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O PETROLEIRO APOSENTADOS E PENSIONISTAS

DAP PROMOVE PALESTRA
SOBRE EQUACIONAMENTO
E CISÃO DO PLANO PETROS
O Sindipetro-LP, através do
Departamento de Aposentados e Pensionistas, realiza no dia 29 de maio, às 16
horas, na sede, em Santos,
palestra sobre o Plano de
equacionamento da Petros
e o Plano de cisão.
A atividade será conduzida pelo
coordenador do Sindipetro-LP e
secretário-geral da FNP, Adaedson
Costa. Os interessados também
poderão tirar dúvidas com os assessores jurídicos da entidade. Os
companheiros e companheiras de
São Sebastião poderão acompanhar, como já é tradição, por videoconferência na subsede.
Participe!

DIA 1 DE JUNHO TEM CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA
DIRETORIA DO SINDIPETRO-LP. PARTICIPE!
Acontece no dia 1 de junho, às 18h30, Cerimônia de Posse da nova gestão do Sindipetro Litoral Paulista. A nova diretoria conduzirá as lutas da categoria pelos próximos três anos (2018-2021). Na ocasião,
que terá também a presença de dirigentes de entidades sindicais da região, será realizada a entrega
dos crachás para os novos diretores. Eleita por aclamação, em assembleia na noite de 27 de março
após ter sido a única chapa inscrita, a direção eleita combina a continuidade do trabalho desenvolvido
nos últimos três anos com uma renovação de 60%. Uma configuração que fortalece a entidade num
momento de extrema gravidade para a classe trabalhadora brasileira. Queremos que os companheiros
aposentados e pensionistas participem deste momento, prestigiando a nova diretoria. Compareça!
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EQUACIONAMENTO

EM NOVA DECISÃO, JUSTIÇA REAFIRMA: PETROS ESTÁ
PROIBIDA DE COBRAR DÉFICIT NO LITORAL PAULISTA
O juiz da 2ª Vara Cível de
Santos reafirmou o que sempre defendemos: a taxa extra
para pagamento do equacionamento está suspensa a todos
os petroleiros lotados nas bases de abrangência do Sindipetro-LP, independente de ser
sócio do sindicato ou, sendo
sócio, residir em outro estado.
No despacho, expedido no
dia 24 de abril, o juiz destaca:
“Declara-se que os efeitos da
liminar alcançam toda categoria de beneficiados da Petros,
associados ou não ao autor”.

A cópia dessa decisão foi enviada à Petros, para que não
haja novamente a cobrança indevida. A liminar de suspensão
da taxa não estabelece devolução de valores descontados
pela Petros, o que deverá ser
tratado pelo jurídico à parte.
Pedimos aos petroleiros que
sofrerem desconto no contracheque de maio que enviem
cópia de seus holerites, para
juntarmos no processo e cobrarmos da Petros a multa
estipulada na decisão liminar.
Apesar da nova decisão, não

está descartada a possibilidade
de que o desconto - irregular
- ainda seja aplicado. Os petroleiros que forem descontados
devem nos procurar para que
o Jurídico tome as ações cabí-

veis. Caso a Petros descumpra
a determinação judicial, deverá
pagar multa de R$ 1 mil por
desconto efetuado, além de
multa unitária no valor de R$
200 mil.

SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

PRIMEIRA TURMA INAUGURA AULAS DE PILATES SOLO.
INSCREVA-SE NO CADASTRO DE RESERVA!
As aulas de Pilates Solo
para sócios e dependentes do
Sindipetro-LP estão a pleno
vapor! As aulas, que começaram após a volta do feriado
de 1º de Maio, acontecem às
segundas e quartas, das 9h
às 10h, e às terças e quintas-feiras, das 16h às 17h.
Devido à procura, o sindicato estará formando cadastro
de reserva para novos inte-

ressados. Os cadastrados
serão chamados conforme
houver desistência ou após
três faltas consecutivas de
inscritos.
As aulas são ministradas
pela professora Suéllen Nuccini, formada em Educação
Física pela Universidade Metropolitana de Santos (FEFIS)
e estudante do terceiro ano do
curso de Fisioterapia (UNIP).
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CONTRIBUIÇÃO OPCIONAL

TRANSIÇÃO PARA NOVO BENEFÍCIO FARMÁCIA
SERÁ APLICADA EM 1º DE JUNHO

A

partir de 1º de junho,
a Petrobrás iniciará a
transição para o novo
modelo de Benefício Farmácia (BF), que será de contribuição opcional (o indivíduo
banca o seu custo) para
obtenção de remédios para
doenças crônicas. A proposta
de Pedro Parente acaba com
o atual sistema de reembolso
e cria a coparticipação dos beneficiários no custeio de medicamentos por meio de ‘delivery’ – entrega em domicílio.
Após muitas reuniões e
pressão da FNP, a companhia informou que manterá
até 31 de maio o modelo de

Benefício Farmácia atualmente praticado, cujo custeio
é efetuado por meio de uma
contribuição mensal fixa.
Outra garantia é de que os
medicamentos adquiridos até
31 de maio (com pedidos de
reembolso entregues impreterivelmente, até 31 de julho)
serão reembolsados ainda
com base no modelo anterior.
Os medicamentos adquiridos após 31 de maio terão
seus pedidos de reembolso
tratados de acordo com as
novas regras e tabelas de
participação divulgadas na
Clausula 40 do ACT 20172019.

e aquelas com interface com
doenças psiquiátricas.
Ao mesmo tempo, por entender que o novo modelo está
muito aquém do formato anterior, a FNP segue cobrando
melhorias da Petrobrás.
Na nova proposta, que foi
atrasada em um mês também
em virtude da pressão da FNP,
apenas as doenças crônicas
serão cobertas integralmente doenças agudas ficam de fora.
Por exemplo: se o beneficiário
apresentar um quadro gripal

SINDIPETRO-LP
INICIA EM JULHO
NOVAS TURMAS
Já estão abertas as inscrições para o curso de inclusão
digital da terceira idade, que
começa em julho. Os interessados devem se inscrever
na sede do Sindipetro-LP, no
Departamento de Aposentados
e Pensionistas (DAP), ou pelo
telefone 3202-1105. Os alunos
serão inseridos no mundo
digital utilizando tablets, smartphones e notebooks. Depois
de formar três turmas em 2017,
repetimos o curso que foi um
sucesso com os associados
participantes. Participe! Nunca
é tarde para aprender!

