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Como resultado de uma greve justa, dentro da lei, em duas audiências no TST, nos dias 21 e 27 de fevereiro, sob a mediação do 
ministro Ives Gandra, a Petrobrás teve que recuar do assédio que vinha praticando, enviando ameaças aos trabalhadores para 
que retornassem ao trabalho, e se comprometeu a cancelar as punições aos grevistas.  Leia mais nas páginas 2 e 3

Até 30 de abril
Agende já sua declaração de Imposto de 
Renda na sede e subsede pág. 4

Venda de botijão de gás a preço justo fura 
bloqueio da imprensa

pág. 2

Maior greve petroleira desde 95 obriga Petrobrás a 
recuar em mediação no Tribunal Superior do Trabalho

JUNTOS FOMOS 
MAIS FORTES!
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Foram 20 dias de greve na-
cional petroleira.  Desses, 
praticamente 19 dias de 

silêncio da grande mídia sobre o 
assunto. Um silêncio ensurdece-
dor, frente a uma massa de mais 
de 20 mil trabalhadores, mobiliza-
da em 121 unidades, entre elas 58 
plataformas, 24 terminais e todo o 
parque de refino da empresa.

Somente o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), na figura do 
ministro Ives Gandra, deu aten-
ção quase que em tempo integral 
a cada passo que os grevistas 
davam. A determinação inicial 
do TST de que a greve deveria 
se limitar a 10% dos trabalhado-
res do Sistema Petrobrás não foi 
aceita pela categoria. Nas bases 
do Litoral Paulista, sem que hou-
vesse necessidade de piquetes, 
os ônibus do turno chegavam 
vazios. Nos atos unificados reali-
zados em Pilões, Alemoa, RPBC e 
Valongo, os petroleiros em greve 
estavam lá, mostrando união e 
chamando os que não aderiram 
ao movimento a se somar. 

Mesmo com o silêncio da mí-

Maior greve petroleira desde 95 obriga Petrobrás a 
recuar em mediação no Tribunal Superior do Trabalho

dia, vozes da sociedade alçaram 
os petroleiros à condição de he-
róis, exemplo a ser seguido: “Lute 
como um petroleiro”, diziam um 
meme; outro mostrava um ho-
mem num bloco de carnaval, ves-
tindo um blusão laranja, dizendo 
que estava fantasiado de homem 
invisível. E assim foram dezenas 
de outros.

Em resposta às crescentes de-
monstrações de união de uma ca-
tegoria que se negou a aceitar a 
demissão de mil pais e mães de 
família da Ansa/Fafen-PR, o TST 
declarou a greve ilegal, bloqueou 
contas dos sindicatos e aplicou 
multas de até R$ 500 mil por dia 
parado. 

No dia 19 de fevereiro, com cara-
vanas de petroleiros saindo de to-
das as partes do Brasil, um mar la-
ranja (sem nenhuma referência ao 
laranjal da família Bolsonaro), com 
mais de 15 mil petroleiros, tomou 
as ruas do Rio de Janeiro, termi-
nando em um grande ato na Lapa.

No mesmo dia, uma audiência 
no Tribunal Regional do Traba-
lho da 9ª Região (TRT), entre o 
Sindiquímica Paraná e Petrobrás 
determinou a suspensão das de-
missões na Fafen até 6 de março e 
posteriormente o anúncio de me-
diação pelo TST, aceito pela em-
presa, levou a categoria a decidir 
no dia seguinte (20) pela suspen-
são da greve.

Venda de botijão de gás a preço justo fura bloqueio da imprensa
A venda de botijão de gás 

mais barato, realizada pelo 
Sindipetro-LP em São Sebas-
tião, Caraguatatuba, Santos e 
Cubatão repercutiu nos meios 
de comunicação da região aju-
dando a furar, parcialmente, o 
bloqueio da grande imprensa 
à greve petroleira. A primeira 
ação do Sindicato, que acon-
teceu na manhã do dia 13 no 

Tebar, em São Sebastiao, foi 
anunciada algumas horas an-
tes no Facebook pela página do 
Radar Litoral, Portal de Notícias 
do Litoral Paulista. Em poucos 
minutos viralizou, rendendo 870 
curtidas, 424 comentários e 592 
compartilhamentos. 

