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Campanha “O Petróleo  tem que Ser Nosso” já está  em cinemas, barcas, metrô e trem através de
desenhos animados. O objetivo é fazer o movimento de luta contra os leilões do petróleo avançar nos
debates de sindicatos e universidades a fim de alcançar o grande público. O lançamento foi no dia

4/08, às 18h, no Sindipetro.

De acordo com o secretário geral do Sindipetro, Emanuel Cancellas, estas animações serão exibidas
por duas semanas em vários locais públicos para saber o retorno da sociedade. “ O que a gente percebe
é que tem um grande bloqueio da mídia patrocinado pelo governo e pela Petrobrás que querem transformar
o nosso País num grande exportador de petróleo e a gente quer furar este bloqueio. Nesta campanha
entendemos que poderemos dialogar com os jovens  e trazê-los para a nossa campanha. Na verdade é
o jovem que promove as mudanças no mundo inteiro,  esta é a nossa perspectiva”, disse Cancella.

 A programação contou ainda com a participação do MC Bial, rapper do Morro Santa Marta que está
engajado na Campanha e compôs alguns rappers em Hip Hop sobre a questão do petróleo voltados 
para a comunicação popular.” A arte explica a realidade da vida. Conheci o Sindipetro e fui estudar sobre
o tema que é tão importante, principalmente para os moradores da favela que estão fora deste debate”,
disse o MC.

O produtor da Rádio Santa Marta, Francisco Martins afirmou que através da rádio comunitária são
feitas tentativas de levar este conhecimento sobre a campanha e também conscientizar  a comunidade de que o petróleo pode
fortalecer muito a eles e que também pode atingi-los de alguma forma.Vários cds com os desenhos animados foram distribuídos aos

participantes, entre eles um grupo de
estudantes da rede pública.Os vídeos já
estão sendo exibidos nas Barcas Rio-
Niterói, no metrô, no trem e em algumas
salas de cinema do New York City Center,
Downtown, Botafogo Praia Shopping,
Norte Shopping e Niterói Plaza Shopping.
A internet e as diversas redes sociais
também terão destaque no plano de
divulgação.

Emanuel Cancella ( Sindipetro) diz que Campanha
com animações busca atrair jovens.

Francisco Martins (produtor da Rádio
Comunitária do Morro Santa Marta) e  MC Bial
também do Santa Marta participaram do
lançamento cantando hip hop do petróleo é nosso

Acesse o vídeo: http://www.youtube.com/
watch?v=zwSYFGkyAu4

MANIFESTAÇÃO CONTRA A PETROS PEDE QUE SE MANTENHA VOTO PELO CORREIO
Representantes da AEPET, do

SINDIPETRO, da FENASPE, FNP, demais
associações de aposentados e  Conse-
lheiros eleitos  da PETROS  realizaram no
dia 19 de julho, a partir das 12h, uma
manifestação em frente ao prédio da
PETROS na Rua do Ouvidor. De acordo
com o presidente da AEPET e também
conselheiro da PETROS, Fernando
Siqueira, há uma preocupação com um
golpe que está sendo orquestrado nes-
ta eleição. “A maioria dos aposentados
não pode se locomover e votam por cor-
respondência. Isso é um golpe pra ten-
tar ganhar a eleição de forma fraudulen-
ta. A Price Water House que fez um pro-
grama para desmontar os Recursos Hu-
manos da Petrobrás veio junto com o Sr
Diego Hernandes e pretende levar avante
este tipo de procedimento”.

 “Há uma política de Recursos Huma-
nos nefasta na Petrobrás  e um ataque
direto do braço do Banco Mundial que é
da Price Water House no Fundo de Pen-
são, ou seja, mais um golpe  contra a

categoria e contra a Petrobrás”, disse
Siqueira.

