
PETR LE  O
O

O R
       /facebook.com/sindipetrolp/                 /sindipetro na escuta - 99137 - 8145/           /www.sindipetrolp.org.br/                 /edição n° 101 - agosto de 2015/

Boletim

Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista
Gestão 2015 -2018

A categoria está de parabéns pela greve 
de 24 horas, realizada no dia 24 de julho. 
Nacionalmente, a promessa de um forte 

movimento nacional contra a privatização da 
Petrobrás se confirmou. De norte a sul do país, 
os trabalhadores cruzaram os braços contra os 
ataques do governo federal e da velha direita. 

A categoria disse não ao plano de 
desinvestimento, demissões e venda de ativos. 
Também se enfrentou com o projeto de lei do 
Senado de José Serra, que pretende acabar com 
a participação de 30% da Petrobrás no modelo de 
partilha e como operadora única do pré-sal. Assim 
como diversas categorias que resistem com greves 
e paralisações, demos um claro recado: a conta da 
corrupção não é nossa e não iremos pagá-la!

O Litoral Paulista teve uma das adesões 
mais fortes em todo país. Entraram em greve os 
petroleiros da RPBC, UTE Euzébio Rocha, terminais 
Alemoa, Pilões e Tebar, da Transpetro, UTGCA, 
em Caraguatatuba, e Edifício Valongo, em Santos, 
onde houve trancaço. Nem gerente entrou.

Os trabalhadores do TECUB (Terminal de 
Cubatão), da BR Distribuidora, representados 
pelo SindMinérios Santos, também se 
incorporaram à greve com uma forte mobilização. 
O carregamento de combustíveis dos caminhões 
foi suspenso até meia-noite.

Além disso, após anos de isolamento, 
tivemos o apoio de diversas entidades. Esta 
solidariedade foi importantíssima para garantir 
uma greve forte em diversas bases. SindMinérios 
Santos, Sindicato dos Metalúrgicos da Região, 
Sindicato dos Bancários de Santos, Sindicato 
dos Metroviários de São Paulo, Sindserv Santos, 
Intersindical, CSP-Conlutas e Assembleia 
Nacional dos Estudantes – Livre (ANEL) estiveram 
presentes, pois entendem que está luta não é só 
da categoria, mas sim de todo os brasileiros.

PRÓXIMOS PASSOS
A greve do dia 24 foi um primeiro passo 

importante para barrar os ataques à empresa. Mas 
precisamos avançar na organização da categoria e 
levar a bandeira por uma Petrobrás 100% Estatal a 
toda sociedade. 

Mesmo com todo o ataque da imprensa, 61% 
da população é contra sua privatização. O grande 
problema é que estão vendendo nossa empresa com 
outros nomes. Terceirização, venda de ativos e leilão 
são medidas privatizantes, mas a população não 
sabe disso. Precisamos ser multiplicadores desta 
luta.

Neste sentido, em seu 9° Congresso, a FNP 
aprovou a distribuição massiva de cartilhas a toda 
sociedade revelando qual a verdadeira situação 
da companhia. Em nossa base, iremos ampliar a 
distribuição das cartilhas já entregues à categoria 
para toda a população. Queremos nas escolas, 
universidades, nos terminais rodoviários, enfim, 
em todos os locais de grande circulação, entrar em 
contato com os trabalhadores e mostrar o que de 
fato se passa na maior empresa do país.

EM CARTA À FUP E DEMAIS ENTIDADES, FNP 
DEFENDE COMANDO NACIONAL DE GREVE

Somada à campanha de conscientização junto à 
sociedade, precisamos também avançar em nossa 
própria organização. O principal instrumento para 
arrancar conquistas segue sendo a mobilização 
direta, segue sendo a união da classe trabalhadora.

Uma lição importante da greve é de que só a 
unidade de toda a categoria será capaz de fazer 
frente aos ataques sofridos pela Petrobrás. Para 
barrar o desinvestimento e o PL de Serra, garantindo 
ainda um ACT digno com a manutenção e avanço 
de direitos, é preciso avançar na consolidação e 
organização da necessária unidade dos petroleiros 
de todo o país.