A ação em Santos não foi dife-
rente. Durante a venda e no dia 
seguinte, foi matéria de capa 

dos jornais “A Tribuna” e Diário 
do Litoral nas edições do dia 14 
de fevereiro. Uma das posta-
gens no Facebook do jornal “A 
Tribuna” contabilizou 3.600 cur-
tidas, 1.900 compartilhamentos 
e 1.400 comentários. Já na rede 
social do jornal Diário do Lito-
ral, na publicação da reporta-
gem “Em greve, petroleiros de 
Santos venderão botijão de gás 

a R$ 32 nesta quinta, veja aon-
de”, houve 1.400 curtidas, 306 
comentários e 1 mil comparti-
lhamentos. Os números foram 
obtidos de maneira orgânica, 
ou seja, sem impulsionamento.

Nas emissoras de tevê aberta, 
a venda do GLP de cozinha na 
Refinaria Presidente Bernardes, 
em Cubatão, também no dia 14, 
foi destaque. O jornal Bom Dia 

Região, e o Jornal da Tribuna 1º 
Edição, da TV Tribuna, o Bom 
Dia São Paulo, noticiário da TV 
Globo que é veiculado no Esta-
do de São Paulo, também divul-
gou a campanha. O mesmo se 
repetiu em Caraguatatuba. Na 
véspera, a página Nova Impren-
sa divulgou a venda de gás, que 
foi compartilhada 155 vezes. A 
Rádio Oceânica também fez a 

Vitória do movimento petroleiro! 
Um movimento que já co-

meçou grande, com ocupa-
ção do prédio administra-
tivo no Rio de Janeiro por 
dirigentes sindicais e na Fa-
fen-PR, pelos trabalhadores 
e que ganhou a simpatia da 
população com a campanha 
do gás a preço justo, ao levar 
o debate contra o preço dos 
combustíveis em paridade 
com o mercado internacio-
nal, não poderia acabar mal 
para o trabalhador.

Como resultado de uma 
greve justa, dentro da lei, em 
duas audiências no TST, nos 
dias 21 e 27 de fevereiro, sob 
a mediação do ministro Ives 
Gandra, a Petrobrás teve 
que recuar do assédio que 
vinha praticando, enviando 
ameaças aos trabalhadores 
para que retornassem ao 
trabalho, e se comprometeu 

a cancelar as punições aos 
grevistas. 

Os dias parados da greve 
serão metade descontados 
e a outra metade compen-
sados com o banco de horas. 
Os valores a mais, descon-
tados pela empresa, serão 
devolvidos, pagos em folha 
suplementar no dia 6 de 
março. Porém, mesmo com 
a tentativa dos sindicatos de 
negociar os dias de greve, tan-
to Petrobrás quanto ministro 
manteve a decisão de que os 
descontos dos dias parados 
seguem com todos os refle-
xos, inclusive em férias.

As contas dos sindicatos 
foram desbloqueadas. O re-
passe das mensalidades dos 
trabalhadores da ativa aos 
sindicatos, que foi confis-
cado, ficará para pagamento 
de multa.
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divulgação do evento marcado 
para começar às 14h, mas às 11h 
algumas pessoas já aguardavam 
a distribuição dos vale gás.

A repercussão positiva da ini-
ciativa, levando à sociedade a 
luta da categoria em curso, não 
se restringiu ao Litoral Paulista. 
Realizada nacionalmente por 
diversos sindipetros, a venda 
de gás de cozinha a preço justo 
repercutiu nos principais tele-
jornais e jornais impressos das 
cidades e regiões atingidas pela 

ação. Os números e as noticias 
comprovam que atingimos um 
dos nossos objetivos: demons-
trar para a população que a gre-
ve dos petroleiros foi legítima e 
que há sim a possibilidade de 
termos gás de cozinha e com-
bustíveis a preços justos.

