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SINDIPETRO REALIZA NO DIA 29 DE MAIO (DOMINGO), EM SANTOS,
A 2ª CAMINHADA EM DEFESA DO PRÉ-SAL E A PETROBRÁS

O

Sindipetro-LP realiza no dia 29,
último domingo do mês, a 2ª
Caminhada em Defesa do Présal e da Petrobrás. Inicialmente,
a data escolhida havia sido 17 de abril, mas
optamos pelo adiamento da atividade diante
da votação do impeachment da presidente
Dilma, que ocorreu no mesmo dia.
Com a nova data confirmada, retomamos o
trabalho de ampla divulgação da caminhada.
Com os petroleiros e petroleiras à frente desta
luta, queremos ocupar - como fizemos no
ano passado com 400 pessoas - novamente
a avenida Conselheiro Nébias para mostrar
à população da Baixada Santista que existe
uma alternativa dos trabalhadores para a
crise da maior empresa do país.
Por ser uma atividade em defesa da
Petrobrás, é importante que os petroleiros
estejam à frente dessa iniciativa e ocupem
o seu papel de protagonistas. POR
ISSO, A CATEGORIA PRECISA LOTAR O
ESTACIONAMENTO DO SINDICATO NA
CONCENTRAÇÃO DO ATO, ÀS 9 HORAS
DA MANHÃ. Mas não queremos apenas

os empregados da companhia nesta
mobilização. Queremos trazer nossos amigos,
familiares, dirigentes sindicais de toda a
região, e todos aqueles que - organizados ou
não em entidades políticas e sociais - lutam
por um país mais justo. Essa tarefa é de
todos!
Desde o ano passado, enfrentamos a
política de desinvestimentos (privatização),
que é a aplicação do ajuste fiscal diretamente
na companhia. Ajuste que se dá através
da venda de ativos valiosos; das mais de
180 mil demissões desde 2013, a maioria
terceirizados; da tentativa de retirada de
direitos no ACT; do ataque à nossa PLR,
mesmo com a categoria fazendo sua parte; e
do anúncio de um PIDV que pretende demitir
ao menos 12 mil petroleiros diretos.
Diante disso, a empresa já fragilizada,
ficou ainda mais vulnerável ao discurso
da velha direita sobre sua falaciosa
incapacidade para explorar o petróleo.
E assim, materializado através de um
acordo entre Serra e Dilma, foi aprovado
no Senado e agora está nas mãos deste

Congresso corrupto um projeto de lei (PLS
131 no senado, 4567/16 no Congresso) que
aprofunda a entrega desta riqueza nacional
ao estrangeiro.
Este projeto altera a Lei nº 12.351, de
22 de dezembro de 2010, que estabelece a
participação mínima de 30% da Petrobrás
no consórcio de exploração do pré-sal e a
obrigatoriedade de que ela seja responsável
pela condução e execução, direta ou indireta, de
todas as atividades de exploração, avaliação,
desenvolvimento, produção e desativação das
instalações de exploração e produção.
Ou seja, querem aprofundar um ataque
que já está em curso com a manutenção dos
leilões e da quebra do monopólio do petróleo:
a entrega do nosso petróleo a multinacionais
que não tem nenhum compromisso com o
país e sequer investiram um centavo para
essa descoberta!
PRECISAMOS COLOCAR O NOSSO
BLOCO NA RUA E RETOMAR AS
MOBILIZAÇÕES PARA APRESENTAR UMA
SAÍDA DOS TRABALHADORES CONTRA A
CRISE DO PAÍS E DA PETROBRÁS.
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PLANO PETROS - DIA 02/06 - ÀS 17H

SINDIPETRO-LP RECEBE PALESTRA DE
SILVIO SINEDINO E RONALDO TEDESCO
No próximo dia 02 de junho (quinta-feira), às 17
horas, o Sindipetro-LP sediará palestra sobre o
Planos Petros 1 e Petros 2.
Sobre esse assunto e outras questões envolvendo
o plano Petros, Silvio Sinedino e Ronaldo Tedesco,
representantes dos trabalhadores no Conselho
Fiscal do fundo de previdência dos petroleiros
farão palestra no auditório do Sindipetro-LP, em
Santos.
A Petros é o fundo de pensão da Petrobrás,
criado na década de 70, e que atualmente conta
com 60 mil participantes. O Plano Petros-2 é um
plano de previdência complementar. Foi aprovado
pelos órgãos governamentais competentes em 2007
e iniciou suas atividades no dia 1º de julho de 2007.
Participe!