Ainda de acordo com o presidente da
AEPET, no governo FHC, a estratégia era
desnacionalizar a Petrobrás. “ A intenção
agora é outra, implodí-la internamente. Em
maio, o Banco Mundial se reuniu com a
PREVIC: agora a Price que já estava sabo-
tando a Petrobrás entrou na Petros.

Para o diretor do Sindipetro-RJ e coor-
denador da Secretaria de Aposentados e
Pensionistas do Sindipetro, Roberto Ribei-
ro, estão impondo um ato discriminatório
contra os aposentados ao quererem elimi-
nar o voto por correspondência. “ Este
voto sempre foi transparente. Pela internet
ou por telefone não podemos saber se é
tão confiável assim. Nos preocupa que hoje
a Petros está convidando para uma pales-
tra no VIVO RIO sendo patrocinada pelo
Bradesco. Já surge um boato de que a
nossa AMS pode passar para o Bradesco”.

Os manifestantes entregaram uma car-
ta ao presidente da Petros, Luis Carlos
Afonso onde constam as seguintes reivin

dicações: voto por correspondência; reajuste nos benefícios da PETROS referentes
aos acordos coletivos de 2004/2005/2006, administrativamente, conforme determi-
nações judiciais; pagamento dos percentuais referentes à RMNR, dos acordos coleti-
vos de  2007/2008/2009  e 2010; eliminação da tabela congelada estabelecida  acor-

do de 2006;estender para os compa-
nheiros do grupo 1978/1979 e para
os pensionistas; as revisões nos seus
benefícios, nos mesmos parâmetros
dos que repactuaram;eleição em 2011
também para membro da Diretoria da
Petros; reajuste dos assistidos pelo real
aumento dos ativos e saída do presi-
dente do Conselho Deliberativo da
PETROS.

Aposentados fizeram protesto em
frente à sede da Petros

O vice-presidente da Aepet, Pedro
Carvalho participou da manifesta-
ção.
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Editorial

Expediente

O sonho de ingressar em uma empresa pública é
uma vitória para alguns, para outros se torna uma
grande frustração. É o caso de Edilene Faria de Oli-
veira, a Leninha, funcionária da Petrobrás à beira da
morte em razão de doença ocupacional, constatada
em 1988, quando acometida de uma abrupta erup-
ção de placas vermelhas na pele que atingiram seu
corpo por inteiro.

A partir daí começou o seu martírio. Foram várias
as consultas com dermatologistas para provar que a
origem do seu problema de saúde decorre de cará-
ter ocupacional.

Todo o seu sofrimento foi acompanhado por mé-
dicos da empresa, que negavam que a sua doença
teria origem nos produtos que ela manuseava na
refinaria. Mas, ela não desistiu de provar que seu
problema de saúde era devido aos produtos quími-
cos aos quais ficou exposta.

Por isso que, em 1997, foi orientada a iniciar uma
investigação com médico especialista em imunologia,
alergologista,   dermatologia e medicina do traba-
lho. Esse profissional, Dr. Manoel Medeiros Junior, já
falecido, realizou criteriosa pesquisa com realização
de exames específicos e exigência de afastamento
para fora da refinaria por  60 dias. Como resultado
foi emitido um contundente relatório com dados ci-
entíficos atestando ser uma dermatite alérgica
desencadeada por querosene e parafinas, dois pro-
dutos derivados do refino, comuns e presentes com
constância em sua rotina de trabalho.

Após várias consultas médicas e trocas de seto-
res, Edilene conseguiu comprovar que sua dermatite
era proveniente de produtos manuseados em sua
rotina de trabalho, o que provocou a recomenda-
ção médica para o uso permanente de  medicação
para pele sensibilizada com o objetivo de manter a
necessária hidratação, para produtos antialérgicos.
A empresa custeou o tratamento de Edilene por 6
anos.

A dermatite, que estava controlada devido ao tra-
tamento contínuo, ressurge e, entre 2003 a 2005,
a doença se agrava, evoluindo e agregando novas
patologias desencadeadas pelo sistema imunológico
e efeitos colaterais de elevadas doses, levando-a a
uma internação.

