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Assembleias encerradas

Diante de quadro nacional desfavorável, Litoral Paulista
aprova 2ª proposta do TST
Petroleiras e petroleiros do

corresponde a 50% de um dia de

Litoral Paulista aprovaram, nas

trabalho. A quantia arrecadada

assembleias do Sindipetro-LP

será fundamental para ajudar

concluídas no último dia 7, a

a cobrir os gastos da entidade

2ª proposta de Acordo Coletivo

com a campanha reivindicató-

de Trabalho (ACT) apresentada

ria, cujo montante se aproxima

pelo Tribunal Superior do Tra-

dos R$ 400 mil. Além de reafir-

balho (TST). No total, foram 418

mar a importância de que todos

votos a favor, 242 contra e 24

se associem à entidade, forta-

abstenções nas votações reali-

lecendo o instrumento coletivo

zadas na sede (Santos), subsede

da categoria, lembramos que

(São Sebastião), plataformas e

boa parte dos recursos gastos

grupos de turno cuja escala in-

nessa campanha foram investi-

viabilizava a presença na sede e

dos para atender os não sócios,

subsede. Em contrapartida, caso

cuja presença maciça nas as-

a direção da Petrobrás não acei-

sembleias nos exigiu a amplia-

te o resultado da assembleia,

ção da infra-estrutura disponí-

se recusando a assinar o ACT,
foi aprovada a deflagração de
greve. Neste ponto, foram 286
votos a favor, 52 contra e 8 abstenções.
A aprovação da proposta do
TST é fruto de um cenário nacional desfavorável, com a categoria já desmobilizada e a assinatura do acordo consolidada
na maioria das bases. Sobraram
críticas à postura da direção
da FUP, que rompeu a unidade
nacional e o compromisso por
“nenhum direito a menos” ao
indicar a aceitação da proposta horas antes da deflagração
da greve no dia 26. A indignação da categoria se explica pela
convicção de que poderíamos
conquistar um ACT digno, sem
retirada de direitos, e pautar em
melhores condições o debate
com a sociedade sobre a privatização da companhia, a entrega do pré-sal e a melhor saída
para garantir preços justos para

vel na sede e subsede. Por fim,

>>> No total, foram 418 votos a favor, 242 contra e 24 abstenções nas votações realizadas na sede (Santos),
subsede (São Sebastião), plataformas e grupos de turno

lembramos que sem a ação dos
sindicatos a última proposta

os combustíveis e gás de cozi-

brecha para futuros ataques,

nha. Não podemos esquecer que

como o fim de um grupo), as-

ternativa de direção.
O maior patrimônio do país

mesmo num período em que a

sim como a exclusão do fundo

está sendo destruído, nossas ri-

empresa bate recordes de lucro

garantidor e das comissões dos

quezas estratégicas estão sendo

e de produção, os petroleiros

terceirizados.

entregues ao estrangeiro e nos-

abriram mão de pleitear avan-

Diante de um governo de ex-

so país sofre um acelerado pro-

ços, o que seria legítimo e justo,

trema-direta, inimigo dos traba-

cesso de recolonização. Por isso,

reivindicando somente a manu-

lhadores e saudosista da ditadu-

a campanha de ACT se encerra,

tenção do atual acordo.

ra militar, não temos dúvidas de

mas a luta da categoria conti-

Recuando em relação à essa

que o melhor momento para tra-

nua. E a base do Litoral Paulista,

exigência mínima, a outra fede-

var esta dura batalha era a cam-

que ao longo de sua história já

ração optou por indicar a apro-

panha reivindicatória. Também

deu inúmeros exemplos de re-

vação de uma proposta que ata-

não havia dúvidas de que neste

sistência e combatividade, não

ca conquistas históricas, com o

cenário não havia outra saída

irá se furtar de travar a luta em

fim do programa Jovem Univer-

senão a greve unificada e nacio-

defesa do empregos, da sobera-

sitário, reposição salarial abaixo

nal, uma necessidade apontada

nia energética e do nosso país.

da inflação, transformação de

por toda a categoria ao longo da

2/3 das férias em abono (geran-

campanha. A direção do Sindi-

Contribuição assistencial

do perdas em reflexos como 13º,

petro-LP, consciente disso, des-

Com 272 votos a favor, 31 con-

Petros, FGTS e outros), institui-

de o início empreendeu esforços

tra e 8 abstenções, a categoria

ção de banco de horas no tur-

para construir a greve nacional

do Litoral Paulista aprovou a

no, redução no valor das horas

petroleira. A partir do balanço

contribuição

extras, possível implementação

deste ACT, cabe a nós fortalecer

não sócios, seguindo os termos

do turno de 12 horas (abrindo

a FNP e suas oposições como al-

propostos pelo TST, cujo valor

assistencial

aprovada resultaria em perdas
ainda mais graves ao conjunto
dos trabalhadores.
Votação dos cargos de confiança
Repetindo o que ocorreu na
assembleia anterior, em virtude
de um mandado de segurança
os gerentes, coordenadores e
supervisores tiveram seus votos registrados. Mais uma vez
a contabilização dos votos foi
feita separadamente, uma vez
que seguirão sendo objeto de
debate na Justiça (sub judice).
Sem votos contra e nem absten-

