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DANÇA ATRAI MAIS DE 30 PESSOAS EM
AULA INAUGURAL NO SINDIPETRO-LP
A aula de dança do Sindipetro-LP foi um sucesso
de público em sua estreia no último dia 5 de agosto.
Cerca de 30 pessoas, com idades entre 10 e 80 anos
participaram da atividade. O projeto faz parte das
ações da diretoria do Sindicato, visando levar mais
qualidade de vida para os sócios, promovendo atividades físicas e interação entre as pessoas gratuitamente. A aula começou com um aquecimento,
alguns passos ensaiados e logo em seguida vários
ritmos foram apresentados aos alunos. A salsa e o
forró pareceram empolgar mais os participantes.
Meia hora depois do início da aula todos já estavam próximos, mostrando evolução a cada nova
coreografia.
Os alunos começaram timidamente, alguns meio
desajeitados, mas bem conduzidos pelo professor
Daniel Ribeiro, que se desdobrava para dar atenção
especial para os que perdiam algum passo.
Não se ouvia reclamação de cansaço durante a
aula e a segunda hora da atividade mostrou que os
passos ensaiados foram bem fixados. Assim, ao final

da aula, os mesmos participantes que no começo se
atrapalharam com a coreografia, se mostraram confiantes, improvisando alguns passos mais elaborados, tirados dos vários ritmos apresentados.
A próxima aula será no dia 19 de agosto. Daniel
promete apresentar novos ritmos aos alunos, que já
cobraram ritmos caribenhos, samba e música sertaneja no repertório.
As aulas de dança serão realizadas todas as terças,
das 19h às 21h, na sede do Sindicato, na Avenida
Conselheiro Nébias, 248, na Vila Mathias. A primeira hora das atividades é reservada para a apresentação dos passos, ensaiando alguns ritmos. Na hora
seguinte, os participantes formam pares e passam a
aplicar na prática o que aprenderam até aí.
Sócios que quiserem levar amigos não associados à aula deverão preencher a ficha de inscrição,
indicando-os como seu beneficiário/não sócio. Os
não sócios devem chegar até às 18h30 para preencherem a ficha e será cobrada uma taxa de inscrição
no valor de R$ 10.

ASSOCIADOS E DEPENDENTES PODEM CONTAR
COM SERVIÇOS DE SAÚDE EM NOSSA SEDE
Os associados e dependentes do Sindipetro-LP podem contar com os serviços de saúde disponíveis em
nossa sede, em Santos. O nosso ambulatório passou
por uma grande reforma onde foram adquiridos equipamentos de ponta para melhorar o atendimento. Além
disso, foi contratada uma profissional especializada em
endodontia (tratamento de canal) o que contempla uma
demanda antiga dos nossos associados, já que muitos
reclamavam dos descontos feitos pela AMS e por consequência a diminuição da margem consignável. Confira abaixo os horários de atendimento:
Juliana Galvão (Téc. Enfermagem) e Marcela Moretti (psicóloga) - de segunda a quinta-feira das 8h00
às 12h00 e das 14hh0 às 18h00 e às sextas-feiras das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Deborah (Assistente Social) - Atendimento 24 horas
Dra. Loriz Cremasco (Dentista - Clínica Geral) - Segunda, Terça e Quinta, das 8h às 12h e às Sextas, das 8
às 12h e das 13h às 17h
Dra. Laís (Endodontista) - Segunda, Terça e Quinta,
das 14h às 18h e às Quartas, das 8 às 12h e das 14h às
18h
Dr. Ivan Stefani (Clínico Geral) - Segunda à Quinta,
das 16h às 18h e às Sextas das 15h às 16h40
Os atendimentos devem ser agendados previamente
através do telefone 3202 1100, de Segunda a Quinta das
8h às 12h e das 14h às 18h e às Sextas das 08h às 12h
e das 13h às 17h.

FNP ADIA DESCONTO DE BENEFÍCIO
Mais uma vez a Federação Nacional dos Petroleiros conseguiu adiar o desconto da primeira parcela do pagamento do benefício, feito em
duplicidade no mês de fevereiro de 2013, por
conta do rompimento do convênio Prisma. O
objetivo da FNP é que esses valores não sejam
cobrados, já que ocasionará um impacto negativo no orçamento familiar, além de ultrapassar
o limite de 30% de margem consignável.
PIDV
Os companheiros que aderiram ao Plano de
Incentivo à Demissão Voluntária(PIDV) já efetuaram o pagamento desse débito no ato da
homologação. Já os petroleiros da ativa, mas
aposentados pelo INSS começaram a ter os valores descontados nesse mês de agosto.

GT: FNP ENVIA OFÍCIO AO RH
CORPORATIVO DA PETROBRÁS
No último dia 21/07 a Federação Nacional dos Petroleiros
(FNP) representada pela Coordenação dos Aposentados da
FNP e pela Coordenação dos Aposentados do SindipetroRJ, enviou um ofício à presidente da Petrobrás, Graça Foster solicitando o agendamento de uma reunião para discutir
sobre o Grupo de Trabalho (GT), formado para tratar de pleitos dos aposentados e pensionistas. Em resposta, foi solicitado que essa reunião fosse marcada com o gerente do RH
corporativo, Antônio Sergio Oliveira Santana. Diante disso,
a FNP enviou ofício e aguarda a data para essa reunião. Em
relação as ações de níveis, que é um tema que foi debatido
no GT, a empresa já se posicionou que quem entrou com a
ação e perdeu não tem como reverter o quadro. E os demais
companheiros que ainda não entraram com o processo ou
que estão aguardando julgamento, devem esperar os desdobramentos da reunião com o RH.

