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O PETROLEIRO APOSENTADOS E PENSIONISTAS

20 DE AGOSTO (TERÇA-FEIRA)

É DIA DE ASSEMBLEIA!
VAMOS DELIBERAR SOBRE NOVA PAUTA DE ACT
Horário: 1ª chamada às 17h30 | 2ª chamada às 18h
Local: sede e subsede do Sindipetro-LP

No próximo dia 20 de agosto os aposentados e
pensionistas, juntamente com a ativa, estão convocados
para a assembleia na sede e subsede do SindipetroLP, para analisar a terceira proposta de acordo coletivo
apresentada pela Petrobrás. A assembleia terá primeira
chamada às 17h30 e a segunda às 18h.
Sem avanços na negociação, as federações FNP e FUP,
que neste ano participam do acordo em mesa única com a
Petrobrás, indicam a rejeição da proposta. Nacionalmente,
as assembleias acontecem até o dia 21 de agosto.
O que a empresa apresentou continua sendo uma afronta
à categoria petroleira e um ataque direto aos aposentados
e pensionistas. Caso seja aprovada a proposta, os
aposentados e pensionistas receberão aumento abaixo da
inflação do período de 01/09/2018 a 31/08/2019 (70% do
INPC, que hoje está em 2,55%).
Também pesará aos aposentados a “adequação”
da empresa as novas diretrizes da Resolução 23, da
Comissão Interministerial de Governança Corporativa e
de Administração de Participações Societárias da União
(CGPAR), que estabelece que os convênios médicos das
empresas estatais sejam custeados igualitariamente pelas
partes, passando de 70x30 como é hoje, para 65x35 a
partir de 1º de janeiro de 2020, com reajustes periódicos
que serão futuramente apresentados pela empresa, até
que os valores sejam divididos entre empresa e assistidos
em 50x50.
Outra mudança no acordo coletivo apresentado pela
Petrobrás, a companhia quer que a validade do ACT tenha

duração de um ano, possibilitando com isso retiradas
sistemáticas de direitos ano após anos, como está virando
praxe nas negociações coletivas nos últimos três anos.
Além de reajuste rebaixando os salários e tabelas,
a proposta para o pessoal da ativa é de criar banco de
horas, extinguindo praticamente as horas extras, fim do
adiantamento do 13° no início do ano, entre outros ataques
que serão devidamente detalhados nas mídias do sindicato
e no dia assembleia.
Assim como disse Bolsonaro ao ser cobrado quanto ao
fim dos seus privilégios políticos, cabe a nós, trabalhadores
respondermos no dia 20 de agosto, em uníssono: Não abro
mão dos meus direitos!
Participe das mobilizações
Diante de tantos ataques, o Sindipetro-LP e os sindicatos
da FNP terão diversas mobilizações programadas contra
a venda de refino e contra os cortes da Educação e que
precisarão do peso de toda categoria para serem grandes.
Dia 13 de agosto, todos e todas nas mobilizações
contra as privatizações, os cortes na educação e a
reforma da previdência. Em Santos, o ato será na Estação
da Cidadania, na Avenida Ana Costa, esquina com a AV.
Francisco Glicério, a partir das 18h.
Dia 16 de agosto – No dia em que a Petrobrás apresentará
ao mercado o teaser sobre a venda das refinarias, a FNP
mobilizará todas suas bases para se manifestar contra
a venda dos ativos. No Litoral Paulista, as mobilizações
acontecerão em todas as bases do Sistema Petrobrás.

Você, aposentado e pensionista, é de suma importância que participe ativamente, nesse Acordo Coletivo, na defesa de seus direitos
e de todos os trabalhadores. A defesa faz parte da unificação entre
aposentados e ativos para sairmos vitoriosos dessa batalha!
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Ação da FNP derruba Resolução 23 e
coloca Petrobrás em xeque no ACT
Em nome dos seus sindicatos, a FNP protocolou uma
ação civil pública contra a
União Federal pela redução
da participação das empresas públicas no pagamento
de planos de saúdes ou de
AMS, previsto na Resolução
23, da CGPAR.
No dia 5 de agosto, o juiz
federal titular da 7ª Vara do
Distrito Federal, Cleberson
José Rocha, deferiu liminar
em favor da FNP. A decisão
faz com que a Resolução
CGPAR 23 perca a sua eficá-

cia até o julgamento definitivo
do processo.
Na ação, a FNP afirmou
que a União Federal não tem
competência e muito menos
legitimidade para influenciar
acordos coletivos de trabalhos, que também estão na
Constituição Federal.
Vale lembrar que em mesa
de negociação de ACT 2019,
representantes da Petrobrás
apresentaram um acordo coletivo rebaixado e afirmaram
que estavam seguindo a Resolução 23, que é uma reso-

