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Só aceitaremos acordo com aumento real e sem discriminação!

ASSEMBLEIA GERAL DO ACORDO COLETIVO

Dia 24 de agosto (terça-feira)
Sede - Santos

Subsede - São Sebastião

Horários:

Horários:

(Av. Cons. Nébias, 248 - Vila Mathias)

(Rua Auta Pinder, 218 - Centro)

1ª convocação: 17h30
2ª convocação: 18h00

1ª convocação: 17h00
2ª convocação: 17h30

Defasagem salarial
No Governo FHC a inflação atingiu a 103%
Nossa reposição salarial a 73%

Perdemos 30%
Perdemos
Nos quatro primeiros anos do Governo Lula a média da inflação foi 28%
Nosso reajuste pelo IPCA foi de 22%
Perdemos mais 6%
Nos últimos 15 anos perdemos mais de 36%
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Veja o comportamento da empresa

Neste ano de 2010 o Conselho da Petrobrás aprovou:

Para os diretores aumento de 29%
Para os cargos de confiança R$ 90 milhões em bônus
Para os trabalhadores, aposentados e pensionistas IPCA do período e para os ativos abono de 80%
A empresa e o governo Lula estão tratando os petroleiros com um bando de otários. É preciso reagir!
Chegou a hora de recuperar as perdas salariais. Acordo só com aumento real e sem discriminações!
Companheiro (a), se você não puder não fique em casa venha a assembleia ! É preciso resgatar nosso
salário e nossa dignidade!

Se o símbolo da Petrobrás é igual para
todos, por que os direitos não?

Só aceitaremos acordo com aumento
real e sem discriminação!
O capitalismo derrotou a democracia
Segundo o cineasta e documentarista Michael Moore, o capitalismo é o sistema mais injusto
do mundo. Com a mudança do sistema, após o
consenso de Washington, “Projeto Neoliberal”, e
agora globalização, foi instituída no mundo a exploração das classes dominantes sobre as classes
dominadas.
A propaganda ideológica estimula a competição e o lucro a qualquer preço. Assim agem os
capitalistas de Wall Street e vários países do primeiro mundo. Esta turma defende 1% dos mais
ricos.
A Constituição não garante a felicidade, bemestar e união. Trabalha-se para um país pior, quan-

do se defende o cassino global. Este é um desafio
difícil, mas possível de enfrentar como fazem alguns governantes. O presidente americano Barack Obama vem sendo atacado ferozmente pelo
lobby da saúde nos EUA por estar tentando estatizar o atendimento aos pobres que não têm planos de saúde. O homem não se mede pelo que
faz e sim pelo que é.
Aqui no Brasil depende dos políticos, principalmente da pressão popular.
Palocci e Meirelles reduziram no Governo Lula
o Brasil a entreposto do capital estrangeiro, pagando ao mesmo os maiores juros do mundo, a
mesma política herdada de FHC.

Vergonhosa desigualdade
Brasil é o 9º país do mundo em desigualdade
social. A América Latina é a região mais desigual
do mundo.
O Brasil é o 9º colocado no mundo nesse desgraçado torneio da desigualdade social, revela
o Índice de Desenvolvimento Humano (novo indicador do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento).
É uma vergonha, mas o relatório oculta pior:
o tal índice de Gini, usado para medir a desigualdade, mostra apenas as diferenças entre salários,
que de fato vem caindo nos últimos anos no Brasil.
A desigualdade mais obscena não é entre
os assalariados, mas entre a renda do capital e
a renda do trabalho. A renda do trabalho, mais
aposentadorias e o Bolsa Família, representam

40% do PIB. Esta renda na década passada era
mais do que 50%.
Três agências da ONU mostram que “juros,
aluguéis e lucros foram itens de renda que mais
cresceram desde a última década, superando o
rendimento dos trabalhadores. A transferência
de renda para 12 milhões de famílias custa anualmente R$ 13 bilhões.
Já a transferência de renda para os mais ricos,
juros pagos pelos títulos públicos, foi, no ano
passado, R$ 380 bilhões. Ou seja, 30 vezes mais
dinheiro público para um punhado de pessoas.
Os banqueiros nunca ganharam tanto com a
taxa Selic do Banco Central. De FHC a Lula a política é a mesma.
Folha de São Paulo de 25 de julho de 2010

União petroleira! Para essa assembleia estamos convocando
toda a categoria petroleira, inclusive associados do
Sindicato, da AMBEP e da Astaipe e repactuados ou não.
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