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Reunião mensal dos
aposentados e pensionistas

Dia 14 – 5ª feira
às 16 horas na sede de Santos
(Avenida Conselheiro Nébias, 248 -Vila Mathias)

Convidado – Fernando Siqueira

Presidente da AEPET (Associação dos Engenheiros
da Petrobrás) e nosso conselheiro eleito da PETROS
Na palestra, serão feitos esclarecimentos com debates sobre dois importantes temas:
1) Questões da PETROS repactuação, plano PETROS 2 e o calote nas pensionistas.
2)Pré-sal: os desdobramentos dos leilões, a batalha dos royalties, o projeto de lei do pré-sal etc.

CONTAMOS COM A SUA PRESENÇA
NÃO DEIXE DE COMPARECER!!!

O que significa o pré-sal?

O pré-sal é um pacote fechado sendo divulgado pela
mídia apenas o que é de interesse do poder.
Precisamos de informações
dos que lutam em nossa defesa para fazer as reflexões
e buscar o conhecimento. O
que sabemos da legislação
que vai reger o pré-sal?
Os deputados federais
aprovaram no dia 18 de novembro de 2009, o projeto
de lei que cria a PetroSal,
empresa estatal que irá gerenciar contratos de exploração e produção das jazidas
do pré-sal. Mas, o que significa isso?
Temos que dar um basta

nos leilões do nosso petróleo. Segundo a AEPET “não
há nenhum ponto a favor dos
fatídicos leilões da Agência
Nacional do Petróleo – ANP”
E as transnacionais Exxon,
British Petroil, Shell, Devon,
Energy etc. Como vão entrar
nessa história?
E a batalha dos royalties,
disputada na Câmara dos Deputados e Senado entre estados e municípios, como será
utilizada essa quantia muito
grande e desconhecida de dinheiro? Será um instrumento
para redução das desigualdades sociais ou o povo não
terá participação no que lhe
pertence?!

O petróleo é nosso ou nem
todo o petróleo é nosso? O
governo é nacionalista ou
empreguista? Até quando a
globalização vai sangrar nossas riquezas em benefício das
grandes potencias mundiais?
A próxima geração de brasileiros não pode ser traída!
Estão leiloando o petróleo
unicamente descoberto pela
Petrobrás.
A única forma de saber é
comparecer ao nosso Sindipetro no próximo dia 14. É
nosso dever de brasileiro defender a soberania nacional
por isso, insistimos na necessidade extrema de sua presença.

As questões da PETROS - manutenção
de vida da nossa família

O DAP – Departamento
de aposentados e pensionistas – assim como a Diretoria
tem como meta reunir mensalmente nossos associados
para a defesa dos nossos direitos.
Como nas vezes anteriores,
insistimos na permanência da
presença nas assembléias e
reuniões para esclarecimentos e encaminhamentos de
propostas, em busca de soluções.
No governo de FHC nossa
defasagem salarial chegou a
30%. Temos perdas cruciais

desde 1994, sem contar os
abonos não concedidos desde 2004.
Nos quatro primeiros anos
do governo Lula a defasagem foram de 6% e o lucro
atingido da PETROBRÁS aumentou mais de 400%, de 8
bilhões de reais foi para 33
bilhões de reais, e nos foi
concedido de forma cínica e
lesiva 4,36% de reajuste.
A PETROS vai retornar
com a enganação da repactuação e temos que estar
atentos com a AMS !
Os acionistas que detêm

ações da PETROBRÁS na
bolsa de Nova Iorque exigem redução nos custos do
pessoal, implantação total
da repactuação, cortes no
nosso plano de saúde (AMS)
etc.
Não resolve nada ficar
apenas reclamando, venham
esclarecer sua dúvidas e nos
organizarmos para inevitáveis lutas.
Nossa categoria sempre lutou, nunca se rendeu, temos orgulho da
dignidade de nossa história.
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