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O PETROLEIRO APOSENTADOS E PENSIONISTAS

SEM LUTA NÃO HÁ CONQUISTA!

CATEGORIA DO LITORAL PAULISTA REJEITA
PROPOSTA DO TST E APROVA GREVE
A categoria petroleira do Litoral
Paulista rejeitou a proposta de acordo coletivo do TST e aprovou greve a
partir do dia 16, seguindo o indicativo
da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP).
A decisão foi tomada no dia 10 de
outubro em assembleias na sede
(Santos), subsede (São Sebastião) e
grupos de turno das áreas operacionais. Ao longo da semana, também
foram consultados os trabalhadores
offshore nas plataformas, embarques
e desembarques no Aeroporto de Jacarepaguá (RJ). No total, foram 809
contra a proposta do TST, 312 a favor e 1 abstenção. Já em relação à

greve, foram 663 votos a favor, 154
contra e 3 abstenções.
Apesar do Estatuto do Sindicato vedar o voto de cargos de confiança,
em virtude de um mandado de segurança - recebido pelo sindicato minutos antes da assembleia - os gerentes, coordenadores e supervisores
também votaram. Uma vez que a validação desses votos ainda será objeto de debate na Justiça (sub judice),
eles foram apurados separadamente
- não sendo incorporados aos votos
dos demais trabalhadores.
No total 133 cargos de confiança
votaram a favor da proposta do TST
e nenhum deles aprovou a greve. Ou

seja, mesmo na hipótese de validação dos votos de chefia, a decisão
da maioria dos petroleiros do Litoral
Paulista não será alterada.
A categoria, que vem contribuindo decisivamente para a companhia
conquistar recordes de produção e
lucro, apresenta uma reivindicação
legítima e justa: nenhum direito a menos! Caso a direção da Petrobrás não
atenda às demandas dos petroleiros
e petroleiras, a categoria entrará em
greve nacionalmente.
Contra a retirada de direitos, em defesa da Petrobrás, do pré-sal e do patrimônio nacional!
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Bruno Dias detalha plano para equacionar déficit
da Petros, no Sindipetro-RJ
O novo presidente da Petros,
Bruno Dias, esteve no Sindipetro-RJ, no dia 18 de outubro, para
detalhar o plano da Petros para
equacionar o déficit.
Após a apresentação do “novo
plano”, Dias respondeu questionamentos e tirou dúvidas de petroleiros ativos, aposentados e
pensionistas.
Segundo Dias, o novo plano
prevê redução de benefícios em
troca de um prazo mais longo e
contribuições extras menores. A
proposta ainda vai ser avaliada
pelo GT da Petrobrás e submetida aos órgãos de controle, prevê
redução de 30% do 13º salário e

cortes nos valores de pecúlio e
pensões.
Durante a apresentação, o
novo presidente da Petros explicou que o plano deve permitir
uma redução no tamanho das
alíquotas extras pagas pelos participantes. Além disso, ele vai ser
usado também para cobrir o déficit de R$ 8,4 bilhões registrado
em 2018 que não é coberto pelo
equacionamento em vigor, de
acordo com ele.
Vale lembrar que Dias já havia
implementado no ano passado
plano com perfil semelhante na
Fapes, fundo de pensão dos funcionários do BNDES e onde era

diretor jurídico.
“Esperamos que esse novo
plano seja aprovado até o dia 31
de dezembro deste ano e implementado no ano seguinte”, disse
Bruno Dias sobre a proposta para
equacionar o déficit da Petros.
Próximos passos
No dia 17 de outubro as instituições que compõem o Fórum
em Defesa da Petros estiveram
reunidas para discutir a proposta
apresentada pela Petros. Além
da análise que o corpo jurídico
das instituições está fazendo foi
feito um debate onde, por consenso, foram ratificadas algumas

melhorias que foram encaminhadas à Petros que serão significativas para os participantes. No dia
22 de outubro o GT da Petros,
composto pelas instituições, Petrobrás e a Fundação, estarão
reunidos para debater essas sugestões. No dia 23 de outubro
haverá uma nova reunião do Fórum com o intuito de fazer uma
nova avaliação e também servirá
para debater as melhorias que
por ventura a Petros e Petrobrás
aceitarem. O Sindipetro-LP orienta os participantes que acompanhem através dos nossos meios
eletrônicos e da FNP para ficarem inteirados sobre o assunto.

