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Ações do JurÍdiCo, previdÊnCiA e petros são temA de
reunião Com A diretoriA e AposentAdos no diA 23
no próximo dia 23 de março, às 16h, a diretoria do sindipetro-lp e o Jurídico do sindicato estarão na sede em santos, conversando com os
aposentados e pensionistas sobre as principais ações do jurídico, o perigo da reforma da previdência, petros, entre outros temas.
a atividade visa aproximar os associados dos diversos assuntos que envolvem o sindicato e é uma ótima oportunidade para tirar dúvidas,
propor mobilizações, entre outras ações. durante o evento será servido um coffee break para os presentes.

sindipetro-lp reAliZA Convenção
pArA disCutir mudAnçA estAtutÁriA
O Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista realiza no próximo dia 22 de
março uma Convenção para debater propostas de alterações em seu estatuto.
Recentemente, foram realizadas duas assembleias de mudança estatutária na
entidade: em dezembro de 2011 e, pouco tempo depois, em fevereiro de 2013.
Esta convenção, que acontecerá na sede (Santos) e sub-sede (São Sebastião),
com primeira chamada às 17h30 e segunda chamada às 18 horas, servirá de
prévia para a Assembleia que deve deliberar posteriormente quais mudanças
serão aprovadas. Será, portanto, nesta convenção que a data da assembleia será
divulgada e as sugestões da categoria e diretoria debatidas.
Um dos principais compromissos da atual gestão no período de campanha
eleitoral do sindicato foi justamente a elaboração de medidas e dispositivos que
proporcionassem uma melhoria na relação entre categoria e sindicato. Mais trabalho
de base, mais democracia nas decisões. No entanto, muitas dessas mudanças só
podem ser realizadas via estatuto, por isso a importância de que todos os associados
participem efetivamente deste processo.
Um primeiro passo importante é que todos os associados e associadas façam
sugestões. O Sindicato receberá até o dia 20 de março, via e-mail, propostas de
alterações (restritas aos sócios) para serem debatidas na convenção. Para participar,
basta enviar mensagem para secretaria@sindipetrosantos.com.br, inserindo no
campo Assunto “Proposta de Mudança Estatutária”. No corpo de e-mail, solicitamos

que informe nome completo, função/lotação na empresa e matrícula de associado.
Lembramos que o Estatuto está disponível em nosso site, na área restrita aos
associados. Para a proposta ser apreciada e depois votada, é preciso que o associado
esteja presente para apresentar a proposta e fornecer os possíveis esclarecimentos.
Um dos temas que será objeto de discussão será, por exemplo, a possível alteração
na forma como as assembleias são organizadas. Com as sucessivas lutas que a
categoria empreendeu recentemente contra a retirada de direitos e a privatização,
este tema ganhou ainda mais repercussão, gerando muitos debates. Ainda enquanto
chapa, a atual direção assumiu o compromisso de iniciar essa discussão de maneira
organizada para chegar a uma resolução positiva aos trabalhadores.
Neste ponto específico, a diretoria entende que é preciso alterar a atual estrutura
para democratizar ainda mais as decisões da categoria. A sugestão desta gestão
é de que as tradicionais assembleias na sede e sub-sede sejam mantidas, com
ativos, aposentados e pensionistas, mas que nas votações envolvendo assuntos
específicos das unidades a assembleia possa ser realizada na própria base. Outra
proposta é de que sejam realizadas assembleias na porta da fábrica para os
grupos de turno que não puderem, em virtude do horário, comparecer à assembleia
no Sindicato.
Por isso, não deixe de participar. Envie suas sugestões e compareça à Convenção
no próximo dia 22!

pARticipe dA AssembleiA de pRestAção de
contAs do sindipetRo-lp e dA Abcp, no diA 29

