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Subsede do Sindipetro-LP
passa a ter atendimento 
médico

Dia 31, Sindipetro e Astaipe 
realizam Assembleia
unificada. Participe!

RESISTIR!
UNIR A CATEGORIA PARA PRESERVAR 
DIREITOS E BARRAR A PRIVATIZAÇÃO 
Começa em setembro a nossa campanha reivindicatória. Os ataques, com a tentativa 
de desmonte e privatização da Petrobrás, se reflete também em ataques aos nossos 
direitos. A empresa virá com tudo e o que definirá nosso destino será a capacidade de 
resistência.

BENEFÍCIO AO ASSOCIADO VENHA AO DEBATE SOBRE PETROS E ACT!

| PÁGINA 4 || PÁGINA 4 |

| PÁGINA 2 |

4
Petros atualiza 
cadastro de
participantes

Veículos usados 
do Sindicato são 
colocados à venda
Com a renovação de 
sua frota de carros, 
o Sindipetro-LP está 
vendendo, por meio 
de lance, os veículos 
usados da entidade. 
Os três carros são da 
série Gol City 2013, 4 
portas, 1.6, com ar-
condicionado, direção 
hidráulica e airbag. 
O lance mínimo 
será de R$ 21 mil e 
o pagamento deve 
ser à vista. O prazo 
final para comparecer 
na sede e realizar 
sua proposta é 25 de 
agosto. 

ATRAVÉS DE LANCE

ATÉ 15 DE SETEMBRO!

A Petros realiza 
através do seu portal, 
até 15 de setembro, o 
recadastramento dos 
participantes dos planos 
Petros 1 (PPSP) e Petros-2 
(PP-2). 
Para ter mais informações 
sobre os documentos 
exigidos e tirar outras 
dúvidas, entre em contato 
com o Sindipetro-LP. Em 
Santos, pelo telefone 
(13) 3202-1105. No Litoral 
Norte, ligue (12) 3892-1484 
/ 3892-5155.

SINDIPETRO-LP E ASTAIPE CONVOCAM 
CATEGORIA PARA DEBATER PETROS E ACT!

O Sindipetro-LP, 
em parceria com a 
Astaipe, realiza no 
dia 31 de agosto, às 
16h30, em primeira 
chamada e às 
17h, em segunda 
chamada, na sede 
em Santos, e por 
vídeo conferência 
para o Litoral 
Norte, Assembleia 
unificada com dois 
pontos principais: 
a participação 
dos aposentados 
e pensionistas na 
campanha do ACT 
2017/2018; e o reflexo 
do Equacionamento 
do Plano Petros 
para a categoria.

Após três anos 
seguidos de déficit 
técnico, causado por 
má administração 
do nosso fundo, 
investimentos 
em negócios não 
rentáveis, corrupção 
e dívida da Petrobrás 
com a categoria, 
os petroleiros terão 
que cobrir o prejuízo 
causado nas contas 
da Petros, que hoje 
pode chegar a R$ 27 
bilhões. 

A direção da 
Petros quer que 
o petroleiro da 
ativa, aposentado, 
pensionista, 
repactuado ou 

Em pauta, início da campanha reivindicatória e equacionamento da Petros. Vamos discutir
o ACT e definir ações políticas e jurídicas para defender os participantes do nosso Fundo

não, pague pelos 
próximos 18 anos 
um adicional a mais 
do que contribui 
hoje  para o fundo. 

O Conselho da 
Petros agendou 
reunião para o 
último dia 17 para 
definir os detalhes 
sobre esta cobrança. 

Por isso, é muito 
importante que 
compareça à nossa 
reunião, quando 
já teremos todas 
as informações 
necessárias sobre 
esta cobrança. 
Participe e 
avise os demais 
companheiros (as)!

DIA 31 TEM ASSEMBLEIA NO SINDICATO, ÀS 16H30! COMPAREÇA!

Desde início de agosto, 
o clínico geral Sérgio Luís 
Jeremias está atendendo 
associados e dependentes 
na subsede do Sindicato, 
em São Sebastião. A 
contratação do médico 
para atendimento no 
Litoral Norte é um pleito 

antigo da categoria e 
compromisso da atual 
gestão do sindicato. O 
atendimento acontece toda 
sexta-feira, das 13h às 
17h. A consulta deve ser 
agendada pelo número 
(12) 3892-1484 ou 3892-
5155.