FNP oficializa Petrobrás na mesa do TST sobre 
descumprimento do acordo coletivo

O atual governo é por ideologia e 
definição contra o estado de direito. 
Do incentivo as queimadas na Ama-
zônia, passando pelo desrespeito as 
leis de trânsito, pilotando moto sem 
habilitação e sem o uso adequa-
do do capacete, às demissões em 
massa de mil trabalhadores e tra-
balhadoras da Fafen-PR Araucária, 
a postura do governo de descaso à 
constituição e aos poderes instituí-
dos, tem gerado conflitos em áreas 
de reserva, aumento de vítimas no 
trânsito e fechamento de fábricas 
por todo o país. Essa postura se re-
flete também nos órgãos sob seu 
comando. Com Roberto Castello 
Branco comandando a Petrobrás, as 
gerências em todas as unidades es-
palhadas pelo Brasil vêm descum-
prindo deliberadamente o Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT).

No caso da Ansa/Fafen-PR, a 
companhia está descumprindo as 
cláusulas 41 e 42 do ACT. De acordo 
com a cláusula 41 “a companhia as-
segura, nos casos em que haja ex-
cedente de pessoal decorrente de 
reestruturações e ou redução de 
atividade, buscar realocar o pessoal 

em outras unidades da Companhia, 
promovendo treinamento e requali-
ficação quando necessário”. Porém, 
não foi isso que se observou ao ser 
anunciado o fechamento da fábrica 
de fertilizantes do Paraná. Sem qual-
quer negociação, a empresa anun-
ciou as demissões e o fechamento 
da unidade e se não fosse a greve 
petroleira, que suspendeu tempo-
rariamente as demissões e garantiu 
melhores condições remuneratórias 
além da extensão por dois anos do 
benefício educacional e do plano 
de saúde, nossos companheiros es-
tariam em situação muito pior.

Em todas as bases do Litoral Pau-
lista há denúncias de “erros” no 
lançamento de horas extras, com 
bancos de horas inteiros sendo 
apagados do sistema; demissão de 
trabalhador envolvido em acidente 
do trabalho; diminuição de efetivo 
em unidades sem diálogo com a for-
ça de trabalho e sindicatos e a lista 
não termina.

No caso dos trabalhadores das 
plataformas, a diretoria do Sindi-
petro-LP aproveitou a reunião com 
o TST para apresentar para a em-

presa o pleito dos petroleiros das 
plataformas, entregando ofício com 
as demandas da categoria, colhidas 
nos últimos meses e que estavam 
sendo ignoradas pela direção da 
empresa. 

Uma das queixas recorrentes dos 
trabalhadores das plataformas, 
que também se estende as bases 
operacionais em terra, são as con-
vocações de exames periódicos em 
horário de folga, ou seja, há um in-
cremento no tempo a disposição da 
empresa, sem nenhuma contrapar-
tida quer no horário de trabalho, 
ou mesmo compensação pecuni-
ária. O mesmo acontece quando 
os trabalhadores são convocados 
a realizarem treinamentos ou cur-
sos nos dias folga, sem a compro-
vada necessidade, ou seja, estes 
treinamentos deveriam ser reali-
zados prioritariamente durante a 
escala dos empregados. 

O sindicato aponta ainda irre-
gularidades com relação a con-
cessão de hospedagem e diárias 
para treinamentos ou outra ati-
vidade em terra no período de 
embarque nas plataformas marí-

timas; piora no atendimento do 
benefício farmácia, dentre outros. 