No próximo dia 29 de março, os associados da ativa, aposentados
e pensionistas têm compromisso agendado com o Sindicato: acontece
na sede do Sindipetro-LP, em Santos (Av. Conselheiro Nébias, 248 – Vila
Mathias –Santos às 17h30, em primeira chamada, e às 18h00, em segunda
chamada (com transmissão por videoconferência para os companheiros
da sub-sede), a assembleia de leitura, discussão e aprovação ou não do
Balanço Orçamentário do Sindicato referente ao exercício de 2016, com o
respectivo parecer do Conselho Fiscal. Participe!

abcp
Na mesma data também será realizada a assembleia de leitura,
discussão e aprovação ou não do Balanço Orçamentário referente ao ano
de 2016 da Associação Beneficente e Cultural dos Petroleiros, a ABCP. A
assembleia acontecerá na sede do Sindicato, em Santos, às 17h em primeira
chamada, e às 17h30 em segunda chamada. Os associados da sub-sede,
em São Sebastião, poderão particpar eacompanhar também por meio de
videoconferência. Compareça!
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Após quase 2 anos da at
das ações desenvolvid
C

om quase dois anos de gestão, a atual Diretoria do
Sindipetro-LP vem conquistando avanços para a
categoria e praticando diversas ações que tem trazido
novos benefícios para os associados.
Um dos principais avanços é a inauguração da subsede,
em São Sebastião, que passou por uma grande reforma para
adequá-la a uma série de novas necessidades - muitas delas
apontadas pelos próprios associados.
Médica do trabalho e Clínico Geral
Recentemente, uma nova médica do trabalho e clínico geral foi
contratada. A profissional está atendendo nos seguintes horários:
quarta e sexta-feira, das 8h às 12h, e às terças e quintas-feiras,
das 14h às 18h. Para agendar basta entrar em contato através do
telefone (13) 3202-1100 de segunda a quarta, das 8h às 12h, as
quintas das 14h as 18, e às sextas-feiras das 13h às 17h.
Nova frota de veículos e caminhão de som
A atual frota de veículos será substituída por novos carros
para melhorar o transporte utilizado pela direção do sindicato
para realizar o trabalho de base nas unidades da companhia no
Litoral Paulista. Além disso, uma antiga demanda do sindicato,
também iremos adquirir um caminhão de som para os principais
movimentos da categoria. A atual estrutura de som por muitas
vezes foi insuficiente para atender as demandas das atividades
de greve e, por isso, este é um investimento que foi definido como
prioritário. O Sindipetro também investiu em infraestrutura para
mobilizações. O Sindicato dispõe de barracas e cadeiras, além
de ter organizado uma logística nas unidades onde disponibiliza
café e lanches para a categoria.
Nova forma de sindicalização
Uma categoria forte e combativa se constrói com a luta
de todos. Por isso, o Sindipetro-LP reforça a necessidade da
sindicalização como uma alternativa de afirmar a participação
de todos os trabalhadores nesta caminhada. Os sócios, além de
participarem diretamente de decisões importantes da entidade,
como a escolha da direção a cada triênio, contam com uma série
de benefícios.

