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ASSEMBLEIA NO DIA 6 INICIA CALENDÁRIO PARA 
PROCESSO ELEITORAL DA GESTÃO 2018/2021

Inicia-se no Litoral Paulista mais uma 
etapa importante para o Sindipetro-LP 
e seus associados: o processo eleitoral 
da entidade. Para isso, o sindicato 
disponibiliza o calendário com os 
instrumentos legais para a realização 
da eleição que definirá, pelos próximos 
três anos (2018/2022), a nova gestão 
de um dos sindicatos mais importantes 
do país.

O calendário, disponível em nosso 
site, começou com a publicação no 

dia 18 de janeiro do edital convocando 
assembleia para eleger a Comissão 
Eleitoral. A assembleia será realizada no 
dia 6 de fevereiro, na sede e subsede 
do Sindicato, com 1ª chamada às 
17h30 e 2ª chamada às 18 horas. Aos 
trabalhadores da UTGCA a 1ª chamada 
será às 19h30 e 2ª chamada às 20 
horas. De acordo com o planejamento 
traçado, a abertura para inscrições de 
chapas acontecerá no dia 12 de março e 
seguirá até 16 de março, às 17h.

A ELEIÇÃO
A votação acontecerá entre os 

dias 4 e 24 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.

NO DIA 6 DE FEVEREIRO, ASSOCIADOS ELEGEM EM ASSEMBLEIA
COMISSÃO ELEITORAL QUE CONDUZIRÁ A ELEIÇÃO. PARTICIPE!

Petroleiros do Litoral 
Paulista autorizam
assinatura

Petroleiros realizam Ato 
Nacional em Defesa da 
Petros no RJ

ACORDO COLETIVO MOBILIZAÇÃO
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CAMPANHA REIVINDICATÓRIA

Em assembleia no 
dia 11 de janeiro, 
os petroleiros do 

Litoral Paulista autorizaram 
a assinatura do Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT). 
Também foi aprovado o fim 
da Assembleia Permanente 
e a cobrança assistencial de 
2% sobre a RMNR dos não 
sócios.

A categoria, que rejeitou 
todas as propostas ao longo 
da campanha reivindicatória, 
acompanhou a avaliação da 
FNP de que não havia mais 
condições de avançar. Para 
esta decisão, dois elementos 
foram centrais: o cenário 
nacional desfavorável para 

PETROLEIROS DO LITORAL 
PAULISTA AUTORIZAM 
ASSINATURA DO ACT

UMA LIÇÃO DESTA CAMPANHA: SEM LUTA NÃO HÁ VITÓRIAS

a deflagração de uma greve 
após a aprovação nas bases 
da FUP; ter parte da categoria 
exposta indefinidamente 
aos marcos da CLT, uma vez 
que o atual acordo não foi 
prorrogado – herança direta 
da contrarreforma trabalhista.

Com razão, a categoria 
- ativos e aposentados - 
seguem considerando a 
última minuta da empresa 
muito ruim. É a opinião, 
também, da FNP. Sentimento, 
aliás, compartilhado 
nacionalmente por amplos 
setores da categoria. Basta 
lembrar que em diversas 
bases fupistas as direções 
sindicais tiveram dificuldade 

para convencer a categoria 
a aprovar a proposta. Norte 
Fluminense, Espírito Santo 
e Minas Gerais, bases 
importantes, foram os 
maiores exemplos.

OS ATAQUES
A insatisfação é justa. 

Seguindo à risca a cartilha 
de ajuste fiscal de Temer, 
Pedro Parente impôs 
sobre os trabalhadores 

a perda de direitos 
importantes. Dentre eles, 
três afetam sensivelmente os 
aposentados e pensionistas: 
o reajuste abaixo da 
inflação pelo segundo ano 
consecutivo; os ataques na 
AMS e também no Benefício 
Farmácia.

Em nossa opinião, com 
uma forte greve era possível 
conquistar avanços nesses 
itens.

Só a mobilização será capaz 
de reverter os ataques que o 
conjunto dos trabalhadores 
vem sofrendo.

Não foram apenas os 
petroleiros que não reuniram 
as forças necessárias 
para derrotar os ataques 
sofridos. Nacionalmente, 
os trabalhadores das mais 
diversas categorias, os ativistas 
dos mais variados movimentos 

sociais, enfrentaram e 
enfrentam o mesmo problema. 
Resistimos muito em 2017, 
lutamos muito, mas não o 
suficiente para barrar a lei 
da terceirização, a reforma 
trabalhista e outros golpes 
de Michel Temer sobre nós, 
sobretudo à Petrobrás e ao 
nosso petróleo.

O período que vivemos 
é marcado por uma brutal 

ofensiva dos governos e 
patrões sobre os nossos 
direitos, recursos naturais e 
patrimônio público. Vivemos 
um novo patamar de 
exploração. E neste cenário a 
Petrobrás e os petroleiros têm 
papel de destaque. Devemos 
fazer valer nosso protagonismo 
enquanto categoria de tradição 
e luta para transformar 2018 no 
ano da virada.

