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Veja como foi o ato dos aposentados e pensionistas 
em frente ao prédio do TRT 
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Em decisão de mérito, TRT acata fundamento do Sindipetro Bahia e 
determina volta da margem de 13% nos descontos da AMS 

Justiça também ordenou a devolução dos valores cobrados a mais
Em decisão de mérito 

(definitiva no primeiro 
grau), o juiz José Arnaldo 
de Oliveira, da 18º Vara 
do Trabalho de Salvador, 
deu ganho de causa ao 
Sindipetro Bahia na ação 
coletiva em relação aos 
descontos da AMS, re-
conhecendo o argumen-
to da assessoria jurídica 
da entidade sindical de 
que  a Petrobrás e a Pe-
tros estão descumprin-
do o Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) ao não 
priorizar os descontos 
da AMS no contrache-
que da categoria, o que 
levou aos aumentos abu-
sivos com grande pre-
juízo para a categoria, 
principalmente para os 

aposentados e pensio-
nistas.

Em sua decisão, o juiz 
determinou que a Petro-
brás e a Petros voltem 
a implementar “a mar-
gem consignável de 13% 
(treze por cento) para 
desconto em folha de 
pagamento referentes 
à participação no custo 
dos atendimentos para 
a AMS de aposentados 
e pensionistas”. O ma-
gistrado deu um prazo 
de 60 dias contados da 
publicação da sentença 
para que as empresas 
cumpram a decisão, sob 
pena de multa diária de 
R$ 5.000,00, limitada a 
R$ 200.000,00. Deter-

minou ainda que a Pe-
trobrás e a Petros de-
volvam todos os valores 
cobrados acima dos 13%, 
desde o mês de janeiro 

A direção do Sindipe-
tro Bahia parabeniza e 
agradece todos aqueles 
que confiaram na enti-
dade sindical e também 
ressalta o bom trabalho 
que vem sendo feito por 
sua assessoria jurídica. 
“O ato (foto) realiza-
do em frente ao TRT no 
bairro do Comércio (leia 
matéria na página 03)  
foi também um impor-
tante fator que pode ter 
sensibilizado o juiz em 
sua decisão, uma vez 
que os aposentados e 

pensionistas consegui-
ram mostrar para a so-
ciedade todo o drama 
que estão vivendo”. Leia 
mais sobre o assunto na 
página 02.

VITÓRIA

Aponte a câmera do 
seu smartphone no QR 
CODE abaixo e adicione 
nosso contato em sua 
agenda.
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Sentença do juiz não deixa dúvidas sobre o descumprimento do 
acordo

Sindipetro Bahia volta a atender presencialmente

AÇÃO DA AMS

O juiz da 18ª Vara de Traba-
lho de Salvador, em sua sen-
tença que deu ganho de causa 
para o Sindipetro Bahia fez uma 
análise detalhada da norma do 
Acordo Coletivo de Trabalho, 
entendendo que a interpreta-
ção do acordo exposta pelo 
Sindipetro na sentença estava 
correta. Uma prova disto foi 
dada pela própria Petros, que 
ao responder indagação do juiz 
afirmou que, de fato, não está 
priorizando a AMS, mas os pró-
prios descontos da Fundação.   

Veja um trecho da senten-
ça : “Deve-se ter em conta que 
existe o caput da cláusula co-
letiva, a qual prevê o descon-
to de 30% para todos os be-
neficiários, cuja redação inclui 
empregados, aposentados e 
pensionistas. E, por se tratar de 
categoria especial de benefici-
ários, os aposentados e pensio-
nistas “ganharam” previsão, de 
igual forma, especial, para que 
o aumento da margem ficas-
se condicionado à priorização 

dos descontos da AMS pela 
PETROS. Entender o contrário, 
além de representar afronta à 
técnica interpretativa legisla-
tiva, importa violação à boa 
fé objetiva que deve permear 
desde as tratativas iniciais até 
a celebração dos negócios jurí-
dicos (art. 113 do Código Civil)”.