Diante disso, o site do Sindipetro foi reformulado para facilitar
o processo de sindicalização. Para ter em mãos a ficha de
sindicalização basta entrar no site sindipetrolp.org.br e clicar
na aba sindicalize-se. No local, o futuro associado baixa um
arquivo pdf onde pode preencher os dados, imprimir, assinar e
anexar fotos 3x4 dos dependentes e titular. Terminado o processo
o documento pode ser entregue na sede, subsede e Delegacia
Sindical ou ser encaminhado digitalizado através do e-mail
secretaria@sindipetrosantos.com.br
Sindipetro-LP em números
Atualmente, o Sindipetro-LP conta com 4.091 associados
divididos entre 1.860 aposentados, 569 pensionistas e 1.662 ativos.
São 35 funcionários distribuídos na sede, em Santos, subsede,
em São Sebastião, estacionamento e Delegacia Sindical, em
Caraguatatuba. Por mês, são feitos cerca de 540 cortes entre
cabelos e barba.
O setor de comunicação não ficou para trás nas estatísticas do
Sindicato. A nossa página do Facebook conta com mais de 8.600
seguidores. Até 2015, eram pouco mais de mil seguidores, salto
que fez com que a nossa página seja a que tem o segundo maior
número de curtidas entre os sindipetros de todo o país.
O Departamento de Saúde, que disponibiliza o serviço de
funcionários altamente qualificados, contabiliza 30 atendimentos
mensais na área de assistência social. Isso sem contar as
visitas domiciliares e hospitalares que são feitas diariamente.
Entre obturação, limpeza e canais, a nossa dentista atende 70
pacientes por mês. A psicologia não fica muito atrás: pelo divã
da nossa psicóloga passam sete pacientes por dia. Há ainda
o grupo terapêutico que conta com cinco associados. A nossa
profissional também faz atendimento domiciliar e hospitalar.
Na área de saúde também oferecemos o atendimento de uma
auxiliar de enfermagem, que trabalha simultaneamente com o
nosso clinico geral, fazendo 135 atendimentos entre aferição de
pressão e destro (medição de glicemia).
Os frutos de um intenso trabalho de base:
crescimento de sindicalizados
A Diretoria faz trabalho de base em todas as unidades

Aulas de inclusão digital
Reinauguração da
iniciam com sala cheia Subsede em São Sebastião
Começou no dia 7 de março, as aulas de inclusão
digital para os associados aposentados e pensionistas do
Sindipetro-LP. Com 73 inscritos, as duas primeiras turmas
já estão sendo inseridas no mundo virtual, aprendendo
a manusear tecnologias como notebooks, tablets e
smartphones.
O curso era uma cobrança dos associados, que se sentiam
excluídos pela dificuldade que encontram em manipular as
novas tecnologias. Agora, além de receberem em casa as
informações sobre o sindicato por meio do boletim do DAP
impresso, todos poderão acessar as notícias sobre as ações
do Sindipetro-LP no Facebook, site, nos grupos do Whatsapp
e pelo boletim eletrônico enviado por e-mail a todos os
associados. Parabenizamos mais uma vez os novos alunos
pela iniciativa e vontade de aprender!

Fechado em junho de 2015 para reforma total do prédio,
a subsede do Sindipetro-LP será reinaugurada no próximo
mês, ainda sem data determinada e que será informada
com antecedência. O prédio foi totalmente remodelado
para melhor atender os associados do Litoral Norte. Além
de novas salas, ampliação dos espaços a acessibilidade
para idosos e portadores de necessidades especiais foi
uma das principais preocupações da diretoria.
Dentre as melhorias, um elevador ligando o térreo ao
auditório irá permitir o acesso dos petroleiros de forma
segura e confortável, permitindo maior participação da
categoria em assembleias, palestras e atrações culturais.
O atendimento ao associados já está sendo feito no
prédio do Sindipetro-LP. A subsede fica na Rua Auta Pinder,
218, Centro. São Sebastião. Telefones: (12) 3892-1484 –
3892-5155.

