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FALE CONOSCO

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO LITORAL PAULISTA

O
PETROLEIRO

NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!

61

anos

Em defesa do Brasil

e da Petrobras

SINDICALIZE-SE EM NOSSO SITE SINDIPETROLP.ORG.BR OU APLICATIVO SINDIPETROLP

EDIÇÃO 128 SETEMBRO DE 2020

Vamos rejeitar a proposta da empresa e aprovar a
contraproposta da Federação Nacional dos Petroleiros

A

Petrobrás

apresentou

uma proposta vergo-

CONTRAPROPOSTA DA FNP

nhosa, que chamou de

Depois de muitos debates, análises e estudos das per-

última, com pressão para que

das apresentadas como proposta pela Petrobrás, a FNP

a categoria aprove ou ficará
completamente

elaborou a seguinte contraproposta que será levada

descoberta

dos benef ícios do acordo co-

para as assembleias em suas bases para aprovação:

letivo após 31 de agosto de

- Reajuste salarial pelo INPC em 2020;

2020. Castello Branco e Clau-

- Discussão da AMS em setembro de 2021, se

dio da Costa abriram mão da
boa fé negocial que já vinha

houver obrigação legal de alteração de custeio;

se perdendo nos últimos cin-

- Teletrabalho: regramento no acordo coletivo de

co anos, mas que no governo

trabalho;

Bolsonaro se intensificou, co-

- Cláusula contra demissão e transferências

locando o trabalhador como
inimigo da economia e respon-

arbitrárias;

sável pelo buraco que o gover-

- Garantia de reunião de anistiados;

no tem nos metido. Caberá a

- Manutenção das cláusulas de relação sindical.

nós, petroleiros, ditarmos o
ritmo da negociação, rejeitarmos a proposta e aprovar a
contraproposta apontada pela
FNP (veja contraproposta no
box ao lado).
O ataque da empresa aos
direitos dos trabalhadores petroleiros está, principalmente,
no congelamento dos salários
por um ano e na mudança do
custeio da AMS, passando do
atual fator 70/30 (sendo 70%
dos gastos com o plano de
saúde pagos pela companhia
e os 30% restantes pelo petroleiro ou petroleira) para 60/40
em janeiro de 2021 e 50/50 em
janeiro de 2022. A justificativa
é se adequar à resolução 22 e
23 da CGPAR, que estabelece
que as empresas estatais e de

economia mista e devam di-

bônus milionários ao mesmo

prescindíveis nesse período,

sentido

tempo em que vai ao mercado

em que milhões de brasilei-

saúde dos seus trabalhadores

aceitarmos esse ônus, ao mes-

pedir empréstimo para “tapar

ros estão recebendo o auxí-

igualmente até 2020. Porém,

mo tempo em que aprovamos

o buraco” que eles próprios

lio emergencial, a categoria

esqueceram de dizer que a

o congelamento do salário por

cavaram.

petroleira deve ser valoriza-

FNP possui uma liminar vigen-

um ano, que já vem sendo re-

Se para a outra federação de

da, pois tem se sacrificado

te que susta seus efeitos.

baixado por reajuste abaixo

petroleiros, que indicou acei-

para manter o país abasteci-

No entanto, Castello Branco,

da inflação desde 2019 e sem

tação da proposta em suas as-

do, mesmo com efetivo redu-

que sonha com uma Petrobrás

aumento real desde os últi-

sembleias, o aumento da AMS

zido devido os afastamentos

100% privatizada e que prevê

mos cinco anos.

“faz parte da vida, é inevitá-

dos trabalhadores dos grupos

traba-

vel”, os trabalhadores da Caixa

de risco. Somos uma catego-

narias até o final do ano, quer

lhador que produz, nos sub-

mostraram sua força na nego-

ria forte e articulada, vamos

colocar no acordo coletivo

metendo a uma medida de

ciação de acordo coletivo, que

rejeitar em peso a proposta

amarras para que a categoria

resiliência

os

ainda está em andamento, ar-

da empresa e aprovar a con-

pague metade dos custos com

prejuízos causados pela cri-

rancando do banco uma pro-

traproposta da FNP, contra a

sua saúde, diminuindo con-

se da pandemia e do petró-

posta que garante o modelo

retirada de direitos e pela ga-

sideravelmente os gastos da

leo, Castello Branco, premiou

70/30 no Saúde Caixa, plano

rantia dos empregos em meio

empresa, que serão repassa-

seus executivos, mantendo os

de saúde da categoria.

a venda indiscriminada de

dos posteriormente em forma

ganhos de sempre, promoven-

Assim como os trabalhado-

de bônus para seus executivos

do aumentos e concedendo

res da Caixa estão sendo im-

vidir os custos dos planos de

a venda de pelo menos 4 refi-

e lucro para acionistas.
Não

faz

Enquanto

nenhum

ataca

para

o

aplacar

ativos e fechamento de unidades. Basta de perdas!
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SAIBA COMO VOTAR
VOTOS PRESENCIAIS: grupos de turno e administra-

No dia 7 de setembro não haverá expediente. É impor-

VOTAÇÃO ELETRÔNICA – trabalhadores da ativa não as-

tivo das áreas operacionais terrestres: Todos os traba-

tante ressaltar que a votação deve ser realizada até

sociados: Acessar o link no site do Sindipetro-LP, Facebook

lhadores da ativa das áreas operacionais de terra que

às 17h30 do dia 12 de setembro. Após esse período, os

ou Instagram, fazer cadastro, assistir vídeo com pontos da

estão trabalhando normalmente as assembleias serão

votos não serão computados.

