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ACT 2016-2017 / ASSEMBLEIA GERAL

DATA: 06 DE MARÇO (SEGUNDA-FEIRA)
NA SEDE DO SINDICATO, EM SANTOS. SÃO SEBASTIÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA

17h30 | PRIMEIRA CHAMADA |18H00 - SEGUNDA CHAMADA

PAUTA DO DIA | Sobre o ACT da Petrobrás e Deliberações
Em estado de assembleia permanente desde o início das negociações
pelo ACT 2016, o Sindipetro-LP convoca toda a categoria, trabalhadores
da ativa, aposentados e pensionistas para nova rodada de avaliação. A
pauta da assembleia irá deliberar sobre os seguintes temas: Aceitação
ou rejeição da proposta da Petrobrás para o ACT; Avaliação da proposta
dos dias parados da greve de 2015 e 2016; Taxa da contribuição
assistencial.
A empresa encaminhou no dia 14 de fevereiro um novo ofício propondo
que os dias parados por greve e mobilizações sejam metade descontados
pela companhia e metade compensados. O ponto dos dias parados foi

um dos mais debatidos na última assembleia. Para os petroleiros que
rejeitaram a 5ª proposta e direção da FNP, é importante tratar a questão
dos dias parados antes de assinar o acordo coletivo, o que contraria a
vontade da direção da Petrobrás.
Lembrando que essa mesma proposta foi rejeitada no acordo anterior,
ao final da greve de 2015.
Diante disso, o Sindipetro Litoral Paulista convoca petroleiros e
petroleiras a comparecer na sede e sub-sede do sindicato. A primeira
chamada será às 17h30 e a segunda às 18h, com transmissão para a
sub-sede em São Sebastião. Compareça!

AULAS DE INCLUSÃO DIGITAL PARA TERCEIRA
IDADE COMEÇAM NO PRÓXIMO DIA 7
Pensada para aproximar o público da terceira idade de tecnologias
como notebooks, tablets e smartphones, as aulas de inclusão digital do
Sindipetro-LP começam no próximo dia 7.
Ao todo 73 pessoas se inscreveram na 1ª turma, entre aposentados
e pensionistas, para o curso. Os alunos serão divididos em seis turmas,
duas por dia, as terças, quartas e quintas. As aulas terão duração de
dois meses.
O curso era uma cobrança dos associados, que mesmo recebendo
periodicamente o boletim informativo impresso em suas casas, por
e-mail e com as atualizações diárias pelo site do sindicato, Facebook
e por grupos do Whatsapp, sentiam-se excluídos pela dificuldade que

encontram em manipular as novas tecnologias.
PARABENIZAMOS OS PRIMEIROS ALUNOS PELA INICIATIVA E
VONTADE DE APRENDER!
Confira abaixo o dia e horário de cada turma:
Turma 1: Terça-feira das 14h30 às 16h
Turma 2: Terça-feira das 16h às 17h30
Turma 3: Quarta-feira, das 14h30 às 16h
Turma 4: Quarta-feira, das 16h às 17h30
Turma 5: Quinta-feira, das 14h30 às 16h
Turma 6: Quinta-feira das 16h às 17h30
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SINDIPETRO-LP DISPONIBILIZA SERVIÇOS DE
MEDICINA DO TRABALHO E CLINICA GERAL
No próximo dia 02 de março (quinta-feira) o
Sindipetro-LP disponibilizará os serviços de uma
médica do trabalho e clinica geral na nossa sede,
em Santos. Essa contratação é uma velha demanda
dos nossos associados já que nos últimos anos vem
aumentando exponencialmente os casos de doenças
ocupacionais nas unidades da Petrobrás.
A Dra. Vanessa Piasecki Farah Yoneda é especialista
em Medicina do Trabalho, forma a Universidade de São
Paulo (USP) e clinica geral formada pela Universidade

Metropolitana de Santos (Unimes). Além disso, tem vasta
experiência em coordenação e elaboração de PCMSO.
A profissional irá atender os nossos associados e
dependentes habilitados nos seguintes horários: de
segunda a quarta-feira das 8h às 12h, às quintasfeiras das 14h às 18h e às sextas-feiras das 13h às
17h. Para agendar basta entrar em contato através
do telefone (13) 3202 1100 de segunda a quinta das
8h às 12h e das 14h as 18 e ás sextas-feiras das 8h
às 12h e das 13h às 17h.

DECLARAÇÃO DE IR JÁ PODE SER agendada
PELOS ASSOCIADOS DO SINDIPETRO-LP
Como já é tradição os associados do Sindipetro-LP
poderão fazer a declaração de Imposto de Renda na
sede do Sindicato. Esse serviço é oferecido gratuitamente
para nossos associados e para usufruir é importante
lembrar que o agendamento para ser atendido deve ser
feito no Departamento de Aposentados e Pensionistas
através do telefone (13) 3202-1105.
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 imóveis – compra ou
venda – em 2015, deve trazer um comprovante.
Quem recebeu ações trabalhistas ou outros
valores judicialmente, devem juntar os recibos à
documentação.

CONVENIADOS DA UNIMED devem realizar
RECADASTRAMENTO DO PLANO
O Sindipetro-LP convoca os associados usuários da
Unimed para fazer o recadastramento do plano. Para se
recadastrar é necessário os seguintes documentos:
- CPF e RG do titular e dependentes
- Carteira de trabalho do titular (com a copia da página
com foto, qualificação e registro da Petrobrás).
- PIS
- Certidão de casamento
A atualização pode ser feita na sede, em Santos, ou

os documentos podem ser digitalizados e encaminhados
através do e-mail ambulatorio@sindipetrosantos.com.br.
As carteirinhas do plano perderam a validade no dia 31
de dezembro.
É importante lembrar, que todos os procedimentos devem
ser pagos na nossa sede e que pela nova norma não serão
feitos atendimentos de emergência em pronto socorro.
A sede do Sindicato fica na Avenida Conselheiro
Nébias, 248, na Vila Mathias.

SINDIPETRO-LP RECEBE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO E
MOBILIZAÇÃO CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
A reforma da Previdência irá causar um dos maiores
estragos social que nosso país já viu. Somente com
pressão de toda sociedade, tomando as ruas e
organizando grandes atos, poderemos barrar mais este
ataque ao povo brasileiro.
Para isso, a conscientização da população é a principal
ferramenta na luta contra a reforma. Com o intuito de
informar e mobilizar os trabalhadores, a Frente Sindical
Classista, formada por sindicatos combativos da região,
realiza, no dia 7 de março, na sede do Sindipetro-LP, o
Encontro de formação e mobilização, evento que reunirá
autoridades no assunto Previdência para falar da

reforma.
Com o tema “Desmonte da Previdência: O futuro
roubado!”, os palestrantes, prof. Sérgio Pardal, advogado,
especialista em Previdência e Vilson Antonio Romero,
jornalista e presidente da Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP)
apresentarão dados e fatos, desmentindo as justificativas
do governo para a reforma.
A atividade começa às 18h30, com previsão de
término às 21h. A sede do Sindipetro-LP fica na Avenida
Conselheiro Nébias, 248, na Vila Mathias. Todos estão
convidados.

