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Aos petroleiros aposentados e pensionistas

Feliz Natal e próspero Ano Novo

Aos que não traem
Aos que não caguetam
Aos que não se vendem
Aos que não são oportunistas
Aos que não deixam de defender seus direitos
Aos que não desistem de lutar
Aos que não pelegam
Aos que não fazem maldades
Aos que não são egoístas
Aos que não poluem o ambiente
Aos que não deixaram de acreditar

No sonho de solidariedade e fraternidade
interagindo sua paz com a humanidade
O Departamento dos Aposentados e seus funcionários desejam
que a saúde, o amor e a paz sejam constantemente compartilhados
nos caminhos de seus associados e familiares.

Omissão, irresponsável na Assembleia (06/12)
Companheiros aposentados e pensionistas, apenas por 34 votos foi aprovada
pela 5ª vez nossa discriminação. A decisão foi 289 votos à favor da proposta da
empresa e 255 contra.
Convocamos mais de 2500 aposentados
e pensionistas e avisamos que se não viessem seriam discriminados , infelizmente isso
aconteceu mais uma vez.
A ausência dos aposentados e pensionistas foi a principal responsável pelas nossas
perdas (aproximadamente acima de 40%) e
por mais essa discriminação.
Sabemos que alguns não têm condições
de locomoção, mas aqueles que poderiam
ter vindo entre os mais de 2000 que ficaram
em casa , fazendo o que?
Comparecerem nas assembleias em Santos e São Sebastião, 188 ativos, 196 aposentados e pensionistas e 90 não sócios.
Em Santos, a contagem foi 227 votos à favor
da proposta da empresa e 214 contra.Em São
Sebastião, 62 votos a favor e 41 contra.
Nunca foi tão fácil rejeitar a proposta
da empresa, infelizmente existem alguns
aposentados dizendo que não adianta ir
na assembleia que vai perder sempre.
Ou o companheiro é ignorante (aquele que

não sabe o que está falando) ou o companheiro se acomodou e não quer mais nada
com a categoria e nem com ele mesmo.
Lamentamos profundamente em ter que
dizer novamente que quem não veio e poderia ter vindo a assembleia (06/12) é responsável direto por sua própria discriminação.
De que adianta manter no Sindicato um
departamento de aposentados e pensionistas com mais de 20 colaboradores, fazendo
reuniões específicas, elaborando boletins
especiais, se esses companheiros acomodados não têm responsabilidade com nossa
categoria.
Você já viu exército sem soldado?
A decisão do nosso destino são as assembleias. É no voto que se vence, primeiro
se rejeita a proposta da empresa, depois se
a categoria ativa não quiser ir a luta, decidimos ir a dissídio coletivo. Como já fizemos,
em ocasiões anteriores.
Aos que comparecerem nas assembleias,
alguns até com muletas, nosso sinceros reconhecimentos. E você que fica em casa,
que nos desculpe, você não ajudou nada ou
melhor ajudou a empresa a nos discriminar.

Sindicatos nacionais:
A FNP, não vai bem e muito embora tem como objetivo tornar-se mais estruturada e mudar algumas formas de lutas. A FUP não é pelega, ela é representante da empresa, uma abnegada aliada.

Coluna do associado
O Sindicalismo nacional não vai bem. A FUP é
chapa branca! São 9 anos seguidos que indica a
aprovação das propostas da empresa. A FNP não
vai bem, ou melhora ou fecha para balanço.
					Rivaldo

O Sindicalismo petroleiro nacional da FNP precisa
de renovação.
Apesar de alguns bons dirigentes existem alguns
“fogo amigo”. Não dá para não perceber! Não
conseguiram nem rejeitar as propostas discrimininatórias.
				Sartori

Acorda petroleiro aposentado! Ou você perderá o que ganhou com a luta quando era da ativa?