atual gestão, um raio-x
idas pelo Sindipetro-LP
abrangidas pelo nosso Sindicato. No final do ano passado, foi
realizado o mesmo trabalho em Angra dos Reis (RJ), enquanto a
P-66 estava no estaleiro. Em 2015, foram 23 dias de greve na luta
por um ACT digno e pelo fim do desmonte do Sistema Petrobrás.
Tantos números, a dedicação, o compromisso, a luta pelos direitos
da categoria, demonstram que estamos no caminho certo. Desde o
início da gestão, mais de 500 trabalhadores se filiaram à entidade,
o que representa um crescimento de 15%.
Aula de dança
Voltada para toda categoria e principalmente para os
aposentados e pensionistas, as aulas acontecem às terças
e sextas-feiras na sede em Santos, e tem duração de duas
horas/aula, das 19h às 21h. Podem participar gratuitamente
associados e seus dependentes. Não sócios convidados por
associados pagam taxa de inscrição de R$ 10.
A atividade visa melhorar a qualidade de vida e bem-estar
das pessoas, homens e mulheres de todas as idades. Não é
preciso ter experiência com dança.
Futebol Society
No Litoral Norte, os associados de Caraguatatuba e São
Sebastião têm à disposição a quadra de futebol society da Arena
Caiçara. A parceria do sindicato e Arena Caiçara disponibiliza
o horário das 21h às 22h, toda sexta-feira. A quadra está
localizada à Av. Geraldo Nogueira da Silva, 2004, na Praia do
Jardim Britânia. Junte sua turma, agende o horário e divirta-se!
Em Santos, graças a uma parceria do Sindicato com o Clube
2004, os associados contam com a quadra de futebol society
local. Fique ligado nos dias e horários dos jogos: às quartasfeiras, das 19h às 21h, e aos sábados das 9h às 11h. Quem
tiver interesse em usufruir desse benefício deve apresentar a
carteirinha de sócio na entrada do Clube.
Seminários e palestras
Visando a formação de uma força de trabalho consciente
e bem informada, o Sindipetro-LP têm organizado diversos
seminários e palestras para capacitar e habilitar os
trabalhadores em defesa de seus direitos. Assuntos como o

déficit da Petros, a importância do Pré-sal para o Brasil, os Riscos
da Privatização da Petrobrás para o país entre outros assuntos
foram temas de atividades realizadas na sede do SindipetroLP. As palestras e seminários são abertas aos petroleiros,
mas também a estudantes, profissionais de diversas áreas de
atuação e público em geral.
Caminhada em defesa da Petrobrás
Em defesa do Pré-sal e da Petrobrás o Sindipetro-LP realizou
duas caminhadas pelas ruas de Santos. Foram cerca de 400
pessoas, não apenas os petroleiros e petroleiras, mas amigos,
familiares, ativistas, companheiros de centrais sindicais,
sindicatos, estudantes e movimentos sociais, levaram às ruas
da cidade santista a luta contra a privatização da compahia e
a venda do pré-sal.
Ações do Jurídico
O Departamento Jurídico disponibiliza quatro advogados
que atendem em média 260 pessoas todos os meses. As
ações do Sindipetro-LP na Justiça vêm garantindo a revisão
de aposentadoria em regime especial, o recálculo da RMNR,
ações civel e preprevidenciárias entre outros processos que
garantiram a recomposição salarial de muitos dos nossos
associados prejudicados pelas irregularidades da companhia.
Contate o Departamento Jurídico do Sindicato, agende uma
hora e tire suas dúvidas. Em Santos, o agendamento pode
ser feito pelo telefone (13) 3202-1101. Em São Sebastião, o
telefone é (12) 3892-1484 – 3892-5155. Para agendar horário em
Caraguatatuba o telefone é (12) 3887-1816.
Mudança de contabilidade
Para melhorar ainda mais a transparência e credibilidade das
receitas do Sindicato, a contabilidade do Sindipetro-LP passou
para outra empresa de consultaria. Com uma estrutura maior,
a contabilidade dispõe para o Sindicato e seus associados
funcionários bem qualificados, comprometidos e atentos para
as questões tributárias e contábil. Neste ano, a declaração de
imposto de renda dos associados do Sindicato será feita pela
nova empresa contratada.