RUMO AO PLANO ALTERNATIVO

STJ suspende liminar que impede desconto extra para
equacionamento do déficit da Petros

O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) aceitou o pedido da Petros e irá suspender as liminares
que vetavam os descontos das
contribuições extraordinárias a
milhares de petroleiros, dentre
os quais os da base do Litoral
Paulista, ao Plano de Equacionamento do Déficit da Petros.
De acordo com o despacho do
ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, ao todo
310 liminares serão suspensas
com a decisão do STJ.
O pedido segue a lei da Suspensão de Liminar e de Sentença (SLS), que assegura que
qualquer liminar contra ente
público possa ser interrompida
pelo tribunal. A decisão foi baseada na ação que beneficiava a

Fenasp e que foi suspensa pela
Justiça e agora se estende a todas as ações de mesmo teor.
Das 310 ações, a maioria representada por processos individuais, somente os Sindipetros
Litoral Paulista, Unificado São
Paulo e Alagoas Sergipe eram
mantidas.
A decisão do STJ foi publicada
no dia 26 de setembro no Diário
Oficial. Até o momento as partes não foram chamadas para
tomar conhecimento e se manifestarem no processo. Segundo o jurídico do Sindipetro-LP,
cabe agravo interno, ou seja,
recurso que submeteria a decisão do presidente ao plenário
do STJ. Porém, com o número
de ações envolvidas, é provável

que aguardem a intimação de
todos os envolvidos, para poder
colocar em julgamento os eventuais recursos, o que deve adiar
ainda mais a apreciação do plenário do STJ.
Para nosso jurídico existem irregularidades, sendo a primeira
a impossibilidade jurídica desse
tipo de demanda, pois a Petros
não tem legitimidade para se
utilizar desse procedimento judicial, dentre outras questões
que serão pontuadas no agravo
interno. O Sindipetro-LP tentará
impugnar a decisão e continuar
o processo, para que tenha encaminhamento pelo plenário o
mais rápido possível, mas devido a complexibilidade dos processos, que envolve decisões e

interesses políticos, não há prazo para isso.
Tão logo a justiça ordene o
cumprimento da sentença, já
nos próximos contracheques
dos aposentados, pensionistas
e trabalhadores da ativa ligados
ao PPSP-1, o desconto da contribuição extra será efetivado.
De acordo com os descontos
iniciados antes da suspensão
por liminar do PED, a taxa extra
que os assistidos e trabalhadores da ativa terão que contribuir
representam 3,31 vezes mais
do que ele contribui hoje, sendo que os pré-70 não vão contribuir com nada. As pensionistas, que não contribuíam antes
do PED, também contribuirão
com o plano.
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Participe da greve como voluntário: defender
a Petrobrás é defender a AMS e a Petros!
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

Os ataques embutidos na
proposta do TST para os petroleiros foca, principalmente,
a assistência aos aposentados e pensionistas.
A venda das unidades da Petrobrás até agora, a preço de
banana, ainda é pouco para
garantir um retorno rápido às
aves de rapina que querem colocar as mãos de uma vez na
estatal. Para realizar o “sonho”
de ver a Petrobrás privatizada
do atual presidente da companhia, os gestores no comando
da empresa precisam diminuir
passivos, caracterizados na
proposta como rebaixamento
de salários (índice menor do
que a inflação), retirada de
direitos e a cereja do bolo do
pacote de maldades, acabar
com o passivo aposentados e
pensionistas, assistidos pela
Petros e pela AMS.
Para evitar que isso aconte-

ça, precisamos organizar uma
greve forte e que garanta todos os direitos ameaçados.
Como foi importante a participação dos aposentados e
pensionistas na rejeição da
proposta do TST, precisamos
de voluntários para organizar
e conduzir a greve nos piquetes, para convencimento dos
“fura greve” ou no sindicato,
para eventuais ações que surgirão conforme a necessidade

NA SEDE, EM SANTOS

No dia 24 de outubro, Cinepetro exibe o
documentário “O silêncio dos homens”
No dia 24 de outubro o
CinPetro irá exibir o documentário “O silêncio dos homens”, com bate-papo logo
após a exibição do filme com
os diretores Luiza Castro e
Ian Leite. Será às 19h, em

