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XI Congresso dos Petroleiros e
Petroleiras da Bahia
Abertas inscrições para delegados (as) e teses
Os associados e associadas ao Sindipetro
Bahia já podem se inscrever para participar
do Congresso da categoria, assim como, enviar as teses sobre os
temas que vão nortear
o evento.
A d i re ç ã o d o S i n dipetro espera que a
categoria participe
ativamente deste congresso, que será realizado de forma virtual
através da plataforma
de videoconferência
ZOOM, cujo endereço
de acesso (link) será
amplamente divulgado
na ocasião do evento.
Os diretores do sindicato lembram que este
ano será discutida a
chamada pauta cheia,
que contém reivindicações econômicas e
sociais (relacionadas
à s a ú d e, s e g u ra n ç a ,
meio ambiente e benefícios diversos).
Em uma conjuntura
to t a l m e n te a d ve r s a ,
com ataques aos direitos e empregos dos

trabalhadores, à Petrobrás, à soberania nacional, à democracia e
à organização sindical,
a categoria petroleira
- inclusive os aposentados e pensionistas
que hoje já enfrentam
inúmeros problemas
relacionados à Petros
e AMS- precisa traçar
estratégias de mobilização para enfrentar
tantas adversidades e
o congresso será o momento ideal para isto.
As inscrições para
delegados(as) podem
ser feitas até o dia 27
d e m a rço, s o m e n te
através do endereço
e l e t rõ n i co : s e c re t a ria@sindipetroba.org.
br. Caso haja mais inscritos do que o número
de vagas, haverá eleições para a escolha de
delegados (as), de 21 a
25 de março.
Já as teses e moções
podem ser encaminhadas para o mesmo endereço eletrônico da
secretaria do sindicato
até o dia 25 de março.

Golpistas estão usando o nome do Sindipetro e do
escritório Lacerda Mattei e Bulhões e Advogados
para enganar a categoria
Página 3

O adeus ao valoroso companheiro e diretor de honra
do Sindipetro Bahia, Astério Costa
Página 4
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RESGATE

em bancos, FGTS e PIS
O saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), cotas do PIS/PASEP e valores esquecidos em
contas correntes e de investimentos em bancos somam
R$ 50,4 bilhões.
Os mais de 50 bilhões estão divididos em:
Cotas do PIS: 23,5 bi
FGTS: 18,9 bi
Bancos: R$ 8 bi
Confira quem tem direito
e como sacar:
PIS/PASEP
PIS e FGTS
As cotas do PIS/PASEP
são pagas a trabalhadores e
trabalhadoras com carteira
assinada de 1974 a 1988. Têm

direito ao Fundo de Garantia,
os trabalhadores registrados
com carteira assinada, de
acordo com as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); os rurais e safreiros
(trabalham por período de
colheita); intermitentes, temporários; avulsos, domésticos
herdeiros, viúvas, viúvos e
descendentes têm direito ao
saque.
Contas bancárias esquecidas
Correntistas de bancos
têm direito a receber o valor que esqueceram de sacar
em contas físicas e jurídicas
fechadas ou que ainda mantêm, mas sem movimentação.
São restituição de cobranças
indevidas, investimentos não
procurados, entre outros ti-

Dicas do Banco Central
para não cair em golpes
A informação de que milhares de brasileiros têm dinheiro
esquecido nos bancos atraiu os
golpistas que estão enviando
links falsos para os correntistas para tentar tirar dinheiro ou
acessar as contas e dados. As
tentativas de golpe estão sendo feitas por meio de correios
eletrônicos ou whatsapps, onde
circulam endereços eletrônicos
(links) e informações que prometem consultar e até sacar,
via pix, valores disponíveis em
bancos. È golpe, alerta o Banco
Central (BC):
• O ÚNICO sítio eletrônico
para consulta e solicitação desses valores é este:
valoresareceber.bcb.gov.
br;
• O Banco Central NÃO
envia endereços eletrônicos NEM entra em contato com os brasileiros para
tratar sobre valores a re•

