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O PETROLEIRO APOSENTADOS E PENSIONISTAS

SINDIPETRO-LP ABRE INSCRIÇÃO PARA ENTREGA DE
KITS DE NATAL PARA ASSOCIADOS E ASSOCIADAS
Neste ano, como no ano passado, devido
a pandemia de Covid-19 que ainda não foi
totalmente controlada e que nos obriga a
manter distanciamento social para evitar a
propagação do vírus, a diretoria do Sindipetro-LP decidiu que não irá realizar a tradicional Festa de Confraternização para associados e dependentes. No entanto, a data
não passará despercebida.
Até o dia 10 de dezembro, o Sindipetro-LP
estará recebendo inscrição dos associados
para que recebam um kit de Natal.
Para receber o kit, o associado ou a associada deve fazer inscrição na sede através
do telefone (13) 3202 1100 ou na subsede

através do número (12) 3892 1484, até 10
de dezembro.
O horário de atendimento 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.
No dia da retirada do brinde é necessário
apresentar a carteirinha de sócio ou documento de identificação com foto, sem isso o
kit não será entregue. Vale destacar que o
benefício não se estende aos dependentes.
A data da retirada será divulgado através
do site do sindicato www.sindipetrolp.org.br,
das redes sociais e e-mail.
Faça já sua inscrição!
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AÇÃO

MP DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA
VERIFICAÇÃO DAS CAUSAS MOTIVADORAS DO EQUACIONAMENTO

O Ministério Público, em favor da ação de 2018 da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), determinou a
realização de perícia atuarial.
Em outras palavras, um profissional atuário (também denominado expert), legalmente
habilitado para tal função, em
um processo judicial, sendo,
para tanto, nomeado por um
juiz, irá realizar a verificação
das causas motivadoras do
PED.
Vale lembrar que nessa
mesma ação, a FNP já havia
conseguido uma liminar para
impedir as cobranças extraordinárias. Em seguida, veio a
Nova Proposta do PED (NPP)
com um termo de compromisso de não judicialização.
Mas, a ação da FNP era muito mais ampla, tendo como
objeto da ação a verificação
da parte do equacionamento,
que estava sendo efetuado,
seria de responsabilidade ex-

clusiva das patrocinadoras.
Agora, o Ministério Público
se manifestou a favor da ação
da FNP, no sentido de que de
fato o processo deva prosseguir, independente daquele
termo de não judicialização.
Segundo o Dr. Marcus Coelho, advogado da FNP, “aquele termo restringia a não judicialização dos pontos ali
discutidos no NPP. Então, a
discussão era mais relaciona-

da a forma e não em relação
ao valor cobrado. Por isso, a
princípio, não atingiria o nosso
processo da FNP”.
O juiz que acolheu o parecer do Ministério Público, já
nomeou, a perita atuarial.
“Então, o processo prossegue e temos a esperança de
que através dessa demanda, se consiga apurar de fato
qual parte do equacionamento, qual montante, que está

sendo equacionado, de fato
seria de responsabilidade exclusiva das patrocinadoras e
deveria, então, ser extirpado
desse plano de equacionamento que atinge também
os participantes”, esclarece
Marcus.
Desta forma esta é uma entre outras ações que a FNP
continua perseguindo a responsabilidade dos verdadeiros culpados pela má gestão
e irregularidades na Petros.
Importante sempre lembrar
que todas as mazelas da categoria passam pelo cenário político, em que se pese
análise simplista de que as
entidades que defendem os
trabalhadores são os culpados, ocultam os verdadeiros
responsáveis que são as gestões colocadas pela Petrobras
automaticamente pelos governos de plantão.
Fonte: FNP

