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SINDIPETRO-LP REALIZA ASSEMBLEIA NO DIA 17 PARA 
DELIBERAR SOBRE CAMPANHA REIVINDICATÓRIA
Após muita enrolação, a direção 

da Petrobrás promete finalmente 
apresentar uma nova proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). 
Segundo o RH Corporativo, a nova 
minuta será divulgada até o próximo dia 
10 de novembro – praticamente um mês 
após sua primeira proposta, colocada 
em mesa no dia 14 de setembro. O 
objetivo é claro: enrolar a categoria, 
apostando que o impasse negocial irá 
gerar desanimo entre os trabalhadores. 
Precisamos responder com luta!

 Para deliberar sobre a nova proposta 
da empresa e discutir os rumos da 
nossa campanha reivindicatória, o 
Sindipetro Litoral Paulista realiza neste 
dia 17 nova assembleia, na sede, sub-
sede e plataformas (Merluza, Mexilhão 

e P-66). Em Santos e São Sebastião, 
a 1ª chamada acontece às 17h30 e 2ª 
chamada às 18 horas  e 19h00, em 
primeira chamada, e 19h30, em segunda 
chamada, para os trabalhadores que 
estão saindo do turno da UTGCA.

 A participação de todos é muito 
importante. Precisamos avaliar e 
deliberar essa proposta e para isso 
temos que lotar as assembleias para 
demonstrar à direção da Petrobrás que 
o petroleiro não aceitará nenhum direito 
a menos e  organizarmos o futuro da 
categoria. A prorrogação do ACT até 30 
de novembro, uma exigência da FNP 
em mesa, foi um recuo importante da 
direção da empresa. Recuo que só foi 
possível graças à pressão exercida 
pelos trabalhadores e dirigentes 

sindicais da federação.
 Entretanto, se quisermos barrar 

a retirada de direitos e conquistar 
avanços, devemos articular uma 
grande mobilização unificada e 
nacional. Neste sentido, o indicativo é 
intensificar as paralisações em todas 
as unidades. Convocamos também 
todos os Sindipetros, FUP e demais 
entidades a nos unirmos em uma só 
campanha!

 Somente com ações conjuntas, em 
defesa de um acordo digno, do pré-sal 
e da Petrobrás, é que poderemos sair 
dessa campanha vitoriosos, impedindo 
que a reforma trabalhista seja 
implantada em nosso ACT. 

Contra a retirada de direitos e por 
um ACT digno! Sim, nós podemos!

SIM,
NÓS PODEMOS!
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EM DEBATE

O tamanho do ataque sobre os participantes e assistidos

No último dia 6 de novembro, 
a Federação Nacional dos 
Petroleiros (FNP) participou 

da reunião de elaboração do Grupo 
de Trabalho (GT), que visa discutir o 
equacionamento da Petros. Segundo o 
RH da Petrobrás, a iniciativa pretende 
desenvolver estudos complementares para 
reduzir aos participantes e assistidos os 
impactos do equacionamento do déficit do 
fundo.

Durante a reunião ficou definido que 
o GT irá se encontra duas vezes por 
semana, todas as terças e quintas-feiras, 
durante 60 dias corridos. Nas terças, os 
encontros vão ser realizados das 9 às 18 
horas. Nas quintas, o Grupo irá se reunir 

na parte da tarde, a partir das 13 horas.
Segundo Paulo Ferraz Mansur, da 

gerência do RH da Petrobrás, caso os 
60 dias não forem suficientes para se 
chegar a uma solução, um documento 
será encaminhado à direção da Petrobrás 
solicitando a continuidade das discussões.

Os encontros de trabalho vão começar 
oficialmente no dia 14 de novembro, 
dia em que a Petrobrás e a Petros vão 
falar sobre os motivos que as levaram a 
escolher o modelo de equacionamento 
proposto.

Nas reuniões seguintes, as entidades 
integrantes do GT vão expor ideias, 
preocupações e sugestões de soluções. 
Posteriormente, vão implementar 

propostas definidas em conjunto.
No decorrer da reunião, a FNP 

sugeriu que o prazo da implantação do 
equacionamento seja adiado, junto à 
Previc, por mais 90 dias. Houve consenso 
entre as entidades participantes do GT 
sobre este ponto. Segundo Mansur, a 
proposta vai ser analisada e verificada a 
viabilidade do pedido.

O RH ainda informou que vai criar um 
canal aberto para que as pessoas enviem 
sugestões.

A FNP  está composta com a  Fenaspe, 
AEPET e GDPAPE  também participaram 
da reunião Federação Única dos 
Petroleiros (FUP), Federação dos 
Marítimos, Petros e Petrobrás. 