lução da União Federal.
Resumidamente, a Resolução 23 estabelece parâmetros para pagamentos de
plano de saúde ou AMS que
as empresas públicas devem seguir. No seu bojo, a
resolução designa que todas
as empresas públicas ou de
economia mistas reduzam a
participação no pagamento
de planos de saúdes ou em
AMS e aumentem a dos participantes.
Em seu cerne, a resolução
visa até extinguir no futuro,

para os aposentados ou para
trabalhadores desligados da
empresa, o pagamento da
AMS.
“Isso é importante porque,
na verdade, a proposta da
Petrobrás traduz tudo que é
prejudicial aos trabalhadores,
previsto na resolução, e coloca no ACT, no trato da AMS”,
afirma Dr. Henrique Coelho,
advogado da FNP.
Portanto, a liminar do juiz
Rocha esvazia o argumento
da empresa de que tem que
seguir as regras da resolução.

NA SEDE, EM SANTOS

No dia 22, Cinepetro exibe filme que retrata
ditadura militar e Comissão Nacional da Verdade
Dando continuidade ao projeto CinePetro, no próximo
dia 22 de agosto será exibido o documentário “Verdade
12.528”, filme de 2013, dos
diretores Paula Sacheta e
Peu Robles. A exibição será
às 19h30, com entrada franca, aberta para o público em
geral. Após a exibição, haverá uma roda de conversa
sobre o filme conduzida pelo
professor de teatro Danilo

Nunes.
O documentário, lançado
às vésperas dos 50 anos do
Golpe Militar de 1964, traz
relatos de presos pela ditadura e familiares de vítimas
do regime, que participaram
da “Comissão Nacional da
Verdade” (lei 12.528/2011),
órgão temporário, criado
para apurar os crimes cometidos durante os 21 anos do
governo militar (1964-1985).

O debate sobre os crimes
cometidos durante a Ditadura Militar voltou com toda
força após a declaração vexatória do presidente Jair
Bolsonaro, que disse: “se o
presidente da OAB quiser
saber como o pai desapareceu no período militar, eu
conto para ele”, se referindo
a Felipe Santa Cruz, filho de
Fernando Augusto de Santa
Cruz Oliveira, desaparecido

político, morto pela ditadura
militar.
Segundo o livro “Direito à
memória e à verdade”, produzido pelo governo federal
após relatório final da Comissão Nacional da Verdade,
Fernando, na época com 26
anos, e o colega foram presos juntos em Copacabana
por agentes do DOI-CODI-RJ em 23 de fevereiro de
1974.

ELEIÇÃO DA PETROS

Conheça os candidatos que compõem
a chapa única apoiada pela FNP
A FNP, a FUP, a FENASPE
e a FNTTAA lançam a chapa
Unidade em Defesa da Petros
para disputar vagas nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da
entidade.
Este ano, os participantes e
assistidos irão eleger duas duplas de titular e suplente para o
Conselho Deliberativo, sendo
que uma delas tem que ser formada exclusivamente por aposentado.
No Conselho Fiscal, será eleita
uma única dupla de titular e suplente, formada por aposentados.
As eleições serão realizadas
entre os dias 02 e 16 setembro.
Para as vagas dos aposentados e pensionistas, as entidades indicam Fernando Siqueira
(FENASPE/AEPET) como titular e Helio Liborio (FUP/Sindipetro-RS) como suplente.
A outra dupla apoiada pela
FNP/FUP/FENASPE /FNTTAA
que disputa o Conselho Deliberativo da Petros é formada
por Norton Cardoso (FUP/Sindipetro-NF) como titular e André Luis Araújo Santana (FUP/
Sindipetro-BA) como suplente.
Para o Conselho Fiscal, duas
duplas se inscreveram, uma
delas da chapa Unidade em
Defesa da Petros, formada
por Claudio da Costa Oliveira
(FENASPE/AEPET) como titular e Agnelson Camillo (FNP/

Sindipetro-AM/PA) na vaga de
suplente.
Os conselhos Deliberativo e
Fiscal são órgãos colegiados
com representação paritária entre os representantes indicados
pela Petrobrás e os eleitos pelos
participantes. O Conselho Deliberativo é o órgão máximo de
governança e o Fiscal, o órgão
de controle interno da Fundação. Metade de seus integrantes é eleita pelos participantes
ativos e assistidos em votação
direta a cada dois anos.
Votação
Para participar do pleito todos
os participantes da Petros poderão votar via aplicativo, que
pode ser baixado pelo app store ou google play.
Além disso, existe a opção de
escolher seus representantes
pelo Portal Petros (www.petros.
com.br) ou através do telefone
0800 283 1676. Cada participante ativo e assistido só poderá votar uma vez, independentemente do número de planos
em que estiver inscrito.
O Sindipetro-LP irá disponibilizar, na sede e subsede, um
computador e linha telefôncia
para os associados que tiverem dificuldade em participar
do pleito.
* Com informações da FUP,
FNP e Petros.

