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O PETROLEIRO APOSENTADOS E PENSIONISTAS

2ª PROPOSTA DO TST : COM INDICATIVO DE
REJEIÇÃO ASSEMBLEIA ACONTECE NO DIA 7
A executiva nacional da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP),
em reunião realizada no dia 30 de
outubro, em São José dos Campos,
definiu levar a 2ª proposta do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
para as assembleias em suas bases, com início do dia 31 de outubro a 8 de novembro. O indicativo
da FNP é de rejeição da proposta e
início da greve da categoria a partir
do dia 12 de novembro. No Litoral
Paulista, a assembleia será no dia
7 de novembro, na sede e subsede
com primeira chamada às 17h30 e
segunda chamada às 18h. Também
haverá assembleias nas entradas
de turno e nas plataformas, em ho-

rários diferentes.
Para a FNP, a indicação da Federação Única dos Petroleiros pela
aprovação da proposta do TST impede a ação da categoria enquanto
ainda estamos protegidos pelo nosso Acordo Coletivo, o qual nos resguarda o direito de lutar por manter
nossos empregos e direitos, ameaçados com a privatização que já começou nas bases da FUP.
A FNP peticionou junto ao TST pedido de extensão do prazo da mediação para poder submeter a proposta nas assembleias. Desde o dia
25 de outubro, quando a greve foi
desmontada pela FUP, o posicionamento da FNP tem sido cirúrgico e

foi importante para garantir a presença do Rio de Janeiro nesse processo de mediação.
Os sindicatos da FNP estão unidos e sempre levantaram a bandeira de ‘nenhum direito a menos’,
respeitando a vontade da categoria.
Indicar a aceitação de uma proposta rebaixada para a categoria é um
retrocesso. Os números da Petrobrás estão aí, demonstrando seguidos recordes de lucro para a companhia, sem que haja um só motivo
para que aceitemos um acordo coletivo rebaixado.
Vamos rejeitar a proposta e
construir a greve nacional petroleira!
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POR UM ACT JUSTO!

Aposentados e pensionistas também perdem
com a proposta os ataques da Petrobrás

A

segunda
proposta do TST mantém grande parte
dos ataques articulados
pela gerência. O reajuste proposto continua sendo 2,29%, ou seja, 70%
do INPC, contra um IPCA
acumulado de 3,59%.
Se para os trabalhadores da ativa um aumento
de 2,29% é absurdo, para
aposentados e pensionistas o prejuízo é maior. Não
bastassem os muitos anos
de defasagem salarial,
com reajuste nos últimos
anos sendo feitos somente
pela inflação, esse reajuste é mais uma afronta da
cúpula da Petrobrás. Além
disso, a AMS continua na
alça de mira da proposta

já que o reajuste da AMS
continuará sendo feito pelo
índice VCMH, a partir de
março de 2020.
O VCMH diferentemente
do IPCA e do IPCA Saúde, não é calculado apenas com base na variação
de preços, mas considera,
também, a frequência com
que um serviço é utilizado.
O índice é sempre superior ao índice de inflação
geral.
Para se ter ideia, o índice
de VCMH ficou em 17,3%
no ano de 2018. A título
de comparação, a inflação
geral do país, medida pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), ficou em 3,75%,
neste mesmo ano.

Saiba quais os motivos para realizar a greve
A FUP tem defendido em suas assembleias que após a assinatura do Acordo Coletivo será mais fácil concentrar esforços para realizar uma greve contra o desmonte do Sistema
Petrobrás. De fato, embora exista uma determinação do TST
de que greve contra privatização será considerada abusiva,
quem decide por ir ou não para a greve é a categoria. Porém
a categoria já havia tomado essa decisão e nenhuma atitude
da FUP nos últimos anos, e principalmente com a desmobilização de mais uma greve por meio de vídeo e vendo suas
bases sendo vendidas sem ao menos uma mobilização de

peso, garantem que se empenharão nisso.
A greve tem que acontecer agora, dentro da negociação
do acordo coletivo, quando discutimos sobre condições de
trabalho e nossos direitos. Temos que aproveitar o momento
enquanto somos um todo, com as bases no Norte, Nordeste,
Sul e Sudeste.
A privatização de ativos da Petrobrás já está alterando nossas condições de trabalho e é por isso que estamos lutando,
contra a redução de efetivo, retirada de direitos e pela preservação de nossa saúde!
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NA SEDE, EM SANTOS

Sindipetro-LP promove
confraternização para
associados e dependentes
No dia 21 de dezembro (sábado) os associados e dependentes habilitados do Sindipetro-LP terão a oportunidade
de participar da tão esperada festa de confraternização
promovida pela diretoria. O
evento acontecerá das 12h00
às 20h00 na sede do Sindicato, em Santos, com direito a
churrasco, música ao vivo e
bebidas (cerveja, água e refrigerante).
Os interessados devem entrar em contato através do telefone 3202 1100 ou comparecer à nossa sede para fazer
a inscrição. O prazo é até o
dia 29 de novembro. Só poderão participar do evento associados e dependentes regu-

larmente habilitados, ou seja,
pais, conjuge, filhos menores
de 21 anos ou até 24 anos se
estiver cursando a faculdade.
No dia do evento é necessário apresentar a carteirinha de
sócio ou documento de identificação com foto, sem isso
não será permitida a entrada.
Litoral Norte
Para os associados e dependentes do Litoral Norte a data
da festa ainda não foi definida,
mas ela será, como em todos
os anos, no Tebar Praia Clube
(Praça Almirante Barroso). Assim que houver informações
sobre o evento divulgaremos
através dos nossos meios de
comunicação.