 Somente a Bahia conseguiu 
devolução de valores na justi-
ça

O Sindipetro Bahia é o sexto 
sindicato fupista a obter vitória 
na justiça em relação as ações 
que tramitam em cada estado 
na tentativa de acabar com os 

descontos abusivos da AMS, 
mas pelo que o sindicato tem 
conhecimento essa é a primei-
ra decisão em que o juiz manda 
devolver os valores desconta-
dos indevidamente.   

Para o assessor jurídico do 
Sindipetro, Clériston Bulhões, 
“o juiz deu um prazo razoável, 
e mais do que suficiente, para 
que a Petros e a Petrobrás 
possam adequar o seu sistema 
para cumprir a decisão, evitan-
do que as empresas peticio-
nem pedindo alargamento do 
prazo. Mas é importante ressal-
tar que o juiz determina que a 
sentença seja cumprida em até 
60 dias”.

Diante da decisão final do 
juiz, o Sindipetro Bahia, em 
nome do respeito e  da digni-
dade, solicita que a Petros agi-
lize o que tem de ser feito,  se 
adeque  e passe a cumprir a lei 
porque a justiça já reconheceu 
que o desconto que vem efetu-
ando  é indevido.

Desde a segunda-feira, 
30/08, o Sindipetro Bahia re-
tomou as suas atividades pre-
senciais em horário diferencia-
do, ou seja, das 10h as 15h30, 
com hora marcada, através do 
telefone (71) 3034-9313. 

Devido à pandemia da Co-
vid- 19, a entidade sindical es-
tava atendendo aos seus asso-
ciados e associadas de forma 
remota, apenas com alguns 
serviços presenciais como o do 
benefício farmácia.

No retorno ao trabalho to-
dos os funcionários realizaram 
teste, no próprio sindicato, para 
detectar o vírus da Covid, com 
resultado negativo. “Adiamos o 
retorno das atividades presen-
ciais para aguardar que todos 
os funcionários, diretores e as-
sociados estivessem vacinados 
contra a Covid com pelo me-
nos uma dose”, explica o Co-
ordenador Geral do Sindipetro, 
Jairo Batista, ressaltando ainda 
que “apesar da diminuição dos 
números de casos e interna-
ções em hospitais devido à va-
cinação, a pandemia ainda não 
acabou. Por isso, vamos con-
tinuar com todos os cuidados 
preventivos, evitando aglome-
ração”.

É obrigatório o uso de más-

cara para entrar nas dependên-
cias do sindicato, onde já estão 
disponibilizados vários totens 
de álcool em gel para higieni-
zação das mãos. Solicitamos 
aos associados que só levem 
acompanhantes em caso de 
extrema necessidade.

Para agendar o serviço de 
solicitação de reembolso do 
benefício farmácia, o interes-
sado deve ligar para o número 
(71) 99666-8028.

Já para agendar outros servi-
ços como os dos setores finan-
ceiro, aposentados, secretaria 
ou jurídico, ligue para 3034-
9313 e após ouvir a gravação,  
disque o ramal desejado. 

Para informações diversas 
sobre AMS, Petros e benefício 
farmácia com o Serviço Social, 
você pode ligar também para 
(71) 99915-2845.

Segue abaixo os números 
dos telefones da sede e subse-
des do Sindipetro Bahia, assim 

como os endereços das redes 
sociais:

Sede do Sindipetro em Sal-
vador – (71 ) 3034-9313 – Ligue 
e disque o ramal desejado.