ARTIGO

A IMPORTÂNCIA DO PETRÓLEO E A COBIÇA SOBRE O PRÉ-SAL
Por Fernando Siqueira
“Todos os países que entregaram o seu petróleo para
empresas estrangeiras estão na miséria (Gabão, Angola
Nigéria, Iraque, Afeganistão e outros)”.
O petróleo tem três funções fundamentais:
1) é o energético mais eficiente e estratégico. No Oriente
Médio, em terra, sua eficiência energética é de 100/1, ou
seja, com uma unidade de energia se obtém 100 unidades
em retorno; em águas ultra profundas, esta relação cai
para 23/1. Mas o 2º colocado, o carvão, tem uma relação
de 9/1 e biomassa de 2/1;
2) Na indústria Petroquímica ele é matéria prima para
mais de 3000 produtos. 85% do que usamos no dia a dia
vêm do petróleo.
3) 93% do transporte mundial usa derivados do petróleo.
Por que o petróleo é o pivô das guerras ocorridas
após a segunda guerra mundial? Porque os países
desenvolvidos tem dependência enorme do petróleo e, não
tendo reservas, se encontram en insegurança energética;
o cartel internacional do petróleo já dominou 90% das
reservas mundiais.
Hoje, controla menos de 5% das reservas mundiais.
Quando descobriu-se o pré-sal, esses atores voltaram
sua cobiça para essas reservas (da ordem de 300 bilhões
de barris) e passaram a pressionar os três poderes da

República.
Em 2007 o então presidente Lula, decidiu,
acertadamente, pela criação de um Grupo de Trabalho
para estudo de um novo Marco Regulatório, pois a Lei
9478/97 dá todo o petróleo a quem o produz, ficando este
obrigado apenas a pagar 10% de royalties e 20% em
impostos. No mundo, os países exportadores ficam com
80% do petróleo produzido.
Assim, elaborou-se a Lei 12351/10, que criou a partilha,
que retomando a propriedade do petróleo e designa a
Petrobrás como operadora única, tendo participação
mínima de 30% em todo o pré-sal.
Este fato gerou uma reação internacional sobre o
Congresso e sobre o executivo, a ponto de o Governo
entregar 60% do maior campo do mundo para o cartel
do petróleo, o campo de Libra, que a Shell havia
furado até 4000m e o devolveu para a ANP. Não fosse a
Petrobrás esse campo jamais teria sido descoberto. O
cartel do petróleo não quer a Petrobrás como operadora
única porque ela inibe a ocorrência dos dois focos de
corrupção na produção mundial: o superfaturamento
dos custos de produção – ressarcidos em petróleo – e a
medição fraudulenta da produção.
DEFENDER A PETROBRÁS É DEFENDER O BRASIL!
O PETRÓLEO DO BRASIL E DO POVO BRASILEIRO.

DESMANCHE

COM RESSALVAS E INDICAÇÃO DE AÇÃO JURÍDICA PARA
APURAR INCONSISTÊNCIAS, BALANÇO DE 2015 É APROVADO
A diretoria anterior não respeitou a previsão
orçamentária determinada pela assembleia que aprovou
R$ 195.000,00 para reforma do prédio e acabou gastando
mais de R$3.000.000,00.
Os responsáveis por essa ilegalidade foi a cúpula de
ex-diretores. O mesmo já tinha acontecido na prestação
de contas de 2013 e 2014. Os donos do patrimônio do
nosso Sindicato são os associados e mais ninguém.
Na assembleia de prestação de contas desse ano foi
distribuída uma cópia da ata do Conselho Fiscal, apontando
várias irregularidades cometidas (veja abaixo), tais como
falta de documentação, e impostos não recolhidos e de
pagamentos realizados sem os devidos documentos
comprobatórios, sobretudo notas fiscais. Em função
disso os associados presentes autorizaram a entidade a
entrar com uma ação para apurar a responsabilidade
administrativa e fiscal do coordenador-geral, tesoureiro
e conselho fiscal da gestão passada (2012-2015) sobre
esses casos.
Aos companheiros que não puderam comparecer e
querem ter acesso aos documentos, disponibilizamos
todos eles na área restrita aos associados do Sindicato
em nosso novo site. Basta digitar login (matrícula
sindical) e senha (CPF), clicando em seguida no item
Documentos. Lá, estão disponíveis esses e outros
documentos de interesse dos petroleiros. Para quem
quiser disponibilizamos também na nossa sede e subsede.
ENGODO CONTÁBIL – Para que os gastos com a
reforma não estourassem lançaram mais de R$3000.000,00
na conta de imobilizado, mesmo sem estar previsto.
FALTA DE RESPONSABILIDADE – Não foi encontrada