Para fortalecer categoria, Sindipetro
realiza campanha por novos sócios
O Sindicato iniciou - com 
destaque no Valongo, 
sede da Petrobrás em 
Santos - uma campanha 
de sindicalização. Com 
cartilha dedicada ao 
tema distribuída em todas 
as bases, a diretoria 
vem dialogando com 

a categoria sobre a 
necessidade de fortalecer 
o Sindicato neste período 
de duros ataques. Se 
você conhece algum 
colega aposentado não 
sindicalizado, converse 
com ele. Nosso lema é: não 
fique só, fique sócio!

SINDICALIZAÇÃO!

Associados agora contam com 
atendimento médico na subsede

LITORAL NORTE
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PETROBRÁS 
QUER CADA
UM POR SI

O QUE ESPERAR DA CAMPANHA 
REIVINDICATÓRIA QUE SE APROXIMA?
O ACT se 

aproxima e com 
ele a necessidade de 
preparar a categoria 
para os necessários 
enfrentamentos. Num 
período de forte crise, 
e profundos ataques, 
como demonstram a 
lei de terceirização e 
reforma trabalhista, 
resistir é uma 
necessidade.

A tentativa 
de desmonte e 
privatização da 
Petrobrás não se 
dá “apenas” com 
a entrega do nosso 

pré-sal e venda a 
preço de banana de 
ativos valiosos. Se dá 
também através de 
ataques aos nossos 
direitos. É assim 
que os entreguistas 
pretendem tornar 
a nossa empresa 
atrativa ao mercado 
internacional. E 
assim entregá-la aos 
estrangeiros.

Para nós, 
aposentados e 
pensionistas, a 
empresa não se 
satisfaz mais em 
impor aumento real 

zero. É pouco. O 
alvo agora é atacar 
a AMS, o Benefício 
Farmácia (leia na 
página ao lado) e, 
ao que tudo indica, 
mudanças na forma 
do custeamento do 
convênio médico. 

A política de 
aumento real zero 
será novamente 
colocada na mesa. 
E o equacionamento 
do Plano Petros será 
outro ataque a toda 
categoria. 

Estamos no 
olho do furação! A 

empresa virá com 
tudo e o que definirá 
nosso destino será 
a capacidade de 
resistência da 
categoria petroleira. 
Mais do que nunca, 
precisamos reverter a 
divisão na categoria 
imposta pela 
empresa e colocar 
novamente, com 
força, aposentados, 
pensionistas e ativos 
juntos, firmes, na 
luta em defesa da 
Petrobrás e de nossos 
direitos. Juntos, 
somos mais fortes!

ACORDO COLETIVO

TEMER QUER ATACAR 
CONVÊNIO MÉDICO 
DAS ESTATAIS

EM NOME DO LUCRO

O governo Temer 
prepara um pacote 
de maldades para 
acabar com os planos 
de saúde oferecidos 
por empresas 
estatais. Vazou na 
internet a minuta 
de uma resolução 
atribuída a um 
órgão do Ministério 
do Planejamento, 
Desenvolvimento 
e Gestão. Nele, 
há propostas de 
limites de custeio, 
diferenciação por 
faixa etária, entre 
outros pontos que 

podem inviabilizar 
os serviços de 
assistência à saúde.

Segundo a 
proposta, as estatais 
devem tomar as 
“providências 
necessárias para que 
a previsão constante 
no ACT se limite à 
garantia do benefício 
de assistência à 
saúde, sem previsão 
de qualquer 
detalhamento do 
mesmo”. O objetivo 
é livrar as empresas 
de compromissos 
trabalhistas. Um dos 

A Petrobrás arca hoje com 
70% dos custos assistenciais 
e os empregados com 30%. 
O primeiro impacto dessa 
medida seria um aumento 
significativo do custo 
para os empregados com 
menores salários, afetando 
principalmente aposentados 
e pensionistas, que além de 
terem planos de saúde mais 

caros pela idade, a cada 
ano perdem mais poder de 
compra.

