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ASSEMBLEIAS, 14/10, SEXTA-FEIRA
ELEIÇÃO DA NOVA
DIRETORIA DA ABCP
a 1ª chamada: 17h30
a 2ª chamada: 18h00

MUDANÇA ESTATUTÁRIA
DO SINDIPETRO-LP
a 1ª chamada: 18h30
a 2ª chamada: 19h00

No próximo dia 14 de outubro, sexta-feira, a categoria petroleira do Litoral Paulista tem compromisso
agendado com o Sindicato: acontece na sede do Sindipetro-LP, em Santos, e na sub-sede, em São Sebastião, duas assembleias importantes, cuja participação da base é fundamental para o futuro da entidade.
Será justamente nesta data a eleição da nova diretoria da ABCP (Associação Beneficente e Cultural dos
Petroleiros do Litoral Paulista) e a proposta de mudança estatutária do Sindipetro-LP.
MUDANÇA ESTATUTÁRIA
O objetivo da assembleia é atualizar o estatuto à nova realidade da Petrobrás no Litoral Paulista e já
preparar a organização das eleições do Sindicato, que ocorrem no início do ano que vem. Devem ser
discutidos e votados a organização e aumento do número de membros da Diretoria Colegiada e Conselho
Fiscal, além do calendário, prazos e regras das eleições.
A assembleia estatutária é soberana para fazer alterações na forma de organização e estruturação da
entidade.
Por isso, PARTICIPE!
ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA ABCP
A assembleia elegerá a nova direção (2011/2014) da Associação Beneficente e Cultural dos Petroleiros
(ABCP), entidade responsável por gerir o Fundo de Assistência Financeira aos Associados, o Fundo de
Greve. A Diretoria da ABCP será formada por seis membros (presidente, vice-presidente, 1º secretário, 2º
secretário, 1º tesoureiro, 2º tesoureiro). O Conselho Fiscal terá em sua composição oito membros, sendo
dois aposentados, dois representantes da RPBC, um representante de São Sebastião, um representante
dos terminais Transpetro, um representante da UO-BS e um representante do Sindipetro-LP. A posse da
nova diretoria está marcada para ocorrer no dia 1º de dezembro.
Este é mais um instrumento de luta da categoria!

A presença dos aposentados pensionistas
nas assembleias é fundamental!
OBSERVAÇÃO: SERÁ DADA CONTINUIDADE NOS PRÓXIMOS BOLETINS AO
PAINEL DO ASSOCIADO E AO PAINEL DE NEGÓCIOS.

Fique esperto: Campanha salarial 2011/2012
Aumento real e avanços nas cláusulas sociais dão
o tom do primeiro ciclo de negociações

Começou mal e prosseguiu mal, pois antes
dos dias 28 e 29 de setembro, marcados para a
aguardada negociação, no dia 26/09 a fup, em
incestuosa reunião com a direção da Petrobrás,
fecharam traiçoeiramente um acordo “provisório”
de reposição salarial pela inflação do IPCA de
7,23%, em resumo, fecharam um acordo separado, sem ao menos referendar em assembleia
com os sindicatos que os apóiam, ou seja, traem
os aliados. É uma cambada de dirigentes sem
qualificação, que envergonham a história de lutas
da categoria petroleira.
Pelo seu procedimento antiético, imoral, etc e
tal, a fup vem contribuir mais uma vez com a empresa/governo, prejudicando de novo a mobilização da categoria.
Estamos cansados de saber que repor inflação
é uma obrigação natural da empresa/governo.

Nós queremos é aumento real, pois temos uma
perda acumulada acima de 40%.
Nos dias 28 e 29 os sindicatos da FNP discutiram
com os representantes da empresa a pauta: salários, AMS, PCAC, Petros e jornadas de trabalho.
Estiveram presentes na reunião os diretores
Parrela, Segalla e os companheiros Rivaldo e
Ferreira.
Estamos aguardando a resposta da empresa
para tomarmos as providências que serão aprovadas na assembleia especifica da categoria.
Não temos nada a ver com os acertos da fup.
Convidamos a todos para melhores esclarecimentos nas assembleias do dia 14/10. Discutiremos sugestões para não sermos discriminados novamente.
A presença dos aposentados pensionistas
nas assembleias é fundamental!

Foi decidido na última assembleia de propostas para este acordo coletivo, a não inclusão da tabela
congelada e o credenciamento para a votação nas assembleias de acordos coletivos.
Objetivo: saber quem é sócio e evitar que elementos de outras categorias votem na assembleia.

Mensalão da Petrobrás
No sistema Petrobrás foi mais de 200 nomeados, alguns com salários que chegam a ultrapassar mais de R$40.000 reais. A grande maioria
gerada pela “fup e CUT”, crias bizarras, alguns
ex-presidentes de sindicatos petroleiros, todos
logicamente atrelados ao PT, exímios vampiros.
Nos nossos acordos coletivos, a direção da
empresa usa abonos para aprovar os acordos,

com indicativos da fup, impedindo a reposição
das perdas salariais da categoria. Nos últimos
16 anos nossas perdas salariais ultrapassaram
40%. Esse estratégico abono não favorece
ninguém e prejudica a maioria que não o recebe nenhum aumento, para nós aposentados
petroleiros. Logo, o abono é o mensalão da
Petrobrás.

Mentira tem pernas curtas!
A federação pelega está divulgando uma informação mentirosa para confundir os aposentados e pensionistas.
Diz que quem repactuou obteve ganhos reais
sobre quem não repactuou. Todos sabem que a
perda foi de todos, repactuantes ou não, pois a
Petrobrás não está repassando mais do que o
IPCA para ninguém.
Utilizando o mesmo exemplo que eles utilizaram em seu boletim (INSS de R$ 2.000 e Petros
de R$ 1.000), vemos que as perdas passam
de R$ 850 mensais e são irrecuperáveis para
quem repactuou. Os atrasados chegam a ser

superiores a R$ 55 mil.!
Quem NÃO repactuou está conseguindo reaver estas perdas judicialmente.
Muitos companheiros já estão recebendo.
Mas isto eles não dizem...
É muita maldade dos governistas!
PERÍODO DE AGOSTO DE 2006 A AGOSTO DE 2011