Durante o período em ficou internada foram rea-
lizados vários exames que confirmaram o mesmo di-
agnóstico dado em 2005 pelo Dr. Manoel Medeiros
Júnior.

Após 6 meses de licença, sua doença evoluiu para
um quadro mais grave. Ainda assim o INSS a consi-
derou apta ao trabalho. Retornando obrigada ao tra-
balho, logo voltou a ser reconduzida ao hospital
cardiopulmonar  onde foi evidenciada a elevação de
uma enzima que indicou  a presença de lesão de
células.

Diante de todos esses fatos, Leninha entra em
depressão. A doença se agrava. Sem recurso para o
seu tratamento, pois a Petrobrás continuava
irredutível em custear o seu tratamento. Face ao
processo de aceleração da doença, retorna à licen-
ça do INSS. Durante esse período, e em grande parte
custeada por doações de amigos, realiza vários exa-
mes em São Paulo, em que o médico determinou

Uma questão a se refletir sobre dignidade e
humanidade vem permeando as discussões em torno
da luta agonizante da funcionária da Petrobrás,
Edilene Faria de Oliveira, à beira da morte por doença
ocupacional e demitida injustamente da Companhia.
Em trechos de suas cartas, verdadeiras mensagens
de desespero, enviadas ao Gerente de RH da
Petrobrás S.A, Técnico de Construção e Montagem -
Diego Hernandez, ao Gerente de Saúde da Petrobrás,
Médico do Trabalho, Sérgio Rossato e ao Ouvidor
Geral da Petrobrás, Advogado Paulo Otto Von Sperling
notam-se várias tentativas frustradas de conciliação,
ignoradas de forma brutal pela empresa.

Leninha ficou acampada na porta do RLAM, por
quatro dias. Em um dos trechos de suas cartas ela
diz: “ Estou desde a manhã do dia 12, “acampada”
na porta da RLAM, portanto hoje é o quarto dia, mas
infelizmente a Gerência daqui também finge
desconhecer que eu existo.Peço que considerem a
tempo, a possibilidade de devolverem minha vida de
volta. Quero viver; Amo viver, Assistência médica,
remédios, salário. Não peço nada impossível, ao
contrário disso, tenho direito adquirido a tudo isso
que vocês subtrairam. Tenham consciência, chega de
desumanidade”.

Nós da AEPET, estamos com Leninha, sabendo que
a luta que ela vem travando é desigual e covarde.
Perguntamos às autoridades, à direção da Petrobrás
e a sociedade o porquê deste desrespeito à vida
humana e à dignidade da uma trabalhadora. E nos
solidarizamos com sua agonia, com a agonia de uma
brasileira que dedicou sua vida  e seu trabalho na
Companhia e que pagou caro por isso. É com tristeza
e indignação que nos mobilizamos em defesa desta
causa e estamos divulgando através de nossos meios
de comunicação, na tentativa  de sensibilizar aos
gerentes envolvidos na questão a olharem para a
situação de Leninha e mobilizar à sociedade para que
aja em favor da vida.

O Drama de Leninha

A quem interessa a morte de empregada demitida
injusta e ilegalmente pela Petrobrás?

CARTA DA FENASPE:
que se fizesse uma
biópsia e constatou a
existência de sulfetos
metálicos no seu orga-
nismo, relacionado com
a expos i ção  a  gás
sulfídrico manuseado
na  re f ina r i a  na  qua l
trabalhou.

De retorno ao trabalho
conforme lhe foi imposto, encaminhou o laudo mé-
dico para uma junta médica da empresa que
desconsiderou a documentação e a considerou apta
a trabalhar. Devido ás fortes dores em todo corpo
recorreu, novamente, aos seus médicos, que ratifi-
caram a sua piora.

