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Diretoria da AMBEP abandona os ideais de 
Yvan Barretto 

 

Tristeza, para dizer o mínimo, esta é a primeira impressão que nos 

causa o posicionamento da atual diretoria da AMBEP em relação ao 

iniciado processo eleitoral aos Conselhos Deliberativo e Fiscal da 

PETROS. 

 

A anunciada decisão da Diretoria da AMBEP faz muito mais do que 

romper a União Nacional dos participantes da PETROS que nunca 

aceitaram a cooptação patronal e governista e que, pela força da 

unidade, têm derrotado a tríade PETROS/PETROBRÁS/FUP. Com 

certeza, essa decisão inconsequente vai abrir espaço para a Federação 

Pelega e Governista explorar neste pleito. Sem priorizar os inimigos 

dos participantes, a diretoria da AMBEP faz o papel esperado pelos 

governistas. Divide a resistência e a luta dos que não vendem direitos 

e não se submetem aos desmandos governistas e, assim, facilitam o 

caminho dos governistas, seguidamente derrotados nos últimos anos 

pela unidade representada pelo CDPP. 

 

Mas há um prejuízo tão grande quanto este em curso. A AMBEP já se 

comportou assim no passado recente. Foi necessário o saudoso Yvan 

Barretto de Carvalho se incumbir pessoalmente do resgate da AMBEP 

aos trilhos originais de sua fundação. Com sua mão firme, retomou a 

AMBEP. Yvan Barretto a reconduziu ao lugar de destaque que sempre 

deveria ocupar. E através de sua visão política estratégica, Yvan 

possibilitou o fortalecimento de um projeto de retomada da união 

nacional dos petroleiros ativos e aposentados. Yvan filiou a AMBEP à 

FENASPE. Yvan manteve a AMBEP no fórum do CDPP e dedicou 

seus últimos anos de vida a consolidação da reconstrução da nossa 

união. 

 

Infelizmente, a atual diretoria da AMBEP, após a morte de Yvan, 

rompe esta união nacional tão arduamente costurada com ativa  
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participação dele e seus companheiros dirigentes das demais afiliadas 

da FENSAPE e sindicatos da FNP. E, vai além. Agora decide apoiar 

chapas concorrentes aos Conselhos Deliberativo e Fiscal da PETROS 

que são compostas por pessoas ligadas ao grupo que apresentou uma 

Representação ao Ministério Público Federal CONTRA UM ATO DE 

GESTÃO QUE YVAN BARRETTO APROVOU EM SEU 

MANDATO NO CONSELHO DELIBERATIVO DA PETROS. 

Causa ainda perplexidade o fato de um dos candidatos apoiados pela 

atual diretoria da AMBEP foi pessoalmente considerado por Yvan 

como inadequado para ser apoiado pela AMBEP quatro anos atrás, em 

razão de sua inócua atuação nos quatro anos de seu mandato como 

Conselheiro Fiscal Titular. 

 

Com sua decisão inconsequente e irresponsável, a atual diretoria da 

AMBEP, rompe a união, principalmente dos aposentados e 

pensionistas, construída com ativa participação de Yvan Barretto. 

Desonra a memória e o legado do nosso querido e saudoso 

companheiro. E tenta vulnerabilizar e contaminar com verdadeiro 

desprezo a obra de toda uma vida. 

 

Felizmente, Yvan Barretto sempre foi maior que tudo isto. E sua 

memória e honra não serão manchadas por atitudes levianas e 

desrespeitosas como esta. Os associados da AMBEP irão com certeza 

repudiar este verdadeiro ataque da atual diretoria da AMBEP à 

memória e ao legado de Yvan Barretto. 

 

Atenciosamente 

 

Diretoria da FENASPE 
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