Campanha do ACT e indicativo de votação do Sindipetro-LP.

na porta das unidades . Elas serão realizadas com o adm
e todos os grupos de turno. Não haverá votação presen-

Ao final da exibição será disponibilizada uma cédula de voVOTOS POR APLICATIVO DO SINDICATO: associado,

tação que deverá ser impressa, assinada e depositada em

ativa e aposentados (as) - Acessar o aplicativo do Sin-

urnas localizadas na sede e subsede do sindicato. É impor-

dicato. Se caso, o associado ou associada não tenha

tante ressaltar que os votos devem ser depositados nas ur-

VOTOS POR CALL CENTER: aposentados (as) e

o aplicativo no celular é necessária a instalação. Para

nas no período de 2 a 12 de setembro e das 8h30 às 17h30.

pensionistas associados (as) ou não - Votação atra-

baixar é muito fácil: basta acessar o Google Play ou

A votação acontece somente de segunda sexta-feira. No dia

vés dos telefones da sede (13) 32021100, 32021101,

Apple Store no celular e no campo de pesquisa digitar

7 de setembro não haverá expediente.

32021102 e 32021105 ou da subsede (12) 3892.1484 e

‘sindipetrolp’. O aplicativo estará disponível para ser

(12) 3892.5155. Os sócios terão o cadastro atualizado

baixado. Após baixar, acessar a área restrita preen-

PLATAFORMAS: As assembleias nas plataformas serão

e os não sócios serão cadastrados. Serão passadas

chendo o campo do CPF, matrícula do Sindicato e esco-

feitas como costumeiramente. As listas de presença se-

informações sobre a proposta da empresa e os indi-

lher a opção sócio. Em seguida clicar no ícone enquete

rão disponibilizadas pelo sindicato, através de e-mail,

cativos do Sindicato. O período de votação é de 2 a

e lá votar. É importante ressaltar que a votação deve

para um único membro das plataformas previamente

12 de setembro das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30.

ser realizada até às 17h30 do dia 12 de setembro. Após

contatado e instruído. O período do pleito será de 2 a 11

A votação acontece somente de segunda sexta-feira.

esse período, os votos não serão computados.

de setembro até às 23h59.

cial no prédio do Valongo (Edisa) e demais prédios.

Diga não a essa proposta!

Proposta da Petrobrás irá aumentar o custo médio do
petroleiro com a AMS em 263% até 2022
De acordo com o Instituto

filhos menores de 18 anos irá

tarmos essa proposta de ACT.

Brasileiro de Estudos Políticos

pagar em 2020 R$1.866,48 para

A empresa alega que segue de-

e Sociais (IBEPS), que analisou

a AMS. Com a proposta, em 2022

terminação da Resolução 23 da

os impactos econômicos para a

o valor anual será de R$7.284,68.

CGPAR, que estabelece prazo

categoria, se aceitar a propos-

Exemplo 2: Um petroleiro ou

para custeio da AMS no fator

ta de ACT, até 2022 o custo mé-

petroleira com mais de 59 anos,

50x50 em até dois anos, no en-

dio dos petroleiros com a AMS

com faixa salarial entre R$ 7,3

tanto, essa resolução está sus-

terá aumento de 263%. A média

mil e R$ 9,6 mil, com um cônjuge

pensa desde 2018, e sem vislum-

considera o aumento da par-

dependente da mesma faixa etá-

bre de que cairá, graças a liminar

ticipação de 50x50 somado ao

ria, o valor passará dos atuais R$

conseguida pelos sindicatos.

acréscimo de 11%, referente à

1.674,72 anual, para R$9.045,37
reajustes para utilizar a AMS.

É urgente uma mobilização da

Variação de Custo Médico-Hos-

IBEPS, pessoas que recebem até

pitalar (VCMH), previsto para

2,4 salários, com idade superior

O IBEPS simulou os impactos

Vale lembrar que esse aumen-

o ano aos planos de saúde. Se

a 58 anos, terão um aumento de

do aumento por faixa etária.

to acontece ao mesmo tempo

Mudar o custeio da AMS servi-

esse número parece alto, a ava-

custo com a AMS de 883%. Tama-

Dois exemplos mostram o preju-

em que a categoria, mais uma

rá apenas para aumentar o lucro

liação individual por faixa sala-

nha é a distorção, que até mes-

ízo para a categoria:

vez, com prejuízo maior para os

dos acionistas e bônus dos exe-

rial e idade torna a aceitação do

mo o presidente da empresa,

Exemplo 1: Um petroleiro ou

aposentados e pensionistas, pa-

cutivos escolhidos pelo governo

ACT criminosa, principalmente

Roberto Castello Branco e seus

petroleira com idade entre 39 e

gam uma contribuição extra re-

Bolsonaro.

para os aposentados e pen-

executivos, cujos salários che-

43 anos, com faixa salarial entre

ferente ao equacionamento do

sionistas, que recebem valores

gam a mais de R$ 120 mil, teriam

R$ 4,9 e R$7,2 mil, com cônjuge

Plano Petros.

menores da Petros. Segundo o

proporcionalmente os menores

da mesma faixa etária e dois

até 2022.

Não existe motivo para acei-

categoria e rejeição unânime do
ataque posto como proposta.

Categoria

petroleira,

vamos

rejeitar essa proposta e aprovar
a contraproposta da FNP!