Por isso, no início deste mês, a FNP enviou carta 

(confira em sindipetrolp.org.br) aos 17 sindipetros, 
FUP, FENASPE, AEPET e demais organizações 
representativas da categoria chamando à unidade 
de todos os petroleiros. Para isso, a entidade 
defende três iniciativas: a formação de um 
comando nacional de greve; calendário unificado 
de mobilizações e mesa única de negociação. 
A sugestão da FNP é de que essa proposta seja 
discutida em uma Plenária Nacional no dia 29 de 
agosto.

O Sindipetro-LP tem se posicionado 
abertamente a favor da unidade da categoria. No 
dia 20 de julho, quando a categoria deliberou pela 
greve em assembleia, também foi aprovado um 
chamado às entidades sindicais, associações de 
petroleiros e ao representante dos trabalhadores no 
Conselho de Administração (CA) para que juntos 
formem um Comando Nacional de Mobilização. 

O Sindipetro-RN, filiado à FUP, também lançou 
uma carta às entidades defendendo a unidade 
da categoria com a formação de um comando. 
Saudamos a iniciativa dos companheiros e 
esperamos que essa iniciativa seja seguida pelas 
demais entidades. Aos trabalhadores de todo o 
país, pedimos que cobrem de suas direções que 
realizem um esforço efetivo por essa unidade.

“Não queremos mais a defesa da unidade 
apenas no discurso, é preciso demonstrar na 
prática que existe disposição. Por isso, estou 
ligando para os presidentes e coordenadores de 
todos os sindicatos com a finalidade de defender 
essa unidade. As divergências existem, mas não 
podem ser maiores do que a defesa da empresa, e 
defesa dos nossos empregos. Não se trata apenas 
de uma luta salarial ou por mais direitos, se trata 
da defesa do maior patrimônio do país. Se não 
houver Petrobrás, não haverá federações e nem 
sindicatos de petroleiros. A hora é agora”, afirmou 
Adaedson Costa, coordenador geral do Sindipetro-
LP e secretário-geral da FNP.

GREVE EM TODO PAÍS APONTA O CAMINHO
UNIÃO DA CATEGORIA É A ÚNICA SAÍDA PARA DERROTAR O 

DESINVESTIMENTO E A ENTREGA DO PRÉ-SAL!
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EDISA
Era caguete, sim!
Ai se Bezerra da Silva estivesse vivo! Estaria milionário porque  a música dele não 
sai de moda. Durante a greve do dia 24, no Edisa, tinha petroleiro dedo de gesso en-
viando mensagem para supervisor informando quem estava aderindo o movimento, 
que horas chegou, que horas foi embora. Tá tudo registrado, malandragem. Será 
injustiça se esta pessoa não receber promoção, avanço de nível. Pena que não será 
um reconhecimento por competência, mas sim por deduragem... Era caguete, sim! 

Acordou com o Galo
Não estamos falando do Atlético/MG, mas sim de supervisor do EDISA, do Compar-
tilhado, que, para não passar vergonha no dia da greve de 24 horas, chegou 5h27 só 
para não ter que dar de cara com as faixas, os panfletos e com a categoria em greve. 
Quer entrar para trabalhar? Abaixa a cabeça e entra no meio da galera a partir das 7 
horas...

Hora do rango é sagrada
LÁ no prédio tem controle pra tudo. Só não controlam chefia que bate ponto atrasa-
do. A peãozada tem sofrido um bocado. O controle de ponto no refeitório do  3º andar 
vem acabando com a tranquilidade de todo mundo na hora do rango. Antes dessa 
novidade, tava tudo numa boa, clima organizacional bom, espaço de descontração 
ao longo do estresse diário, foi tudo por água abaixo. Zero de Gestão de Pessoas, 
Zero de ambiência organizacional, Zero de Progresso, é só Retrocesso... A rapaziada 
que usa o refeitório é tudo profissional, basta ver os resultados e metas cumpridas. 
Vamos parar com isso porque a hora do rango é sagrada, como dizia minha avó.

