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GT: APOSENTADOS SE REUNEM
COM GERÊNCIA DA PETROBRÁS
No último dia 24 de setembro os representantes dos aposentados e pensionistas, que compõem a Federação Nacional
dos Petroleiros (FNP), estiveram na sede da Petrobrás, no Rio
de Janeiro, para participar de uma reunião com o gerente do
RH corporativo, Antônio Sergio Oliveira Santana.
Esse encontro se deu após pressão da FNP, através da
Coordenação da Secretaria de Aposentados da FNP, representada pelo companheiro Gervásio Fernandes e da Coordenação da Secretaria de Aposentados do Sindipetro-RJ
representada pelo companheiro Roberto Ribeiro cobrando
da empresa a situação do GT e um posicionamento em
relação as demandas requeridas anteriormente.
Diante da posição dos representantes da nossa Federação,
a gerência da estatal se comprometeu a unir esforços junto à
Petros para que seja aprovada no Conselho deliberativo a revisão da concessão de níveis dos anos 2004,2005 e 2006.
A empresa também se comprometeu a agilizar os pagamentos das ações de nveis que já foram julgadas e aprovadas e aquelas que ainda estão tramitando. Além disso, o
gerente do RH também se comprometeu a se manifestar

junto a Petros para revisar com as ações de níveis para
quem não entrou com ação judicial.
Níveis
A cláusula 181ª do ACT 2013-2015, que concede aos
aposentados os níveis de 2004/2005/2006, é consequência direta da mobilização organizada no final do ano passado pela FNP, quando aposentados e pensionistas de diversas bases da federação ocuparam o saguão do Edise-RJ e
exigiram o fim das discriminações e a valorização concreta
dos empregados responsáveis pelo sucesso da empresa
ao longo desses 60 anos de atividade.
Após as manifestações a presidente da Petrobrás, Maria das Graças Silva Foster instituiu um grupo de trabalho
(GT), composto por Antônio Sérgio Oliveira Santana, Gerente Executivo do RH; Mauricio França Rubem, Diretor
de Seguridade da Petros; Marcos Antonio Silva Menezes,
Gerente Executivo de Contabilidade; Nilton Antonio de Almeida Maia, Conselheiro da Petros; Lázara Moreira dos
Santos, Ass. da Presidência; Nelson Sá Gomes Ramalho,
Gerente do Jurídico/JC&S.

SINDIPETRO-LP AGORA CONTA COM GRUPO
TERAPÊUTICO PARA SÓCIOS E DEPENDENTES
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 experiências, sentimentos e opiniões com o intuito de favorecer o
autoconhecimento, possibilitando respostas para questionamentos 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 antecipadamente na recepção da sede ou através do telefone 3202
1100, com a funcionária Vilma.

ASSOCIADOS E DEPENDENTES PODEM CONTAR
COM SERVIÇOS DE SAÚDE EM NOSSA SEDE
Os associados e dependentes do Sindipetro-LP podem contar com os serviços de saúde disponíveis em
nossa sede, em Santos. O nosso ambulatório passou
por uma grande reforma onde foram adquiridos equipamentos de ponta para melhorar o atendimento. Além
disso, foi contratada uma profissional especializada em
endodontia (tratamento de canal) o que contempla uma
demanda antiga dos nossos associados, já que muitos
reclamavam dos descontos feitos pela AMS e por consequência a diminuição da margem consignável. Confira abaixo os horários de atendimento:
Juliana Galvão (Téc. Enfermagem) e Marcela Moretti (psicóloga) - de segunda a quinta-feira das 8h00
às 12h00 e das 14hh0 às 18h00 e às sextas-feiras das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Deborah (Assistente Social) - Atendimento 24 horas
Marcela Moretti (Psicóloga) - de segunda a quintafeira das 8h00 às 12h00 e das 14hh0 às 18h00 e às sextas-feiras das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Dra. Laís (Endodontista) - Segunda, Terça e Quinta, das
14h às 18h e às Quartas, das 8 às 12h e das 14h às 18h
Dr. Ivan Stefani (Clínico Geral) - Segunda à Quinta,
das 16h às 18h e às Sextas das 15h às 16h40
Os atendimentos devem ser agendados previamente
através do telefone 3202 1100, de Segunda a Quinta das
8h às 12h e das 14h às 18h e às Sextas das 08h às 12h
e das 13h às 17h.

GRUPO DE OPOSIÇÃO USA DADOS ANTIGOS DE ASSOCIADOS
PARA ENVIAR APOIO A CANDIDATOS POLÍTICOS
O Sindipetro-LP tem recebido telefonemas e mensagem
por e-mail de associados reclamando o envio de propaganda
política para suas casas e, que por conter número de matrícula dos associados ao Sindicato, dão a entender que a
correspondência foi enviada pela entidade.
Informamos que, embora conste na referida correspondência nomes de petroleiros indicando candidatos a deputado federal e estadual, o envio não foi feito pelo Sindipetro.
O Sindicato só soube dos envios depois que as reclamações
chegaram. Sendo assim, reafirmamos que o Sindipetro não
enviou propaganda, não forneceu os dados cadastrais de associados, muito menos pagou pelas postagens.
O apoio a candidatos é um ato legítimo, qualquer pessoa
tem esse direito. O que nos leva a alertar os associados é
o fato de terem usado informações do banco de dados do
Sindipetro, sem autorização da diretoria, muito menos sem
o aval da categoria.
Alguns nomes que constam na correspondência já fizeram parte de diretorias em gestões anteriores e hoje fazem

oposição ao grupo da situação, o que nos leva a conclusão de
que o banco de dados foi copiado indevidamente por alguém,
que se aproveitando da posição que ocupava, decidiu compartilhar informações confidencias para benefício próprio, ou
de um grupo, como parece ser o caso. Embora tenham “tentado” apagar o número de matrícula com caneta preta, fica
evidente o uso indevido de informação exclusiva do Sindicato
para fins eleitoreiros. Até mesmo a formatação da etiqueta
usada não é mais a que o Sindicato utiliza para envio de cartas aos associados.
Seguem os nomes dos petroleiros que usaram dados do
Sindipetro para promover a campanha de seus candidatos:
Anderson Pereira, Antonio C. Sposito,Antonio G. Cabral, Arcídio Martins, Argemiro Antunes, Armando C. Munford,Benedito
Eloi,Edmur Caldeira, Eduardo G. Ozorio, Flávio Bartoloto,João
Cravo,José Gonçalves, José Viana,Luiz C. Gonçalves,Maurício
R. Moura, Neusa D. Martire, Nilton P. Garcia,Niryam S. Alcântara, Paulo S. Silva,Rivaldo Ramos,Sérgio H. Guimarães,Valdir
Lopos e Vicente M. de Lima.