Durante a negociação no TST, 
para dois pontos não houve avan-
ço em mesa: extensão da Jornada 
após interstício e alteração nos 
cartões de ponto. De acordo com 
o diretor do Sindipetro-LP, Adaed-
son Costa, que participou das duas 
rodadas de negociação em Brasí-
lia, houve uma tentativa de conci-
liação por parte do ministro Ives 
Gandra, mas os representantes da 
Petrobrás continuam intransigen-
tes, mantendo a postura de que 
podem fazer quaisquer alterações 
sem conversar com os sindicatos. 

Contudo, sabendo que uma res-
posta fechada pode gerar mais 
insatisfação e mobilização da ca-
tegoria, a Petrobrás chamará os 
sindicatos para reunião onde se 
pretende tratar desses e de ou-
tros assuntos pertinentes num 
prazo de 30 dias.

Sabemos o caminho para que 
nossas demandas sejam atendi-
das. Categoria unida e mobiliza-
da, contra o desmonte do Sistema 
Petrobrás!

Tabela de turno 
é ratificada e 
entra em vigor

Uma das maiores conquistas 
dessa greve foi a ratificação 
da tabela de turno escolhida 
em assembleia específica pe-
los trabalhadores da RPBC/
UTE Euzébio Rocha. As demais 
bases que estão seguindo a ta-
bela imposta pela empresa te-
rão 25 dias, após assinatura do 
acordo, para apresentar nova 
proposta.

No geral, a categoria petrolei-
ra sai fortalecida desta que foi 
a maior greve desde 1995, com 
fôlego renovado para enfrentar 
as próximas lutas: Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR) 
2019 e acordo coletivo. O re-
sultado favorável ao pleito dos 
trabalhadores fica de exemplo 
aos companheiros, que não 
participaram da greve, que ain-
da não se deram conta do quão 
longe a categoria unida pode 
chegar.

Fomos solidários à luta dos 
trabalhadores da Ansa/Fafen
-PR, e enquanto estivemos jun-
tos na luta, conseguimos que 
tivessem um tratamento mais 
digno. Embora as demissões 
sejam inaceitáveis, fizemos 
nossa parte, ignoramos as mul-
tas e punições estabelecidas 
pelo TST, mas cabe agora aos 
representantes desses traba-
lhadores e a eles próprios de-
finirem a melhor estratégia de 
enfrentamento da realidade. 

A força do movimento petro-
leiro prevaleceu diante de um 
governo que até aqui elegeu os 
trabalhadores, sindicatos e to-
das as vozes dissidentes como 
inimigos a serem exterminados.

Seguimos fortes e resistindo! 

>> A campanha do petroleiros  
do Litoral Paulista ganhou des-

taque com entrada ao vivo no 
jornal Bom dia São Paulo, 

veiculado pela TV Globo
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Agende já sua declaração de Imposto de Renda na sede e subsede
Até 30 de abril

Os associados do Sin-
dipetro-LP tem até o 
próximo dia 30 de abril 

(quinta-feira) para fazer a de-
claração de Imposto de Renda 
na sede e subsede do Sindica-
to. A novidade desse ano é que 
o agendamento pode ser feito 
pelo aplicativo Sindipetro LP 
que pode ser obtido no Play Sto-
re ou na Apple Store .

O horário de atendimento na 
sede, em Santos, é de segunda 
a quinta-feira das 8h às 11h30 e 
das 14h às 17h30 e às sextas-fei-
ras das 8h às 11h30 e das 13h às 
16h30. É importante lembrar que 
o agendamento para ser aten-
dido também pode ser feito na 
recepção ou  através do telefone 

(13) 3202.1100. Importante obser-
var que o prazo para entregar 
sua declaração é até o dia 30 de 
abril.

Já os companheiros de São Se-
bastião e Caraguatatuba podem 
fazer a declaração na subsede. 
O horário de funcionamento é 
de segunda a sexta-feira das 9h 
às 12h. O agendamento também 
pode ser feito na subsede pre-
sencialmente ou através dos te-
lefones (12) 3892.1484 - 3892.5155.

