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PETR LE  OO O R
especial                                APOSENTADOS E PENSIONISTAS

O Sindipetro-LP convoca todos os associados 
ativos, aposentados e pensionistas a comparecer no 
próximo dia 29 de janeiro de 2015 (quinta-feira) 
na assembleia geral extraordinária que acontecerá 
na nossa sede e sub-sede.

A pauta do dia será  a escolha dos membros da 
COMISSÃO ELEITORAL que conduzirá o Processo 
Eleitoral deste Sindipetro, conforme previsto no 

“Regimento Eleitoral” desta entidade, aprovado na 
A.G.E. de 26/10/11. 

O pleito será realizado nos seguintes horários:
- Sede, em Santos, e plataformas a 1ª chamada 

acontecerá às 17h30 e a 2ª às 18h00
- Sub-sede, em São Sebastião, a 1ª chamada 

acontecerá às 17h30 e a 2ª às 18h00 e às 19h30, 
com 2ª chamada às 20h, para o pessoal da UTGCA.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO REALIZA ASSEMBLEIA DIA 02/02/15
 (SEGUNDA-FEIRA) SOBRE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS 

PAUTA DO DIA: ESCOLHA DOS 
MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL

Será realizada no próximo dia 02 de fevereiro 
de 2015 (segunda-feira) assembleia geral extra-
ordinária com a seguinte pauta do dia:

1. Pagamento de custas e taxas judiciárias 
pelo Sindipetro LP nas ações promovidas por 
seus associados face à Petros e Petrobrás atra-
vés do atendimento jurídico disponibilizado pelo 
sindicato, mediante posterior ressarcimento ao 
Sindipetro pelos associados beneficiados através 
de desconto de referidas custas e taxas de even-
tuais creditos provenientes das respectivas ações 
judiciais;

2. Ressarcimento ao escritório de advocacia, 
José Henrique Advogados Associados, dos valo-
res pagos pelo mesmo em nome dos associados 
do Sindipetro LP para tais fins, para que os asso-
ciados não fossem prejudicados quanto ao trâmi-
te das respectivas ações.

A assembleia acontecerá em dois horários: 
às 17h30, em 1ª chamada, com 2ª chamada às 
18h (para toda a categoria, inclusive platafor-
mas, na sede e sub-sede, com transmissão por 
videoconferência);  e às 19h30, com 2ª chama-
da às 20h, para os trabalhadores da UTGCA.

No próximo dia 29/01 será realizada, às 15h, uma assembleia mensal na sede da Astaipe, lo-
calizada à rua Campos Melo, 223, no Macuco. Na ocasião, o conselheiro da Petros e dirigente do 
Sindipetro PA/AM/MA/AP, Agnelson Camilo  fará palestra sobre as ações de níveis e previdência 

privada.Essa iniciativa aconteceu graças a uma parceria entre a Astaipe e o Sindipetro-LP.



PAGAMENTO DE NÍVEIS PROPOSTO PELA PETROS TIRA DOS 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS NOVE ANOS DE TRABALHO

Após a aprovação do Conselho Deliberativo 
(CD) da Petros sobre os pagamento de níveis 
para os aposentados e pensionistas que estão 
com ações em andamento ou que não tenham 
iniciado processo, muitas pessoas procuraram o 
Sindicato perguntando se a proposta é uma boa 
solução para quem espera receber os valores re-
troativos de 2004/2005/2006.

A FNP, representada pelos conselheiros Silvio 
Sinedino e Paulo Brandão foram contra a propos-
ta da Petros, pois a decisão, incitada pela Fup e 
seus representantes, lesa em nove anos os apo-
sentados e pensionistas. O CD da Petros aprovou 
os pagamentos de níveis, desde que retroativos 
a 1° de setembro de 2013, ou seja, quem aceitar 
a proposta da Petros terá que assinar um docu-
mento abrindo mão dos valores que receberiam 
pelos anos de 2004, 2005 e 2006 em diante.

Além de não receberem o que lhes é devido, 
ao aceitarem a proposta dos pagamentos de ní-
veis retroativos a 2013, serão descontados desse 
valor 10%, que segundo a Petros são relativos a 
pagamentos advocatícios.

Para José Henrique Coelho, advogado que já 
ganhou diversas ações de níveis de associados 
do Sindipetro-LP, a proposta é péssima para a 
categoria. Quem aceitar os termos da Petros re-
ceberá valores entre R$ 5 e R$ 10 mil, diferente 
do que a justiça tem concedido nas ações defe-
ridas. “Já recebemos valores entre R$ 60 mil até 
R$ 150 mil. Mesmo quem entrar hoje com ação 
para receber níveis retroativos a 2010 tem chance 
de ganhar mais do que a Petros está oferecendo”, 
explica.

A Petros desrespeita completamente o que foi 

assinado nos acordos coletivos, ao propor que 
os autores das ações de níveis, aposentados e 
pensionistas, que já carregam consigo prejuízos 
devido à repactuação, desvinculação de reajuste 
salarial com a ativa, e que há anos não recebem 
aumento real, aceitem receber valores inferiores 
ao que lhes é de direito.

Embora saibamos que muitas pessoas preci-
sam urgentemente receber essas ações, é im-
portante que todos entendam que ao aceitarem 
receber os níveis nos termos da Petros as perdas 
serão grandes e os prejuízos incalculáveis.

Cada um sabe de suas necessidades, mas an-
tes de se decidirem em aceitar o acordo para pa-
gamento de níveis, tanto quem já tem ação em 
andamento, ou para aqueles que pretendem en-
trar com ação na justiça, procure o jurídico do 
Sindicato para que seu caso seja analisado.

Atualmente, 73 processos de ações plúrimas, 
que são ações em que há mais de um autor, o que 
equivale a mais de 300 casos individuais, estão 
com previsão de recebimento neste ano, retroati-
vos a 2004.

Outros 33 processos aguardam julgamento do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) e três espe-
ram pela decisão do Tribuna Regional do Trabalho 
(TRT).

Agende um horário com os advogados do Sin-
dipetro-LP para acompanhar seu processo, ou, 
caso ainda não tenha entrado com processo para 
receber seus níveis, marque um horário para que 
nosso corpo jurídico possa avaliar seu caso.

Para agendar uma consulta ligue para o jurídi-
co nos telefones: Sede Santos: (13) 3202-1101. 
Subsede São Sebastião: (12) 3892-1484.

E o ano começou com novidades para os 
alunos das aulas de dança do Sindipetro-LP. 
Agora quem ministra as aulas é a professora 
Isabel Pôrto e o professor Moreno “Silvio”.

Outra novidade é que as aulas serão minis-
tradas todas as terças e sextas-feiras das 20h 
às 22h. 

Os professores ensinarão ritmo de salão, 
como por exemplo, samba, mambo, salsa, bo-
lero e rumba.

Vale lembrar que essa atividade é voltada 
para associados, dependentes e convidados, 
sendo que o último paga uma taxa de inscrição 
para participar.

AULAS DE DANÇA VOLTA COM NOVIDADES