EM GRUPO DE TRABALHO, ENTIDADES CONJUNTAMENTE COM A PETROBRÁS 
E PETROS DISCUTEM SAÍDAS PARA O EQUACIONAMENTO

EM PLENÁRIA NA ABI, FÓRUM EM DEFESA DO 
FUNDO DE PENSÃO REÚNE MAIS DE 250 PESSOAS

Com a presença de mais de 250 
pessoas, no último dia 20 de outubro foi 
realizada a 2ª plenária do Fórum Unificado 
em Defesa da Petros. O evento ocorreu 
na Associação Brasileira de Imprensa 
(ABI), no Rio de Janeiro. Os presentes 
discutiram estratégias contra a proposta de 
equacionamento do déficit do Plano Petros 

(PPSP), calculado em mais de R$ 27 bilhões.
A  FNP e seus sindicatos, 

conjuntamente com a FENASP, AEPET 
e GDPAPE, entidades que compõem 
este fórum, esclarecem que todas as 
ações administrativas e jurídicas estão 
sendo tomadas para defender todos 
os participantes ativos, aposentados e 

pensionistas, por um equacionamento 
justo. Esclarece também que todas estas 
medidas serão para defesa coletiva e 
que ações individuais serão discutidas 
posteriormente, mas são objeto da 
estratégia de defesa que cada sindicato 
e associação coordenarão junto aos seus 
associados.

Pela proposta, a menor alíquota de contribuição 
extraordinária para aposentados e pensionistas 
será de 4,53% e incidirá sobre benefícios Petros de 
até R$ 2.765,66, correspondente à metade do teto 
de contribuição do INSS.

Quem ganha acima disso, pagará 4,53% sobre 
essa parte do benefício Petros e 9,39% sobre a 
fatia do benefício Petros que vai de R$ 2.765,67 até 
R$ 5.531,31 (teto do INSS).

Para quem recebe mais que o teto do INSS, 
o processo de cobrança é igual: a primeira fatia 

do benefício Petros paga 4,53%, a segundo paga 
9,39% e apenas na parte do benefício Petros que 
passa de R$ 5.531,31 a taxa será de 34,44%.

A contribuição extra será a soma desses 
descontos. Isso significa que ninguém pagará a 
alíquota máxima, de 34,44%, mas o resultado da 
combinação das três alíquotas. Num benefício 
Petros de R$ 10 mil, por exemplo, apesar de estar 
na alíquota de 34,4%, a contribuição extra será R$ 
1.924 ou 19%.

ATENÇÃO: Pensionistas repactuadas têm uma 

parcela do seu benefício Petros custeada pelo 
Termo de Compromisso Financeiro (TCF) e sobre 
essa parcela não incidirá contribuição extra, em 
função das regras estabelecidas na época da 
repactuação. 

O equacionamento proposto pela Petros impõe 
o pagamento, ao longo de 18 anos, de mais de 
R$ 14 bilhões aos participantes do plano entre 
trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas 
do Sistema Petrobrás. Hoje, o Plano conta com 83 
mil participantes e 64 mil assistidos.
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EM GRUPO DE TRABALHO, ENTIDADES CONJUNTAMENTE COM A PETROBRÁS 
E PETROS DISCUTEM SAÍDAS PARA O EQUACIONAMENTO

SINDIPETRO-LP PROMOVE 
FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO

No dia 16 de dezembro 
(sábado) os associados e 
dependentes habilitados 
do Sindipetro-LP têm 
compromisso marcado - a 
festa de confraternização 
para comemorar os 59 anos 
de fundação da Entidade. 
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 vai até o dia 24 de 
novembro. Só poderão 
participar do evento 
associados e dependentes 
regularmente 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.

Os 59 anos do Sindipetro-
LP reafirmam a entidade 
como uma referência 
de luta e tradição do 
movimento sindical 
brasileiro. Todos estão 
convidados para festejar 
mais um aniversário na 
casa do petroleiro: o 
Sindicato.

PARTICIPE!

DESMONTE À VISTA

TEMER PUBLICA DECRETO COM ALVO CERTO -
PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS E PETROBRÁS 

O golpista Michel Temer publicou no 
dia 3 de novembro, em meio a um feriado 
prolongado, decreto que isenta a publicação 
de editais para a venda das ações do 
governo em empresas de economia mista. 
Trocando em miúdos, significa que o 
governo não necessitará de leilões ou 
publicações que causem qualquer alarde 
ou publicidade para tocar a privatização de 
uma parcela significativa de estatais. Essa 
política de “desinvestimento” tornou-se a 
marca registrada do golpe. 

No mês de agosto, Temer anunciou um 
pacote de privatizações que levariam 57 
empresas a serem negociadas. O maior 
desde o governo FHC, responsável pela 
maior onda de desestatização do país.

O objetivo, diz o decreto, é o de garantir 
“segurança jurídica” para as operações 
e “aproximar as sociedades de economia 
mista das melhores práticas de governança 

e gestão reconhecidas pelo setor privado”, 
além de garantir a “sustentabilidade” das 
estatais. 

O “regime especial de desinvestimento 
de ativos das sociedades de economia 
mista”, criado pelo decreto, permite aos 
compradores adquirirem um ativo sem 
qualquer risco com relação aos débitos e 
responsabilidades da empresa. 

O governo e diretores de estatais têm 
defendido publicamente o projeto de 
desinvestimento. O diretor financeiro e de 
relações com investidores da Petrobrás, 
Ivan Monteiro, afirmou recentemente que 
a venda de ativos da companhia deve ser 
intensificada até o fim deste semestre. Tal 
decreto, aliás, parece ter endereço certo: a 
Petrobrás e seus valiosos ativos.