Edilene foi cuidadosa e enviou aos órgãos res-
ponsáveis da Petrobrás toda documentação
comprobatória de sua patologia e foi orientada a
aguardar em casa que iria ser chamada para perícia.
Isso não ocorreu.

Edilene, então, enviou vários e-mails justificando
que não estava bem e conseguiu agendar uma nova
perícia no INSS para provar que ela não tinha condi-
ções para continuar trabalhando. Nesse meio tem-
po, sua solicitação para autorizar uma cirurgia em
São Paulo foi liberada. Porém, a Petrobrás não au-
torizou o custeio de passagens e hospedagem. Sem
recurso e apavorada, Edilene participou de manifes-
tação pacífica, que obteve repercussão na mídia.

No dia 09 de novembro de 2009 ela recebe, por
e-mail, uma notificação da empresa na qual demitia
por justa causa.

Edilene sem emprego, sem dinheiro e com uma
patologia grave que avança a cada momento, não
teve outra alternativa para reverter o quadro e pro-
moveu ação na  Justiça do Trabalho. Conseguiu
liminar, garantindo o restabelecimento do seu con-
trato de trabalho e o custeio de suas necessidades
médicas dentro e fora do estado.

Dias depois, a empresa ingressou com um pedido
de revogação da liminar, argumentando que segun-
do o INSS, ela não estava doente e, por mais incrí-
vel que pareça, obteve êxito.

Edilene volta à condição de demitida e sem ne-
nhuma assistência da empresa para se tratar, embo-
ra as patologias tenham evoluído. Novo exame cons-
tata com base científica ser ela portadora de uma
Polineuropatia Periférica Axonal Tóxica, decorrente
do trabalho e uma vasculite agredindo seu sistema
nervoso, sendo necessário tratamento de
quimioterapia.

Que reais interesses estão por trás da postura da
Petrobrás, cujo acionista controlador é um Governo
controlado por um partido dito DOS TRABALHADO-
RES? Será que é uma mera vingança por divergên-
cias políticas? Ou será que a Petrobrás é mais outra
empresa capitalista que está muito mais preocupa-
da em servir ao Capital e com isso subordinando seus
interesses à mera desculpa que, reconhecendo o
NEXO CAUSAL de doença da Leninha, vai causar
somente prejuízos financeiros a seus acionistas pou-
co se incomodando com sua força de trabalho?

Diretoria  Executiva da FENASPE
 Federação Nacional das Associações de Aposentados,
Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobrás e Petros

Leninha, uma  vítima da
falta de segurança no
trabalho

A 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres já começou, com a realização de conferências
municipais e terminará com a Nacional, em Brasília, de 12 a 14 de dezembro, com a presença de mais de
três mil mulheres. A Conferência é coordenada  pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres
(SPM) e o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres ( CNDM). O objetivo é discutir e elaborar políticas
públicas voltadas à construção da igualdade, tendo
como perspectiva o fortalecimento da autonomia
econômica, cultural e política das mulheres,
contribuindo para a erradicação da extrema
pobreza e para o exercício da cidadania das
mulheres no Brasil.

Entre os eixos temáticos estão a análise da
realidade brasileira : social, econômica, política ,
cultural e os desafios para a construção da igualdade
de gênero, avaliação, atualização e aprimoramento
das ações e políticas propostas no II Plano Nacional
de Políticas para as Mulheres.

Conferência Nacional para Mulheres em dezembro

Mesa com a deputada Inês Pandeló e representantes
do governo federal e estadual
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O Centenário do Brigadeiro
Francisco Teixeira foi
comemorado, no dia 25 de
Julho, no Auditório da ABI, no
centro do Rio. O evento contou
com a presença de várias
personalidades entre elas: da
família do militar, da Presidente
de Honra do Modecon, Maria
Augusta Tibiriçá; do presidente
da ABI, Jornalista Maurício
Azedo,;do Brigadeiro ,Rui Moreira Lima; do Vice-Presidente da
AEPET; Pedro Carvalho, do representante do PSOL, Milton Temer;
do ex-ministro Valdir Pires; do ex-presidente do Clube de Engenharia,
Raimundo de Oliveira e mais dezenas de autoridades.

