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O PETROLEIRO APOSENTADOS E PENSIONISTAS

PARTICIPE DO III CONGRESSO PAULISTA DA FNP E ENVIE SUA
SUGESTÃO DE ACT PARA A CAMPANHA REIVINDICATÓRIA
A categoria já sabe, a nossa data-base é
1º de setembro. Mas desde já precisamos
nos organizar e, sobretudo, refletir sobre
nossas principais demandas, reivindicações e necessidades. Por isso, o Sindicato
dos Petroleiros do Litoral Paulista e de São
José dos Campos realizam nos dias 1º e 2
de abril o III Congresso Paulista da FNP,
em São José dos Campos, sob o temário
“Petrobrás para os brasileiros” e “Chegou
a hora da virada – Fora Bolsonaro”.
Além de servir de preparatório para o
Congresso Nacional da FNP, que acontece entre os dias 28 de abril a 1º de maio,
em Santos, o Congresso Paulista também
será um importante fórum de discussões
sobre os rumos da categoria. São nos congressos, por exemplo, que a categoria define democraticamente as políticas e lutas
que os petroleiros vão desenvolver para o
próximo período.
Para participar basta fazer inscrição através do telefone (13) 3202 1102, de segunda a quinta-feira das 8h às 12h e das 14h
e das 18h e às sextas-feiras das 8h às 12h
e das 13h às 17h, com a funcionária da
secretaria, Marta Isis. A data limite é dia 25
de março e as vagas são limitadas. Os petroleiros das bases do Sindipetro-LP que
tiverem interesse em participar e morarem em outros estados terão o transporte e hospedagem custeados integralmente pelo Sindicato, bastando apenas
informar no ato da inscrição, que deve
ser feita o quanto antes, para que seja
tudo organizado.

cia com a participação ativa de toda a categoria.
Não queremos que apenas os participantes do
congresso tenham a oportunidade de construir
uma pauta reivindicatória que expresse a opinião da categoria. Queremos que todos tenham
a oportunidade de colaborar, seja enviando críticas, sugestões de novas reivindicações ou perguntas. Enfim, queremos construir coletivamente a nossa campanha.
Por isso, o Sindipetro-LP está articulando iniciativas para fomentar o debate. Em nosso site,
disponibilizamos (clique aqui) o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da Transpetro e da Petrobrás. Queremos que a partir destes documentos
os petroleiros possam contribuir.
Pedimos que todos enviem suas sugestões e
pauta a serem discutidas e encaminhadas no
congresso para o Sindicato, seja por meio dos
diretores, seja por meio eletrônico. Basta enviar
um e-mail, até o dia 25 de março, para imprensa@sindipetrosantos.com.br, inserindo no campo `Assunto´ a frase Sugestão ACT 2022.
Neste ano as negociações devem ser mais incisivas, pautando as bases para que tenhamos
êxito em nossas reivindicações, principalmente
por se tratar de ano eleitoral e em um cenário
em que a classe trabalhadora tem sido criminalizada em seu direito constitucional de discutir reajuste salarial e passa por duros ataques oriundos de um governo que beneficia empresários
em detrimento de direitos básicos como registro
em carteira. Acreditamos na força e competência
dos petroleiros para gerenciar e extrair de nossas reservas o petróleo e o gás, cada vez mais
escassos e caros, cobiçados por conglomerados financeiros e vendidos a preço de banana,
como pudemos constatar na venda da Refinaria
Sugestões
Landulpho Alves (Rlam) que foi comprada pela
O evento ganha fundamental importân- metade do valor real.
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REUNIÃO MENSAL E COFFEE BREAK

DAP PROMOVE PALESTRA SOBRE COMO ESTÁ A VIDA DOS APOSENTADOS E
COMO MELHORÁ-LA APÓS O EQUACIONAMENTO DA PETROS E A COVID-19

Nos dias 30 e 31 de março, a psicóloga do Sindipetro Litoral Paulista, Marcella
Moretti Tegani. O tema da
palestra será “Como está
a vida dos aposentados da
categoria petroleira e como
podem melhorar a qualidade de vida após o equacionamento da Petros e a covid-19”.
Como psicóloga do Sindipetro-LP, Marcella tem recebido nos últimos anos diversos
casos de petroleiros da ativa,
aposentados e pensionistas,
que enfrentam algumas dificuldades financeiras causadas pelo Plano de Equacionamento da Petros (PED), e
que sofreram algum abalo
emocional em decorrência da
pandemia do coronavírus, que
além de obrigar a todos ao

confinamento para manter o
distanciamento social e conter
a pandemia, causou perdas
de entes queridos, vítimas da
doença, além de ter causado
desemprego em diversas família, fazendo com que muitos
aposentados e pensionistas
assumissem as despesas das

casas de seus filhos e netos.
O evento em São Sebastião
começa a partir das 14h, na
subsede. Em Santos, a atividade será às 10h.
O encontro será presencial e por videoconferência,
através do Microsoft Teams.
Para acompanhar online,

