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ASSEMBLEIA PARA MUDANÇA ESTATUTÁRIA

DATA : 14/12 (QUARTA-FEIRA)

SANTOS E SÃO SEBASTIÃO

a1ª chamada: 17h30 a2ª chamada: 18h00

Após as mudanças realizadas na Assembleia do dia 26 de outubro, o Sindicato se comprometeu a realizar uma nova assembleia para colocar em votação as sugestões que não
puderam ser apreciadas.
A nova assembleia acontecerá no dia 14 de dezembro, às 17h30 em primeira chamada, e às 18 horas em segunda chamada, na sede, em Santos, e na sub-sede, em São
Sebastião.
Algumas sugestões já foram enviadas pela categoria e surgiram durante os debates
realizados na assembleia. Dentre elas, resgatar a eleição de delegados sindicais, realizar
assembleias nas portas das unidades e criar novos departamentos no Sindicato.
Em 26 de outubro, foi discutida a possibilidade de fazer assembleias nas portas das unidades e foi aceita apenas a decisão com respeito mobilizações, greves e paralisações.
As decisões deliberativas de acordos coletivos e deliberações que vale para toda
categoria, serão feitas nas sedes sociais de Santos e São Sebastião para se juntar
toda categoria numa única decisão.
A fup tem como projeto, a aprovação de assembleia na porta das unidades para dificultar a presença dos aposentados nas decisões e favorecer os trabalhadores da ativa que
não precisam se locomover para a sede social.
Este ano, a diretoria do Sindipetro Rio Grande do Sul, não convocou os aposentados para assembleia na sede social e a própria categoria se encarregou de fazer a convocação.
Acordo Coletivo
Estamos fazendo uma avaliação do Acordo Coletivo para dar informações exatas
do que aconteceu na última assembleia.
A decisão foi: 289 votos à favor e 255 contra. 34 votos foi a diferença.
Convocamos e avisamos os 2500 associados inativos que se não viessem seriam
discriminados e foram!!!!
“Quando não nos rebelamos contra as atrocidades do outro, permitimos que a crueldade permaneça, que as mentiras prosperem e que estes atos se banalizem” Freud

Perdas salariais acumuladas somam 40%
No governo FHC, de 1995 a 2002, nossas perdas foram acima de 30%.
No governo Lula e FHC (2003 a 2010) aproximadamente 10%. Desde 2003até hoje o governo
popular do PT, vem corrigindo nosso salários pelo
IPCA, o mais manipulado dos índices. Em 2010,
a média da inflação foi de 7.85% e o IPCAfoi de

5.91%. Nosso reajuste em setembro foi de 4.49%.
Observação: Só em 2010 nossa perda foi mais
de 3%. Até hoje: IPCA para ativos, aposentados, repactuados ou não. Este foi o compromisso que o
governo assumiu com os acionistas internacionais
da Petrobras: segurar e rebaixar o salário da nossa
categoria.

A grande mentira
Cuidado com a contra informação!
Alguns dizem que os ativos do sistema Petrobrás não ganham aumento salarial além do IPCA
por causa dos inativos.
Só que os inativos recebem seus benefícios da Petros. Logo não querem dar aumento real é
para toda a categoria.

Aumento disfarçado
Todas as remunerações oferecidas no acordo coletivo fora da tabela salarial prejudicam toda a categoria, principalmente os inativos e ainda boicotam o artigo 41 do Plano Petros.

Abono – O mensalão da Petrobrás
O abono oferecido nos últimos anos 2007 a 2010 aos ativos, tem uma única finalidade, aprovar um
acordo que não presta a categoria, sem aumento real e sem reporsição de perdas salariais.
Até quando nossa categoria vai aguentar esta safadeza da petrobrás e com ajuda da FUP.
Voc~e que está sendo discriminado vem se defender ou vai ficar em casa?