na nossa tesouraria nenhuma concorrência de compra
de materiais ou serviços. Isso só demonstra o quanto o
tesoureiro da gestão anterior se achava dono do dinheiro
dos associados. Além disso, em 2014 foram doadas, sem
autorização dos associados, 680 cadeiras do auditório,
um projetor de cinema profissional “Triumph” 35 min,
ventiladores ecológicos em boas condições.
AUDITORIA - Foi aprovada em assembleia a realização
de auditoria das contas do últimos três anos para apurar
resposnabilidades e tomar devidas providências
CORREÇÕES SALARIAIS FORA DA DATA BASE
Mesmo depois de ter perdido a eleição a cúpula
da ex-diretoria corrigiu o salário de quase todos os
funcionários. Além disso, promoveu novas contratações
o que acabou aumentando a folha de pagamento em
mais de R$ 20.000,00 com propósito de criar dificuldades
para a atual gestão.
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
O plano de cargos e salários dos trabalhadores do
Sindipetro-LP também foi alterado ilegalmente. Apesar
de estatuariamente ser necessário, não houve reunião de
diretoria e nenhuma ata que que autorizasse qualquer
modificação. O plano anterior era vinculado aos índices
repassados pela Petrobrás aos trabalhadores e isso
garantia aos funcionários os mesmos reajustes da nossa
categoria. O plano tinha mais de 40 anos e não resistiu ao
burocratismo irresponsável. Não faltou também nepotismo
no Sindicato.
A diretoria atual estuda solução para o problema.

BENEFÍCIO FARMÁCIA

TCU DETERMINA SUSPENSÃO DE CONTRATO COM A E-PHARMA
A Petrobrás recebeu a decisão do TCU que determinou
a suspensão do contrato com a ePharma , nova operadora
do Benefício Farmácia. Com isso, fica também adiado o
início da operação do benefício, que estava programado
para a próxima segunda-feira (18/04).
Enquanto a operação com a ePharma estiver suspensa,
os beneficiários continuarão sendo atendidos de duas
formas:
Delivery – As solicitações de medicamentos oncológicos
ou de alto custo (com valor unitário a partir de R$ 300,00)
devem continuar sendo enviadas para a chave BNF00 ou

e-mail deliverybf@petrobras.com.br.
Reembolso – Os beneficiários podem continuar
comprando os medicamentos em qualquer farmácia,
para posterior solicitação de reembolso, conforme
orientações que serão enviadas em breve. Enquanto isso,
devem guardar as respectivas receitas médicas e notas/
cupons fiscais.
Orientamos também os beneficiários a não pagarem
qualquer tipo de tratamento
ou procedimento
diretamente aos profissionais ou empresas.
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28 DE MAIO - INÍCIO ÁS 8H30

EM DEFESA DOS DIREITOS E DA PETROBRÁS,
SINDIPETRO-LP REALIZA CONGRESSO REGIONAL
Acontece no próximo dia 28, sob o lema ‘Nenhum direito a
menos! Petroleiros unidos em defesa da Petrobrás e do Présal!’, o Congresso Regional do Sindipetro Litoral Paulista.
A atividade serve de etapa preparatória para o Congresso
Nacional da FNP, que neste ano está em sua 10ª edição e
acontece em Macaé (RJ), nos dias 16 e 17 de julho. Assim como
nos anos anteriores, uma das tarefas da categoria será debater
e elaborar propostas para uma pauta de reivindicações que
sirva de instrumento concreto para a luta dos petroleiros por
avanços em nosso Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).
No entanto, sabemos que neste ano de crise política e
econômica as discussões ganham outra dimensão. Mais do
que discutir e propor melhorias às cláusulas de nosso ACT, os
trabalhadores terão a responsabilidade de se debruçar sobre
a crise da Petrobrás e do país, construindo coletivamente uma
saída dos trabalhadores para o desmonte em curso em nossa
companhia.
Seja a venda de ativos, seja a tentativa de retirada de direitos,
as duas medidas fazem parte do plano de desinvestimento da
companhia. Plano, aliás, que integra o ajuste fiscal imposto
pelo governo federal desde o início do ano e que pavimenta
a privatização do maior patrimônio deste país. Mesmo que
empossado interinamente, sabemos que o governo provisório
de Temer tem como principal tarefa, nesses primeiros meses,
realizar um profundo ataque aos trabalhadores sob o discurso
do “sacrifício”. Os petroleiros, certamente, não serão poupados
se não houver luta e resistência. CABE A NÓS ORGANIZAR O
EXÉRCITO PARA ESTA BATALHA!
Grupos de debate
A proposta da direção do Sindipetro-LP é conduzir os
trabalhadores do Congresso Regional de maneira dinâmica,
pautados nesta realidade em que estamos inseridos. Por isso,
as atividades neste ano apresentam algumas novidades. Além
dos grupos que tradicionalmente apresentam sugestões de
inclusão, mudança e exclusão de cláusulas, contaremos com
grupos de debate que discutirão mais profundamente temas
relacionados à atual conjuntura da empresa.
Queremos garantir que os trabalhadores se organizem
contra os ataques que certamente a direção da companhia