E isso se faz com luta, 
organização e a resistência 
unificada da classe 
trabalhadora. Neste início de 
ano, além da luta permanente 
contra a privatização da 
Petrobrás, temos outro desafio 
importante pela frente: a 
luta contra a reforma da 
previdência, que afeta toda a 
classe trabalhadora e pobre 
destre país. A luta continua!
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UTILIZE NOSSOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO AOS ASSOCIADOS DO SINDIPETRO-LP 
CONTA COM OPÇÕES DE LAZER, BELEZA E SAÚDE

ATENDIMENTO MÉDICO
Em Santos, o Dr. Edison 

José Aguiar é especialista 
em Medicina do Trabalho e 
atende de segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h, na 
sede. Agende consulta pelo 
telefone 3202.1100.

Em São Sebastião, o 
clínico geral, doutor Sérgio 
Luís Jeremias, atende os 
associados e dependentes 
na subsede toda sexta-feira, 
das 13h às 17h. Agende 
consulta pelos números de 
telefone (12) 3892.1484 ou 
3892.5155.

PSICÓLOGA
A psicóloga Marcela 

Moretti atende na sede de 
segunda a quinta, das 8h 

às 12h e das 14h às 18h e 
às sextas das 8h às 13h e 
das 13h às 17h. É possível 
passar por atendimento 
individual ou em grupo, 
que neste caso acontece 
semanalmente às quintas-
feiras, das 14h30 às 16h30.

DENTISTA
O atendimento da Dra. 

Marta acontece na sede, 
de segunda e quinta, das 
8h às 12h, terça das 8 às 
12h e das 14h às 18h e às 
quartas-feiras das 14h às 
18h. Para agendar horário, 
ligue 3202.1100.

BARBEIRO 
E CABELEIREIRO
Dinei, nosso barbeiro 

e cabeleireiro atende na 
sede de segunda a quinta-
feira, das 8h às 12h e das 
14h às 18h. Às sextas o 
atendimento é das 8h às 
12h e das 13h às 17h. Custo 
por serviço é de R$ 3,00.

AULA DE DANÇA 
As aulas de dança são 

realizadas no salão de 
festas da entidade, em 
Santos, todas as terças e 
sextas-feiras, das 19h às 
21h. A atividade é voltada 
para associados, seus 
dependentes e convidados, 
sendo que o último paga 
uma taxa de inscrição. O 
participante precisa vestir 
roupas confortáveis e usar 
tênis. 

SINDIPETRO 
LANÇA PESQUISA 
DE SATISFAÇÃO

Está sendo realizada 
na sede em Santos, 
subsede, em São Sebastião 
e delegacia sindical, 
em Caraguatatuba, a 
Pesquisa de Satisfação de 
Atendimento dos serviços 
prestados no Sindipetro-
LP. O material coletado 
servirá para melhorar nosso 
atendimento. Participe! 

INCLUSÃO DIGITAL
Estão abertas as 

inscrições para novas 
turmas do curso de Inclusão 
digital do Sindipetro-LP. As 
aulas começam em março. 
Os interessados devem se 
inscrever no sindicato, no 
DAP, ou pelo telefone 3202-
1105. O curso abrange 
conhecimento prático e 
teórico de equipamentos 
tecnológicos como tablets, 
smartphones e notebooks. Cada turma é composta por 12 alunos. Se inscreva!

IMPOSTO DE RENDA 
O Sindicato realiza, de 2 
de março a 28 de abril, a 
declaração do IR para os 
associados. Agente seu horário 
pelos telefones (13) 3202-
1105 (Sede) e (12) 3892-1484 
(subsede).

REEMBOLSO AMS 
Está com dificuldade para pedir 
o reembolso à AMS? O DAP 
pode te ajudar. Agende um 
horário pelos telefones (13) 3202-
1105 e (12) 3892-1484 (subsede). 

PETROS E AMS 
Também realizamos o 
recadastramento nos portais da 
Petros e AMS. Atenção, o serviço 
está suspenso pelas instituições 
e não há previsão de retorno.
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GT DO BENEFÍCIO FARMÁCIA

CONTRA A DIMINUIÇÃO DO BENEFÍCIO, FNP COBRA DADOS SOBRE CUSTOS
No dia 14 de dezembro de 

2017, a FNP se reuniu com o 
RH e responsáveis pela AMS 
da Petrobrás para cobrar 
esclarecimentos sobre questões 
relacionadas ao Benefício 
Farmácia e à AMS. 

