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PETR LE  OO O R
especial                                APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Em reunião no último dia 22 de outubro, o 
Conselho Deliberativo (CD) da Petros decidiu 
manter em pauta a liberação do pagamento dos 
níveis, não votando na proposta estabelecida 
no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2013-
2014, que garantia os pagamentos dos anos de 
2004/2005/2006 aos aposentados e pensionis-
tas que tiveram ações tramitadas em julgado e 
favorecidas pela justiça.

A decisão foi votada para que o CD possa 
analisar a possibilidade de pagamento para to-
dos os aposentados e pensionistas que tenham 
direito aos níveis, o que inclui também a revisão 
dos benefícios para os que não entraram com 
ações na justiça.

Segundo documento da Petrobrás, direcionado 
à Petros, o impacto financeiro e atuarial (que se re-
fere a cálculos como seguros e fundos de pensões 
coletivos) seria em torno de R$ 2,4 bilhões, o que 
poderia causar um déficit ao plano. Os conselhei-
ros querem que uma empresa contratada analise o 
caso e apontem as vantagens financeiras diretas e 
indiretas, caso existam, e o impacto que os acor-
dos gerariam ao plano. Silvio Sinedino, membro 
do conselho, ressaltou que existe previsão do uso 
do inciso IX do artigo 48 do regulamento do plano, 
que responsabiliza a Petrobrás pela cobertura de 

possíveis déficits da Petros.
Agnelson Camilo, diretor da FNP e suplente de 

Sinedino no conselho, pediu a palavra e lembrou 
aos conselheiros que a Petrobrás não aplicou os 
reajustes adequadamente gerando as tais ações 
judiciais. Para Camilo, é preciso tirar o redutor 
de 10% dos pagamentos dos níveis e o paga-
mento da sucumbência advocatícia, pois isso 
representaria um prejuízo de no mínimo 15%, 
uma injustiça, já que quem causou os prejuízos 
à categoria foi a companhia, que desobedeceu o 
artigo 41 do regulamento da Petros.

O relator do CD sugeriu que fosse estabele-
cida a data de 22/10/2014 como limite para que 
fossem incluídas as ações judiciais em curso 
que serão passíveis de acordo. Com isso, so-
mente serão contemplados pelo acordo que te-
nham sido distribuídas até a data citada.

O Conselho Deliberativo votou e por maioria 
de votos, sendo dois contrários e com a absten-
ção do conselheiro Paulo Brandão, que é autor 
de ação de nível e não pode votar, a pauta sobre 
os níveis foi mantida, assim como a data limi-
te para inclusão de novas ações e solicitação à 
Diretoria Executiva, para que instrua pareceres 
técnicos sobre o impacto dos pagamentos ao 
plano.

PETROS PROPÕE ANALISE PARA QUE 
AÇÕES DE NÍVEIS DE 2004 A 2006 SEJAM 
PAGAS A TODOS QUE TENHAM DIREITO



APOSENTADOS E PENSIONISTAS APROVAM 
REAJUSTE NA MENSALIDADE DO SINDICATO

A noite do dia 23 de outubro, foi palco de três 
assembleias para os petroleiros do Litoral Pau-
lista. A primeira, foi a discussão sobre o reajus-
te nas mensalidades dos associados. Conforme 
amplamente divulgado, uma das plataformas 
políticas da atual gestão era promover um re-
ajuste na mensalidade dos associados ativos, 
aposentados e pensionistas.

A Diretoria do Sindipetro-LP propôs a redu-
ção de 1,125% para 1% nas mensalidades de 
aposentados e pensionistas e 2,6% de descon-

to sobre o salário base dos petroleiros da ativa, 
diferente do que era feito anteriormente onde 
alguns contribuíam também sobre a RMNR e 
adicional de periculosidade.

No decorrer do pleito, foi sugerida a redução 
para 2,5% e os aposentados e pensionistas, 
presentes em grande maioria, aprovaram esse 
índice.

Na ocasião também foi votada prestação de 
contas de 2013 e a previsão orçamentária de 
2015 que foram aprovadas.

O Departamento de Aposentados do Sindi-
petro-LP promoverá um campeonato de tranca 
para associados e dependentes. Os interessa-
dos devem preencher a ficha de inscrição na 
sede do Sindicato de segunda a quinta-feira 
das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00 e às 

sextas-feiras das 8h00 às 12h00 e das 14h00 
às 17h00. Outra alternativa é através do tele-
fone 3202 1105. Os responsáveis pelas inscri-
ções são os colaboradores do DAP, Ornelas e 
Orlando.