MEXILHÃO
Quem não tem colírio, usa óculos escuros
Dia desses um trabalhador teve que desembarcar por conta de uma conjuntivite da-
quelas. Só que o que mais surpreendeu a galera é que esse companheiro viajou em 
um voo comum com todo mundo junto. Até mesmo os mais leigos sabem que essa 
doença é infectocontagiosa e que o certo seria ele estar sozinho. Quero entender 
qual o logico disso? Transporta um e deixa todo mundo ou economiza e contamina 
a força de trabalho?

Nessa bumba eu não ando mais
Um grupo de operadores da sala de controle que está embarcando esporadicamente 
e aguarda acordo sindical para ser desimplantado e iniciar regime de turno em terra 
anda pra lá de incomodado com a “economia de palito” da empresa. Eles são obri-
gados a partilhar transporte com um monte de gente, em horários diferenciados e 
às vezes levam uma hora para chegar em casa. A coisa parece bumba de lotação. Tá 
mais fácil ir a pé do que usar o transporte. Vamos cumprir o que foi prometido em 
mesa e parar de abusar da rapaziada.

MERLUZA
Só Jesus na causa
Tem um Gerente que resolveu limar tudo que é custo nas plataformas. A última do 
cara  é promover o  desembarque de dois profissionais que são os socorristas, um 
mantenedor é o profissional de educação física. Numa situação de emergência só 
dependemos do enfermeiro. E se acontecer algo com o enfermeiro? Só Jesus? Para 
tentar amenizar esse absurdo, esse cidadão disse que vai rolar um treinamento com 
alguns residentes para assumirem o posto. Haja falta de comprometimento com a 
saúde e segurança.

Tá vazando tudo
A coisa anda pra lá de ruim em Merluza. O mês de julho foi campeão em vazamentos 
com exposição a agentes químicos. A coisa foi tão feia que doze trabalhadores foram 
expostos e muitos deles tiveram que fazer exame de urina ácido transmucônico. A 
gerentadada anda querendo amenizar a situação e tem propagado aos quatro ventos 
que foi  um pequeno vazamento. Se foi tudo tão lindo por que não houve divulgação? 
Por que o Sindicato não soube de nada? Outras perguntas pairam no ar. Será que 
teremos investigação do incidente? Cadê o QSMS? Com a saúde de trabalhador não 
se brinca!

Tem chefe de fronteira no aeroporto
A nova sala de embarque de Itanhaém foi inaugurada com uma lista de novas regras. 
A última é que os embarcados não podem mais levar café, chocolate, bala, pipoca, 
chimarrão e outras guloseimas para a plataforma. A coisa tá parecendo Polícia Fe-
deral na imigração. Os vigilantes têm ordem para não deixar passar nada. Antes não 
podia sair da plataforma com comida porque poderia caracterizar roubo. E agora? 
Caracteriza o quê? O pior é que no quiosque não tem tudo o que a rapaziada quer e o 
preço é de furar os olhos. Vamos para com isso e deixar a rapaziada ser feliz !

UTGCA
Era uma unidade muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada
A Lei 5.811/72, Art. 4º, é muito clara em relação aos direitos dos trabalhadores em re-
gime de turno de revezamento de 12 horas. Nela, consta a obrigatoriedade de existir 
no local de trabalho ”um alojamento gratuito e adequado para descanso e higiene”, 
mas parece que a gerência da UTGCA não sabe disso. Eles só faltam cantar a musica 
do Vinicius “Mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos. Número Zero”. Os 

companheiros da operação não têm alojamento e vestiário decentes. Tudo no impro-
viso. Para piorar o pacote, a sala de trabalho não atende as condições ergonômicas 
exigidas pela NR-17. O Sindicato já se mexeu pra exigir que isso mude, porque do 
jeito que tá não dá pra ficar.

