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ASSEMBLEIA GERAL - ACT 2015
DATA: 19 DE NOVEMBRO DE 2015 (QUINTA-FEIRA)
NA SEDE DO SINDICATO, EM SANTOS, E NA SUB-SEDE, EM SÃO SEBASTIÃO

17h30 | PRIMEIRA CHAMADA |18H - SEGUNDA CHAMADA

PAUTA | Deliberar proposta de ACT da Petrobrás |
Nesta quinta-feira (19 de novembro), o Sindicato dos
Petroleiros do Litoral Paulista realizará assembleia para
analisar a proposta da Petrobrás para o Acordo Coletivo
de Trabalho. Mais uma vez a Petrobrás apresentou
numa proposta de Acordo Coletivo que não atende as
necessidades da categoria, muito menos dos aposentados
e pensionistas, sempre deixados de lado pela empresa
nas negociações.
Depois de tentar enrolar os trabalhadores, e oferecer
o valor do IPCA, pagos à diretoria da empresa em março
(8,11%), a Petrobrás oferceu o IPCA do mês de setembro
(9,53%), sem nenhum ganho real. A Petrobrás quer rever
o Benefício Farmácia, modificando o atual formato,
provavelmente adequando-o ao plano de negócio do
Bendine e Governo Federal, que aponta para diminuição
de gastos com o trabalhador. Desta forma não tem jeito,
a FNP e a diretoria do Sindipetro-LP indicam rejeição à
proposta.
Em greve desde o dia 29 de outubro, os petroleiros do
Litoral Paulista e das bases da FNP começaram uma
revolução, que resultou em duas vitórias para a categoria:
A Petrobrás teve que ceder aos trabalhadores e voltar a
negociar, uma vez que ficaram um longo período ignorando

as pautas dos trabalhadores. E, o mais importante,
conseguimos unificar a luta no dia 1º de novembro,
com adesão das bases da FUP, graças à cobrança dos
trabalhadores, que perceberam que se os petroleiros não
endurecessem a negociação, perderíamos direitos e pela
primeira vez assumiríamos um ACT rebaixado.
Os aposentados e pensionistas estão de parabéns
pelo avanço das negociações. Muitos estão colaborando
nas entradas das unidades, reforçando os piquetes e
participando das assembleias, mas a categoria precisa
ainda mais de nosso apoio nas mobilizações.
A proposta da Petrobrás pode ser lida na íntegra no site
oficial do Sindicato (sindipetrolp.org.br).
Como segue a tradição, a votação acontecerá na sede,
na sede do Sindipetro-LP, em Santos (Av. Conselheiro
Nébias, 248 – Vila Mathias -Santos) e na sub-sede de São
Sebastião (Rua Auta Pinder, 218 - Centro- São Sebastião)
em primeira chamada, às 17h30, e em segunda chamada,
às 18 horas.
A FNP indica sua rejeição e convoca a a categoria para
lotar as assembleias e derrotar esta proposta de forma
contundente.
Participem!

QUEM BOICOTA A PETROBRÁS
NÃO SÃO OS TRABALHADORES
Quem boicota a Petrobrás não são os trabalhadores
petroleiros, nem o povo. Quem está boicotando são
maus governantes e parlamentares. A prioridade dessa
gente não é a Nação.
Para os que roubaram a Petrobrás queremos
condenação e devolução do dinheiro. Defendemos a
verdade não divulgada na mídia e na imprensa.
A Petrobrás é a empresa que mais descobriu petróleo
nas últimas décadas. Só no pré-sal a companhia
descobriu 60 bilhões de barris, já comprovado, o que
equivale em reais a R$ 12 trilhões, ou seja, quarenta
vezes seu valor de mercado. E ainda dizem que a
Petrobrás está com dificuldade financeira. Quem tem

petróleo tem dólar!
Essas reservas bilionárias garantem 60 anos de
consumo para os brasileiros e também pode ser utilizada
na mudança da matriz energética com o desenvolvimento
do uso da energia limpa, na Educação, na Saúde e na
tecnologia.
A venda de ativos e leilão de petróleo, neste momento
é mais uma tentativa antipatriótica de transferir essa
riqueza que é do povo brasileiro para multinacionais
estrangeiras. Na verdade, trata-se de crime de lesapátria.
A quem interessa esses negócios? Aos brasileiros não
é. Não por acaso que os EUA espionaram a Petrobrás.

DILMA OU AÉCIO? TANTO FAZ.
PROJETO NEOLIBERAL É O MESMO
Dilma abraça o programa do PSDB e aplica um ajuste fiscal brutal contra o povo, cortando gastos da educação,
Saúde e moradia, aumentando os juros pagos aos bancos, que lucram como nunca.
Também utiliza o mesmo método de fazer política, loteando cargos e colocando até mesmo o Ministério da Saúde
no balaio das rifas partidárias, aceitando qualquer indicação do PMDB por uma das áreas mais importantes para
a vida do povo.
Este é o modelo econômico que só serve ao 1% mais rico da sociedade.

ENDIVIDAMENTO DA PETROS REPRESENTA 18%
DO PATRIMÔNIO DO BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)
O endividamento da Petros, que hoje registra mais
de R$ 10 bilhões de déficit técnico, representa 18% do
patrimônio do Benefício Definido (BD). A Petros está
garantida pelas reservas mensais, suas propriedades e
investimentos. Quando os investimentos superam 10% do
total das reservas, cria-se o déficit técnico.
Se o déficit se repetir por três anos consecutivos,
segundo a legislação atual, entra em ação o
equacionamento, que pode acontecer de duas formas:
Cobrando uma contribuição adicional dos participantes;
e, conforme determina a Lei 6435/77, da patrocinadora
(Petrobrás), cuja contribuição deve ser apurada a cada
final de exercício, em percentual das folhas de pagamento
dos empregados, capaz de gerar o valor para cobrir

eventual déficit atuarial apurado na reavaliação anual.
Além disso, a responsabilidade pelos investimentos
da Petros é da Petrobrás, que escolhe o Conselho de
Administração do fundo.
Ainda que no final de ano sejam feitos os reajustes
de precificação de ativos, estes não devem reverter a
tendência atual. Confirmando este cenário, em 2017
deverá ser feito o equacionamento do plano, de acordo
com a legislação.
Portanto, compareça nas assembleias e vamos debater
juntos qual deve ser o nosso posicionamento para
defendermos nossas reservas e a Petros. Queremos saber
quem são os responsáveis pelo endividamento da Petros e
quais os motivos que causaram tal rombo.

AGUARDEM! EM BREVE, FAREMOS UMA REUNIÃO MENSAL EM SÃO SEBASTIÃO
FIQUEM ATENTOS AO PLANTÃO DO DAP:
SEGUNDA-FEIRA - Armando, Caldeira e Arnaldo | TERÇA-FEIRA - Paulo Santos Silva, Eloy, Gonçalves e Armando|
QUARTA-FEIRA - Neusa e Sposito| QUINTA - FEIRA - Gonçalves, Gilberto e Rivaldo |SEXTA-FEIRA - Luizinho e Nivaldo

TELEFONES DO DAP PARA CONTATO (13) 3202 1105 / 99141-6257