3

2019-2021

4

AMS agora conta com atendimento digital
Com o intuito de dar maior
suporte para os usuários e de
abrir mais um canal de comunicação, a Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS)
agora conta o atendimento digital via WhatsApp.
Os beneficiários e dependentes devem cadastrar os telefones
(11) 99890 7235 e (11) 96474
0011 e através deles poderão
esclarecer dúvidas e receber
orientações sobre os serviços
da AMS da mesma maneira que
nas centrais de relacionamento.
O horário de funcionamento do
aplicativo é de segunda a sexta-feira das 8h às 18h.
Mais inovação
Outra grande novidade é
que ficou mais fácil consultar
o Portal AMS. O acesso pode
ser feito apenas com o número do CPF, diferente de antes
que era feito através número
de matrícula.

O aplicativo SAP Fiori Client,
também conta com novas funcionalidades, como por exemplo, a carteirinha virtual. Pelo
aplicativo, agora é possível
emitir o documento de qualquer dispositivo móvel e, no
caso de dependentes, a facilidade permitirá o compartilhamento pelo WhatsApp.Além
disso, também é possível ver
o extrato mensal de utilização
dos serviços da AMS.
Os idosos que têm dificuldade para comparecer a uma
unidade do convênio agora
contam com serviço de atendimento por vídeo. O serviço
pode ser agendado de duas
formas:
- Call Center: Ligue para o
nosso atendimento telefônico
através do 0800 287 2267 (opção 3) e solicite o agendamento do atendimento por vídeo.
- Portal AMS: Com sua matrícula AMS (12 dígitos) e se-

nha do Botão de Serviços em
mãos, clique em https://agaaext.petrobras.com.br e agende seu atendimento. A seguir,
veja o passo a passo do agendamento no site.
Como fazer o agendamento
pela internet:
1 - Ao acessar o ambiente
“Agendamentos de Atendimentos” , selecione a opção
“Agendar um Horário de Atendimento”;
2 - Depois selecione a Unidade de Atendimento (Vídeo atendimento) e o tipo de serviço;
3 - Com isso, basta escolher
o melhor horário para o seu
atendimento. Não esqueça de
informar o telefone de contato.
Após o agendamento, o usuário receberá um link com as
instruções necessárias para
se conectar com equipe da
AMS. Qualquer aposentado
pode usufruir desse benefício.
*Com informações da AMS

DIVERSÃO E ARTE

Curso de violão é sucesso entre os associados
O curso de violão para iniciantes do Sindipetro-LP,
que começou no mês de julho, está indo de vento em
popa, com duas turmas semanais.
Toda segunda-feira, com
primeira turma às 18h e a
segunda a partir das 19h, x
alunos são apresentados às
técnicas utilizadas pelo professor Danilo Nunes para

que até dezembro todos estejam aptos a tirarem melodias e possam usufruir do
prazer de se tocar harmoniosamente um instrumento.
Além das aulas de violão,
o Sindipetro-LP ainda oferece aulas de Pilates na sede
e subsede, Ioga (somente
na subsede), aulas de Teatro, dentre outros serviços
e parcerias disponíveis aos

sócios e seus dependentes.
Ficou interessado? Fique
atento, em breve novas turmas serão formadas, ou
você pode ainda se inscrever para vagas que surgirem
ao longo do ano. O telefone
do Sindipetro-LP em Santos é (13) 3202-1104; em
São Sebastião o telefone de
contato é (12) 3892-1484 –
3892-5155.

Nova diretoria da
FNP toma posse
A nova diretoria da FNP, gestão 2019/2022, tomou posse
durante o Seminário de Greve
da FNP, realizado nos dias 1 e
2 de julho, no Rio de Janeiro. A
homenagem a nova diretoria foi
seguida por uma apresentação
sobre privatização, campanha
de outras categorias no primeiro semestre de 2019, ministrada por Carol Gagliano, pesquisadora do Dieese.
O evento contou com a presença de companheiras e companheiros de várias regiões do
país, companheiros da Construção Civil e de outras entidades sociais, que no dia a dia
compartilham as mesmas lutas. Vale lembrar que todos os
ex-diretores da entidade foram
fundamentais para o sucesso
da Federação nos trilhos da
combatividade, independência
e autonomia. A certeza que fica
é que os petroleiros seguirão
nas trincheiras da resistência
aos ataques dos governos e
patrões, sempre em defesa da
soberania nacional e da Petrobrás!