HISTÓRIA DE LUTA

NEM SÓ DE LUTA VIVE UMA CATEGORIA!

FESTA
DE
CONFRATERNIZAÇÃO
VAMOS
FESTEJAR

COMIDA

BEBIDA

MÚSICA
DIVERSÃO

21
12H
SEDE DO SINDIPETRO-LP
Av. Conselheiro Nébias, 248
Vila Mathias

Inscrições até o dia 29 de novembro
Na sede ou através do telefone
(13) 3202DE
1100UM SONHO:
IMAGENS
Somente para associados e dependentes
DEVIDOhabilitados
À ASSEMBLEIA,

Está disponível no Youtube documentário
sobre os 60 anos do Sindicato
Diante da iminência de uma nova greve petroleira, a frase “Tudo ou Nada” ressurge com
força na categoria. Não é por menos: está em
jogo o desmonte de conquistas históricas e do
maior patrimônio do país, pelas mãos de um
governo de extrema-direita e anti-nacionalista.
Para entender o que está em jogo, nas lutas
de ontem e de hoje, assista agora no Youtube o documentário ‘Tudo ou Nada - Em defesa do Brasil e da categoria petroleira’. O filme
narra os 60 anos de luta do Sindipetro Litoral

DEZ

Paulista, cuja trajetória combativa foi construída por petroleiras e petroleiros na resistência à ditadura, aos governos neoliberais
e contra todos aqueles que atuaram e atuam
contra a soberania energética do país e os
interesses da classe trabalhadora.
Passado e presente se misturam e, através
das gerações, permanece a luta em defesa
da Petrobrás, do petróleo brasileiro, dos direitos sociais, da soberania nacional e democracia.

EXIBIÇÃO É CANCELADA
Devido à assembleia que será realizada no dia 7 de novembro, a
exibição do filme “Imagens de um
Sonho”, escolhido como melhor
documentário na categoria Olhar
Caiçara no 17° Curta Santos, foi
cancelada. O documentário, dirigido pelo jornalista do Sindipetro-LP, Leandro Olimpio, foi feito com
vídeos publicados no Youtube por
terceirizados da Petrobrás, mostrando fragmentos da vida operária dentro e fora da fábrica. Em
breve divulgaremos nova data de
exibição do filme.
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GT Paritário e conselheiros alinham proposta
alternativa para equacionar déficits dos PPSPs
O GT Paritário, grupo de trabalho que discute alternativas para
o equacionamento dos planos
Petros do Sistema Petrobrás
— Repactuados e Não Repactuados (PPSP-R e PPSP-NR),
juntamente com conselheiros
eleitos, chegou à definição de
uma nova proposta de reequilíbrio dos dois planos. A reunião
foi realizada no dia 22 de outubro na sede da Fundação Petros.
A solução incorporou sugestões apresentadas pelas entidades representativas dos participantes e assistidos à proposta
inicial da Petros. A nova alternativa manteve a concepção
original de primeiro realizar a
cisão do pré-70 e depois efetuar
o equacionamento total do déficit (2015 e 2018) por meio da
combinação de contribuição extraordinária com alterações de
regulamento, conforme tabela
oa lado.
Cabe ressaltar que a atual
regra de pensão de 50% mais

10% por dependente não foi alterada.
A proposta foi apresentada no
dia 23 de outubro a um fórum de
entidades representativas dos
participantes e assistidos e seguirá (vide box), então, para as
suas respectivas assembleias
sindicais e associativas.
Como parte do acordo firmado
pelo GT Paritário, as entidades
representativas dos participantes e assistidos assumiram o
compromisso de não apresentar ações contra a nova alternativa, caso esse compromisso
seja aprovado nas suas assembleias.
Cumpre destacar que a proposta deverá ser aprovada pelas instâncias de governança da
Petros, dos patrocinadores, da
Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais (Sest), órgão supervisor
da Petrobras, e da Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc), que fiscaliza o setor. Fonte: Petros

ASSEMBLEIA NO DIA 13 DE NOVEMBRO
A nova proposta tem uma
condicionante que foi exigida
pela Previc, Sest e Petrobrás
de que se as entidades estiverem de acordo com a proposta
elas não podem judicializar, ou
seja, fazer ações plurimas ou
processual.
Essa condição será votada
em assembleia que acontece
no dia 13 de novembro (quar-

ta-feira) às 17h30, em primeira
chamada, e às 18h em segunda chamada, na sede e subsede do Sindipetro-LP.
Na ocasião os assistidos pela
Petros irão deliberar se aceitam ou não essa essa condicionante de não judicializar
nem como substituto judicial
ou ação plurima, ou seja, uma
ação com vários requerentes.

Fórum se reune para deliberar sobre proposta
O Fórum de Defesa da Petros, reuniu-se no dia 23 de
outubro para apresentar as
alterações sugeridas pelas
entidades à contraproposta
da Petros.
Todos os representantes de
entidades que participaram
da reunião ocorrida no dia
anterior, passaram informes
sobre a reunião. Durante a
reunião também foi apresen-

tado um Power Point com as
alterações sugeridas pelas
entidades.
A maioria das entidades
presentes indicou aprovação da proposta. Agora, cada
uma das entidades fará, internamente, a discussão com
as suas diretorias, em que
terão autonomia para levar o
debate paras as suas assembleias ou não. Fonte: FNP

