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Parabéns, brasileiros!
O Brasil vai
continuar
mudando!
55,7 milhões de brasileiros referendam
a escolha da primeira mulher na Presidência do Brasil e decidem por um País que se
desenvolve junto com seu povo. Em seu primeiro
pronunciamento após o pleito, Dilma afirma:
“O Fundo Social reserva à Nação e ao povo a parcela mais importante das riquezas do pré-sal”
Erradicação da pobreza, fortalecimento da economia nacional e uma reforma política que eleve os
valores republicanos. Esse será o foco do governo
da primeira mulher eleita presidente do Brasil. Essas
metas foram anunciadas em seu primeiro pronunciamento após receber 55,7 milhões de votos em todo
o País.
“Reforço aqui meu compromisso fundamental: a
erradicação da miséria e a criação de oportunidades
para todos os brasileiros e brasileiras. Ressalto, entretanto, que esta ambiciosa meta não será realizada
pela vontade do governo. Ela é um chamado à nação, aos empresários, às igrejas, às entidades civis,
às universidades, à imprensa, aos governadores,
aos prefeitos e a todas as pessoas de bem. Não podemos descansar enquanto houver brasileiros com
fome, enquanto houver famílias morando nas ruas,
enquanto crianças pobres estiverem abandonadas à
própria sorte. A erradicação da miséria nos próximos
anos é, assim, uma meta que assumo, mas para a
qual peço humildemente o apoio de todos que possam ajudar o país no trabalho de superar esse abismo que ainda nos separa de ser uma nação desenvolvida”, afirmou. (continua na página seguinte)

“Definitivamente, não
alienaremos nossas riquezas para deixar ao
povo só as migalhas”
Dilma Roussef

Estagiários
da refinaria
O Sindipetro PE/PB levou à direção da Refinaria
Abreu e Lima as dificuldades por que passam vários
estagiários que estão sendo treinados em outras unidades da Petrobrás pelo país.
Na reunião, realizada no dia 27 de outubro, estiveram presentes um diretor do sindicato e o coordenador geral da entidade. Do outro lado da mesa estava o
presidente da refinaria e três diretores da empresa.
O Sindipetro apresentou para a empresa um abaixo assinado elaborado pelos trabalhadores evidenciando suas respectivas dificuldades, bem como os
diversos e-mails rebebidos na entidade, assim que
eles passaram a estagiar nas demais unidades da
empresa. A entidade salienta que os nomes dos trabalhadores foram preservados.
Os representantes da empresa garantiram que
irão buscar soluções para todos os casos o mais breve possível.

Pré-sal dos brasileiros
Comprometendo-se com a continuidade das mudanças iniciadas com o governo Lula, Dilma não se
esqueceu de tratar da questão do pré-sal em seu primeiro discurso após o pleito.
Dilma frisou que a riqueza do petróleo do pré-sal
será direcionada principalmente para o desenvolvimento da nação e não
“Ela ganhou. Ganhou
será usado com proa grande mulher que é
jetos “efêmeros”. “O
Dilma, que soube superar
Fundo Social é mecauma doença, que não se
nismo de poupança
abalou com a sordidez que
de longo prazo, para
se alevantou contra ela, e
apoiar as atuais e fuse torna assim a nossa prituras gerações. Ele
meira presidente mulher.
é o mais importante
As mulheres do Brasil esfruto do novo modetão em festa. E os homens
lo que propusemos
também.”
para a exploração do
Emiliano José, jornalista
pré-sal, que reserva à
Nação e ao povo a parcela mais importante dessas
riquezas. Definitivamente, não alienaremos nossas
riquezas para deixar ao povo só migalhas”, disse.
Pela ética na política
A presidenta também alertou a nação que o reforço da economia brasileira terá que se dar pelo
mercado interno, já que as nações desenvolvidas
estão em dificuldades e continuarão assim por mais
alguns anos e seguirão adotando medidas protecio-

nistas. “No curto pra- “O governo Lula reprezo, não contaremos senta a transição de um
com a pujança das paradigma: de um Estado
economias desen- privatizante, inspirado nos
volvidas para impul- dogmas neoliberais, para
sionar nosso cresci- um Estado republicano
mento. Por isso, se que colocou o social em
tornam ainda mais seu centro para atender
importantes nossas a demanda da população
próprias
políticas, mais destituída. ”
Leonardo Boff
nosso próprio mercado, nossa própria
poupança e nossas próprias decisões econômicas”,
salientou.
“Nosso país precisa ainda melhorar a conduta e
a qualidade da política. Quero empenhar-me, junto
com todos os partidos, numa reforma política que
eleve os valores republicanos, avançando em nossa
jovem democracia”, discursou.
A petista também reforçou seu compromisso com
a liberdade de imprensa, de expressão e de credo.
“Quem, como eu, lutou pela democracia e pelo direito
de livre opinião arriscando a vida; quem, como eu e
tantos outros que não estão mais entre nós, dedicamos toda nossa juventude ao direito de expressão,
nós somos naturalmente amantes da liberdade. Por
isso, não carregarei nenhum ressentimento. Disse e
repito que prefiro o barulho da imprensa livre ao silencio das ditaduras”, frisou.

Dilma, um projeto dos petroleiros

Somente quem acompanhou
a Petrobrás nos anos do governo
FHC sabe o que representou a retirada do Estado do setor petróleo,
a gigantesca redução do quadro
da estatal, da repressão aos trabalhadores e das inúmeras tentativas
para enfraquecê-la para, posteriormente, privatizá-la.
Lula foi a ruptura com os ideais
neoliberais que não defendiam os
interesses do Brasil e de seu povo,
mas queriam manter a desigualdade entre pobres e ricos.
Após viver a experiência de governos tão diferentes, a Federação Única dos Petroleiros e seus sindicatos filiados, entre eles o Sindipetro PE/PB, declararam apoio à candidatura de Dilma
Roussef, representante da continuidade das mudan-

ças iniciadas por Lula rumo a um Brasil de justiça social que sabe distribuir suas riquezas para todos os
brasileiros. Ganhamos todos os que desejam um País
justo, desenvolvido e solidário. Parabéns, petroleiros!
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