DENUNCIE

CANCELAMENTO DE ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE
CREDENCIADOS PELA AMS DEVE SER RELATADO
A diretoria do Sindipetro-LP
tem recebido diversas reclamações de associados que ao
irem a um exame médico ou
outro serviço de Saúde, tem o

serviço cancelado por falta de
pagamento da AMS aos profissionais. Além do cancelamento, há relatos também de
descredenciamento por falta de

pagamento.
Orientamos aos associados
que caso presencie uma dessas situações, comunique de
imediato ao sindicato através

do DAP, na sede e subsede do
Sindicato ou para os diretores
do Departamento para que a diretoria cobre junto à Petrobrás,
para que resolva o problema.
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UNIÃO E LUTA

FRACASSO NAS ELEIÇÕES DEMONSTRA QUE CATEGORIA SABE
QUE A APS É MAIS UM GOLPE DA ATUAL GESTÃO DA PETROBRÁS
As eleições da Associação Petrobrás de Saúde
(APS) chegaram ao fim com
pouca participação dos petroleiros. Essa conquista
é fruto da união e entendimento de que a APS é mais
um golpe contra a categoria
petroleira. O Sindipetro-LP,
FNP e entidades cobraram
da atual gestão da empresa a suspensão do processo eleitoral e dos demais
procedimentos em curso
que visem legitimar a APS.
O entendimento de todos
é que a AMS é o plano de
saúde dos petroleiros. A
APS é ilegítima e foi imposta aos petroleiros com o objetivo de desmontar o Plano
de Saúde AMS, passando

por cima de conquistas dos
trabalhadores nos ACTs.
A Federação Nacional dos
Petroleiros (FNP) também
entrou com uma ação declaratória de nulidade de
inúmeras cláusulas do Estatuto da Associação Petrobras de Saúde (APS), as
quais são ilegais e prejudicam os beneficiários. A atual gestão da Petrobrás “não
prega prego sem estopa” e
dia após dia demonstra que
está alinhada a sanha privatista de Paulo Guedes.
Segundo o resultado divulgado na última sexta-feira (26/11), somente cerca
de 1.324 associados registraram seus votos no processo eleitoral. Se for le-

vado em conta o universo
de 112.734 (ativos titulares
– 52.103 e aposentados titulares – 60.631), conforme
relatório de resultados da
AMS de 2020, que estavam
aptos a votar, o percentual
de participação registrou
somente 1,17%.
Eles estão precarizando
a AMS através da criação
da APS, aumentando os
custos, basta ver os contracheques dos petroleiros aposentados e ativos,
mas, o trabalho da FNP,
FUP, Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Transporte Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos Portos
(CONTTMAF) e Federação
Nacional das Associações

de Aposentados, Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobrás e Petros (FENASPE) garantiu o fracasso
retumbante das eleições.
O resultado da eleição é
uma grande vitória, mas as
batalhas continuam com
ações que ainda necessitam de decisão para barrar a formalização da APS.
Portanto, essa luta deve ser
travada por todos os petroleiros, porque a AMS é direito e não benefício! Por isso,
é mais que necessário que
todos os participantes do
plano de saúde AMS entenda o que está acontecendo
e se prepare para defender
mais esse direito.
Com informações da FNP

PARTICIPE!

DEPARTAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PROMOVE
REUNIÕES MENSAIS PARA TIRAR DÚVIDAS SOBRE PETROS E AMS
O Sindipetro-LP assumiu e
tem cumprido o compromisso
de realizar reuniões mensais
com os aposentados e pensionistas na sede e subsede
e por vídeoconferência, para
tratar de assuntos diversos
sobre AMS, ações do jurídico,
acordo coletivo e demais dúvidas que surgem nos grupos
de whatsapp da categoria e

em abordagens particulares
aos diretores do DAP.
A reunião mensal na subsede, em São Sebastião, acontece na última quarta-feira de
cada mês, às 14h, e na última
quinta-feira de cada mês , às
10h, na sede, em Santos. O
encontro também é transmitido através do Microsoft Teams através do link https://

tinyurl.com/5ehuf6t5.
O evento busca estabelecer
uma melhor comunicação sobre os principais temas que
afligem os aposentados e
pensionistas da nossa categoria.
Dezembro
Em função das férias coletivas dos trabalhadores do Sin-

dicato, que acontece todos os
anos, as reuniões que aconteceriam no mês de dezembro
estão suspensas sendo retomadas no mês de janeiro.
Na subsede, em São Sebastião, acontecerá no dia 26 de
janeiro, às 14h e na sede, em
Santos, às 10h, no dia 27 de
janeiro.
Não perca!
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CONQUISTA

