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60 anos!
Parabéns e muito obrigado,
o que queremos dizer neste Comunicado Especial do GDPAPE a todos os empregados,
aposentados, contratados prestadores de serviços e parceiros da PETROBRAS SA e demais
empresas do sistema PETROBRAS que ao longo desses 60 anos dedicaram parte de seu
trabalho, de seu saber e de sua vida à construção de um dos grandes símbolos da determinação,
competência e soberania da Nação Brasileira.

É

Estendemos também essas congratulações e agradecimentos à memória daqueles que não mais estão
entre nós, homenageando suas/seus pensionistas e descendentes. Uma especial e respeitosa
homenagem dedicamos àqueles que partiram no cumprimento de seu dever.
Desnecessário se faz lembrar aqui as históricas e grandiosas conquistas dessa magnífica empresa ao
longo desses seus 60 anos.
Todos sabemos delas, seja porque nelas nos inspiramos respeitosamente para dar-lhes o competente
prosseguimento, seja porque dela orgulhosamente fizemos e ainda fazemos parte, ou seja porque dela
cuidamos para que possam servir de valiosa referência às novas gerações de petroleiros.
Tudo isso fez, faz e sempre fará parte de nossas vidas e da vida de nossas famílias. E por isso também
dizemos aqui o nosso muito obrigado, a todos, incluindo cada cidadão brasileiro que bem sabe da
importância da PETROBRAS para o Brasil. Parabéns e muito obrigado por acolherem e viverem
conosco a realização dessa grande obra brasileira.
O GDPAPE espera que nesta data de justas comemorações a reflexão sobre o seu histórico significado
realce o entendimento de que foram, são e serão as pessoas, e não apenas os interesses financeiros,
os principais responsáveis por essas conquistas e que, como tal, devem ser sempre respeitadas,
mesmo depois que se desligam da empresa e merecidamente se aposentam.
Orgulhosos como pessoas, seja ainda como empregado ou já ex-empregado, guardamos com orgulho
os diplomas e broches que recebemos da PETROBRAS ao completar nossos 10, 20, 30 e até mais
anos de serviços prestados à nossa querida empresa.
O enfrentamento vitorioso do desafio, que sempre inspirou a PETROBRAS, foi uma das lições que nela
aprendemos e é o que hoje nos conduz na busca de justiça quanto aos nossos direitos.
Foi nela que também aprendemos que juntos seremos mais fortes e iremos muito mais longe.
Parabéns a todos e muito obrigado!

Para sempre petroleiros! Para sempre PETROBRAS!

Juntos somos mais fortes e vamos mais longe!
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