O evento acontecerá no mês de janeiro.

DAP ABRE INSCRIÇÕES PARA CAMPEONATO DE TRANCA

SINDIPETRO-LP FAZ PARCERIA COM AGÊNCIA DE  
VIAGENS E GARANTE DESCONTO PARA ASSOCIADOS
O Sindipetro-LP está com parceria com a 

agência de viagens Total Turismo, em São Vi-
cente. Associados do Sindicato terão desconto 
de 3% em pacotes turísticos que 
incluem os serviços de translado, 
hospedagem e aéreo, para des-
tinos nacionais e internacionais. 
Interessados em viajar de ônibus 
terão desconto de 5%, que in-
cluem, além, do veículo, transla-
do e hospedagem.

A agência trabalha em parceria 
com a Decolar.com. Quem prefe-
rir comprar viagens pela internet 
pode acessar o site www.e-agencia.com.br/co-
munidade/totalturismo e garantir seu passeio, 
que a Total Turismo reembolsa o desconto ofe-

recido pela agência ao associado do Sindipe-
tro, o que não é possível pelo site.

No mercado há oito anos, as agentes de 
viagem Elisa Nunes e Angela 
Lima, que atendem na Total Tu-
rismo oferecem ainda pacotes 
de cruzeiros em todas as compa-
nhias. Em breve a Total Turismo 
anunciará pacotes especiais para 
passeios voltados exclusivamente 
para a terceira idade.

A Total Turismo oferece total su-
porte ao viajante, como locação de 
automóveis e seguro viagem. Mais 

informações envie uma mensagem para ange-
la@totalturismo.tur.br. O telefone da agência é 
(13) 3356-0662/0663.



DO ROLEZINHO À OCUPAÇÃO: 32 HORAS 
DE PROTESTOS NO EDIFÍCIO SEDE 

Cerca de 80 aposentados e pensionistas da FNP ocu-
param o Edifício Sede da Petrobrás (Edise), no Rio de Ja-
neiro, no dia 30 de setembro, depois que a presidente da 
estatal, Maria das Graças Silva Foster se negou a recebê-
los. O grupo exigia uma reunião com a chefe do executivo, 
para falar sobre a proposta oferecida no Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) aos petroleiros ativos e que não contem-
plava os aposentados.

O protesto, marcado durante o primeiro seminário de 
aposentados e pensionistas da FNP, realizado no dia 29, 
seria apenas um “rolezinho” pelo prédio, mas depois de 
terem sido barrados violentamente pelos seguranças da 
empresa ao tentarem subir ao 23º, onde fica o escritório 
de Foster, os manifestantes decidiram só sair do prédio 
depois que ela os recebesse.

A ocupação foi então declarada. O RH tentou negociar 
com o grupo, e na tentativa de dissuadi-los a deixarem o 
prédio, impediram a entrada de colchonetes e produtos de 
higiene, como escovas e pasta de dente, sabonetes e rou-
pas íntimas.

Mesmo com todos os contra, o grupo foi irredutível, 
principalmente as mulheres, que foram perguntadas várias 
vezes se queriam ir para o hotel onde estavam hospeda-
das, mas ficaram firmes no protesto. Para a maioria, que 
já esperam há anos por pagamentos de processos contra a 
Petros, reajuste de níveis etc, o momento era único e talvez 
definitivo para alguns. Desde 2004, alguns até antes desse 
ano, aposentados e pensionistas do Brasil todo aguardam 
por indenizações já concedidas pela justiça, mas que a 
empresa insiste em recorrer em todas as esferas judiciais. 
Muitos morreram sem usufruir seus direitos, deixado os 
processos para seus cônjuges e esses para seus filhos e 
netos.

A noite passada no Edise foi de muito desconforto e 
privações. Sem sofás, cadeiras ou qualquer objeto que ga-
rantisse um mínimo de conforto, alguns idosos dormiram 
no chão de mármore frio, outros passaram a noite acor-
dados. No dia seguinte, alguns tiveram que passar pelo 

médico da empresa, que, segundo seguranças do edifício, 
recomendou ao RH que tomassem providencias, pois de-
vido ao estresse e falta de estrutura, a saúde de muitos já 
apresentavam complicações. Pressão alta, pernas e pés in-
chados, dores nas costas e tosse eram só alguns sintomas 
apresentados por parte do grupo.

