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DATA: 23 DE OUTUBRO (QUINTA-FEIRA) 

No próximo dia 23 de outubro (quinta-feira) será realizada assembleia geral para deliberar 
os seguintes temas: prestação de contas referente ao exercício de 2013, previsão orçamen-
tária referente ao exercício de 2015 e redução da mensalidade dos associados. A assembleia 
acontecerá em dois horários: às 17h30, em 1ª chamada, com 2ª chamada às 18h (para toda 
a categoria, na sede e sub-sede, com transmissão por videoconferência) e às 19h30, com 2ª 
chamada às 20h, para os trabalhadores da UTGCA. Não deixe de participar!

SINDIPETRO-LP CONVOCA CATEGORIA 
PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL

Horários: às 17h30, em 1ª chamada, com 2ª chamada às 18h (para toda a 
categoria, na sede e sub-sede, com transmissão por videoconferência)

O RH Corporativo da Petrobrás promoverá no próximo dia 03 de novembro (segunda-
feira),  às 10 horas, na sede, em Santos e por videoconferência, em São Sebastião, uma 
apresentação sobre o Benefício Farmácia. 

O intuito do evento é abordar aspectos gerais do novo modelo do benefício e esclarecer dú-
vidas. Na ocasião, uma equipe multidisciplinar do RH da empresa estará presente para atender 
ativos, aposentados e pensionistas. O Benefício Farmácia veio num pacote de proposta de ACT 
em 2013 e vem gerando quationamentos quanto ao atendimento e abragência.

FIQUE ATENTO! SINDIPETRO-LP SEDIARÁ  
PALESTRA SOBRE BENEFÍCIO FARMÁCIA

LOCAL: SEDE (Santos) E SUB-SEDE (São Sebastião)



REUNIÃO DA FNP COM DUTRA GARANTE 
PARCELAMENTO DE 12 A 18 MESES 

A comissão da FNP que representa os aposentados que 
ocuparam o edifício sede da Petrobrás, no Rio de Janeiro, na 
última semana de setembro, a espera de uma reunião com a 
presidente da estatal, Graça Foster, foi recebida na sala de im-
prensa da empresa para falar com o diretor do Corporativo e de 
Serviços, José Eduardo de Barros Dutra.

Dos itens reivindicados, somente os pagamentos dos ní-
veis 2004, 2005 e 2006 foram incluídos no ACT de 2014-2015, 
onde a empresa se comprometeu a envidar esforços junto a 
Petros para que a entidade pagasse a dívida dos aposentados 
que já entraram com ação e ganharam, para os que estavam 
com ações em andamento e os que ainda não entraram na jus-
tiça, para de a concessão dos benefícios.

Marcada para as 10h do último dia 7 de outubro, o grupo, 
composto por diretores dos Sindicatos da FNP, Aepet, Fenaspe, 
Ambep, Astaipe e advogados das instituições que representam 
os petroleiros da ativa e aposentados, passaram as cobranças 
da categoria e que já haviam sido discutidas no Grupo de Tra-
balho, instituído em outubro de 2013 e extinto em janeiro de 
2014 pelos analistas da empresa. Entre outras reivindicações, 
a categoria pedia o fim da política de remuneração variável, ga-
nho real de salário para toda categoria e percentuais relativos às 
RMNRs dos ACTs de 2007 a 2012.

Dutra e o RH corporativo ouviram os representantes, que 
criticaram a postura da empresa, e em particular de alguém 
do alto escalão que proibiu a entrada de colchonetes para os 
aposentados durante a ocupação, obrigando-os a passarem a 
noite no chão frio.

Outra reivindicação pedia que a empresa contemplasse os 
aposentados por igual nos ACTs, sem distinção com o pessoal 
da ativa. A FNP quer também que os pagamentos de níveis se-
jam feitos a todos, mesmo para aqueles que perderam a ação 
na justiça. 

O diretor do Departamento dos Aposentados e Pensio-

nistas, Gervásio Fernandes, questionou a diferença da Pe-
tros, paga às pensionistas que repactuaram, mas que não 
foi repassado para as demais. Os representantes do RH 
disseram que irão analisar a situação, mas não garantiram 
o pagamento.

Depois de ouvir todas as propostas dos representantes dos 
trabalhadores, o diretor do Corporativo disse que o que havia 
sido acordado entre a categoria deveria ser seguido, o que foi 
rebatido pelos presentes, que lembraram Dutra que os paga-
mentos dos níveis já havia sido incluído no regulamento da 
Petros BD, no artigo 41 e não cumprido.

O aumento das parcelas referente ao pagamento em du-
plicidade feito pela Petros aos aposentados e pensionistas foi 
uma conquista da FNP nesta reunião. A devolução do valor será 
dividida em no mínimo 12 e no máximo 18 parcelas, depen-
dendo da renda do assistido pela instituição, de forma que não 
comprometa a renda consignável.

Ficou claro para a FNP, como também reconheceu Dutra 
e o RH, que seria possível mais avanço nas negociações se a 
proposta da empresa não tivesse sido aprovada pela categoria. 
A manifestação dos aposentados e pensionistas no edise foi 
uma mostra da garra da categoria, representada pelos seus an-
tecessores, que desde o começo da Petrobrás já brigavam para 
garantir os direitos, hoje usufruídos por todos os funcionários 
do Sistema Petrobrás.

Foi com a organização do primeiro seminário dos aposen-
tados e pensionistas da FNP, com os “rolezinhos”, ocupação 
do edise e com a pressão dos ativos nas unidades, que se so-
lidarizaram com a causa dos aposentados, que a reunião foi 
marcada. A ativa deve a eles um engajamento mais contun-
dente no próximo ACT. A luta de hoje dos aposentados será a 
do pessoal da ativa no futuro, sendo que muitos que aderiram 
o PIDV já sentem a dura realidade de só terem a aposentadoria 
para receber no começo do mês.

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE



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.