acesse o link: https://tinyurl.
com/5ehuf6t5. A reunião é uma
iniciativa do Departamento de
Aposentados e Pensionistas
que busca estabelecer uma
melhor comunicação sobre os
principais temas que afligem
os aposentados e pensionistas da nossa categoria. Na
ocasião nosso jurídico e os dirigentes do Sindipetro-LP irão
esclarecer dúvidas sobre Petros, AMS, acordo coletivo de
2022 e outros assuntos ligados à categoria. Vale destacar
que serão adotados todos os
protocolos sanitários de segurança e que o uso de máscara
é imprescindível.
Após o evento, o Sindipetro
-LP irá oferecer um coffe break para os participantes.
Anote na agenda e participe
da atividade!

FAÇA PARTE

MANDE SUA FOTO PARA NOSSO MURAL DE HISTÓRIAS DA
PETROBRÁS E DOS PETROLEIROS DO LITORAL PAULISTA
O Sindipetro-LP irá montar
um mural com fotos antigas
da categoria petroleira do Litoral Paulista e para isso, além
das que já temos em nossos
arquivos e que estarão no
mural, estamos solicitando a
todos nossos associados que
contribuam nos enviando ima-

gens que contem um pouco a
história da Petrobrás na Baixada Santista.
Servem fotos de atos e greves, da construção das unidades, de momentos com colegas, enfim, qualquer imagem
que remonte um período importante da categoria petrolei-

ra do Litoral Paulista.
Quem puder contribuir, pode
entregar as fotos na recepção
da sede, em Santos, ou na
subsede, para que possamos
escanear e devolvê-las em
seguida. Outra opção é enviar a foto já escaneada, com
qualidade mínima de 300 DPI,

para imprensa@sindipetrosanto.com.br.
A sede em Santos fica na
Avenida Conselheiro Nébias,
248, Vila Mathias. A subsede
fica na Rua Auta Pinder, 218,
Centro, São Sebastião.
Contamos com sua colaboração!
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SAÚDE

SINDIPETRO-LP PROMOVE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
PARA ASSOCIADOS (AS) E DEPENDENTES HABILITADOS

A Diretoria do Sindicato dos
Petroleiros do Litoral Paulista promove, mais uma vez, a
campanha de vacinação contra a gripe. A iniciativa será
realizada na sede, subsede e
Delegacia Sindical do Sindipetro-LP. Os associados e dependentes habilitados poderão se imunizar contra a gripe
com a vacina quadrivalente.
Indicada para imunização ativa de adultos e crianças para
a prevenção da Influenza causada pelos vírus Influenza dos
tipos A e B contidos na vacina.
É importante deixar claro que a
vacina quadrivalente não imuniza as pessoas contra o coronavírus e nem suas variantes.
A dose da vacina custará
aos associados e dependentes habilitados o valor de R$
35. Importante salientar que
este valor é o mínimo possível, uma vez que o Sindicato
irá subsidiar parte do valor total da vacina. Os dependentes
regularmente habilitados são
os pais, cônjuge, filhos menores de 21 anos ou até 24 anos
se estiver cursando a faculdade e/ou filhos inválidos. O pagamento deverá ser feito so-

a possibilidade de receber a
imunização. O horário de funcionamento da Mar Saúde é
de segunda sexta-feira das
9h às 18h. A Clínica fica na
Av. Dr. Epitácio Pessoa, 547
- Ponta da Praia, Santos. O
telefone para contato é (13)
3272-5252.

mente em espécie.
Na sede, em Santos, a vacinação acontece nos dias
27 de abril, 05 e 17 de maio
das 10h às 12h e das 14h às
17h. As doses serão aplicadas, por ordem de chegada.
É importante salientar o atendimento será feito somente
mediante uso correto de máscaras de proteção e que os
associados não compareçam
aos locais de vacinação se
estiverem doentes. No Litoral
Norte a vacinação acontece
em dois dias. Em São Sebastião, a campanha acontece na subsede no dia 11
de maio das 12h às 16h e no

dia 18 de maio na Delegacia
Sindical, em Caraguatatuba, no mesmo horário.
Devido à dificuldade de alguns petroleiros da ativa,
aposentados,
pensionistas,
embarcados em regime de
confinamento e seus dependentes de virem até o Sindipetro, será possível tomar a
dose da vacina contra a gripe
na clínica Mar Saúde, até o
dia 27 de maio. Para isso, é
preciso passar na sede pagar
a dose, ir até a clínica e levar
o comprovante até o local. O
atendimento é por ordem de
chegada. Vale lembrar, que
sem o comprovante não há

Baixe o aplicativo Sindipetro LP e fique por dentro
do que acontece no Sindicato! Aponte a câmera do
seu celular para o QR CODE e instale já !