Subsede de Candeias (Arge-
miro) – (71) 98254-8875 / 3601-
8615

Subsede de Feira de Santa-
na (Antônio Barreiros) – (75) 

99924-8070

Subsede de Serrinha (Diel-
son) – (75) 99155-4750

Subsede de São Francisco 
do Conde (Lubi) – (71) 98825-
6371

Subsede de Mata de São 
João (João) – (71) 99968-1168

Subsede de Alagoinhas 
(Agilson Pinheiro) – (75) 
99209-4931

Subsede de Pojuca – (71) 
3645-1063

Subsede de São Sebastião 
do Passé (Célia Mesquita) – (71) 
99617-3262

Subsede de Entre Rios (Si-
nésio) – (75) 99983-7409

Subsede de Madre de Deus 
(Osvaldo) – (71) 98791-3458

Subsede de Catu (Serrinha) 
– (71) 99994-1989

Redes sociais:
Instagram: https://www.ins-

tagram.com/sindipetroba/
Facebook:  https://www.fa-

cebook.com/sindipetroBa
Twitter: https://twitter.com/

SindipetroBahia

RETORNO

Foto por David Leal
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Após reunião de orga-
nização no Clube 2004, 
cerca de 300 aposentados 
e pensionistas do Sistema 
Petrobrás participaram, na 
manhã da terça-feira, 17/08, 
de uma manifestação em 
frente ao prédio do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT), 
no bairro do Comércio, em 
Salvador. O ato teve como 
objetivo  expor para a socie-
dade a difícil situação dos 
aposentados e pensionistas 
da Petrobrás e sensibilizar 
a justiça a respeito da ação 
que pede a condenação da 
Petrobrás e da Petros (fun-
do de pensão da categoria) 
pelo descumprimento da 
cláusula 34 do Acordo Cole-
tivo de Trabalho (ACT), que 
trata sobre o plano de saúde 
dos petroleiros, a AMS.

A mobilização surtiu um 
excelente efeito, pois a jus-

tiça acabou dando ganho de 
causa ao Sindipetro Bahia 
(veja matéria da capa) 

Durante o ato, muitos 
aposentados deram depoi-
mentos contando o que está 
ocorrendo em suas vidas, 
lamentando não poder usu-
fruir de uma aposentadoria 
tranquila após trabalharem 
durante anos para isto. Eles 
relataram que tiveram redu-
ção de até 300% na renda 

(levando em conta os des-
contos indevidos da AMS 
e os outros descontos que 
têm no contracheque) e 
muitos estão recebendo 
contracheques com valores 
quase zerados.

Luiz Carlos, que traba-
lhou por mais de 30 anos 
na Fábrica de Fertilizantes 
Nitrogenados (FAFEN-BA) 
estava revoltado. “Estamos 
sendo perseguidos pelo go-
verno Bolsonaro através da 

direção da Petrobras. Que-
rem nos matar de fome, tirar 
nossa assistência médica e 
nossos direitos. Estamos 
aqui pedindo justiça para 
dar fim a arbitrariedade da 
direção da Petrobras.”

Nacionalmente, o pro-
blema atinge aproximada-
mente 74 mil aposentados 
e pensionistas da Petrobras. 
Destes, cerca de 18 mil são 
da Bahia.

Participaram da manifes-
tação, aposentados e pen-
sionistas de Salvador e das 
cidades de Alagoinhas, São 
Francisco do Conde, Feira 
de Santana, Pojuca, Catu, 
Cardeal da Silva, São Se-
bastião do Passé, Entre Rios, 
Madre de Deus e Serrinha. O 
ato também contou com a 
presença de dirigentes da 
ASTAPE.

Antes do ato que acon-
teceu no bairro do Comér-
cio (veja matéria na página 
abaixo), em Salvador, em 
frente ao Tribunal Regional 
do Trabalho, os aposenta-
dos e pensionistas - todos 
vacinados com as duas do-
ses da vacina contra o vírus 
do covid – se reuniram no 
Clube 2004 para organizar 
a mobilização e discutir for-
mas de  barrar os aumentos  
abusivos da AMS.

A reunião foi um marco 

das mobilizações da catego-
ria petroleira em tempos de 
pandemia, pois foi a primeira 
reunião presencial desde o 
início da propagação da do-
ença no país. Mesmo vacina-
dos, todos usaram máscaras, 
álcool em gel e sentaram em 
cadeiras distantes umas das 
outras.