GRAÇAS A LIMINAR, PETROS NÃO PODE COBRAR DÍVIDAS DA AMS POR BOLETO
O Sindipetro-LP e sindicatos
ligados à Federação Nacional
dos Petroleiros (FNP) já havia
conseguido, em maio de 2020
liminar na justiça impedindo a
Petros de realizar cobranças
relacionadas a dívidas à AMS
por boleto. Com a assinatura do ACT 2020/2022, cujo
acordo coletivo foi realizado durante a pandemia, com
restrições a reunir a categoria
em assembleias presencias,
o que prejudicou o debate,
principalmente com os aposentados e pensionistas, a
Petrobrás se sentiu no direito de mudar a cobrança para
boleto, prejudicando milhares
de assistidos da Petros, que
em muitos casos tinham que
optar em ficar sem renda ou
inadimplentes.
Numa ação rápida, FNP e
sindicatos invocaram a validade da liminar e cobraram

em mesa com a companhia
o cumprimento dela, fazendo
com que a empresa declinasse da decisão e retornasse as
cobranças no contracheque.
Portanto, caso o assistido
da Petros receba cobranças
por boleto, notifique imediatamente o sindicato, para que
possamos dar o devido tratamento ao caso.

Impedimento da empresa
em cobrar dívidas prescritas
Desde janeiro de 2021, a
Petros tem cobrado valores
abusivos de seus assistidos,
que muitas vezes ultrapassam a margem consignável,
comprometendo as finanças
de aposentados e pensionistas. Muitos desses valores
são de dívidas prescritas, ou

seja, que não foram cobradas
nos últimos cinco anos.
Dessa forma, caso você
esteja recebendo descontos
abusivos, que sequer pode
identificar, solicite junto à
Petros descrição detalhada
do saldo devedor, pedindo
o Extrato Saúde Petrobras.
Em caso de dúvidas de como
conseguir o demonstrativo n
site da Petros (www.petros.
com.br), procure o Departamento de Aposentados e
Pensionistas (DAP), em Santos pelo telefone (13) 32021105, ou São Sebastião (12)
3892-1484, para que possamos auxiliá-lo.
Caso seja identificada cobrança de dívida prescrita, o
jurídico do sindicato irá acionar a empresa judicialmente,
solicitando a devolução dos
valores cobrados indevidamente.

PETROS

MARGEM CONSIGNÁVEL CONTINUA EM 13% PARA EMPRÉSTIMOS
Em 2020, quando havia sinalização de que os
descontos da Petros seriam feitos via boleto bancário, o jurídico do Sindipetro-LP entrou com ação
judicial para que fosse observado o acordo coletivo, que dizia que os descontos fossem priorizados
na folha de pagamento.

A ação gerou liminar, favorável em primeiro grau e
aguardando análise de recurso, mas que até o momento não sofreu nenhuma
alteração, ficando assegurado o direito ao desconto
em folha, ao invés de boleto.
Posteriormente, após alteração do acordo coletivo de
13% para 30% da margem

consignável para descontos, o jurídico do Sindipetro-LP, conseguiu demonstrar que a Petros priorizava
os descontos de empréstimos. Como no acordo
coletivo a previsão era de
que a Petros priorizasse o
desconto de AMS, podendo aplicar a margem consignável de 30%, para des-

conto de empréstimo ficou
mantida a margem de 13%.
Recentemente recebemos
informações que a Petros
está mudando a sistemática da priorização dos descontos, mas até que isso
seja definido, temos a liminar que sustenta a margem
de 13% para o desconto de
empréstimo.

