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especial                             APOSENTADOS E PENSIONISTAS

FNP ENVIA OFÍCIO PARA GRAÇA FOSTER 
PARA DISCUTIR GT DOS APOSENTADOS
O Sindipetro-LP juntamente com a FNP iniciou uma 

nova rodada de tentativas de negociação junto a Pe-
trobrás no intuito de conquistar direitos perdidos nos 
últimos 17 anos, graças ao descaso que os aposenta-
dos e pensionistas vem sendo tratado pela gerência da 
companhia.

No último dia 21 de julho foi enviado um ofício por 
iniciativa da Coordenação da Secretaria de Aposenta-
dos da FNP, representada pelo companheiro Gervásio 
Fernandes e da Coordenação da Secretaria de Apo-
sentados do Sindipetro-RJ representada pelo  compa-
nheiro Roberto Ribeiro, solicitando uma reunião com a 
presidente da companhia, Maria das Graças Silva Fos-
ter, para discutirmos a inclusão dos aposentados que 
tiveram a ação improcedente ou que não haviam en-
trado com ação, concedendo a eles também os níveis 
de 2004 a 2006. A reunião já deveria ter sido marcada, 
pois, de acordo com documento enviado ao Sindipe-
tro-RJ, haveria um retorno à Petrobrás a partir do dia 
05/02/14 para discutirmos sobre esse assunto.

A cláusula 181ª do ACT 2013-2015, que concede 
aos aposentados os níveis de 2004/2005/2006, é  
consequência direta da mobilização organizada no 
final do ano passado pela FNP, quando aposentados 
e pensionistas de diversas bases da federação ocu-
param o saguão do Edise-RJ e exigiram o fim das 
discriminações e a valorização concreta dos empre-
gados responsáveis pelo sucesso da empresa ao 
longo desses 60 anos de atividade.

Após as manifestações a presidente da Petrobrás, 
Maria das Graças Silva Foster instituiu um grupo de 
trabalho (GT), composto por Antônio Sérgio Oliveira 
Santana, Gerente Executivo do RH; Mauricio Fran-
ça Rubem, Diretor de Seguridade da Petros; Marcos 

Antonio Silva Menezes, Gerente Executivo de Conta-
bilidade; Nilton Antonio de Almeida Maia, Conselheiro 
da Petros; Lázara Moreira dos Santos, Assessora da 
Presidência; Nelson Sá Gomes Ramalho, Gerente do 
Jurídico/JC&S.

O grupo deveria se encontrar com membros do 
Sindicato. Ao todo foram três encontros com o GT, 
que iria apresentar em 45 dias, à Diretoria Executiva, 
os resultados das análises dos pleitos, e também um 
Plano de Ação, com um calendário para discussão 
com todas as entidades sindicais.

Ao final desses encontros recebemos com de-
cepção a resposta, que consideramos insuficiente, 
na qual a única proposta da empresa seria a conces-
são dos níveis de 2004 a 2006, ignorando as demais 
bandeiras como aumento real no salário base para 
toda a categoria; fim das remunerações variáveis, 
com sua incorporação ao salário base; fim da tabela 
congelada; aplicação das correções salariais dadas 
sob a forma de PCAC à ativa também aos aposen-
tados e pensionistas; atendimento às reivindicações 
dos anistiados, dentre outras.

Esperamos que a presidente nos receba o quanto 
antes, e que possamos voltar a falar sobre as deman-
das da categoria. A diferenciação das bases de cálculos 
dos reajustes da ativa e dos aposentados é claramen-
te uma manobra para enfraquecer a classe, dividindo 
uma unidade. Não bastasse separar ativos e aposenta-
dos, a empresa ainda promove ações, fragmentando a 
categoria entre repactuados e não-repactuados, além 
de outras categorizações encontradas entre os petro-
leiros. A valorização dos aposentados e pensionistas 
deve ser uma luta de todos, pois no final das contas 
todos caminhamos na mesma direção.



SINDIPETRO-LP TERÁ AULAS DE DANÇA 
PARA ASSOCIADOS E DEPENDENTES

Associados e seus dependentes poderão participar 
de aulas de danças gratuitas no Sindipetro-LP, na sede 
em Santos.  Ministrada por Daniel Ribeiro, professor de 
educação física e dança, as aulas serão realizadas no 
salão de festas da entidade, todas as terças-feiras, das 
19h às 21h.

Poderão participar homens e mulheres, de todas as 
idades. As aulas visam melhorar a qualidade de vida e 
bem estar das pessoas, ideal para aposentados de to-
das as idades. “As aulas são de baixo impacto, por isso 
qualquer um pode participar. Não é preciso ter experi-
ência com dança”, explica Daniel. Crianças com idade a 
partir de 10 anos também poderão participar das aulas.

A aula inaugural será no dia 5 de agosto, ocasião em 
que Daniel apresentará o curso e alguns dos ritmos que 
serão ensinados no decorrer das aulas. Entre eles estão 
o forró, dança de salão, samba, axé, entre outros estilos 
musicais.

Dividida em duas partes, na primeira hora da aula o 
aluno irá conhecer os passos principais do ritmo do dia. 
A partir da segunda hora, os participantes irão desen-
volver os passos aprendidos e dançar de fato. “Teremos 
aula em que a dança será individual, em outras forma-
remos pares. A aula será no ritmo de cada pessoa para 
todo mundo se divertir”, adianta o professor.

Além de ensinar vários ritmos, Daniel pretende reali-
zar concursos de dança, bailes e outras atividades para 

incentivar cada vez mais o habito saudável de dançar. 
“Com o tempo o grupo vai se conhecer e poderemos 
pensar juntos como aproveitar mais as aulas”, conclui.

Para participar basta comparecer à sede do sindica-
to todas as terças. O participante precisa vestir roupas 
confortáveis e usar tênis. Dê preferência ao calçado usa-
do no dia a dia, tênis novos podem causar dores nos 
pés. Traga também uma toalha de rosto.

Sobre o professor
Daniel têm 30 anos e é professor de dança há 14. 

Formado em educação física, o professor desenvolve 
projetos de dança em universidades, além de dar au-
las em outras academias e escolas da região. O Sindi-
petro-LP fica na Avenida Conselheiro Nébias, 248, na 
Vila Mathias.

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. Confira abaixo os horários de 
atendimento:

Juliana Galvão (Téc. Enfermagem) - 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.


