Especial aposentados e pensionistas

União, transparência e solidariedade - ASTAIPE - AMBEP - AEPET - FENASP
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BOLETIM DO DEPARTAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SINDIPETRO-LP - abril de 2011 - www.sindipetrolp.org.br

Dia 19 de abril às 16h00 - (terça-feira)
Local: Sede Sindipetro-LP (Av. Conselheiro Nébias, 248 - Vila Mathias)

Reinicio da organização, participação e mobilização
dos aposentados e pensionistas a nível nacional
Às 16h00 ocorrerá um debate sobre como reiniciar a organização, participação e mobilização dos aposentados e pensionistas. Convidamos os
seis departamentos de aposentados e pensionistas da FNP (Frente Nacional dos Petroleiros), entretanto por coincidência de calendário das eleições
sindicais desses sindicatos e devido a participação ativa dos DAPs dos
mesmos alguns não estarão presentes, no entanto nosso debate de qualquer forma será feito, pois também estarão conosco nosso aliados Astaipe,
Ambep e Fenaspe.
Nossa mobilização de luta tem que ser inciada para não deixarmos apenas para o período de acordo coletivo da nossa categoria.
Homenagem ao companheiro Vasquinho
Às 18h30 faremos uma homenagem ao companheiro Vasco Oscar Nunes
– Vasquinho diretor da atual gestão falecido em 27/02/2011. Para o evento
foram convidados amigos da sua extensa ativação cultural, amigos da área
sindical, familiares e militantes de movimentos populares que o conheceram. Essa singela homenagem acontecerá após às 18h30.

Compareçam, nossa presença é muito importante
sem ela não temos futuro.

PRINCIPAIS AÇÕES ESTÃO SENDO GANHAS NA JUSTIÇA
NIVEIS SALARIAIS: Para todos aposentados e
pensionistas. A ação referem - se aos níveis salariais de 2005 e 2006, concedidos aos trabalhadores
da ativa, nos acordos coletivos, não repassados aos
aposentados e pensionistas.
Documentos: CPF, RG, CTPS, Comprovante de
Residência, Carta de Concessão, Certidão de Óbito (Pensionistas), holerite de agosto e dezembro de
2005 e 2006
PCAC: É o novo plano de cargos promovido pela
empresa em 2007, rejeitado na assembleia pela
nossa categoria.
Motivo: Enquadrar os aposentados e pensionistas
que foram mantidos em tabela congelada.
Documentos: CPF, RG, Comprovante de Residência, Carta de Concessão, CTPS, Certidão de Óbito
(Pensionistas), Holerite: 01 por ano até o atual ( de

preferência o do mês de setembro de cada ano ).
CORREÇÃO DA PENSÃO: Já foram ganhas algumas ações contra a Petros. Refere - se ao benefício de
suplementação, tendo em vista os prejuízos sofridos pela
metodologia usada pelo Petros para o cálculo. Quem ainda não entrou com o benefício devem procurar o departamento jurídico.
Documentos: CPF, RG, ( falecido e viúva ), PIS, Certidão de Óbito, Carta de Concessão com memória de cálculo, Comprovante de Residência, 03 últimos holerites do
falecido, 03 primeiros holerites da viúva, 01 holerite atual.
Obs: A pensionista que repactuou, abriu mão desse
direito.
Informações: DAP – Departamento dos Aposentados e Pensionistas – fone 3221 2336 ramal 1 –
Valéria

CASTELO DE AREIA
Castelo de areia é a justiça brasileira que desmorona diante de nossos olhos após a decisão de anular provas importantes obtidas a partir de escutas
telefônicas. Se documentos com indícios de pagamento de propina, fraude sem licitações e doações
para os políticos não são suficientes para o Superior
Tribunal de Justiça validar as investigações dá a PF
que envolvem executivos de empreiteiras, socorro!
A impressão que fica é que o poder econômico
“corrompe” a justiça. Criticam-se muito o Legislativo
e o Executivo, mas creio que seja hora de um olhar
mais crítico sobre o judiciário.

Lamentável a decisão do STJ de anular os grampos telefônicos promovidos pela Polícia Federal na
Operação Castelo de Areia envolvendo executivos
da construtora Camargo Corrêa, suspeitos de prática de crimes financeiros. Foi um gol contra.
Se prevalecer tal entendimento equivocado e os
grampos e as escutas telefônicas passarem a ser
considerados ilegais pela justiça, será a vitória da
corrupção e da impunidade no país.
Folha de São Paulo – 7 de abril de 2011
Observação nossa: Sem comentários. É uma
vergonha!

PAGAMENTO DE JUROS PELO GOVERNO BATE
RECORDE NO PRIMEIRO BIMESTRE
O pagamento de juros da dívida pública foi recorde no primeiro bimestre da gestão Dilma Rousseff.
Os R$ 38,4 bilhões pagos por União, Estados,
municípios e estatais foram os maiores para o
período da série histórica iniciada pelo Banco
Central em 2001.
A alta da inflação e dos próprios juros estão entre
os motivos desse aumento.
A taxa média da dívida está praticamente no mesmo patamar do início da gestão Lula, apesar de a
taxa básica (Selic) ter caído pela metade.
Isso se deve à mudança no perfil da dívida brasileira. A parcela corrigida pela inflação, por exem-

plo, mais que dobrou e responde hoje por quase
35% dos juros pagos.
Houve também aumento na parcela da dívida
corrigida pela Selic. Assim, apesar de a taxa ter
caído, o governo tem uma dívida maior indexada
a ela para pagar.
Folha de São Paulo – 1° de abril de 2011
Observação nossa:Só nos dois primeiros
meses do ano o Brasil gastou com juros, mais
que os custo do trem-bala de São Paulo ao Rio
de Janeiro. Em um ano daria para construir
seis ferrovias desse parte. É um absurdo!

Sem as pessoas de bem teremos dificuldades para avançar!