Android

Os vouchers da vacina serão
sendo vendidos na sede, em Santos, uma semana antes do início
da campanha. O horário de funcionamento da sede é de segunda a quinta-feira das 8h às 12h e
das 14h às 18h e às sextas-feiras
das 8h às 12h e das 13h às 17h.

É importante ressaltar que o
número de doses é limitado e
que depois que acabarem não
haverá mais vacinação fornecida pelo Sindipetro-LP. Por
isso, não perca tempo e venha se imunizar.
A sede do Sindipetro-LP fica
na Avenida Conselheiro Nébias, 248, Vila Mathias, em
Santos. A subsede em São
Sebastião fica na Avenida
Auta Pinder, 218, Centro, São
Sebastião. A Delegacia Sindical está localiza na Avenida
Rio Branco, nº 1.155 - sala 03
– Indaiá, Caraguatatuba.

Android

IOS

IOS
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DE OLHO NO LEÃO

AGENDE SUA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE SEUS
DEPENDENTES NA SEDE E SUBSEDE DO SINDIPETRO-LP
Iniciamos no dia 7 de março
a declaração de Imposto de
Renda dos associados e dependentes do Sindipetro-LP,
que neste ano começa com
uma semana de atraso, devido mudança no calendário da
Receita Federal, portanto teremos uma semana a menos
para o contribuinte declarar.
Neste ano, como no anterior, quem fará o atendimento
na sede em Santos é a Contabilidade OCT Excel, a mesma
que prestou o mesmo serviço
no ano passado. A empresa
ganhou licitação e mantém os
mesmos padrões de qualidade oferecidos nos períodos
anteriores.
O horário de atendimento na
sede, em Santos em março
será todas as terças e quintas
das 8h às 12h e das 14h às

18h. Em abril, o atendimento
será diário.
É importante lembrar que o
agendamento para ser atendido deve ser feito através
do telefone (13) 3202-1100.
Já os companheiros de São
Sebastião e Caraguatatuba
podem fazer a declaração na
subsede, com a contadora
Sônia de Jesus Adão, de segunda a sexta-feira das 09h
às 12h. Para atendimento, é
preciso agendar horário pelos
telefones (12) 3892-1484 ou
3892-5155.
O declarante deve ter em
mãos informes de rendimentos dos bancos, informe de
rendimentos emitido pela empresa (Petros e INSS para
aposentados), a última declaração do IRPF e caso tenha
realizado transações de imó-

veis – compra ou venda – em
2021, deve trazer um comprovante. Quem recebeu ações
trabalhistas ou outros valores
judicialmente, devem juntar
os recibos à documentação.
O contribuinte que tem imóvel
a declarar no imposto deve
trazer também a escritura definitiva e o carnê do IPTU.
Quem deve declarar imposto de renda?
Só é considerado declarante quem se enquadra nos seguintes quesitos:
- Quem recebeu rendimentos tributáveis acima do limite
(R$ 28.559,70);
- Recebeu rendimentos
isentos, não tributáveis ou
tributados
exclusivamente
na fonte acima do limite (R$
40.000,00);

- Teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro do
ano-calendário, de bens ou
direitos, inclusive terra nua,
de valor total superior ao limite (R$ 300.000,00);
- Obteve ganho de capital na
alienação de bens ou direitos,
sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
- Optou pela isenção do imposto sobre o ganho de capital
auferido na venda de imóveis
residenciais nos termos do
art. 39 da Lei nº 11.196/2005.
Como existe muita procura
se o associado deixar para
agendar no final do prazo
pode correr o risco de não ser
atendido. Não deixe para a última hora!

FIQUE SÓCIO!

CEPE SANTOS CLUBE 2004 PRECISA DA SUA AJUDA! FAÇA PARTE
DO QUADRO ASSOCIATIVO E DESFRUTE DESSE BENEFÍCIO
O caos financeiro gerado
pela pandemia do novo coronavírus chegou até o Cepe
Santos Clube 2004. A falta de
eventos e a redução do quadro associativo gerou instabilidade financeira no caixa do
clube. Por isso, estamos encabeçando uma campanha para

aumentar o número de sócios
e garantir a continuidade e tradição do clube mais familiar
de Santos. A ação é direcionada a petroleiros próprios e
terceirizados, comunidade do
entorno e em geral mediante
indicação de associado petroleiro. Os interessados devem

preencher a ficha de inscrição
que está no site sindipetrolp.
org.br na aba sindicalize-se e
anexar foto 3x4 do titular e dos
dependentes; cópia do RG,
comprovante de residência e
CPF, tanto do titular quanto dos
dependentes e cópia de certidão de casamento do depen-

dente. Os documentos podem
ser entregues pessoalmente,
através do e-mail cepe2004@
gmail.com ou pelo whatsapp
(13) 99167 9073. Para maiores informações basta entrar
em contato com o pessoal do
Cepe através do telefone (13)
3261-2004.

