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PLENÁRIA DOS APOSENTADOS
APROVA SEMINÁRIO DIA 29/09
A Federação Nacional dos Petroleiros aprovou
durante o 8° Congresso Nacional da FNP, que aconteceu nos dias 15,16 e 17 de agosto em São José
dos Campos, durante a Plenária dos Aposentados,
seminário a nível nacional, que irá debater as questões que serão apresentadas no ACT 2014-2015. O
evento será realizado no dia 29 de setembro no Rio
de Janeiro, juntamente com os petroleiros da ativa.
A luta pelos direitos dos aposentados e pensionistas ganha mais força com essa iniciativa. Ao
contrário do que pretende a gerência da Petrobrás,
que faz de tudo para distanciar os trabalhadores da
ativa dos problemas inerentes aos aposentados e
pensionistas, nossas reivindicações favorecem a
todos e é por isso que precisamos juntar forças
para conseguirmos nossos objetivos.
Entre as demandas da categoria, a Coordenação

da Secretaria de Aposentados da FNP irá levar ao seminário questões como o Grupo de Trabalho (GT),
formado por Graça Foster para tratar pleitos dos
aposentados e pensionistas, mas que foi extinto sem
maiores avanços. Próximo à data do seminário informaremos mais detalhadamente o que será discutido
no seminário.

EM REUNIÃO COM O RH DA PETROBRÁS, FNP COBRA
DEMANDAS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Nos últimos dias 21 e 22 de agosto, a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) sentou à mesa de negociações com o RH da Petrobrás, no Edise (RJ). O intuito desse encontro foi realizar mais uma rodada
de debates para dar continuidade às comissões que tratam do Acordo Coletivo de Trabalho. Na ocasião, o
coordenador do Departamento de Aposentados da FNP, Gervásio Fernandes, cobrou da empresa a situação
do Grupo de Trabalho dos Aposentados. Os representantes da estatal afirmaram que o GT foi encerrado, mas
que a reunião com o o gerente do RH corporativo, Antônio Sergio Oliveira Santana, apesar de não ter data
marcada, continua em pauta. Além disso, foi discutida a questão das ações de níveis que foram encaminhadas para análise do RH da empresa. Os dirigentes também afirmaram que as ações que foram transitadas,
julgados e tiveram resultado positivo serão pagas, já as que não foram ganhas, serão analisadas pela Petros
e Petrobrás.

AULA DE DANÇA DO SINDIPETRO-LP
ATRAI CADA DIA MAIS PARTICIPANTES
A aula de dança do Sindipetro em Santos tem
atraído a cada dia mais pessoas. Na aula inaugural
mais de 30 pessoas participaram da atividade. Na
segunda aula o número de participantes cresceu,
induzido pela repercussão positiva da iniciativa
do Sindicato e principalmente pela propaganda
boca a boca dos alunos.
Na terceira aula de dança, realizada na última
terça-feira (19), 40 pessoas com idades entre 20
a 80 anos se divertiram na aula, dessa vez ao som
do bolero e da salsa.
Para o professor Daniel Ribeiro, responsável
pela turma, o grupo tem evoluído a cada aula.

“Recebemos aqui pessoas que nunca dançaram,
outros que já praticam há bastante tempo, mas
todo mundo acompanha da mesma forma, se
aquecendo na primeira hora e se soltando o corpo na segunda parte”, conta.
As aulas de dança são ministradas todas as
terças, das 19h às 21h, na sede do Sindicato,
na Avenida Conselheiro Nébias, 248, na Vila
Mathias.
A aula é grátis para associados do SindipetroLP e seus dependentes. Convidados dos sócios
pagam R$ 10 de inscrição e devem chegar às
18h30 para preencherem a ficha do curso.

PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO
EM DUPLICIDADE FARÁ PARTE DO ACT 2014/2015
A Coordenação da Secretaria de Aposentados, na qual diretores do Sindipetro-LP participam, colocou em pauta na assembleia realizada
durante o 8º Congresso Nacional da FNP, a cobrança dos aposentados para que o pagamento
em duplicidade efetuado pela Petrobrás e INSS
não seja descontado dos associados. O cancelamento dos descontos estará na mesa de negociações durante o ACT 2014-2015.
Se cobrada a duplicidade, o desconto terá
impacto negativo no orçamento familiar, além
de ultrapassar o limite de 30% de margem con-

signável em muitos casos. O depósito em duplicidade foi feito em fevereiro de 2013, devido
ao rompimento do convênio Prisma. A Petros
enviou em março deste ano carta ao SindipetroRJ, informando que haveria desconto, em seis
parcelas, a partir de junho, referente ao depósito. Na carta, inclusive, a instituição dizia que
a decisão foi acordada entre os Sindicatos e a
Petrobrás, o que não condiz com a verdade. A
proposta agora é fazer com que não haja mais o
desconto ao aposentado, levando a situação às
negociações do ACT.

No próximo dia 28/08 será realizada, às 14h, uma assembleia mensal na sede da Astaipe, localizada à rua Campos Melo, 223, no Macuco. Na ocasião, o conselheiro da Petros
e dirigente do Sindipetro PA/AM/MA/AP, Agnelson Camilo fará palestra sobre a Petros e
AMS.Essa iniciativa aconteceu graças a uma parceria entre a Astaipe e o Sindipetro-LP.