Sindipetro-LP entra com ação para reconhecimento de
aposentadoria especial para aposentados e ativos
O Sindipetro-LP está ajuizando
ações e ganhado diversos processos
de petroleiros que se aposentaram
sem reconhecimento de condições para
aposentadoria especial. Com as ações,
além de comprovar a exposição a
agentes nocivos, não reconhecidos na
área pela Petrobrás, os trabalhadores
estão recebendo os valores retroativos
ao início da aposentadoria. A ação
pode ser movida por quem se aposentou
nos últimos dez anos. Trabalhadores
da ativa também podem requerer a
ação para ter direito à aposentadoria
especial. Cada caso será trabalhado
individualmente,
respeitando
as
particularidades de cada trabalhador

e função.
Com a concessão da aposentadoria
especial, o limite de idade para obtenção
da suplementação junto a Petros acaba
sendo menor. O enquadramento à
atividade especial possibilita também
que o limite de idade mínima para o
trabalhador se aposentar seja aos 53
anos, e não 55, como é para quem está
fora dessa categoria.
A ação consiste em comprovar
a exposição aos agentes nocivos
constantes na lei (quimicos, físicos ou
biológicos). Para isso, é preciso obter
o Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP) atualizado, que é solicitado pelo
próprio Sindicato à Petrobrás.

De posse do PPP ratificado, indicando
condições especiais de trabalho e
mesmo que o INSS não reconheça
o enquadramento como atividade
especial, o Jurídico do SindipetroLP tem conseguido que o judiciário o
reconheça.
Para entrar com ação, é preciso
agendar horário no departamento
jurídico e comparecer com a carta de
concessão da aposentadoria, cópia
dos últimos PPPs, comprovante de
residência e Carteira de Trabalho. O
telefone do Jurídico do Sindicato é (13)
3202-1101. Para os petroleiros do Litoral
Norte o telefone é (12) 3892-1484 – 38925155.
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Em votação apertada, proposta da
Petrobrás é aprovada no Litoral Paulista
Em uma votação apertada, a quinta proposta de ACT da
companhia foi aprovada pelos petroleiros do Litoral Paulista
em assembleia realizada na noite do dia 6 na sede, subsede e
plataformas Mexilhão, Merluza e P66. No total, foram 139 votos
a favor da proposta, 135 votos contra e 12 abstenções.
Logo após a apuração, de maneira equivocada foi informado
aos petroleiros presentes nas assembleias da sede e sub-sede
que a proposta havia sido rejeitada por uma diferença de seis
votos. Após recebimento das listagens de presença e votação
das plataformas, foi identificado que na P66 a votação correta
foi de 6 votos a favor da proposta e 3 contra ao invés de 13
como informado inicialmente.
O Sindipetro-LP pede desculpas pelo erro a todos os
trabalhadores e trabalhadoras que participaram da votação.
Para seguir transparente com a categoria, a direção da entidade
reconhece a responsabilidade pela informação equivocada
e usará esta experiência negativa como aprendizado para
aperfeiçoar o sistema de contagem e registro de votos nas
assembleias das plataformas.

O assédio da empresa para aprovar a proposta
No Litoral Paulista, a proposta da empresa foi aprovada
mediante forte assédio das gerências regionais. No caso da
RPBC, por exemplo, em uma curiosa excepcionalidade dois
ônibus foram deslocados para que a sede do Sindicato, em
Santos, fosse incluída no itinerário.
A direção do Sindicato e da FNP indicaram a rejeição da proposta,
mais uma vez, por entender que retirada de direitos não se negocia
e que, se não havia condições de avançar nos itens econômicos, era
ponto de honra seguir exigindo o abono dos dias parados. Neste
sentido, o segundo de item de votação da assembleia foi aprovado
por unanimidade: a ratificação da rejeição do desconto dos dias
parados proposto pela direção da empresa.
Mais uma vez, por problemas de envio dos Correios, o
boletim dos aposentados e pensionistas chamando para a
assembleia não chegou a tempo para todos os associados.
Parabenizamos todos os petroleiros e petroleiras que
compareceram nas assembleias durante todo o processo de
negociação do ACT.