A Petrobrás propõe o fim 
da aplicação do conceito do 
mutualismo (contribuição de 
todos para beneficiar um dos 
contribuintes), migrando para o 
modelo de contribuição opcional 
(o indivíduo  banca o seu custo) 

para obtenção  de remédios 
para doenças crônicas. Para 
a FNP, a proposta cria um 
programa menor e mais caro, 
que não atende o que vinha 
sendo praticada há cerca de três 
anos.

A FNP elencou uma série de 
dúvidas que foram entregues 
à Petrobrás, para poder 
argumentar sobre a não 
necessidade de migração do 
benefício, que até bem pouco 
tempo atendia quase que 

plenamente a categoria. No 
documento enviado pela FNP, 
questionamos os valores dos 
gastos com o BF, apontado pela 
companhia como oneroso para 
o alegado momento de corte de 
gastos que a empresa vive. 

As mais de 1.400 reclamações 
postadas no portal Conecte 
contra o novo modelo 
apresentado pela Petrobrás 
para o Benefício Farmácia é só 
uma pequena demonstração 
do universo de trabalhadores, 

aposentados, pensionistas e 
beneficiários, que reclamam há 
mais de três anos da qualidade 
cada vez pior do benefício.

Enquanto corta do trabalhador, 
que contribui mensalmente 
com o benefício para poder 
usufruí-lo, a Petrobrás assina 
acordo bilionário para não ser 
protestada por investidores 
americanos. Resolver a questão 
do Benefício Farmácia é uma 
das principais tarefas dos 
petroleiros.

EXPEDIENTE  
Sede: Av. Conselheiro Nébias, 248, Santos - SP -  Telefax (13) 32021100- Sub-sede: Rua Auta Pinder, 218, Centro, São Sebastião - SP - Tel.: (12) 3892 1484 - 
Delegacia Sindical: Av. Rio Branco, 1.155,  sala nº 4, Indaiá, Caraguatatuba - SP - Coord. Geral de Imprensa: Fábio Mello - Textos:  Silvio Muniz e Leandro 
Olimpio e Carolina Mesquita - Edição: Silvio Minuiz e Leandro Olimpio - Diagramação: Carolina Mesquita - Contatos (13) 99137.8145 / 3202 1104 - E-mail: 
imprensa@sindipetrosantos.com.br - www.sindipetrolp.org.br - Impressão: Diário do Litoral - Tiragem: 3.500 exemplares

PETROLEIROS REALIZAM ATO EM DEFESA DA PETROS NO RJ 
SINDIPETRO-LP DISPONIBILIZARÁ ÔNIBUS PARA ASSOCIADOS

Petroleiros realizam no 
dia 21 de fevereiro, 
no Rio de Janeiro, Ato 

Nacional em Defesa da Petros. 
A decisão ocorreu após reunião 
do Grupo de Equacionamento, 
do qual a FNP faz parte. A 
concentração será às 12h30, no 
Edisen, seguida de passeata 
até o Edise. O Sindipetro-LP 
irá garantir aos associados 
ônibus para a mobilização. 
A participação de todos é 
fundamental! Para reservar sua 
vaga, basta entrar em contato 
via telefone com a Recepção do 
Sindicato (13) 3202.1100. Falar 
com a funcionária Izabel.

O EQUACIONAMENTO
Prevista pra começar 

ainda em 2017, a cobrança 
das contribuições extras 
para o equacionamento do 
déficit do Plano Petros do 
Sistema Petrobrás (PPSP) 
será realizada entre janeiro e 
fevereiro. Esta é a posição da 
Petros. 

Mesmo aprovada desde 
setembro de 2017, antes de 
iniciar a cobrança a Petros 
precisa aguardar aprovação 
da análise do plano de 
equacionamento pela 
Secretaria de Coordenação 
e Governança das Empresas 

Estatais (Sest).  
Após se reunir com a Petros, 

o Grupo de Trabalho (GT)* 
criado para acompanhar o 
equacionamento da dívida 
cobrou da Previc o adiamento 
do equacionamento por 90 
dias. Com nove pontos que 
justificam o adiamento, o 
documento foi enviado no dia 
16 de janeiro. 

Dentre os pontos levantados 
pelo GT, citamos dois: a 
inadequada forma de ajuste 
atuarial utilizada, que sozinha 
está custando cerca de R$ 3,5 
bilhões a mais indevidamente, 
cobrado dos assistidos; 

e o recadastramento dos 
participantes e assistidos do 
plano, definindo a Família 
Real, que tem impacto sobre 
o déficit de R$ 5,2 bi e é outra 
forma de diminuir o déficit e 
equacionamento.

Para não pagarmos 
essa conta, nossa união é 
fundamental. Neste sentido, 
reforçamos o chamado para 
que todos participem do 
Ato Nacional em Defesa da 
Petros. Nossos direitos estão 
em jogo!

Participam da organização 
do ato FNP, Sindipetro-LP, 
AEPET, FENASPE e GDPAPE.

MOBILIZAÇÃO SERÁ NO DIA 21 DE FEVEREIRO