Na sua exposição o amigo de farda, Rui Moreira Lima, lembrou
fatos marcantes da história do Brasil que foram vivenciados por ele
e pelo Brigadeiro Francisco Teixeira em seus longos anos de militância
em defesa dos ideais e das lutas em defesa das riquezas do nosso
País. Rui Moreira Lima se emocionou em vários momentos quando
recordou da companhia do amigo e da sua coerência o que o
levou a sua cassação em 1964 por ter sido contrário a quebra da
ordem institucional e lutado contra o arbítrio que vitimou não só
ele, mas toda uma geração que viveu aquele período da história
do Brasil.

 Representando a AEPET, o Vice-Presidente da entidade, Pedro
Carvalho falou sobre esta justa homenagem ao Brigadeiro Francisco
Teixeira que soube honrar os seus ideais e o seu País. “O legado do
Brigadeiro Francisco Teixeira”, é um exemplo, segundo Pedro
Carvalho, para as atuais gerações que querem reeditar a vitoriosa
campanha em defesa do petróleo brasileiro e da Petrobrás. “O
petróleo  é um bem da população brasileira e não de um governo
apenas, pois o Estado é composto por todos os brasileiros e
brasileiras que por ele são representados”. Na visão de Pedro

Homenagem aoHomenagem aoHomenagem aoHomenagem aoHomenagem ao

BrigBrigBrigBrigBrigadeiradeiradeiradeiradeiro Fo Fo Fo Fo Frrrrrancisco ancisco ancisco ancisco ancisco TTTTTeixeixeixeixeixeireireireireiraaaaa

 Julio Cesar de Freixo Lobo

Carvalho, o Estado permanece durante o tempo, enquanto
os governos são passageiros na história de um País.

 Um momento de emoção no evento em homenagem ao
Brigadeiro, foi quando a figura histórica de Maria Augusta Tibiriçá
entregou a viúva, Iracema Teixeira, um diploma que simboliza
toda a gratidão dos organizadores do evento pela luta de
Francisco Teixeira em defesa do Brasil. Os alunos do CIEP,
Brigadeiro Francisco Teixeira, também estiveram no evento
em homenagem ao militar e foram aplaudidos pelo público
presente. Depois do debate e das homenagens aconteceu
um coquetel oferecido pela família do homenageado.

Mesa com diversas autoridades presentes ao centenário do Brigadeiro Francisco Teixeira

Maria Augusta Tibiriçá entregou a viúva, Iracema
Teixeira, um diploma do Modecon em homenagem
ao Brigadeiro

O falecimento do Senador Itamar Franco no dia 02 de julho do corrente ano deixou
consternada a Família Granberyense. Tive o privilégio de ser seu colega de turma, no
Instituto O Granbery, em Juiz de Fora, no período de 1946 a 1948. Ele jogava basquete
muito bem e eu optei pelo futebol.

É muito bom lembrar que o nosso querido Instituto ajudou-nos no passado a formar o
caráter que temos  hoje.

Itamar sempre foi um homem sério e grande estadista marcando o seu governo com
liberdade, responsabilidade, respeito aos outros e lealdade.

Recordar os tempos do Granbery é reviver o ânimo de enfrentar as dificuldades que a
vida nos impõe.

Vou me permitir contar uma passagem do saudoso companheiro pelo governo no qual sempre pautou sua
vida pelo caráter e honestidade que deveriam ser espelho para os atuais políticos.