São João ainda não acabou na UTGCA
É tanta explosão e fogo na UTGCA que tá parecendo festa de São João na unidade. A 
coisa lá tá tão feia que em menos de quinze dias aconteceram dois princípios de in-
cêndio. O Sindicato já foi pra cima da gerência para exigir o fim de tanta insegurança. 
Com razão, a peãozada tá cabreira.

RPBC
O barato sempre sai mais caro
Está tendo um trabalho de carregamento de catalisador nos reatores da HDT 2, da 
carteira de diesel. O trabalho é feito com acompanhamento da operação da unidade.  
Mas durante a greve deram aval pra contratada tocar o trabalho sem a operação. É 
lógico que isso foi uma afronta. Só que nesse dia a terceirizada carregou o dobro de 
catalisador do que nos outros dias. Ninguém sabe como foi feito esse serviço e a cus-
ta de quê. Só que no dia seguinte da greve um GG deu a ordem que a operação não ia 
mais acompanhar esse serviço. Com isso, o reator pode ter caminhos preferenciais 
e diferencial de pressão altos, o que complicaria a operação da unidade quando ela 
estiver pronta, fazendo reações sem a mesma qualidade. Essa coisa de terceirizar 
tudo a qualquer custo tá saindo muito caro pra Petrobrás e pra peãozada.

Tira essa mão boba daí
Toda terça-feira é a mesma coisa... Lá vem a gerentada fuçando tudo para a Auditoria 
Comportamental. Até aí, tudo bem, se for pra ver o que tem de errado e apontar 
melhorias. O povo da refinaria já tá mais do que acostumado. Mas dessa vez foi bem 
diferente. Uma ex-gerente de SMS resolveu extrapolar todos os limites. A mocinha, 
que não tem um histórico muito bonito, resolveu entrar no vestiário masculino e 
meter a mão boba em tudo. Isso mesmo! Ela resolveu abrir os armários para dar 
aquela conferida. A coisa foi tão feia que só faltou cão farejador. Será que vão aplicar 
o código de ética pra essa empregada ou só vale pro peão do chão de fábrica?

Bin Laden tá trabalhando na Destilação
O assédio anda rolando solto lá na Destilação. Tem um cidadão que é gentilmente 
conhecido como Bin Laden, que anda tocando o terror. O cara não tem o menor 
pudor em fazer ameaças. Andei sabendo que 3 operadores sofreram nas mãos dessa 
criatura. Tudo porque se recusaram a sair do ADM para substituir operador do turno 
ausente no horário das 7X15. Quem entra nesse esquema é na base do voluntariado. 
Afinal, deveria ser tarefa de um programador de manutenção, cargo que não existe 
na Petrobrás. A chefia, que é malandra, usa esse artificio faz muito tempo e abusa 
da boa vontade da rapaziada, dando o nome bonito de proatividade. Só que na RPBC 
chegamos ao limite do constrangimento quando um GG inventa que agora existe 
uma determinação da alta cúpula para coagir a rapaziada. E ainda ameaça de pegar 
o operador pelo braço e levar ele até a área se for necessário. Volta para Al-Qaeda, 
que teu lugar é lá!

Mais segurança nessa parada
No mês de outubro começa a parada de manutenção de seis unidades. Só que toda 
vez é a mesma coisa, os trabalhadores ficam expostos a agentes químicos e acon-
tecem acidentes. Tá na hora de fazer uso do Cipa na Parada para que a rapaziada da 
Cipa acompanhe o processo todo e assim reverta essa realidade. Bora fazer a coisa 
certa?

UO-BS
UO-BS tá parecendo a Torre de Babel
Apesar do GG da UO-BS dizer que estamos passando por uma crise, afirma que para 
segurança não existe. E tudo que for preciso em material e treinamentos de segu-
rança não será cortado. Falta avisar o gerente de base do ativo norte, que insiste em 
cortar custos e cancelar curso de NR-35 (trabalhos em altura) para as plataformas. 
Acho que isso tá parecendo a Torre de Babel, onde cada um fala uma língua diferente. 
Vamos arrumar um tradutor, apertar a tecla SAP ou resolver esse jogo de empurra-
empurra! 