Benefício Farmácia está funcionando
apenas pelo sistema de reembolso
Após os inúmeros problemas causados pelas empresas
que administravam o Benefício Farmácia, o benefício continua
funcionado pelo sistema de reembolso de medicamentos.
A operação do Benefício Farmácia pela própria Petrobrás
é uma reivindicação antiga da FNP, que denunciou diversas
vezes, em reunião de acompanhamento de ACT e em outras
oportunidades, possíveis maus usos do BF por alguns
participantes e de falhas no sistema das operadoras, que
permitiam desvios de medicamentos em favor da contratada
ou de estabelecimentos credenciados.
Com tantos problemas denunciados pela Lava Jato em
contratos com empresas terceirizadas, o de compra de
medicamentos se mostrava uma via larga para irregularidades.
Diante dos problemas há muito denunciados pela FNP e que foi
escancarado para todo o Brasil de forma caluniosa pelo Fantástico,
no ano passado, a federação entrou com ação na Justiça para que
a Petrobrás assuma de vez a administração do Benefício Farmácia.
Estamos de olho e atentos, cobrando a Petrobrás para que
volte a atender devidamente os usuários. Não abriremos mão
dessa conquista firmada em acordo coletivo e que atende
milhares de trabalhadores, participantes ativos das despesas

com o benefício.
Pedido de reembolso
Aposentados e pensionistas podem enviar suas solicitações
de reembolso usando o Botão Compartilhado, no site da AMS.
A lista de medicamentos, os critérios de cobertura e a lista de
documentos para solicitação de reembolso permanecem os
mesmos. Estas informações estão disponíveis no site da AMS:
ams.petrobras.com.br – Programas Complementares - Benefício
Farmácia.
Delivery
Será mantido o processo atual de delivery. As solicitações
de medicamentos oncológicos ou de alto custo (com valor
unitário a partir de R$ 300,00) devem ser enviadas para a chave
BNF00 ou e-mail deliverybf@petrobras.com.br, acompanhadas
das respectivas documentações. A lista de documentos está
disponível no site da AMS/Programas Complementares/
Benefício Farmácia/Entrega em domicílio (delivery).
Em caso de dúvidas, ligue para o DAP, que ajudaremos da
melhor forma: (13) 3202-1105.

Dissídio coletivo sobre RMNR será
votado no próximo dia 20 pelo TST
O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) colocou em pauta
para o próximo dia 20 a audiência que discutirá ação proposta
pela Petrobrás, que pede uniformização de jurisprudência que
discute o critério de cálculo da parcela Remuneração Mínima de
Nível e Regime (RMNR). No último julgamento em outubro de 2015,
a Ministra Relatora, Maria de Assis Calsing, votou pelo provimento
do Dissídio Coletivo para definir que a interpretação a ser dada à
cláusula é aquela defendida pela empresa, autorizando, quando
do cálculo do “complemento da RMNR”, a dedução de todos os
adicionais decorrentes de condições especiais de trabalho. Para a
Relatora, essa foi a vontade das partes quando firmaram o Acordo
Coletivo em 2007 e renovado nos anos posteriores, devendo este
ser o critério a ser considerado ao julgar o caso.
Já o ministro Maurício Godinho Delgado, ressaltou que o
entendimento em todas as oito Turmas do TST, desde a pacificação
desta matéria pela Subseção 1 Especializada em Dissídios

Individuais (SDI-1) em 2013, é oposto àquele apresentado pela
Relatora. Segundo ele, há uma ampla gama de matérias que
podem ser objeto de negociação coletiva, no entanto, esta encontra
seu limite nos direitos assegurados por normas hierarquicamente
superiores. A esse respeito, afirmou que: “a negociação coletiva
não é um superpoder, acima da Constituição e das leis do
país”. O entendimento do ministro foi acompanhado por seus
colegas, Ministra Kátia Magalhães Arruda, que acrescentou, em
contrariedade ao voto da relatora, que não se poderia avaliar a
vontade das partes a partir das cartas patronais apresentadas
ao longo da negociação e que o importante para o Tribunal era
a redação final do acordo e não as propostas unilaterais que
precederam a sua assinatura.
A partir desta argumentação de uniformização de jurisprudência
que o caso foi remetido ao Tribunal Pleno e será apreciado pela
totalidade dos Ministros que integram o TST.