Certa ocasião, o ex-senador, Antonio Carlos Magalhães, começou a divulgar notícias em Brasília de que o
governo Itamar era um antro de corrupção. Imediatamente, o então Presidente ligou para o Senador convidando-
o para ir a uma audiência do Palácio Alvorada levando toda a documentação que mencionava a corrupção de
seu governo e de posse de todas as irregularidades apontada elas seriam examinadas e providências rápidas
seriam adotadas pelo governo, punindo quem estava agindo contra os bons princípios.

Antonio Carlos aceitou o convite do Presidente e ficou de comparecer de imediato ao Palácio do Governo. No
dia marcado entrou na sala Presidencial com a postura que lhe era peculiar onde Itamar já o esperava. Após
sentar-se, disse ao Presidente que estava de posse de informações muito graves que estavam empanando o
seu governo, Itamar nada disse.  De repente o senador Antonio Carlos ouviu um certo burburinho na sala e
virando-se constatou a presença de dezenas de jornalistas que ali estavam devidamente convidados pelo
Presidente. O Senador não gostou e disse ao Presidente que entendia que a conversa era estritamente confidencial
e que não entendia a presença da imprensa. Itamar disse então ao Senador que ele poderia apresentar todas
as irregularidades apontadas no seu governo e os acusados de corrupção e que a imprensa estava autorizada
a divulgar tudo o que estava abalando o seu governo e que ele nada  tinha a esconder. O Senador não gostou.
Enfiou o rabo entre as pernas e retirou-se de imediato. A partir daí, nunca mais mencionou qualquer notícia que
desabonasse qualquer conduta da atuação do Presidente.

Este é o Itamar que conheci e a quem rendo as minhas saudosas homenagens.

Gilbert Prates
Vice-Diretor Administrativo  da AEPET

Artigo

ITAMAR AUGUSTO CAUTIERO FRANCO

(CUZCO – MACHU PICCHU  /
LIMA - IV FEIRA

GASTRONÔMICA INTERNACIONAL
DE LIMA – MISTURA 2011)

Sócios da AEPET que tal aproveita-
rem o feriado de 07 de setembro para
conhecer Lima, Cuzco e Machiu
Picchu no Peru e ainda saborear uma
das culinárias mais incríveis do mun-
do por um preço imbatível?

DIAS 07(feriado) 08, 09, 10(sábado)
E 11(domingo) DE SETEMBRO

Programação 5 dias/4 noites :

1o dia: Aéreo Rio/Lima/Cuzco  em
07/09

2o dia: Cuzco/Machu Picchu/Cuzco
em 08/09

3o dia: Cuzco/ Lima em 09/09

4o dia: Lima/Feira Gastronômica Mis-
tura 2011 em 10/09

5o dia: Lima/Feira Gastronômica Mis-
tura 2011/retorno Rio em 11/09

IV Feira Gastronômica
Internacional de Lima

Dia 17 de
Outubro de

2011

"AEPET, 50
anos pelo

Brasil, pela
Petrobrás e
seu corpo
técnico"
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AO SE APOSENTAR,
CONTINUE SÓCIO DA AEPET

O petroleiro e associado da AEPET, ao
se aposentar, pode continuar nos
quadros da Entidade. Para tanto,
deverá assinar e encaminhar a nova
autorização de desconto à Petros,
garantindo sua permanência na
AEPET e desfrutando dos benefícios
oferecidos pela Entidade. E o mais
importante: continuará contribuindo
com a luta em defesa do Sistema
Petrobrás e seu corpo técnico e da
soberania do Brasil sobre o seu
petróleo. Continue na AEPET e
convide os seus amigos para que se
associem.

Acesse o portal da AEPET -
www.aepet.org.br - em
associe-se e preencha
a ficha.

As eleições da Petros estão marcadas
para os dias 16 a 29 de setembro. No dia
28/07, estiveram reunidos na sede do
Sindipetro RJ, 33 representantes das
entidades, que formam o CDPP – Comitê
em Defesa dos Participantes da Petros, a
saber  – AMBEP; APAPE; AEPET;
ASSOCIAÇÕES filiadas a FENASPE; os
Sindipetro”s da FNP - de Alagoas e
Sergipe; do Pará/Amazonas/Maranhão/
Amapá; do Litoral Paulista; de São José
dos Campos; do Sindipetro RJ e do  Setor
Minoritário do SRQP da Bahia.