A repercussão do ato dos aposentados chamou a aten-
ção da imprensa nacional e internacional, estampando 
suas caras em sites e noticiários no horário nobre das tvs 
e rádios. Em solidariedade aos manifestantes que ocupam 
o Edise, os petroleiros das refinarias de Alagoas e Sergipe, 
Amapá, Pará, Amazonas e Manaus, Rio de Janeiro, São 
José dos Campos e Litoral Paulista, fizeram paradas de 
uma hora, a cada troca de turno, até que a presidente re-
solvesse receber uma comissão dos aposentados.

Depois de 32 horas de ocupação, o diretor do Corpora-
tivo e de Serviços, José Eduardo de Barros Dutra, segundo 
na hierarquia da Petrobrás, disse que se encontraria com 
uma comissão da FNP no dia 7 de outubro, desde que to-
dos deixassem o prédio até às 18h do dia 1º. Sem mais 
forças para continuarem com o protesto, a maioria votou 
para que a proposta fosse aceita, terminando assim uma 
ocupação histórica, marcada pela força dos aposentados e 
pensionistas e pela truculência do coorporativo da Petro-
brás, que em nenhum momento ponderou a situação.

Bastavam alguns minutos com um grupo dos aposen-
tados para que nada disso tivesse acontecido. Mesmo com 
a ocupação declarada, a empresa poderia ter considera-
do o fato de o grupo ser formado por idosos, alguns com 
mais de 80 anos. Homens e mulheres que construíram a 
companhia que existe hoje, negando a eles um mínimo de 
dignidade frente ao desejo e direito de protestarem. Trata-
ram o grupo como arruaceiros. Alguns funcionários que 
trabalham no edise passavam ofendendo o grupo, sem ao 
menos olharem para as faixas que traziam ou ouvirem o 
que falavam. Venceu a persistência. Já a paixão pela com-
panhia, que muitos defendem com garra e guardam boas 
recordações dos áureos tempos, ficou um pouco menor.



AULA DE DANÇA DO SINDIPETRO-LP 
ATRAI CADA DIA MAIS PARTICIPANTES

Com o intuito de proporcionar bem estar a categoria 
o Sindipetro-LP, através da psicóloga Marcella Quadros 
Moretti, criou um grupo terapêutico. Essa novidade visa 
proporcionar uma oportunidade de compartilhar experiên-
cias, sentimentos e opiniões com o intuito de favorecer o 
autoconhecimento, possibilitando respostas para questio-
namentos internos. E buscando, assim, o descobrimento e 

desenvolvimento de novas atitudes e potencialidades.
Os encontros serão semanais, as quintas-feiras, com 

duas horas de duração, das 14h30 às 16h30. As turmas 
serão sempre compostas por dez pessoas. 

Os interessados devem fazer a inscrição antecipada-
mente na recepção da sede ou através do telefone 3202 
1100, com a funcionária Vilma.

SINDIPETRO-LP AGORA CONTA COM GRUPO
 TERAPÊUTICO PARA SÓCIOS E DEPENDENTES

A aula de dança do Sindipetro em Santos tem atraído a 
cada dia mais pessoas. Na aula inaugural mais de 30 pesso-
as participaram da atividade. Na segunda aula o número de 
participantes cresceu, induzido pela repercussão positiva 
da iniciativa do Sindicato e principalmente pela propaganda 
boca a boca dos alunos. E desde o ínício tem sido assim, o 
número de participantes não para de crescer.

Para o professor Daniel Ribeiro, responsável pela tur-
ma, o grupo tem evoluído a cada aula. “Recebemos aqui 
pessoas que nunca dançaram, outros que já praticam há 

bastante tempo, mas todo mundo acompanha da mesma 
forma, se aquecendo na primeira hora e se soltando o cor-
po na segunda parte”, conta.

As aulas de dança são ministradas todas as terças, das 
19h às 21h, na sede do Sindicato, na Avenida Conselheiro 
Nébias, 248, na Vila Mathias.

A aula é grátis para associados do Sindipetro-LP e seus 
dependentes. Convidados dos sócios pagam R$ 10 de ins-
crição e devem chegar às 18h30 para preencherem a ficha 
do curso.