dos

ções, a aprovação da proposta
foi unanime: 99 votos. Em relação à greve, os 99 votos foram
pela rejeição. Por fim, no tema
da contribuição assistencial, 74
votos contra, 17 a favor e 24 abstenções.
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Com presença do presidente da Petros, assembleia dia 13 de
novembro decide condicionante da nova proposta da Petros
A Petros apresentou uma nova propos-

No Litoral Paulista, a aprovação ou re-

ta de equacionamento em reunião no dia

jeição dessa condicionante será votada

22 de outubro com o GT Paritário, grupo

em assembleia geral extraordinária, no

de trabalho que discute alternativas para

próximo dia 13 de novembro (quarta-

o equacionamento dos planos Petros do

-feira). A assembleia, que acontecerá na

Sistema Petrobrás.

sede, com transmissão para subsede, em

Para dar continuidade às negociações

São Sebastião, começa a partir das 17h30,

para implementar o novo plano de equa-

em primeira chamada, e às 18h em segun-

cionamento, a Superintendência Nacional

da chamada.

de Previdência Complementar (Previc),
Secretaria de Coordenação e Governança

O pleito contará com a presença do presidente da Petros, Bruno Dias.

das Empresas Estatais (Sest) e Petrobrás,

A nova alternativa manteve a concep-

estabeleceram a condicionante de que as

ção original e incorporou sugestões apre-

entidades de petroleiros se comprome-

sentadas pelas entidades representativas

tam a não moverem ação como substituto

dos participantes e assistidos à proposta

processual, ou seja ação coletiva ou ação

inicial da Petros, de primeiro realizar a

plurimas. contra a nova proposta. Cada

cisão do pré-70 e depois efetuar o equa-

entidade, incluindo o Sindipetro-LP, le-

cionamento total do déficit (2015 e 2018)

vará essa condicionante para assembleia.

por meio da combinação de contribuição

extraordinária com alterações de regula-

dos patrocinadores, pela Sest, órgão su-

mento.

pervisor da Petrobrás, e pela Previc, que

Cabe ressaltar que a atual regra de pensão de 50% mais 10% por dependente não
foi alterada.

fiscaliza o setor.
Participe da assembleia e tire suas dúvidas!

A proposta deverá ainda ser aprovada
pelas instâncias de governança da Petros,

Com informações da Petros

GT Paritário e conselheiros eleitos alinham proposta
alternativa para equacionar déficits dos PPSPs
O GT Paritário, grupo de traba-

buição extraordinária com alte-

ta deverá ser aprovada pelas in-

lho que discute alternativas para

rações de regulamento, conforme

stâncias de governança da Petros,

o equacionamento dos planos

tabela oa lado.

dos patrocinadores, da Secretaria

Petros do Sistema Petrobrás —

Cabe ressaltar que a atual regra

de Coordenação e Governança

Repactuados e Não Repactuados

de pensão de 50% mais 10% por

das Empresas Estatais (Sest),

(PPSP-R e PPSP-NR), juntamente

dependente não foi alterada.

órgão supervisor da Petrobras,

com conselheiros eleitos, chegou

A proposta foi apresentada no

à definição de uma nova proposta

dia 23 de outubro a um fórum de

de

de reequilíbrio dos dois planos.

entidades

dos

(Previc), que fiscaliza o setor. Os

A reunião foi realizada no dia 22

participantes e assistidos e se-

participantes e assistidos con-

de outubro na sede da Fundação

guirá (vide box), então, para as

tinuarão sendo informados sobre

Petros.

suas respectivas assembleias sin-

o andamento da nova alternativa.

A solução incorporou sugestões

representativas

Previdência

Complementar

dicais e associativas.

apresentadas pelas entidades re-

Como parte do acordo firmado

presentativas dos participantes

pelo GT Paritário, as entidades

e assistidos à proposta inicial da

representativas dos participantes

Petros. A nova alternativa man-

e assistidos assumiram o compro-

teve a concepção original de pri-

misso de não apresentar ações

meiro realizar a cisão do pré-70 e

contra a nova alternativa, caso

depois efetuar o equacionamento

esse compromisso seja aprovado

total do déficit (2015 e 2018) por

nas suas assembleias.