“Devagar, o Sindipetro 
está buscando esta reapro-
ximação presencial com a 
sua base, respeitando to-
das as recomendações sa-

nitárias. Isto porque a atual 
direção da Petrobrás está 
tornando insustentável a 
vida dos aposentados e pen-
sionistas da estatal, ao des-
cumprir o Acordo Coletivo 
de Trabalho e extorquir a 
categoria com os aumentos 
abusivos da AMS. Além dos 
outros ataques aos direitos 
dos petroleiros”, afirmou o 
Coordenador Geral do Sin-
dipetro Bahia, Jairo Batista, 
explicando porque o sindi-
cato resolveu realizar a reu-

nião presencial. 

O Diretor da FUP e do Se-
tor de Seguridade do Sin-
dipetro Bahia, Paulo César 
Martin, ressaltou a impor-
tância da reunião, feita com 
todo cuidado e responsabili-
dade, pois a pandemia ainda 
não acabou, afirmando que 
cada vez fica mais claro que 
o caminho para a vitória pas-
sa pela união da categoria. 
“Acredito que estamos to-
mando o rumo certo”.

Contra cobrança indevida no plano de saúde, aposentados da Petrobrás realizam 
protesto em Salvador

Em reunião, aposentados e pensionistas se organizaram pelo fim dos 
aumentos abusivos da AMS

A PREPARAÇÃO

A MOBILIZAÇÃO

Foto por Pedro Henrique Caldas
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Nova rodada das reuniões da Caravana da Informação
Calendário de reuniões 

Devido a uma série de ativida-
des programadas pela direção do 
Sindipetro Bahia contra o aumento 
abusivo da AMS, o calendário da 
próxima rodada de reuniões da Ca-
ravana da Informação foi adiado.

No Petrolino número 86 publi-
camos as datas e horário das novas 
reuniões da Caravana. A primeira 
reunião aconteceria na terça feira, 
dia 10/08. 

Mas tivemos que adiar e cons-
truir um novo Calendário que teve 
início no dia 24/08, com os aposen-

tados e pensionistas que residem 
na Pituba e nos bairros próximos,  
no dia 31/08, com os moradores 
do bairro da Paralela e região, no 
dia 08/09, em Itapuã e região, no 
dia 14/09, com os moradores do 
Centro e região.

Você já sabe: devido ao isola-
mento social necessário, por causa 
da pandemia, as reuniões da Cara-
vana estão sendo feitas através da 
internet.

Confira o novo calendário ao 
lado.

21/09, terça, 09 horas
Liberdade e Região

28/09, terça, 09 horas
Ribeira e Subúrbio

5/10, terça, 09 horas
Brotas e Região

13/10,quarta, 09 horas
Cábula e Região

19/10, terça, 09 horas 
Lauro de Freitas 

26/10, terça, 09 horas
Alagoinhas e Região 

3/11, quarta, 09 horas
Feira e Região

9/11, terça, 09 horas 
Catu e Região

16/11, terça, 09 horas 
Candeias e Região

Fique em casa, pelo seu bem e o da sua família e 
aproveite para ler o Petrolino 

Todos os meses os 
aposentados e pensio-
nistas participam de 
uma reunião na sede do 
Sindipetro Bahia para 
debater a respeito das 
demandas importantes 
para este segmento da 
categoria.

Os participantes fun-
cionam como agentes 
multiplicadores, pois le-
vam para as suas cidades 
as novidades, deixando 
também informados os 
aposentados e pensio-

nistas que moram no in-
terior. 

Se você tem alguma 
demanda ou sugestão, 

procure um represen-
tante sindical na subse-
de do Sindipetro Bahia 
em sua cidade. Participe!

Aposentados se reúnem mensalmente na 
sede do Sindipetro Bahia

ENCONTRO