Essa “novidade” assinada por Michel 
Temer vem legalizar o que as ações da FNP 
vem comprovando na justiça - que existem 

vários indicios de corrupção na venda de 
ativos da Petrobrás. Essa “nova ordem” do 
governo facilita a “vida” de Pedro Parente 
que anda com dificuldade, perante os 
tribunais, para justificar as vendas sem 
licitações e em processos fraudulentos.

Esse tipo de estratégia, aplicada sob o 
discurso da necessária arrecadação de 
recursos, é na prática um grande crime 
contra a soberania nacional.

A Usiminas, antiga Cosipa, é prova disso: 
demissões em massa, uma região inteira 
devastada. Na Sabesp também, pois hoje 
boa parte da mão de obra é terceirizada, 
com direitos rebaixados. Em todos esses 
casos se constata a piora dos serviços, pois 
a prioridade passa a ser o lucro. E o que 
dizer da telefonia brasileira? Uma farra 
para as operadoras, que lucram prestando 
um serviço péssimo. Privatização é boa… 
para os empresários!
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FIQUE ATENTO

BENEFICIÁRIOS DA AMS PRECISAM FAZER 
RECADASTRAMENTO ATÉ O DIA 15 DE DEZEMBRO

A AMS está convocando os 
beneficiários ativos para efetuar 
recadastramento. Além de ser 

necessário para uma melhor gestão do  
plano, o recadastramento, que está em 
andamento até 15 de dezembro, atende 
recomendação de auditoria externa. 
Periodicamente, essa revisão cadastral 
deve ser feita pela companhia. Os dados 
atualizados garantem projeções atuariais 
baseadas em informações mais precisas.

Atualmente, a AMS tem cerca de 290 
mil beneficiários entre empregados, 
aposentados, pensionistas e seus 
dependentes. O último recadastramento foi 
realizado entre 2008 e 2009. Por este motivo, 
informações como a data de nascimento e 

nome do beneficiário precisam ser validados 
para garantir que os custos projetados do 
plano de saúde sejam confiáveis.

FORMULÁRIO
O formulário de Recadastramento da 

AMS apresenta as informações presentes 
em nossos sistemas. Só se houver alguma 
necessidade de atualização será exigido 
o encaminhamento de comprovantes. Ao 
final do preenchimento do formulário, é 
apresentada a relação de comprovantes a 
serem anexados de acordo com os campos 
que estejam sendo atualizados.

COMO SE RECADASTRAR 
Os empregados devem fazer o 

recadastramento via Botão Compartilhado. 
No campo “serviço”, deve ser digitada a 
palavra “recadastramento”.

Desde 10 de novembro, aposentados e 
pensionistas podem se recadastrar, também 
via Botão Compartilhado, pelo Portal AMS.

Com exceção da Petrobrás Distribuidora, o 
recadastramento é obrigatório para todos os 
beneficiários.

O Sindipetro-LP disponibiliza, na sede e 
subsede,  uma funcionária para realizar 
o cadastro dos associados. É importante 
comparecer ao local munidos dos dados 
solicitados abaixo. Qualquer duvida basta 
entrar em contato  através do telefone (13) 
3202 1100, na sede, ou (12) 3892.1484, na 
subsede. 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2018 É APROVADA
No dia 26 de outubro, os petroleiros e 

petroleiras associados ao Sindipetro-LP 
aprovaram, por unanimidade, a previsão 
orçamentária referente ao exercício 2018. 
Nela consta a compra de um carro no 
valor de R$ 50 mil e a troca de um carro 
da marca Gol no valor de R$ 35 mil. Além 
disso, está contemplada também as 

reformas do estacionamento da entidade, 
localizado no centro de Santos, e da sede, 
também em Santos.

Os associados tiveram oportunidade 
de fazer questionamentos e proposições, 
com o devido parecer do Conselho Fiscal. 
Também foi debatido o Fundo em Defesa 
da Petrobrás, aprovado na assembleia de 

Prestação de Contas de 29 de março deste 
ano. Para custear as iniciativas em favor da 
soberania nacional, envolvendo o petróleo 
brasileiro e nossa companhia, foi pré-
aprovado o valor de até R$ 400 mil (teto) em 
gastos.  Caso essa cifra seja ultrapassada, 
será necessária a convocação de uma 
assembleia. 

ESTÃO SENDO 
ATUALIZADAS 
AS SEGUINTES 
INFORMAÇÕES

- Nome do beneficiário;

- Data de nascimento;

- Nome da mãe (esta informação 

é obrigatória e atende norma da 

ANS - Agência Nacional de Saúde 

Suplementar);

- Sexo;

- Estado civil;

- Grau de parentesco dos 

dependentes (verificação das 

condições de elegibilidade);

- Endereço completo 

- Dados adicionais de contato 

(opcional).

- CPF - A validação do CPF é 

obrigatória para os maiores de 

18 anos e recomendado para os 

maiores de 12 anos para fins de 

atendimento a exigências do projeto 

eSocial do Governo Federal, assim 

como da Receita Federal.

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