tentará impor. Por isso, teremos três grupos que discutirão
os seguintes temas: horário flexível de trabalho (redução de
jornada com redução salarial); novo regramento da PLR,
conforme a empresa já anunciou que pretende modificar; e
revisão do PCAC, outra medida que é ventilada nos corredores
da empresa. Todas, claro, visam modificar para pior os nossos
direitos.
Transporte e hospedagem para petroleiros do Litoral Norte
Para os associados das bases do Tebar e UTGCA, no
Litoral Norte, que queiram participar do congresso regional e
da 2ª Caminhada em Defesa do Pré-Sal e da Petrobrás, que
será no domingo (29), o Sindicato disponibilizará transporte
e hospedagem gratuitos. Os interessados devem procurar os
diretores sindicais liberados ou de suas bases, ou ligar para
as subsedes até a próxima terça-feira (24). Em Caraguatatuba,
o telefone da delegacia regional é (12) 3887-1816. Em São
Sebastião, os contatos são: (12) 3892-1484 ou 3892-5155.
Programação
8h30 – Café da Manhã
9h00 – Apresentação dos trabalhos e da estrutura do
Congresso Regional
9h30 – Início e divisão dos trabalhadores em grupos de
discussão. No total, serão sete grupos com os seguintes temas:
regramento da PLR; revisão do PCAC; horário flexível (redução
de jornada com redução salarial); Regime de Trabalho; Saúde,
Meio Ambiente e Segurança (SMS); AMS; e Terceirização.
12h – Intervalo para Almoço
13h30 – Palestra do DIEESE sobre os impactos dos ataques
à Petrobrás e ao pré-sal na Baixada Santista
14h00 – Palestra do petroleiro Leandro Lanfredi de Andrade
sobre Conjuntura Política
14h30 – Abertura de intervenções ao Plenário e aprovação
das emendas realizadas nos grupos de debate
16h00 – Ratificação dos diretores do Sindipetro-LP que irão
compor a direção da FNP e eleição dos delegados e suplentes
para o 10º Congresso Nacional da FNP
17h00 – Encerramento e Confraternização

REPRESENTAÇÃO - 20/06 - 18H - SANTOS E SÃO SEBASTIÃO

SINDIPETRO REALIZA ASSEMBLEIA PARA RERRATIFICAÇÃO DA FNP
No próximo dia 20 de junho (segunda-feira) os associados
da ativa, aposentados e pensionistas têm compromisso
agendado com o Sindicato: acontece na sede do SindipetroLP, em Santos (Av. Conselheiro Nébias, 248 – Vila Mathias
-Santos) e na sub-sede de São Sebastião (Guarda-Mor
Lobo Viana, 421 sala8, Centro- São Sebastião) às 17h30,
em primeira chamada, e às 18h00, em segunda chamada, a
assembleia para deliberar a seguinte ordem do dia:
- Autorização para o sindicato criar, fundar e se filiar à

FNP – Federação Nacional dos Petroleiros.
- Eleição dos Delegados, que representarão a entidade
sindical na assembleia de rerratificação da fundação
da FNP – Federação Nacional dos Petroleiros, na eleição
dos dirigentes da referida Federação, e na aprovação do
respectivo estatuto.
Politicamente já somos parte da FNP, mas precisamos
dessa deliberação para que a carta sindicato dessa
entidade seja ratificada. Participe!

