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A Federação Nacional 
dos Petroleiros (FNP) 
e seus cinco sindica-

tos, decidiram nesta segun-
da-feira (14) indicar a acei-
tação da proposta de PLR 
apresentada pela Petrobrás. 
A decisão pela aceitação da 
proposta leva em considera-
ção o disposto no acordo co-
letivo da categoria e o prazo 
apertado para negociação im-
posto pela Secretaria de Co-
ordenação e Governança das 
Empresas Estatais (SEST) para 
pagamento de PLR, segundo 
alegações da empresa. Para que 
a categoria receba a PLR refe-

FNP e sindicatos indicam aceitação da proposta 
de PLR feita pela Petrobrás

Assembleias de 15 a 23 de dezembro

rente a 2021, que o pagamento 
será em 2022, a proposta de 
regramento deve ser assinada 
até 31 de dezembro de 2020. 
Para tanto, as assembleias nas 
bases do Litoral Paulista come-
çam nesta terça-feira (15) e vão 
até o dia 23 de dezembro nos 
mesmos moldes das votações 
anteriores, com assembleias 
presenciais nas entradas de tur-
no, por aplicativo ou pelo site. 
Veja as regras no box abaixo.   
Apesar das tentativas da direção 
dos sindicatos da FNP, a nova 
proposta da empresa não avan-
çou no essencial, segue privile-
giando os indicadores financei-

ros, negando o pagamento em 
caso de prejuízo contábil (par-
ticipação nos resultados) e in-
sistindo na separação das sub-
sidiárias do Sistema Petrobrás.  
Dentre alguns avanços possí-

veis nessa negociação, des-
tacamos o retorno do adian-
tamento da PLR no início do 
ano, como praticado ante-
riormente. Também a garan-
tia da empresa de não reduzir 

PLR por perseguição política. 
Aprovada a proposta da Pe-
trobrás, o acordo terá dura-
ção de dois anos (2021/2022). 
A PLR, segundo a proposta da em-
presa, poderá ser zero em caso 
de não atingimento da meta de 
80%, além das outras condições, 
ou variar nas três faixas abaixo: 
- para empregados com remu-
neração superior a R$10mil/mês 
- PLR de 0,5 a 1 remuneração;  
- para empregados com remu-
neração entre R$5mil e R$10mil 
- PLR de R$5mil a R$10mil ;  
- para empregados com remu-
neração até R$5mil/mês - 1 a 2 
remunerações.

Saiba como votar
Votos presenciais: grupos de turno e administrativo das áre-

as operacionais terrestres: Todos os trabalhadores da ativa das 

áreas operacionais de terra que estão trabalhando normalmen-

te as assembleias serão na porta das unidades. Elas serão reali-

zadas com o adm e todos os grupos de turno. Não haverá vota-

ção presencial no prédio do Valongo (Edisa) e demais prédios. 

As assembleias acontecem até o dia 23 de dezembro

Votos por aplicativo do Sindicato: associado e associadas 

-  Acessar o aplicativo do Sindicato. Se caso, o associado ou 

associada não tenha o aplicativo no celular é necessária a 

instalação. Para baixar é muito fácil: basta acessar o Google 

Play ou Apple Store no celular e no campo de pesquisa digitar 

‘sindipetrolp’. O aplicativo estará disponível para ser baixado. 

Após baixar, acessar a área restrita preenchendo o campo do 

CPF, matrícula do Sindicato e escolher a opção sócio. Em se-

guida clicar no ícone enquete e lá votar. A votação acontece 

até às 23h59 do dia 23 de dezembro. Após esse período, os 

votos não serão computados.

Votação eletrônica – não associados: Acessar link presen-

te no site, facebook e instagram fazer cadastro e votar. A 

Petrobrás encaminhou a listagem dos trabalhadores e tra-

balhadoras das nossas bases para verificarmos o cadastro 

de votação. Se o petroleiro ou petroleira não estiver nessa 

lista não poderá votar porque o sistema não habilita a vota-

ção. A votação acontece até às 23h59 do dia 23 de dezembro. 

Após esse período, os votos não serão computados.

Plataformas: As assembleias nas plataformas serão fei-

tas como costumeiramente. As listas de presença serão 

disponibilizadas pelo sindicato, através de e-mail e no site 

do sindicato, e o pleito deverá ser realizado por um único 

membro das plataformas previamente contatado e instruí-

do. O período do pleito será até às 23h59 do dia 22 de no-

vembro.

Baixe o aplicativo Sindipetro LP e fique por dentro 
do que acontece no Sindicato!  Aponte a câmera 
do seu celular para o QR CODE e instale já !                                             

Android                                                                     IOS 

                                            

Android                                                                     IOS 
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Faça parte!