DAP NA LUTA
REFORÇO CONTRA A
MUDANÇA DOS VOOS
PARA JACAREPAGUÁ

FNP consegue avanços em novo modelo
do Benefício Farmácia e cobra melhorias
Fruto de diversas reuniões
da Subcomissão do Benefício
Farmácia e depois de muita
pressão da FNP, a empresa fez
alguns ajustes no novo modelo
de Benefício Farmácia. Neste
contexto, o RH informou que
ampliará a cobertura com a
inclusão das seguintes doenças neurológicas crônicas: Alzheimer; Parkinson; Epilepsia;
Esclerose Múltipla; Síndrome
dos Corpúsculos de Levy; Doenças de Neurônio Motor (Ela);
Atrofia Muscular Espinhal; AVC

INCLUSÃO DIGITAL

terá que comprar integralmente
seus remédios. Mas se o custo
com a doença aguda ultrapassar R$ 300,00, a empresa irá
cobrir numa faixa de valor percentual que irá variar de 15% a
70% de custo para a coparticipação da empresa no gasto.
Com relação aos medicamentos a partir de R$ 300,00,
será delivery. Abaixo deste
valor será realizado reembolso
previsto na cobertura do Benefício e serão processados pelo
Botão Compartilhado.

A mudança dos voos para
as plataformas de Merluza
e Mexilhão, antes feitos por
Itanhaém hoje feitos pelo Rio
de Janeiro, representam um
golpe contra os petroleiros e
a região da Baixada Santista,
que perde economicamente.
Além do flagrante prejuízo
para a Petrobrás, que investiu
R$ 14 milhões no Aeroporto,
hoje privatizado por Geraldo
Alckmin (PSDB), a mudança
dos voos aumenta o risco de
acidentes por trajeto.
Semanalmente dirigentes do
Sindicato estão acompanhando o embarque e desembarque por Jacarepaguá. Dentre
eles, os diretores do DAP, Armando Munford, Nivaldo Hora,
e Valmir Souza tem sido muito
importantes na luta. É justamente a presença da diretoria
que tem mantido os trabalhadores próximos do sindicato,
diferente do que pretendia a
gerência da UO-BS com esta
medida antissindical.
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A ÁGUA BATEU

PETROBRÁS ANUNCIA VENDA DE REFINARIAS!

N

o dia 19 de abril, a Petrobrás
anunciou que entregará o
controle acionário das refinarias
Abreu e Lima (RNEST), Landulpho
Alves (RLAM), Alberto Pasqualini
(Refap) e Presidente Getúlio Vargas
(Repar), além de doze terminais da
Transpetro. Caso a venda se efetive,
mais um setor estratégico do país
passaria para as mãos de empresas
estrangeiras sem qualquer
compromisso social com o Brasil.
A estatal passaria a deter apenas
40% das ações dessas unidades,
fazendo com que sua participação
no mercado de refino nacional, que
hoje é de praticamente 100%, caia
para 75%.
E não para por aí. A empresa
quer ainda vender as fábricas
de fertilizantes, localizadas na
Bahia, Paraná e Mato Grosso do

Sul. Pedro Parente foi muito claro
em sua declaração via intranet
aos petroleiros: a privatização da
Petrobrás não irá parar com a venda
das quatro refinarias, terminais e
Fafens.
Parente e a grande mídia
sabem que a população é contra
a privatização da maior empresa
do país. Não por acaso, falam em
venda de ativos, desinvestimentos,
“parcerias”. Mas tudo isso não é
outra coisa senão a privatização
aos pedaços da Petrobrás. É nossa
soberania nacional atacada!
Só existe um caminho para barrar
tudo isso: Mobilização e greve, com
a participação dos trabalhadores
próprio ativos, terceirizados,
aposentados e pensionistas!
Por uma mobilização nacional e
unificada dos petroleiros!

A Refinaria Landulpho Alves (RLAM) é um
dos alvos dos ataques de Pedro Parente

“O PETRÓLEO É DO BRASIL”

SINDIPETRO-LP PROMOVE CAMPANHA NACIONAL
Aconteceu no dia 9 de maio, em Brasília, o lançamento da campanha
“O Petróleo é do Brasil”. A campanha, criada pelas Frentes Parlamentares
Mistas em Defesa da Petrobrás e da Soberania Nacional, visa articular
uma reação organizada de diferentes setores da sociedade para anular ou
impedir atos antinacionais do governo Michel Temer, que tem entregado a
grupos estrangeiros o petróleo do pré-sal, fatias da Petrobrás e empresas
estatais.

Representando o Sindipetro-LP e FNP, Adaedson Costa esteve no
evento e comemorou a iniciativa, chamando todos os petroleiros da ativa,
aposentados e pensionistas a se somarem ativamente na campanha.
“É a união dos parlamentares com as entidades e categorias envolvidas
diretamente com o petróleo, mas não teremos êxito se cada um de nós
não levar essa campanha para cada cidadão desse país”. O Petróleo é do
Brasil! Faça dessa luta sua campanha!

O PETRÓLEO
É DO BRASIL!