meio da combinação de contri-

e da Superintendência Nacional

Cumpre destacar que a propos-

Fonte: Petros
O Fórum de Defesa da Petros,

reunião ocorrida no dia anterior,

sentes indicou aprovação da

reuniu-se no dia 23 de outubro

passaram informes sobre a reu-

proposta. Agora, cada uma das

para apresentar as alterações

nião. Durante a reunião também

entidades fará, internamente, a

sugeridas pelas entidades à con-

foi apresentado um Power Point

discussão com as suas direto-

traproposta da Petros.

com as alterações sugeridas pe-

rias, em que terão autonomia

las entidades.

para levar o debate paras as suas

Todos os representantes de
entidades que participaram da

A maioria das entidades pre-

assembleias ou não. Fonte: FNP
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Na sede, em Santos

Sindipetro-LP promove
confraternização para
associados e dependentes
No dia 21 de dezembro (sábado) os as-

NEM SÓ DE LUTA VIVE UMA CATEGORIA!

FESTA
DE
CONFRATERNIZAÇÃO

isso não será permitida a entrada.

DEZ

sociados e dependentes habilitados do
Sindipetro-LP terão a oportunidade de

Litoral Norte

participar da tão esperada festa de con-

Para os associados e dependentes do

fraternização promovida pela diretoria.

Litoral Norte a festa acontece no dia 15

O evento acontecerá das 12h às 20h na

de dezembro( domingo), das 12h às 18h.

sede do Sindicato, em Santos, com direi-

O local escolhido será, como em todos

to a churrasco, música ao vivo e bebidas

os anos, o Tebar Praia Clube (Praça Al-

(cerveja, água e refrigerante).

mirante Barroso). Na ocasião não faltará

Os interessados devem entrar em contato através do telefone 3202 1100 ou

a animação de sempre além de bebidas
e comida à vontade.

comparecer à nossa sede para fazer a

Para participar da festança, os asso-

inscrição. O prazo é até o dia 29 de no-

ciados do Litoral Norte devem se inscre-

vembro. Só poderão participar do evento

ver diretamente na subsede ou através

associados e dependentes regularmente

do telefone (12) 3892 1484.

habilitados, ou seja, pais, conjuge, fi-

Vale lembrar, que somente sócios e

lhos menores de 21 anos ou até 24 anos

dependentes habilitados poderão com-

se estiver cursando a faculdade.

parecer ao evento. Além disso, no dia

No dia do evento é necessário apre-

da festa os associados também devem

sentar a carteirinha de sócio ou docu-

apresentar a carteirinha do Sindicato ou

mento de identificação com foto, sem

um documento atualizado com foto.

VAMOS

COMIDA

BEBIDA

MÚSICA
DIVERSÃO

Filme premiado no Curta Santos
será exibido no Sindipetro-LP
de cinema santista, em sua curta trajetória o

blicados no Youtube por petroleiros terceiri-

filme já tem se espalhado por outras mostras

zados, ‘Imagens de um Sonho’ - documentá-

de cinema independente do país. Será exibi-

rio curta-metragem dirigido pelo jornalista

do na 6ª Mostra de Cinema de Gostoso (RN),

do Sindipetro-LP, Leandro Olimpio, explora

no 4º Curta Canedo (GO), no 11º CineFest Vo-

jornada operária dentro da Petrobrás.

torantim (SP) e no 3º Festival de Cinema do

SEDE DO SINDIPETRO-LP
Av. Conselheiro Nébias, 248
Vila Mathias

Inscrições até o dia 29 de novembro
Na sede ou através do telefone (13) 3202 1100
Somente para associados e dependentes habilitados

21 de novembro

A partir de vídeos amadores gravados e pu-

21
12H

FESTEJAR

No dia 21 de novembro, às 19 horas, o pro-

Paranoá (DF). Além disso, já existe exibição

filme, Leandro Olimpio, e Gabriel Casoni,

Youtube por terceirizados da Petrobras, o

jeto Cinepetro exibe na sede do Sindicato,

programada também na capital de São Pau-

sociólogo e mestre em História Econômica

filme explora um capítulo importante do

em Santos, o documentário curta-metragem

lo, no dia 30 de novembro, no Espaço Niá.

pela USP. A partir do filme, discutiremos as

país através de fragmentos da vida ope-

transformações da massa assalariada bra-

rária dentro e fora da fábrica. Com suas

sileira nos últimos anos.

próprias mãos, a classe trabalhadora re-

Imagens de um Sonho. Dirigido por Leandro
Olimpio, o filme foi premiado recentemen-

Exibição e debate

te como melhor documentário do 17º Curta

Após exibir o filme, iremos promover o

Santos, na categoria Olhar Caiçara.
Além da premiação no tradicional festival

gistra - ao longo de uma década (2008-

debate “Reflexões sobre a nova classe tra-

Sinopse

2018) - as alegrias e dissabores de sua

balhadora”, com a presença do diretor do

Composto de vídeos publicados no

jornada.

