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Reunião Mensal

Dia 23 de fevereiro às 16h00– (quinta-feira)
Local: Sede Sindipetro-LP (Av. Conselheiro Nébias, 248 - Vila Mathias)

Tema do debate: Sindicalismo Petroleiro
A organização e a luta sindical
Convidados:
a Roberto Ribeiro – coordenador da secretaria dos Aposentados do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro
a Alealdo Hilário dos Santos – Coordenador do Departamento dos aposentados do Sindicato dos Petroleiros de Alagoas/ Sergipe
a Dirney Ribeiro – Dirigente Sindical dos Aposentados do Estado do Rio
Grande do Sul
Dezessete anos sem aumento real para toda a categoria e cinco anos de abono
(mensalão) para o pessoal da ativa aprovar a proposta sem aumento. Este é um problema que só se resolve com luta e participação de todos. A CATEGORIA É UMA SÓ.
É importante o comparecimento de todos petroleiros e petroleiras associados para
apontar soluções futuras e também criticar com finalidade de melhorar o sindicalismo
praticado pela FNP e Fenaspe.
APÓS OS DEBATES SERÁ FEITA UMA CONFRATERNIZAÇÃO
COM REFRIGERANTE E SALGADINHOS.

As eleições para escolher a nova Diretoria do Sindipetro-LP
serão no mês de abril. Portanto, estejam atentos aos nossos informes
para que todos participem desse importante processo eleitoral.

Petros continua passando o calote nas pensionistas
No dia 18 de outubro de 2011, estivemos na reunião com os representantes
da empresa, na presença do RH, Diego
Hernandes e reclamamos os pagamentos
errados feitos as pensionistas.
Para receber a suplementação de acordo
com o regulamento da Petros, as pensionistas
são obrigadas a entrar na justiça e esperar em
média de 4 a 6 anos (mais de 200 ganharam na
justiça e mais de 100 já receberam).
Esta mesma reclamação foi feita em
12/12/2011 na reunião com o presidente
da Petrobrás, José Gabrielli. Entregamos

a ele o documento que denunciava o calote, na presença do RH, Diego Hernandes,
sendo que o presidente ficou de averiguar
o problema.
Agora só falta a gente tomar uma providência radical e denunciar publicamente o estelionato praticado pela Petrobrás
com as esposas dos antigos petroleiros
que contruíram a empresa.
Pensionistas, compareçam para discutir melhor a solução. É muito importante, tem pensionistas passando necessidade. Isto é um absurdo porque na Petros sobra dinheiro.

Outros acordos coletivos

A última Campanha Salarial dos bancários e dos Correios foram marcadas por vários dias de greve. Os bancários conseguiram 9% de reajuste nos salários básicos.
Nos pisos da categoria os reajustes foram maiores. Na Caixa Econômica o aumento
foi de 11,56% e no Banco do Brasil, 10%. Os bancários fizeram greve, são 20 mil agências e a luta foi vitoriosa.
O pessoal dos Correios tiveram um aumento linear de R$ 80,00 acima da inflação.
São centenas de agências, também fizeram greve. Isto é mais uma prova que quem
luta e participa, conquista.
Só existe uma luta que a gente perde. É quando a gente desiste.

Aumento das aposentadorias
Quem ganhava R$ 545,00 foi para R$
622,00, R$ 77,00 de aumento, 14,13% de
reajuste. Muito justo.
Quem ganhava R$ 1.000,00 foi para R$
1.060,80, R$ 60,80 de aumento, 6,08% de
reajuste. Injusto.
Quem ganhava mais teve aumento menor. Aqueles que contribuiram com mais
para a previdência receberam menos.
A longo prazo todos estarão ganhando salário mínimo?
Esta é a política do PT? , do Governo
Lula, da Dilma.

Muitos dos que nunca contribuíram estão recebendo aposentadorias do INSS
quando deveriam receber do Governo Federal (Tesouro Nacional).
No caso da Petros
Quem não repactuou receberá 7,23%
de reajuste sobre o total pago pela Petros
e INSS. Quem repactuou receberá 7,23%
sobre a suplementação e 6,08% do INSS.
Quem repactuou perdeu!
Obs.: Entramos com uma ação coletiva para anular a repactuação. Esta ação está em andamento
com o escritório do Dr. Maia, em Brasília.

Ação Anulatória...
Estamos tentando através do Escritório de Advocacia , anular legitimamente, legalmente o
Congelamento da Tabela 200 dos aposentados e pensionistas. Esperamos que o Ministério Público do Trabalho, nos acene com aceitação digna de defesa em nosso interese legal e legítimo

Corrupção
É o pior dos males da democracia. Só no governo atual caíram sete ministros envolvidos com essa prática, todos remanescentes do Governo Lula.
“No judiciário os saques dos magistrados por conta do auxílio-moradia nada
tem haver com a corrupção. É coisa pior.
Tem a ver com a banalidade de um regime jurídico e tributário que tira dinheiro
do andar de baixo e beneficia o de cima, até mesmo quando ele é delinquente”
Elói Gaspari – Folha SP – 01/02/2012
As movimentações atípicas, milhões
de reais no Judiciário estão sendo apuradas graças a corregedora do Conselho
Nacional de Jusiça, Eliana Calmom.
Parabéns Corregedora!