Santos, no auditório Euzébio
Rocha, do Sindipetro-LP.
Sinopse
“Homem não chora”, “Homem tem que ser forte, viril”. Essas são falas ensina-

dos acontecimentos.
Você, aposentado e pensionista, que está disposto a dar
mais esse apoio à categoria,
entre em contato conosco, se
voluntariando, pelo telefone
(13) 3202-1104, para quem
está em Santos e região ou
(12) 3892-1484 - 3892.5155,
para os voluntários do Litoral
Norte. Deixe seu nome e telefone para que possamos contatá-los para passar as orien-

tações no que poderão ajudar
a categoria.
Em 1995, muitos de vocês
fizeram a maior greve que o
país já assistiu. Graças a vocês temos um empresa para
defender. Nos ajude a organizar mais um embate digno da
categoria, para colocar mais
uma vez na história a assinatura petroleira em defesa da
Petrobrás e da soberania do
Brasil!

das culturalmente para os
homens e que ajudam a desenvolver atitudes nocivas.
Porém, novos diálogos estão
surgindo e tabus antigos sobre comportamentos estão
sendo discutidos. Nesse documentário os homens são
convocados à repensar suas
responsabilidades nos diversos ambientes em que vivem.
O Silêncio dos Homens é

uma produção fruto de uma
parceria com o Papo de Homem, que gerou um estudo
nacional com mais de 40.000
pessoas. Possui apoio institucional da ONU Mulheres
e foi viabilizado por Natura
Homem e Reserva. O filme
é uma profunda investigação
sobre as dores, obstáculos,
valores, qualidades e processos de mudança dos homens.
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Assembleia de Previsão Orçamentária
acontece no dia 30 de outubro
A diretoria do Sindicato dos
Petroleiros do Litoral Paulista
realiza no próximo dia 30 de
outubro Assembleia Geral Ordinária para apresentar aos
associados à Previsão Orça-

mentária do exercício financeiro de 2020.
A Assembleia acontece na
sede do Sindipetro-LP, em
Santos (Av. Conselheiro Nébias, 248 – Vila Mathias -San-

tos) e na subsede de São Sebastião (Rua Auta Pinder, 218
- Centro- São Sebastião), por
videoconferência às 17h30,
em primeira chamada, e às
18h, em segunda chamada.

Na ocasião , ocorrerá a leitura, discussão e aprovação ou
não da Previsão Orçamentáriada com o respectivo parecer do Conselho Fiscal. Participe!

CINEPETRO

Filme premiado no Curta Santos será exibido
na sede do Sindipetro-LP no dia 7 de novembro
A partir de vídeos amadores gravados e publicados no Youtube
por petroleiros terceirizados, ‘Imagens de um Sonho’ - documentário curta-metragem dirigido pelo jornalista do Sindipetro-LP, Leandro Olimpio, explora jornada operária dentro da Petrobrás
No próximo dia 7 de novembro, às 19 horas, o projeto Cinepetro exibe na sede do Sindicato, em Santos, o documentário
curta-metragem Imagens de
um Sonho. Dirigido pelo jornalista do Sindipetro-LP, Leandro
Olimpio, o filme foi premiado recentemente como melhor documentário do 17º Curta Santos,
na categoria Olhar Caiçara.
Além da premiarão no tradicional festival de cinema santista,
em sua curta trajetória o filme
já tem se espalhado por outras
mostras da sétima arte do cenário audiovisual independente nacional. Será exibido na 6ª
Mostra de Cinema de Gostoso
(RN), no 4º Curta Canedo (GO),
no 11º CineFest Votorantim (SP)

e no 3º Festival de Cinema do
Paranoá (DF).
Exibição e debate
Além de exibir o filme, também
iremos promover logo em seguida o debate “Reflexões sobre a
nova classe trabalhadora”, com
a presença do diretor do filme,
Leandro Olimpio, e de Gabriel
Casoni, sociólogo e mestre em
História Econômica pela USP.
A intenção é, a partir do filme,
discutir as transformações das
trabalhadoras e trabalhadores
brasileiros nos últimos anos.
Sinopse
Composto de vídeos publicados no Youtube por terceirizados da Petrobrás, o filme explora um capítulo importante do

país através de fragmentos da
vida operária dentro e fora da fábrica. Com suas próprias mãos,
a classe trabalhadora registra -

ao longo de uma década (20082018) - as alegrias e dissabores
de sua jornada. Duração: 20 minutos. Ano: 2019.