PILÕES
Mãos para o alto, novinho
O caso da falta de segurança, em Pilões, já virou caso de polícia. No mês de julho 
um companheiro do ADM tava voltando para casa e foi sequestrado. Isso mesmo, 
sequestrado! Esse fato não é isolado já que lá sempre tem assalto. Tá faltando acon-
tecer o que para a chefia melhorar a segurança e aumentar o número de câmeras?

ALEMOA
Trocando gato por lebre
A troca das caldeiras da Alemoa já é conversa antiga, mas a atual gestão não vai 
aceitar. Vão contratar duas caldeiras ambulantes e na rabeira tão querendo terceiri-
zar a operação. Eu tô louco ou agora pode terceirizar atividade fim? Outra coisa, os 
equipamentos novos continuam sendo movidos a óleo e não a gás como exigem os 
órgãos competentes. E irão poluir da mesma forma. A desculpa é que as outras são 
velhas, mas e essas? Tão trocando gato por lebre!
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Setores que historicamente atacam o caráter público da companhia se apoiam em seu 

endividamento para justificar a entrega do petróleo brasileiro ao estrangeiro. Na reportagem 
abaixo, demonstramos os interesses envolvidos por trás desta campanha

PETROLINO meteBRONCA! A QUEM SERVE O DISCURSO DE 
INCAPACIDADE DA PETROBRÁS?

ENDIVIDAMENTO

A cena na década de 1950 nas instalações daquela que seria 
a Petrobrás de hoje lembraria os canteiros de obras de 
trabalhadores autônomos, com operários sem uniformes, 

alheios aos riscos de segurança de tanta informalidade. A frente destes 
trabalhadores, engenheiros e técnicos estrangeiros, que exibiam cantis 
de whisky, bebericados como água em frente aos “incapacitados” 
operadores brasileiros da recém-fundada companhia.

O relato acima faz parte da memória de trabalhadores do início da 
instalação da Petrobrás, na Refinaria Landulpho Alves (RLAM), na Bahia, 
no final da década de 40, a primeira refinaria nacional de petróleo. 
A situação só mudaria depois que um levante dos trabalhadores 
brasileiros, que conviviam com petroleiros de toda parte do mundo, 
que lhes compartilhavam experiências profissionais e mostravam outra 
realidade salarial, enfrentaram suas limitações técnicas e assumiram 
a operação da companhia, afinal de contas, com técnicos trabalhando 
praticamente embriagados, fatalidades estavam prestes a acontecer.

Foi assim, com a ousadia dos trabalhadores brasileiros em assumir 
os riscos e desafios em defesa das próprias vidas e com o apelo 
patriótico da época, que os avanços da Petrobrás foram possíveis. Ainda 
na década de 30 as grandes empresas do petróleo desestimulavam os 
investimentos no setor, de olho nas reservas ditas inexistentes por muitos 
geólogos a serviço das big oil.

Mais de 50 anos depois e o mesmo argumento foi dado ao pré-sal 
brasileiro, que de imediato foi rechaçado como oneroso e inviável, sendo 
uma aposta arriscada, segundo análise do banco UBS Pactual, pois 
acarretaria à empresa um montante de US$ 1,2 trilhão até 2020 (como 
comparação, o PIB em 2007, um ano antes da análise do pré-sal, foi de 
US$ 1,3 trilhão). 

Oito anos depois e a produção do pré-sal extrai hoje mais de 800 mil 
barris por dia. O que parecia inviável hoje é responsável pelo aumento 
da arrecadação de empresas como Petrogal, Odebrecht Óleo e Gás, 
Odfjell, Queiroz Galvão, Saipem, Schahin, entre outras.