Fidel e Lula

Divisão “social” do $ público

Pensamento
-A impressão é de apatia, porém estamos
vivos, temos necessidades também. Não
conseguimos até agora “Aumento Real”.
Um direito nosso, digo, de todos os que
trabalham e os que já trabalharam no Sistema Petrobrás.
-Se não nos unirmos para conseguir,
não lograremos nunca nosso intento!
-Concentração de Renda nas mãos de
poucos... -E os trabalhadores? (-Só Abono
não é remuneração digna e sim discriminação disfarçada e com apoio de colegas
desinformados...). É descaracterização
profissional.

-E os aposentados e as pensionistas?
Cadê a dignidade de quem construiu um
Império e hoje não passam de estorvo
para novos Gerentes??
Unidade, união, perseverança, luta, para
uma divisão justa de bens e não concentração em poucas mãos...
-”Arrôcho de salário e de ganho dos trabalhadores, é divisão. Só dá desânimo e
regressão; Precisamos sim, de Aumento
Real. É avanço, desenvolvimento e progresso para todos”.
- Compareçam quando chamados,
pessoal!!!

Código Florestal pode beneficiar doadores do agronegócios
Grandes doadores do agronegócio que terão multas ambientais suspensas com o novo código florestal doaram R$ 15 milhões a 50 congressistas que votam o projeto. As contribuições são de 2010, quando a reforma já
estava em processo de discussão. A turma do agronegócio só estará satisfeita com as suas indecorosas contas
bancárias. A destruição da natureza não garante o presente e nem o futuro das novas gerações.
No Brasil já tem 60 milhões de hectares degradados que precisam ser recuperados. Isso para o agronegócio
não interessa. A preservação da natureza está acima de todos os negócios.

Tributo ao Guerreiro da Justiça – Dr. Maia
O exercício de advogar exerce o fascínio de estudar permanentemente as leis e fundamentar o instrumento jurídico processual, assim como pode levar as
conhecidas e desconhecidas distorções de atuações
insustentáveis.
Dessa forma alguns deixam registrada sua carreira
jurídica as virtudes da ética da moralidade e da seriedade que os tornam construtores da história.
Temos exemplos dignamente registrados como o
saudoso Dr. Dante Alighieri, nos anos de chumbo, exímio defensor dos operários em Santos, o ilustre Dr.
Dalmo Dallari, baluarte na luta contra as injustiças da
execrável ditadura militar, o jurista Dr. Helio Bicudo,
notável defensor dos direitos humanos, Dr. Sergio
Arouca, advogado também de carreira exemplar etc.,
que nos perdoem os que não foram citados, e sem
desmerecer os demais defensores das leis que merecem nosso respeito e são nossos aliados.
No domingo dia 14 de janeiro um notável guerreiro
da justiça nos deixou fisicamente aos 47 anos, desencarnando devido a um câncer na laringe.
O Dr. Maia tornou-se respeitado advogado no Rio
de Janeiro, colocando-se ao lado dos trabalhadores
na luta contra a implantação da abominável repactuação imposta pela PETROS, na qual dispensou ofertas
e regalias que lhe foram oferecidas, pois sua postura
ética sempre foi sua marca registrada.
O Dr. Maia esteve por várias ocasiões na nossa
sede, palestrando sobre os males da repactuação, es-

Mural de Negócios de Associados

clarecendo sua atuação jurídica para defender nossos
direitos.
A constatação de sua ética é que até os inimigos
da tríplice aliança do mal (direções da PETROS, PETROBRÁS E FUP) o respeitavam e calavam-se para
ouvi-lo.
Jamais esqueceremos sua voz vibrante, sua defesa acalorada, sua atuação veemente alicerçada por
inteligentes análises e reflexões.
As pessoas têm grande dificuldade de se envolver
profundamente com seus sentimentos e suas relações,
O Dr. Maia sempre se colocou a nossa disposição.
O Dr. Maia defendeu como poucos com fibra e extrema dedicação o direito coletivo sem o elitismo tradicional, enfrentando as injustiças da nossa justiça.
Nunca se vendeu nunca se dobrou nunca se trocou
por benefícios ou títulos.
Suas atitudes nobres permanecerão sempre em
nossos corações e mentes, e continuará vivo nas nossas lembranças, pedimos a DEUS que ilumine cada
vez mais o teu espírito.
Temos um guerreiro a menos no nosso plano físico
e foi acrescentado um guerreiro a mais no plano espiritual.
QUE DEUS TE ABENÇOE!!!
Agradecemos a tua dedicação e teu caráter exemplar, até qualquer dia!.

Vende-se
Gestão Imobiliária, administração de condomínios Vendo apartamento na Pompéia, próximo a praia.
(controle financeiro, cobrança, assessoria jurídica, de- O local conta com 2 quartos com armários + 1
partamento pessoal, manutenção, compras e fiscaliza- suíte, banheiro social, sala para 3 ambientes, meção) e aluguéis (locação de imóveis e assessoria)
dindo 7 X3,35m , cozinha planejada, dependência
Rivaldo e Vitor - Tel. (13) 3028 0125
completa de empregada, área de serviço grande
e-mail: vitorrogner@yahoo.com.br
e garagem fechada. O apartamento está todo reformado e tem área de 147m. Valor R$ 410.000,00,
Aluga-se
aceito: financiamento, FGTS e carta de crédito. TraAlugo apartamento com 3 quartos no bairro Jardim
tar com Laurens através do telefone 3252-4801
Independência. Contato 9719-3611 com Lúcia.