Participaram da reunião pelo Sindipetro
São José dos Campos – José Ademir da
Silva; Litoral Paulista – Ademir Gomes
Parrela;  pelo Sindipetro ALSE - Alealdo e
Clarckson ; Agnelson pelo Sindipetro
PAAMMAAP – Agnelson Camilo da Silva;
pelo Sindipetro RJ - Emanuel Cancella,
Espinheira, Furtado, Ivan Luiz, KAfu;
Munhoz; Paulo Moreira; Schokpe, Roberto
Ribeiro; Soriano; Ze Maria; pela AMBEP –
Presidente Julio Guedes, Emidio, Neves,
Walter Vilela, Yvan Barreto ; pela AEPET
– Carlos Santa Rosa, Manoel Lino, Paulo
Brandão, Pedro Carvalho, Tedesco; pela
ASTAPE/BA - Epaminondas, Antônio
Carlos, Mario Eugênio ; pela APAPE - Alcyr
Nordi é tbem da Coordenação do CDPP ,
Pelópidas, Severino ; pela ASTAPE RJ -

Palestra

ALUNOS DA UNESC VISITAM AEPET
Alunos do curso de Economia da Unesc de Santa Catarina estiveram no dia 21/

07, na sede da AEPET assistindo a palestra “Conjuntura Internacional do Petróleo”,
proferida pela presidente da AEPET, Fernando Siqueira. A visita tem por objetivo
esclarecer as dúvidas dos estudantes  sobre pré-sal e suas fontes.

 Após a palestra, várias perguntas foram feitas ao presidente da AEPET. De
acordo com a secretária do curso, Marine Smielevski, este intercâmbio já é feito
há 3 anos  por indicação do professor Murialdo , coordenador do curso. Os
estudantes visitaram também a Petrobrás, o BNDES e a Bolsa de Valores.

ELEIÇÕES PETROS: Reunião com entidades do CDPP
Adelino Chaves e Gunter Sacic;
por setor da direção do SRQP/
BA – participaram os
companheiros  Jorge Machado
e Marcos André; os
Conselheiros Eleitos –
Agnelson, Epaminondas, Paulo
Brandão, Roberto Ribeiro,
Ronaldo Tedesco é tbem da
Coordenação do CDPP e Yvan
Barreto, com ausência
justif icada do Fernando
Siqueira.

 O Lema da campanha será
“A PETROS É NOSSA!” - Vamos
impedir no Conselho Deliberativo do nosso
Fundo de Pensão, a possibilidade da
Petrobrás, Direção da Petros e a FUP
avancem contra os 127 mil participantes
da Petros, sendo maioria no CD.

 As Chapas do CDPP para o Conselho
Deliberativo será uma de Assistidos
(aposentados e pensionistas) - como
Titular – Paulo Brandão/FENASPE E APAPE
e Suplente – Fernando Siqueira/AEPET 
e uma de Participantes (empregados, da
ativa),  como Titular – Clarckson
Nascimento/SINDIPETRO ALSE e FNP, com
33 anos de Petrobrás, do Petro BD e como
Suplente – Marcos André/Diretor do
SRQP  da Bahia, com 5 anos de Petrobras,

Componentes do Comitê em Defesa dos
Participantes da Petros.

do Petros 2, do setor minoritário da
direção, que concorreu as Eleições do
Sindicato, pela chapa 1, que foi apoiada
pela CSP/CONLUTAS, pelos Sindipetro’s
RJ, ALSE e SJC. A Chapa do CDPP para o
Conselho Fiscal será composta por
Epaminondas/AMBEP/FENASPE e
ASTAPE/BA e Emídio/AMBEP/FENASPE e
Diretor do Sindipetro PA/AM/MA/AP.