A minuta prevê ainda 
que os gastos das estatais 
com assistência à saúde 
sejam limitados a 8% da 
folha de pagamento de 
ativos e aposentados. 
Levando em conta a 
tendência de redução do 

número de empregados, 
com adesão aos planos 
de demissão voluntária, o 
fato de a inflação médica 
ser maior que os índices 
de inflação praticados 
pela Petrobrás, em pouco 
tempo o limite seria 
alcançado, com reflexo 
direto no contracheque dos 
empregados.

BENEFÍCIO FARMÁCIA

A Petrobrás quer 
impor um novo modelo 
para o Benefício 
Farmácia que acaba 
com o conceito do 
mutualismo, no qual 
a contribuição de 
todos beneficia cada 
um. Hoje, a migração 
para o modelo de 
contribuição opcional 
(o indivíduo banca o 
seu custo) só acontece 
no caso de remédios 
para doenças crônicas.

A proposta atual 
acaba com o sistema 
de reembolso e cria 
a coparticipação dos 
beneficiários no custeio 
de medicamentos 
por meio de entrega 
em domicílio. Além 
disso, as doenças 
agudas não serão 
mais cobertas, 
restando a cobertura 
integral apenas às 
enfermidades crônicas. 
Só nos casos em que 
os custos do tratamento 
de doenças agudas 
ultrapassarem R$ 300 a 
empresa cobrirá parte 
do valor, variando 
de 15% a 70%. Esta 
proposta reduz o 
programa e o torna 
mais caro!

principais ataques 
está na imposição 
da paridade de 
custeio entre a 
mantenedora e 

os empregados, 
incluindo as 
despesas 
assistenciais e 
administrativas.

COMO A MEDIDA AFETA OS PETROLEIROS?

88FIQUE 
LIGADO!

Na próxima edição, 
divulgaremos as 
principais resoluções 
do XI Congresso 
Nacional da FNP, que 
ocorreu no RJ, entre os 
dias 17 e 20 de agosto.

As resoluções 
aprovadas no 
Congresso, sobretudo 
em relação ao 
calendário de lutas e 
pauta reivindicatória, 
incluindo o percentual 
de reajuste salarial a 
ser reivindicado, irão 
orientar a categoria 
sobre quais as 
principais estratégias 
da FNP e seus 
sindicatos.

Temos que estar alerta com os ataques à AMS e ao Benefício Farmácia. Mas sem 
esquecer que são parte do desmonte da Petrobrás. A empresa que defendemos 
está ameaçada e, junto com ela, os nossos direitos.  desafio será combinar a 

luta contra a privatização com a defesa de nossos direitos.
Adaedson Costa, secretário-geral da FNP e coordenador-geral do Sindipetro-LP. 

A participação dos aposentados e pensionistas nas assembleias, 
mobilizações e reuniões é vital. Pedimos a cada companheiro e 
companheira da velha-guarda que venha ao sindicato e traga mais um, 
mais dois associados. A luta será enorme!. 
Armando Munford, coordenador do DAP do Sindipetro-LP.
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e os empregados com 30%. 
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caros pela idade, a cada 
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ativos e aposentados. 
Levando em conta a 
tendência de redução do 
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Subsede do Sindipetro-LP
passa a ter atendimento 
médico

Dia 31, Sindipetro e Astaipe 
realizam Assembleia
unificada. Participe!

RESISTIR!
UNIR A CATEGORIA PARA PRESERVAR 
DIREITOS E BARRAR A PRIVATIZAÇÃO 
Começa em setembro a nossa campanha reivindicatória. Os ataques, com a tentativa 
de desmonte e privatização da Petrobrás, se reflete também em ataques aos nossos 
direitos. A empresa virá com tudo e o que definirá nosso destino será a capacidade de 
resistência.

