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Especial aposentados e pensionistas
União, transparência e solidariedade - ASTAIPE - AMBEP - AEPET - FENASP

Convidamos os advogados que estão acompanhando nossas ações na justiça contra a Petros e a Petrobrás.
Estarão presentes o Dr. Ivo que trabalha com o Dr. Mauro Lúcio de forma particular e um dos advogados do nosso departamento 

jurídico que fazem parte do conceituado escritório de advocacia dos irmãos Coelho.
Serão dados esclarecimentos sobre ações da R.M.N.R, do P.C.A.C, das questões das pensionistas ( nas quais foram ganhas mais 

de 200 ações), dos níveis salariais e demais ações que estão em tramite.
Venham questionar, debater, dar contribuições de idéias, em fim, como sempre solicitamos: Pelo amor dos seus direitos, venham 

participar! O que você faz com seu tempo, o que faz com as informações, o que faz com suas ações, estas são as opções reais nas 
quais você deve investir, sem nunca desistir.

Reunião Mensal  
Dia 22 de julho às 16h00– (sexta-feira)

Local: Sede Sindipetro-LP (Av. Conselheiro Nébias, 248 - Vila Mathias)

O quadro de manutenção de saúde vem se agravando:
Existem casos de exames que deixaram de ser autorizados, em episódios de triste lembrança, como do saudoso companheiro 

Marrochi, o exame só foi liberado quando não era mais necessário, o paciente faleceu sem fazer o solicitado exame.
Vem ocorrendo inúmeras reclamações que o número de telefone da AMS de Santos chama, chama até cair a linha e, dificilmente, 

é conseguido um atendimento.
Houve um caso recente de um companheiro, cuja esposa necessita para seu implante odontológico, uma resina atualíssima, 

hemostática, importada da “Maxsurcial infuse”. A AMS alega que não pode pagar o uso desse material, sendo assim, só resta a via 
judiciária para a obtenção do mesmo.

Quanto a “Homecare”, continua deixando a desejar. O caso do companheiro Leônidas, por exemplo, só houve substituição dos 
funcionários após a intervenção de um perito, por meio de ação judicial.

Companheiros, vamos nos unir para mantermos a AMS e melhorá-la, ou vamos perder o que nunca mais iremos recuperar.

A saúde da AMS está cada vez pior

Sala de jogos: um espaço de lazer para os associados
A sala ainda não foi concluída devido a alguns contratempos com a mão de obra, no entanto, o acabamento continua sendo tratado.
Tivemos um problema com a mesa oficial de bilhar, que não atende nossas expectativas, será substituída.
Existem detalhes imprevisíveis, que não estavam na nossa programação de execução. Entretanto, assim que a sala estiver pronta para 

uso, será feita uma comemoração com petiscos e refrigerantes, apresentação de coral e bastante alegria.



Estacionamento do Sindipetro-LP
Sempre foi difícil acertar o que não está correto. Pedimos desculpas aos nossos associados pelos contratempos. Insistimos em quem 

não estiver regularizado (a) com dependente (filhos) que reside com o associado, por gentileza, venha fazê-lo.
Os documentos necessários são cópia do RG, comprovante de residência do dependente e uma foto 3X4.
Infelizmente, alguns usos inadequados tiveram que ser cortados, tais como: dependentes que constituiram família e não residem com o 

associado, parentes, tais como, sobrinhos (as), netos (as), primos (as), irmãos (as) etc, que usavam a carteira do associado e até casos de 
amigos (as) do associado que faziam uso indevido do estacionamento.

Contamos com a compreensão de todos!
Obs.: Ficou definido pela Diretoria que será apenas uma vaga para o associado ou dependente.

Não aguentamos mais, temos que protestar!
No dia 19 de julho, está marcado um ato de protesto no RJ contra a decisão de aca-

bar com os votos de correspondência nas eleições da Petros. E as inúmeras demandas 
dos aposentados e pensionistas, praticadas pelo trio da maldade: direção da Petros, da 
Petrobrás e da Fup, que virou puf!

O ato será na Rua do Ouvidor, a partir das 12h, em frente a sede da Petros. Será, 
como sempre, um ato pacífico, com duras cobranças.