2021 será marcado pela escolha da nova diretoria do Sindipetro-LP

O ano de 2021 será marca-
do pela eleição que irá 
definir os novos repre-

sentantes dos trabalhadores no 
Sindicato dos Petroleiros do Li-
toral Paulista. A gestão, que toma 
posse em 1º de junho, comandará 
a entidade pelos próximos três 
anos (2021/2024) e poderá ser 
composta por petroleiros (as) ati-
vos e aposentados (as). 

O primeiro passo para o pleito 
será a escolha da comissão elei-
toral que acontece através de as-
sembleia que será realizada no 
dia 03 de fevereiro. A comissão 
estará à frente de todo o processo 
eleitoral. O próximo passo para o 
processo eleitoral será a publica-
ção do edital de Aviso das Elei-
ções, que será disponibilizado em 
jornal local e boletim do Sindica-
to, conforme o Estatuto do Sindi-
petro-LP determina. A data da pu-
blicação será 5 de março. O prazo 

para as inscrição das chapas é de 
8 a 12 de março. 

A votação para escolha da direto-
ria para o triênio acontecerá entre 
os dias 5 e 23 de abril, somando 21 
dias de eleição – conforme exige 
nosso Estatuto. É importante que 
os interessados em formar chapa 
leiam atentamente o estatuto e o 
regulamento, disponíveis na área 
restrita ao associado em nosso site. 
É possível também ter acesso aos 
documentos na sede do Sindicato, 
em Santos, na Secretaria. É impor-
tante salientar que o calendário 
pode sofrer alterações por determi-
nação da comissão eleitoral. 

A eleição acontecerá, na sede, 
em Santos, nas dependências da 
Refinaria Presidente Bernardes 
e UTE-EZR, Pilões, Alemoa, Edisa 
Valongo e no Aeroporto de Jaca-
repaguá. No Litoral Norte, o pleito 
acontece na subsede, em São Se-
bastião, Tebar e UTGCA.

Desde já, o Sindipetro-LP convo-
ca todos os petroleiros (as) aptos 
a votar, ativos, aposentados (as) e 
pensionistas, a participar do pro-

cesso eleitoral e ajudar a definir 
os rumos da entidade pelos próxi-
mos anos. Os eleitores devem por-
tar um destes documentos para 

identificação: carteira de associa-
do do Sindicato (de preferência); 
carteira funcional ou carteira de 
identidade.

Final de ano

A toda categoria petroleira, 
feliz Natal e próspero ano novo!

Sem dúvidas, difícil lem-
brar no passado recente 
de um ano tão difícil para 
nós como 2020. E não fala-
mos apenas da categoria 
petroleira, mas de toda a 
classe trabalhadora e da 
maioria da população bra-
sileira. O governo ultrali-
beral e autoritário de Bol-
sonaro não tem nos dado 
trégua -  a cada dia, a cada 
semana, um novo ataque 

sobre nossa democracia, 
dignidade e direitos Mas 
se há uma característica 
dos petroleiros e petrolei-
ras que sempre fazemos 
questão de lembrar é a re-
siliência. Já passamos por 
muitos momentos difíceis. 
Resistimos e superamos os 
anos de chumbo e neoli-
beralismo  de Collor e FHC 
na década de 1990. Agora 
não será diferente. As fes-

tas de Natal e Ano Novo 
são momentos em que 
nos reunimos com os fa-
miliares e amigos para re-
novar as energias, encher 
o coração de esperança e 
fé na humanidade, na sua 
capacidade de demonstrar 
amor, generosidade e soli-
dariedade com seus iguais. 
Esperamos que em cada 
lar petroleiro esses senti-
mentos se multipliquem.

Chocotone e champanhe

Sindipetro-LP entrega kit de 
Natal pelo sistema drive-thru 

Os kits de Natal já estão 
na sede do sindicato sen-
do distribuídos aos asso-
ciados de Santos e região 
que fizeram as inscrições.

Para evitar aglomera-
ção, os kits em Santos 
serão entregues pelo sis-
tema drive-thru na sede 
do Sindicato, na Avenida 
Conselheiro Nébias, 248, 
Vila Mathias até o dia 22 
de dezembro. Para isso o 

associado deve adentrar 
com o veículo na garagem 
do sindicato e retirar o 
brinde na portaria, saindo 
pelo outro lado sem preci-
sar sair do carro. Para re-
tirada do kit, o associado 
deve já ter feito a inscri-
ção e apresentar um do-
cumento pessoal. O horá-
rio para retirada é das 7h 
às 22h.

No Litoral Norte os kits 

serão entregues até o dia 
21 de  dezembro, na sub-
sede, na Rua Auta Pinder, 
Centro, em São Sebastião. 
O horário para retirada é 
de segunda a quinta-feira 
das 8h às 12h e das 14h às 
18h e às sextas-feiras das 
8h às 12h e das 13h às 17h.

Vale destacar que as in-
crições foram encerradas 
no último dia 11 de de-
zembro. 