Se hoje a Petrobrás está endividada, parte dos problemas da 
empresa pode ser creditado ao governo federal, que garantiu uma 
parcela de suas ações no patrimônio nacional que a estatal representa. 
A estatal é responsável por 80% das obras do Plano de Aceleração 
do Crescimento (PAC), com investimentos em termelétricas, refinarias, 
estradas, aeroportos, portos, indústria naval entre outros projetos, que 
impulsionaram a economia e garantiram o abastecimento energético 
necessário para que não houvesse apagões pelo país. 

Já os desvios revelados pelo Lava Jato demonstram não a 
incapacidade de existir como empresa estatal, mas a necessidade de 
tirar das mãos de políticos sem compromisso com a soberania do país o 
poder de decisão sobre a empresa. A venda de ativos e desinvestimento, 
principal plano de ação da diretoria da Petrobrás para sair da crise 
criada pelos próprios gestores, tem como desculpa a dificuldade em 
conseguir crédito para futuras ações e pagamento de investidores. 

Porém, só neste ano e com todo avanço da Operação Lava Jato, 
a Petrobrás já arrecadou US$ 18,5 bilhões nos mercados nacionais 
e internacionais. Desse total, US$ 7,5 bilhões em financiamentos e 
outros US$ 8 bilhões em acordos futuros de cooperação e leasing de 
equipamentos. Outros US$ 3 bilhões (R$ 9,5 bilhões) foram captados no 
mercado interno junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e 
Bradesco. 

Estas captações, como vem sendo feitas hoje, aumentam o 
endividamento como uma clara opção do governo de deixar a Petrobrás 
nas maos do mercado, enriquecendo ainda mais os bancos estrangeiros 
com o pagamento de altos juros. Se o governo salvou montadoras com 
a reducao de IPI, as construtoras (as mesmas que sugaram o patrimônio 
da Petrobras) com o PAC e agora dá mais incentivos à iniciativa privada 

com o PPE, por que nao pode ter um plano para salvar a principal estatal 
brasileira sem vende-la em partes? Infelizmente, trata-se de uma opção 
por atender a demandas de meia dúzia de bancos e acionistas que 
estão de olho em nosso patrimônio. Não por acaso, o PNG proposto pela 
empresa tem como principais incentivadores os membros do Conselho 
de Administração da companhia, que garantem para seus verdadeiros 
patrões negócios “da China”. 

Diferente do discurso da diretoria da empresa de que a companhia 
não tem recursos para manter os investimentos, só no pré-sal existe 
uma reserva com potencial de 28 a 35 bilhões de barris de petróleo, 
sendo que estas são as últimas reservas descobertas em todo mundo. 
Ou seja, mesmo com ao advento do petróleo de xisto nos EUA, que já 
aponta declínio na produção, e o avanço das energias alternativas, pelo 
menos nos próximos 50 anos o mundo precisará de nossas reservas para 
manter o crescimento.

Os investidores sabem disso e estão empolgados com a crise 
econômica do país e com a possibilidade de garfarem uma parte da 
companhia. Para os empresários estrangeiros, ficou barato investir no 
Brasil. Segundo estudo da consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC), 
51% do capital aplicado nas operações de compra de participações de 
empresas no primeiro trimestre de 2015 tinha origem estrangeira. 

PROPOSTA DA CATEGORIA
Com dólar em alta, queda no preço do barril do petróleo e dívidas 

estratosféricas, vender qualquer parcela da empresa será entregar a 
preço de banana um bem nacional que deveria atender as necessidades 
do povo. A diretoria da Petrobrás segue a cartilha dos investidores, que 
voltam os lucros da empresa para pagar acionistas, quando o ideal seria 
investir este montante na indústria de refino de derivados, que agregam 
valor, geram empregos e impulsionam a economia. Com um CA 
submisso aos desmandos dos especuladores, a Petrobrás está fadada a 
se tornar uma empresa exportadora de óleo cru, limitando as atividades 
da empresa a extrair o petróleo do fundo do mar. 

O Sindipetro-LP vê como única alternativa para a empresa uma maior 
participação dos trabalhadores nas decisões que vão desde a escolha 
dos membros do conselho, até a presidência da companhia.