A restituição neste ano de 
2020,  ocorrerá em 06 lotes, sen-
do que o primeiro lote de ocor-
rerá a partir de 29 de maio de 
2020. Vale lembrar, que a decla-
ração poderá ser feita somente 
para associados e cônjuge.

O declarante deve ter em mãos 
informes de rendimentos dos 
bancos, informe de rendimen-
tos emitido pela empresa (Pe-
tros e INSS para aposentados), 
a última declaração do IRPF e 
caso tenha realizado transações 
de imóveis – compra ou venda 
– em 2019, deve trazer um com-
provante. Quem recebeu ações 
trabalhistas ou outros valores 
judicialmente, devem juntar 
os recibos à documentação. O 
contribuinte que tem imóvel a 
declarar no imposto deve trazer 
também a escritura definitiva e o 
carnê do IPTU.

Só é considerado declarante 
quem se enquadra nos seguintes 
quesitos:

- Contribuintes que receberam 
rendimentos isentos, não-tribu-
táveis ou tributados exclusiva-
mente na fonte, cuja soma tenha 
sido superior a R$ 40 mil no ano 
passado;

- Quem obteve, em qualquer 
mês de 2019, ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos, 
sujeito à incidência do imposto, 
ou realizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas (devem 
solicitar na sua corretora os In-
formes de rendimentos e as no-
tas de corretagem);

- Quem tinha, até 31 de de-
zembro de 2019, a posse ou a 
propriedade de bens ou direitos, 
inclusive terra nua, de valor total 

superior a R$ 300 mil;
- Quem optou pela isenção do 

imposto incidente em valor obti-
do na venda de imóveis residen-
ciais cujo produto da venda seja 
aplicado na aquisição de imó-
veis residenciais localizados no 
país, no prazo de 180 dias, con-
tado da celebração do contrato 
de venda.

- Quem teve rendimento tri-
butáveis igual ou superior a  R$ 
28.559,70

-  Quem vendeu imóveis e tenha 
ou não apurado Ganho de Capital

Não deixe para a última hora! 
Como existe muita procura se o 
associado deixar para a agendar 
no final do prazo pode correr o 
risco de não ser atendido.
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Nossos serviços e notícias na palma da 
sua mão. Essa é a facilidade que o app 
(aplicativo) do Sindicato oferece aos pe-
troleiros e petroleiras do Litoral Paulista. 
Disponível para a categoria desde 21 de 
dezembro de 2019, quando foi lançado 
na confraternização de final de ano da 
entidade, a nova ferramenta facilita ain-
da mais a comunicação entre Sindicato e 
categoria.

Para instalar é muito fácil: acesse o 
Google Play ou Apple Store em seu celular 
e no campo de pesquisa digite ‘sindipe-
trolp’. Nosso aplicativo estará disponível. 

Baixe ele. Pronto, basta aguardar o down-
load completo para acessá-lo e usufruir 
das facilidades disponíveis.

No app o associado poderá atualizar 
dados pessoais e dos dependentes, além 
de agendar atendimento nos serviços ofe-
recidos pela entidade, seja orientação 
jurídica, consultas médicas/odontológi-
cas e atendimento com nossa psicóloga 
ou assistente social. Além disso, poderá 
agendar também o serviço de declaração 
de Imposto de Renda tanto na sede como 
na subsede. 

As últimas notícias e boletins também 

Instale agora o app do 
Sindicato em seu celular!

estarão disponíveis, assim como um espa-
ço para filiação on-line para não sócios, 
que receberão um link via e-mail com as 
informações a serem preenchidas. Na se-
quência, basta entregar o documento para 
a secretaria ou qualquer um dos direto-

res. Qualquer dificuldade para instalar o 
app, ou dúvidas sobre como utilizá-lo, ve-
nha até a sede ou subsede do Sindicato. 
Nossos funcionários estão prontos para 
compartilhar todas as informações neces-
sárias.

Serviço