 A chapa para o Conselho Deliberativo, 
formada por participantes da ativa
Clarckson Nascimento / Marcos André, foi
construída por consenso, como uma
necessidade estratégica, para derrotar o
propósito da FUP, que lançou a
candidatura do PCC/Bahia e Danilo/SP.

Rio de Janeiro, 5 de maio de 2011

No final da década de 40/início da década de 50 tivemos o maior movimento cívico da
história do nosso país. Todas as categorias se uniram e foram para as ruas exigir que o
petróleo fosse dos brasileiros, através do Monopólio Estatal do Petróleo, por parte da
União Federal. Para executar esse monopólio foi criada a empresa de economia mista
Petrobrás.

Nessa época o petróleo era apenas um sonho e o movimento sofreu reações fortes de
empresas estrangeiras que afirmavam que o Brasil não tinha petróleo e pressionavam o Governo a reprimir o movimento porque eles
queriam a nossa riqueza. Mas as pessoas não se intimidaram com prisões, assassinatos ou outros tipos de repressão. Assim se tornou
vitorioso o movimento “o petróleo é nosso” e a sua executora, a Petrobrás, é hoje considerada a oitava maior empresa do mundo.

Essa empresa mostrou competência e descobriu todas as reservas de petróleo que o Brasil possui, incluindo o pré-sal, que pode
alavancar o País tirando-o da condição de eterno país do futuro, para fazê-lo o país do presente.

Mas essa imensa riqueza ainda não é nossa, pois, infelizmente a onda neoliberal que assolou o País na década de 90, quebrou o
monopólio, vendeu ações da Petrobrás no exterior e desmontou as empresas genuinamente nacionais. O presidente Lula tentou
corrigir esse entreguismo através de propostas para mudar a absurda Lei 9478/97 que dava o petróleo para quem o produzisse.
Ocorre que, embora a proposta de Lula tenha melhorado muito a situação, ele sofreu pressões terríveis para manter os leilões de
áreas petrolíferas instituídos pelos liberais. O presidente optou por fazer avanços graduais, deixando o fim dos leilões para a sua
sucessora. Até porque a onda neoliberal está totalmente desmoralizada internacionalmente, a partir de 2008.

Em vista disto, nós, abaixo-assinados, vimos solicitar à presidenta Dilma que envie ao Congresso Nacional uma proposta complementar
à do Presidente Lula que contemple: 1) o fim dos leilões; 2) a recompra das ações da Petrobrás e 3) a volta do Monopólio Estatal
do Petróleo, ou seja, a recuperação da Lei 2004/1953, que retrata a vontade do povo brasileiro, ou apóie o projeto de Lei dos
movimentos sociais, já entregue ao Congresso Nacional.

Fernando Leite Siqueira - Presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás - AEPET e Vice-presidente do
Clube de Engenharia.

O abaixo-assinado on-line: «O Petróleo tem que ser nosso» pode ser assinado no seguinte-endereço:  http://
www.peticaopublica.com.br/?pi=Siqueira

“ABAIXO-ASSINADO” O PETRÓLEO TEM QUE SER NOSSO

O presidente da AEPET, Fernando Siqueira
ministra palestra aos estudantes

ELEIÇÕES

Clube de
Engenhearia

O Clube de Engenharia
terá eleição para 1/3  dos
Conselheiros

Dias 23, 24 e 25/08

CREA (Conselho
Regional de Enge-
nharia, Arquitetu-

ra e Agronomia do Rio de
Janeiro

CONFEA (Conselho Fede-
ral de Engenharia, Arqui-
tetura e Agronomia

Dia 08/11.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AEPET

Também em no-
vembro a AEPET
terá eleção para todo

o quado da diretoria e conse-
lho. Informaremos a data
posteriormente.

Petros

Dias 16 à 29/09


