutou, avançou. E a saída que nos resta é ousar, lutar e vencer!

O Covarde nunca tenta / O Fracassado nunca termina
O Vencedor nunca desiste
ATENÇÃO
Solicitamos a compreensão dos nossos associados aposentados e pensionistas, pois esse
mês de maio não tivemos a realização da nossa reunião, em virtude de estarmos envolvidos
nas eleições de inúmeros Sindipetros, onde nosso objetivo é diminuir a quantidade de bases
fupistas, que devido a postura patronal, tem nos causado grandes perdas.
										Gratos pela compreensão

RÁDIO PETROLEIRA
No dia 26 de abril, pela manhã, esteve no estúdio da Rádio Petroleiro, que é um
instrumento de luta do Sindipetro - RJ, o companheiro Spósito, coordenador do Departamento de Aposentados. Na ocasião, Spósito falou sobre a importância da união
da nossa categoria, assim como, a necessidade de entrarmos nos departamentos
jurídicos dos Sindipetros com ações, as quais temos direito.
Para termos ideia, de 60 mil aposentados a nivel nacional nem 10% dos mesmos
entraram com ações, a grande maioria ainda não procurou a justiça para reivindicar
abonos, diferença de níveis, PCAC e outras ações, as quais tem direito.
Cumprimos o dever de criar a Petrobrás e torná-la grande. É chegada a hora de
cobrarmos nossos direitos que foram traiçoeiramente surrupiados.

Sobene sob nova direção
A Sobene (Sociedade Beneficente dos funcionários da RPBC) está sob nova direção. O nosso colaborador do DAP, Edson Blum, foi eleito com o cargo de tesoureiro.
Blum está se colocando a disposição em plantão das 14h às 17h nas terças e quintas
feiras na sala da biblioteca, 1º andar. O objetivo dos plantões é esclarecer possíveis
dúvidas e fazer recadastramento, sendo necessário duas fotos 3X4 para a confecção
da carteirinha.

Saiu no jornal A Tribuna
Texto “Previdência Social, libera mais 961 benefícios para a região” - jornal A Tribuna, terça-feira, dia 17, página A4.
Os benefícios aos quais se referem o texto, são para as pessoas que requereram
a aposentadoria e que estão aguardando a carta de concessão que a presidência
enviará pelo correio com a data e o banco designado para o recebimento.
Quanto as ações que nós, aposentados e pensionistas, temos direito, por gentiliza
venham ao Sindipetro-LP (Av. Conselheiro Nébias, 248), diretamente no departamento jurídico para dar andamento as mesmas, ou caso contrário, sem tentar não haverá
chance de êxito. Grato pela compreensão de todos.

Saiu na Folha de São Paulo do dia 13/05/2011
O INSS terá que pagar em até 90 dias a revisão de 131 mil aposentados que tiveram
o benefício concedido entre 1998 e 2003 (limitado ao teto da época).
A revisão foi concedida como válida, pois em dezembro de 1998 e em janeiro de
2004 o governo elevou o teto previdenciário a um valor acima do que pagou aos segurados que recebiam esse valor, mas não aos benefícios pagos nessa época.
Por gentileza, quem aposentou nessa época entre em contato com o nosso departamento jurídico através do telefone (13) 3221 2336 ou venha até o sindicato.

Sem as pessoas de bem teremos dificuldades para avançar!