BENEFÍCIO AO ASSOCIADO VENHA AO DEBATE SOBRE PETROS E ACT!
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4
Petros atualiza 
cadastro de
participantes

Veículos usados 
do Sindicato são 
colocados à venda
Com a renovação de 
sua frota de carros, 
o Sindipetro-LP está 
vendendo, por meio 
de lance, os veículos 
usados da entidade. 
Os três carros são da 
série Gol City 2013, 4 
portas, 1.6, com ar-
condicionado, direção 
hidráulica e airbag. 
O lance mínimo 
será de R$ 21 mil e 
o pagamento deve 
ser à vista. O prazo 
final para comparecer 
na sede e realizar 
sua proposta é 25 de 
agosto. 

ATRAVÉS DE LANCE

ATÉ 15 DE SETEMBRO!

A Petros realiza 
através do seu portal, 
até 15 de setembro, o 
recadastramento dos 
participantes dos planos 
Petros 1 (PPSP) e Petros-2 
(PP-2). 
Para ter mais informações 
sobre os documentos 
exigidos e tirar outras 
dúvidas, entre em contato 
com o Sindipetro-LP. Em 
Santos, pelo telefone 
(13) 3202-1105. No Litoral 
Norte, ligue (12) 3892-1484 
/ 3892-5155.

SINDIPETRO-LP E ASTAIPE CONVOCAM 
CATEGORIA PARA DEBATER PETROS E ACT!

O Sindipetro-LP, 
em parceria com a 
Astaipe, realiza no 
dia 31 de agosto, às 
16h30, em primeira 
chamada e às 
17h, em segunda 
chamada, na sede 
em Santos, e por 
vídeo conferência 
para o Litoral 
Norte, Assembleia 
unificada com dois 
pontos principais: 
a participação 
dos aposentados 
e pensionistas na 
campanha do ACT 
2017/2018; e o reflexo 
do Equacionamento 
do Plano Petros 
para a categoria.

Após três anos 
seguidos de déficit 
técnico, causado por 
má administração 
do nosso fundo, 
investimentos 
em negócios não 
rentáveis, corrupção 
e dívida da Petrobrás 
com a categoria, 
os petroleiros terão 
que cobrir o prejuízo 
causado nas contas 
da Petros, que hoje 
pode chegar a R$ 27 
bilhões. 

A direção da 
Petros quer que 
o petroleiro da 
ativa, aposentado, 
pensionista, 
repactuado ou 

Em pauta, início da campanha reivindicatória e equacionamento da Petros. Vamos discutir
o ACT e definir ações políticas e jurídicas para defender os participantes do nosso Fundo

não, pague pelos 
próximos 18 anos 
um adicional a mais 
do que contribui 
hoje  para o fundo. 

O Conselho da 
Petros agendou 
reunião para o 
último dia 17 para 
definir os detalhes 
sobre esta cobrança. 

Por isso, é muito 
importante que 
compareça à nossa 
reunião, quando 
já teremos todas 
as informações 
necessárias sobre 
esta cobrança. 
Participe e 
avise os demais 
companheiros (as)!

DIA 31 TEM ASSEMBLEIA NO SINDICATO, ÀS 16H30! COMPAREÇA!

Desde início de agosto, 
o clínico geral Sérgio Luís 
Jeremias está atendendo 
associados e dependentes 
na subsede do Sindicato, 
em São Sebastião. A 
contratação do médico 
para atendimento no 
Litoral Norte é um pleito 

antigo da categoria e 
compromisso da atual 
gestão do sindicato. O 
atendimento acontece toda 
sexta-feira, das 13h às 
17h. A consulta deve ser 
agendada pelo número 
(12) 3892-1484 ou 3892-
5155.

Para fortalecer categoria, Sindipetro
realiza campanha por novos sócios
O Sindicato iniciou - com 
destaque no Valongo, 
sede da Petrobrás em 
Santos - uma campanha 
de sindicalização. Com 
cartilha dedicada ao 
tema distribuída em todas 
as bases, a diretoria 
vem dialogando com 

a categoria sobre a 
necessidade de fortalecer 
o Sindicato neste período 
de duros ataques. Se 
você conhece algum 
colega aposentado não 
sindicalizado, converse 
com ele. Nosso lema é: não 
fique só, fique sócio!

SINDICALIZAÇÃO!

Associados agora contam com 
atendimento médico na subsede

LITORAL NORTE
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