Os recordes de produção e metas atingidas pelos petroleiros 
garantiram à Petrobrás um lugar entre as 10 maiores empresas 
petrolíferas do mundo. Se somos capazes desses feitos, somos também 
capacitados para conduzir a empresa no rumo que ela deve trilhar, e 
este não é o de lucro para acionistas e sim desenvolvendo tecnologias, 
refinando e produzindo o suficiente para abastecer o país com derivados 
mais baratos, exportando o excedente, para garantir investimento em 
saúde, educação, moradia e transporte de qualidade. 

Tal como no início da Petrobrás, cabe aos trabalhadores dedicarem 
seus esforços para livrar a companhia dos perigosos forasteiros, que 
especulam, desvalorizam e tomam pelo menor preço as riquezas alheias. 

FIQUE LIGADO! ACESSE O SITE DO SINDICATO E CONFIRA MATÉRIA COMPLETA COM 
AS DEMANDAS DA CATEGORIA DISCUTIDAS NAS REUNIÕES COM OS RH’s LOCAIS
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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA TORNEIOS DE 
FUTEBOL SOCIETY, TRANCA E SNOOKER!

O Sindipetro-LP, em parceria com o Clube 
2004, está com inscrições abertas para os 
campeonatos de Futebol Society, Snooker e 
Tranca. As inscrições seguem até o dia 9 de 
setembro e podem ser feitas nas secretarias 
do Sindicato ou no Clube 2004. Poderão 
participar dos campeonatos associados das 
duas entidades.

Congresso técnico Os interessados em 
participar dos congressos devem atentar para 
as datas: haverá congresso técnico no dia 13 
de agosto, para atualizar os regulamentos 
dos jogos de snooker e tranca, às 18h. Para 
elaboração das tabelas dos jogos, será 

realizado congresso técnico no dia 8 de 
setembro, às 18h. Os congressos também 
serão realizados no Clube 2004.

O congresso técnico do Futebol Society 
será também no dia 13 de agosto, para 
atualização do regulamento às 19h, no Cepe 
Clube 2004.  Para elaboração das tabelas do 
society a data é 9 de setembro, às 19h.

Futebol Society O campeonato será do 
dia 12 de setembro ao dia 5 de dezembro. 
Horários e datas dos jogos serão decididos 
na elaboração das tabelas. 

Snooker O Campeonato de Snooker 

começa no dia 14 de setembro, às 19h, com 
encerramento em 21 de novembro. 

Tranca Os jogos de tranca começam no 
dia 14 de setembro, às 19h e terminam dia 
21 de novembro. Os interessados também 
podem preencher a ficha (disponível no site) 
e entregar nas secretarias indicadas.

Após os congressos técnicos, 
informaremos os horários dos jogos e demais 
informações. Os regulamentos podem ser 
conferidos no site do Sindicato.

Mais informações, envie e-mail para: 
eduardo38@uol.com.br; periclesaugusto@
gmail.com; danelfa@ig.com.br.

ESPORTE E LAZER

Se há um problema que afeta toda a categoria é o caso do 
Benefício Farmácia, com os enormes transtornos causados pela 
Global Saúde. Conseguir um remédio em qualquer farmácia do 
país virou uma dor de cabeça para todos os petroleiros – ativos, 
aposentados e pensionistas.

 Diante disso, a FNP cobrou da Petrobrás ações enérgicas. E, 
na realidade, pouco se fez para reverter a situação. O canal criado 
para casos urgentes pouco mudou a situação. De concreto, o que 
há de novidade – até por ter chegado a um ponto insustentável – é a 
confirmação de que o contrato com a Global Saúde será suspenso. 
Um novo processo de licitação, com prazo de 90 dias para ser 

concluído, foi aberto e uma nova empresa deve ser contratada.
 Para o Sindicato, o correto seria a própria companhia assumir 

a responsabilidade por esse serviço, cumprindo o ACT em 
sua cláusula 79. Afinal, um dos maiores problemas da AMS é 
justamente a terceirização. Além disso, o até agora gerente da AMS, 
Adailton Batista, que era responsável pelo contrato, foi afastado da 
função.