É extremamente importante ganharmos visibilidade, a mídia estará presente.Para 
nosso controle, solicitamos que forneçam o nome e RG para a Valéria. O Sindipetro está 
colocando o ônibus e refeições a disposição da necessidade urgente desse evento.

Contaremos com o apóio dos sindicatos da FNP, associações de aposentados aliadas 
AEPET, AMBEP, ASTAIPE etc.

A manutenção dos nossos direitos implica no nosso dever de defendê-los. Ve-
nham com a gente, companheiros!

Na Bahia, vencemos a Fup que virou puf 
A Chapa 1, Independência e ação, conseguiu vencer a aliada dos patrões (fup). Foram 

54% dos votos válidos contra 43% dos votos dos inimigos.
Teve um monte de baixarias. Quem está usufruindo do poder, não quer largar de jeito 

nenhum. Aconteceram agressões físicas, verbais, irregularidades, etc. 
Parabéns companheiros da Chapa 1. Enfrentaram e venceram o esquema demoníaco 

da CUT/CTB na Bahia.
Dessa vez, o bem venceu. E o mal um dia irá acabar. Vamos construir uma nova dire-

ção sindical, que não seja atrelada aos patrões e ao governo.
O Sindicato foi feito para defender com moral e ética os interesses da classe trabalha-

dora em todo mundo. Parabéns Companheiros! A única luta que se perde é aquela que 
se desiste!

Congresso Estadual da FNP
No dia 23 de julho, com previsão de horário das 9h00 às 19h00, vai acontecer o 

Congresso Estadual da Federação Nacional dos Petroleiros, no sábado, na sede do 
Sindipetro-LP, em Santos. Será um planejamento para o V Congresso Nacional da 
FNP, que acontecerá no Sindipetro-SJC, entre os dias 19 a 21 de agosto.

Para participar do congresso, quem dispor de internet, deve enviar um e-mail para 
secretaria@sindipetrosantos.com.br, informando nome completo, número de matrícula 
do sindicato e telefone para contato. Caso queira, envie suas propostas de reivindica-
ções econômicas e sociais para entrar no nosso acordo coletivo de trabalho.

Quem não dispor de internet, por gentileza, venha fazer inscrição pessoalmente, 
suas propostas podem ser encaminhadas para alguns dos nossos diretores.

O Congresso Estadual escolherá os delegados e observadores para o Nacional. 
Pelo amor dos seus direitos, venha participar! 

Coluna do leitor
O nosso associado, Fernando Mar-

tins Braga, enviou a Rádio Bandeirantes 
uma divulgação que no Brasil a justiça 
não é justa! 

Segundo Martins Braga, ele e seus 
companheiros, com mais de 70 anos, 
estão sendo vitimas de um descaso no 
Supremo Tribunal Federal. 

O associado contou que foram des-
criminados pela Petrobrás. A empresa 
concedeu aumento de faixa salarial aos 
companheiros da ativa, enquanto os 
aposentados foram totalmente exclu-
ídos. Entraram na justiça, em abril do 
ano passado, e ganharam em todas as 
instâncias. Mas a Petrobrás, junto com 
a Petros, entrou para protelar o paga-
mento da ação. Com o argumento que 
essa ação deveria ser julgada pela Jus-
tiça Civil e não na do trabalho. 

Os juízes já davam ganham de causa 
aos aposentados, por 4 a 0, quando um 
juiz pediu vistas do processo. Segundo 
o associado Fernando Martins Braga, 
há 14 meses que essa ação está nas 
mãos desse juiz e nada foi feito.

Braga escreveu à Rádio Bandeiran-
tes: “ Peço a ajuda a Rádio Bandeiran-
tes para que a nossa ação não vá as 
calendas e que tenha uma maior visibi-
lidade desse caso. Porque o que está 
acontecendo não é justiça, mas sim 
uma injustiça  que estamos sofrendo. 
Agradeço desde já o emprenho dos se-
nhores. Com um fraternal abraço”.

DISCRIMINAÇÃO NUNCA MAIS!
O aposentado sabendo que será pre-

judicado deve comparecer à assembléia, 
pois estando em maioria, a proposta da 
empresa será rejeitada. Contamos com 
a presença de todos!


