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PETROBRAS - I

SINDICATO - I

Comissão da CD aprovou entrega do Pré-Sal Festa dos Bancários
Foi aprovado, no mês julho, na para votação no Plenário da Câmara.
acontece dia 26/08
“Comissão Especial da Petrobras e Os vendilhões do patrimônio público já
Exploração do Pré-Sal” da Câmara dos
Deputados, por 22 votos a favor e 5
contra, o parecer do relator Jose Carlos
Aleluia [DEM/BA], que analisou o PL
4567/16 que entrega a exploração do
Pré-Sal às multinacionais.
O projeto original foi
apresentado pelo Senador José Serra
[PSDB/SP] e retira os pífios 30% de
exlusividade da Petrobras na operação
aprovados no Marco Regulatório em
2010. O referido projeto segue agora

declararam publicamente o apoio ao PL
4567/16. Os magnatas do petróleo da
Shell, Exxon Mobil e Chevron
agradecem o servilismo dos nossos
parlamentares.
Não se pode, sob o pretexto de
a empresa estar sendo roubada por
algum de seus administradores,
entregar as riquezas do Pré-Sal às
empresas que estão desencadeando
guerras genocidas no mundo inteiro
pela posse estratégica de jazidas.

PETROBRAS - II

Abrir mão do Pré-Sal é condenar o Brasil ao
inferno eterno do subdesenvolvimento

Estudo
realizado
pela
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro [UERJ], comprovou que a
reserva do pré-sal pode ser da ordem
de 176 a 280 bilhões de barris,
situando-se entre a 2ª ou 3ª reserva
mundial.
O petróleo (óleo + gás) é o
energético mais eficiente, mais
estratégico e mais cobiçado do planeta.
Ele contribui com 57% da matriz
energética mundial, é responsável por
92% do transporte de pessoas,
materiais e alimentos e é matéria prima
para 3000 produtos que usamos no
nosso dia a dia: fertilizantes,
computadores, remédios, DVDs e
muitos outros.

Como o Pré-Sal tem uma
reserva superior a 100 bilhões de
barris, a renda a ser gerada com a
extração do petróleo deverá
ultrapassar os US$ 5 trilhões. Toda
essa renda, ou a maior parte dela,
deveria ser destinada à promoção do
desenvolvimento do nosso país e à
melhora das condições de vida de seu
povo. Afinal, o povo brasileiro é o
legítimo dono dessa riqueza.
Não podemos permitir que a
entrega das riquezas da nação, como
querem o entreguista José Serra e a
maioria dos parlamentares, seja
aprovada. Abrir mão do Pré-Sal é
condenar o Brasil ao inferno eterno do
subdesenvolvimento.

PETROBRAS - III

A luta em defesa do Pré-Sal e da Petrobras
precisa do apoio de todos nós

Se erros existiram na condução
político-administrativa da Petrobras,
que sejam definitivamente eliminados.
Certamente, o caminho não é entregar
as reservas do Pré-Sal às empresas
do cartel do petróleo, que, rapinadoras,
estão entre as mais corruptas e
corruptoras do mundo. Elas são as
fomentadoras de praticamente todas
as guerras pelo petróleo. Nunca é

demais lembrar que os países que
entregaram o seu petróleo para essas
multinacionais produzirem estão todos
na miséria: Gabão, Angola, Nigéria,
Indonésia, Iraque e outros.
A Luta em defesa da Petrobras
e do Pré-sal é uma luta de todos nós.
Vamos obrigar Temer, Meireles e
Parente a tirarem as garras da
Petrobras.

A tradicional Festa dos
Bancários, promovida pelo SEEB-PF
todo ano em comemoração ao Dia do
Bancário, será realizada no dia 26 de
agosto. Os ingressos, em número
limitado, começarão a ser vendidos
a partir de amanhã. Agende-se e
garanta o seu.
SINDICATO - II

Firmado convênio
com psicóloga

A psicóloga Cláudia Della Méa
firmou convênio com o SEEB-Passo
Fundo e Região. A psicóloga oferece
desconto de 25% a bancárias e
bancários filiados à entidade e a seus
dependentes.
O atendimento é
prestado na Rua Independência, nº
815, sala 506 - Centro Executivo Villa
LoboS, centro. O telefone para
contato é (54)9161-1374.
SUTILEZAS POLÍTICAS
Formas lúdicas de assumir
posicionamento frente aos ataques do
governo Temer:
- Cuidador de animal de estimação:
estou levando o cachorro pra FORA
TEMER!
- Pescador: sem seguro defeso sou
obrigado a trazer o peixe pra FORA
TEMER!
- Caçadores de Pokmons: rápido. o
Pikachu está lá FORA TEMER
PIADINHA
Após atender o telefonema da mulher,
o funcionário diz ao chefe:
- Chefe, pode me dispensar do serviço
hoje à tarde? É que minha mulher vai
ter um filho, sabe...
- Se o motivo é esse, então tá
dispensado.
No dia seguinte, o chefe pergunta:
- E aí, como é que foi? Menino ou
menina?
- Tudo ótimo. Agora, pra saber se é
menino ou menina só daqui a 9 meses.

