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A FENASPE E A ESTRATÉGIA DE UNIDADE
PARA VENCER
A única saída para a garantia dos direitos de aposentados, pensionistas e
anistiados do Sistema Petrobras e Petros é a nossa união. Este princípio
de UNIDADE NA LUTA foi que permitiu a existência da FENASPE. É
importante ressaltar que a união, igualmente necessária para nossas
vitórias, inclui a força dos companheiros não cooptados pelo poder
patronal que compõem os Sindicatos filiados à Federação Nacional dos
Petroleiros - FNP.
Para garantir nossa união, nos pautamos pelo respeito às nossas
entidades associadas e suas direções eleitas. Por isso, nossas decisões
sempre buscam o consenso entre nós, firmando compromissos factíveis e
necessários entre todos. Ao mesmo tempo, a FENASPE busca sempre
conciliar e preservar a união com as demais entidades representativas
dos participantes da Petros, para garantir a unidade na defesa dos nossos
direitos históricos. Com a FNP – Federação Nacional dos Petroleiros e
seus sindicatos filiados estaremos sempre unidos para superação do
imenso golpe que foi a traição da outrora combativa FUP nos episódios
da Repactuação do Plano PETROS BD – com o fechamento deste aos
novos funcionários das empresas do Sistema Petrobrás – e a aprovação
do PCAC e as famigeradas duas tabelas.
Desde a sua criação, a FNP tem se mantido íntegra, também, na defesa
dos interesses dos aposentados e pensionistas. Esta postura possibilita a
unidade com a FENASPE tanto nas campanhas salariais, como nas
eleições para a PETROS. Na PETROS, especificamente, buscamos atuar
juntos através do CDPP – Comitê em Defesa dos Participantes da
PETROS. Um fórum amplo de debates de estratégias de defesa dos
nossos interesses.
É fato que temos avançado pouco em relação às grandes demandas que
nossos companheiros vêm sentindo. Mas entendemos que estas
demandas não são fáceis de serem superadas e atendidas. Fazem parte de
um ataque global, desferido sobre trabalhadores ativos, aposentados e
pensionistas em todo o mundo. E acontecem pela completa incapacidade
do sistema capitalista em atender as demandas sociais existentes, em
Av. Presidente Kennedy, nº 1995 – Sala 501 – Centro – Duque de Caxias – RJ
Telefones: (21) 2671-5263 / 2782 – 8123 Fax: (21) 2672-2848

FENASPE –

Federação Nacional das Associações de
Aposentados, Pensionistas e Anistiados do Sistema
Petrobras e Petros.
Site: www.fenaspe.org.br email: fenaspe@fenaspe.org.br

CNPJ.: 07.132.833/0001-55
especial, em manter vivos e saudáveis os seus antigos trabalhadores
aposentados. Sabendo disto, nossa paciência tem sido uma virtude.
Precisamos mais do que nunca de tranquilidade para seguir em frente,
sem nos perder no caminho.
Com esta união entre ativos, aposentados, pensionistas e anistiados
conseguimos importantes passos em nossa luta. Recentemente,
conseguimos firmar o Convênio INSS/PETROS após o rompimento do
antigo Convênio INSS/Petrobrás. Conseguimos também nos manter com
um importante espaço de denúncia e fiscalização nos Conselhos da
PETROS. Temos hoje em nossas fileiras quatro dos cinco conselheiros
eleitos da PETROS. Quatro combatentes firmes que, se não podem
mudar o rumo da história, tem conseguido nos manter alertas e na luta
contra os ataques que nos são desferidos.
As eleições aos conselhos da PETROS se aproximam. Ativos, aposentados
e pensionistas vão dar seu voto para eleger um representante no
Conselho Deliberativo e um representante no Conselho Fiscal.
Realizamos diversos debates entre as nossas associadas e com os
sindicatos ligados à FNP. Destes debates foram reafirmados os
compromissos de luta que se expressam no Programa e na Carta
Compromisso dos Candidatos do CDPP. E foram apontados os nomes dos
companheiros que terão a responsabilidade de levar adiante nossas
bandeiras.
Para o Conselho Deliberativo, pedimos o seu voto na CHAPA 12 com
SÍLVIO SINEDINO (titular) e AGNELSON CAMILO (suplente). Para o
Conselho Fiscal, pedimos o seu voto na CHAPA 24 com RONALDO
TEDESCO (titular) e MARCOS ANDRÉ (suplente).
Com estes companheiros, temos convicção que nossas lutas não serão
abandonadas e poderemos sempre contar com sua transparência e
firmeza na defesa dos nossos interesses.
Chapas 12 e 24!
Atenciosamente
Diretoria da FENASPE
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