 Evidentemente, nada garante que essas mudanças sejam 
suficientes. O Sindipetro-LP e a FNP seguirão pressionando a 
companhia. A categoria não deve ter dúvidas: essa será uma de 
nossas principais lutas na campanha reivindicatória.

CONTRATO COM A GLOBAL SERÁ RESCINDIDO
BENEFÍCIO FARMÁCIA
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SINDIPETRO LANÇARÁ CARTILHA SOBRE A PETROS
FUNDO DE PENSÃO

A situação do Plano Petros do Sistema 
Petrobrás tem preocupado – e com razão – 
muitos trabalhadores. Uma das principais 
preocupações, senão a principal, é o registro 
de déficit pelo segundo ano consecutivo 
depois de cinco anos seguidos de superávits. 
Em 2014, déficit de R$ 6,2 bilhões. Em 2013, 
de R$ 2,4 bilhões.

 Se houver novo déficit em 2015 
não tem jeito: terá que ser realizado o 
equacionamento do plano, pois é o que 
determina a legislação da previdência 
complementar quando se apresenta déficit 
técnico consecutivo por 3 anos. Em outras 
palavras, isso significaria em 2017 um plano 
de pagamentos extras para os participantes, 
seja com valores maiores de contribuição ou 
descontos na aposentadoria.

 “Nosso entendimento é que os resultados 
do ano que vem não poderão reverter a 
tendência de um terceiro ano com déficit 
técnico. Se a legislação se mantiver, seremos 
obrigados a fazer aporte financeiro. No 
entanto, há estudos até mesmo com a 
realização de audiências e outros fóruns para 

que a lei seja alterada. Isso porque o próprio 
Governo Federal não quer tirar recursos 
de empresas como a Petrobrás e Banco do 
Brasil para os fundos de pensão. Devemos 
ficar de olho nessa movimentação”, afirmou 
o conselheiro eleito da Petros, Ronaldo 
Tedesco, em entrevista por telefone ao Jornal 
O Petroleiro.

 Tedesco ainda fez uma avaliação do 
caráter do prejuízo no Fundo. “Não acho 
que o déficit da Petros seja estrutural, como 
alguns argumentam. Há vários elementos que 
explicam e algo importante a se destacar é a 
conjuntura mundial e do país, que é de forte 
crise econômica. O próprio escândalo da 
Lava Jato interferiu nos resultados. De fato, 
o fundo passa por uma série de problemas 
graves, que incluem interferências políticas 
do governo, que em diversas medidas não 
se preocupou com a rentabilidade do plano. 
Um plano maduro como o nosso não pode 
ficar tão exposto a investimentos de renda 
variável. Mas isso não significa que não 
tenha condições de pagar benefícios e que 
não irá conseguir ao longo dos anos cumprir 

seus compromissos”.
 Se na Petrobrás há erros da direção 

da empresa que colaboraram para a 
fabricação de um prejuízo maior do que o 
real, podemos dizer que o mesmo se repete 
na Petros. O acordo de níveis de 2004, 
2005 e 2006 é citado como responsável por 
R$ 2,9 bilhões do déficit acumulado. No 
entanto, esse valor não deveria ser arcado 
pela Petros, mas sim pela patrocinadora do 
plano, que é a Petrobrás.

 Ou seja, tanto na Petrobrás, quanto na 
Petros, existem muitas informações e números 
apresentados que não correspondem à 
realidade. 

Por isso, o Sindipetro Litoral Paulista está 
reunindo informações acerca do Fundo de 
Pensão que, em breve, serão divulgadas em 
forma de cartilha a toda categoria.

 “Há muitas dúvidas e informações 
desencontradas. Informar corretamente 
a categoria sobre o que se passa é o 
primeiro passo para lutar em defesa de 
nossos direitos”, afirmou Adaedson Costa, 
coordenador-geral do Sindipetro-LP.