•

dados pessoais;
NINGUÉM está autorizado a entrar em contato
com qualquer cidadão
em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber;
NUNCA clique em endereços eletrônicos (links)
suspeitos enviados por
correios eletrônicos, SMS,
WhatsApp ou Telegram;

•

NÃO faça qualquer tipo
de pagamento para ter
acesso aos valores. É golpe!
Atenção:
Somente depois de acessar
o sistema e somente nos casos
em que o cliente pede o resgate e não indica uma chave PIX,
o banco que o cliente escolheu
entrará em contato para realizar a transferência.
co, essa instituição NÃO pode
pedir que você informe seus
dados pessoais NEM sua senha.
Como os bancos vão devolver?
Os bancos têm até 12 dias
para devolver os valores, a partir da data do pedido do cliente,
ceira não aderiu ao pagamento
por este modelo deve transferir via DOC ou TED, no mesmo
prazo.
Alguns bancos oferecem o
pagamento diretamente em
seus sítios e aplicativos, que é
dirigido ao sítio eletrônico do
BC. Outros que não aderiram
ao acordo de pagamento com
o Banco Central podem oferecer a opção “Solicitar via instituição”, em que o cliente deve
solicitar o pagamento diretamente ao banco.

pos.
Como verificar se você
tem dinheiro esquecido
Siga esse passo a passo:
1: Acesse o site https://valoresareceber.bcb.gov.br/ que
é exclusivo para a consulta.
Em seguida, digite o CPF ou
CNPJ.
2: Na tela seguinte, irá aparecer a informação se aquele
CPF (ou CNPJ) possui ou não
valores a receber. Se tiver,
o sistema irá informar qual
a data que o cidadão pode
acessar novamente o sistema
para verificar o valor e solicitar a transferência para a
instituição financeira da sua
preferência, a partir do dia 7
de março.
3: No dia marcado para
você solicitar o saque do di-

nheiro, será preciso ter um
cadastro no Gov.br através do sítio eletrônico: https://sso.acesso.gov.br/
login?client_id=contas.acesso.gov.br&authorization_
id=17f1cc21ab7
4: Com o cadastro do Gov.
br ativo, é só entrar novamente no sítio eletrônico de
valores a receber ( https://
valoresareceber.bcb.gov.br/)
para acessar o sistema, saber
o valor disponível e, em seguida, pedir a transferência do
dinheiro para o banco onde
tem conta.
O Banco Central informou
que quem não tiver valores a
receber nesta etapa das consultas poderá ter, eventualmente, nas próximas fases do
sistema.
(Fonte-CUT)

STF

Ministra Rosa Weber pede
vistas da ação da RMNR
A ministra do Supremo
Tribunal Federal (STF) Rosa
Weber pediu vista no julgamento da ação da RMNR
(Remuneração Mínima por
Nível e Regime) e interrompeu o andamento do processo. Dessa forma, a matéria foi
tirada de pauta e deverá ser
devolvida para julgamento
em até 30 dias, prorrogáveis
por igual período uma vez.
Para a assessoria jurídica do Sindipetro Bahia esta
é uma indicação de que a
ministra pode apresentar um

voto divergente e significa
que o processo não foi encerrado. A expectativa é de
um voto diferente dos votos
dos outros ministros, que
também podem rever seus
votos, passando a seguir a
ministra e não mais o relator.
A assessoria jurídica do
Sindipetro Bahia acompanha
atentamente o desenrolar
desta ação tão importante
para a categoria, buscando
garantir os direitos dos petroleiros e petroleiras. (Fonte-CUT).
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ALERTA!

Golpistas estão usando o nome do Sindipetro-BA e do escritório
Lacerda Mattei e Bulhões e Advogados para enganar a categoria
Os golpistas estão enviando correspondência
para as residências de
membros da categoria petroleira com timbre da Justiça Federal informando
sobre fantasiosa liberação
de crédito de precatórios
que teriam sido deferidos
no processo 9956690-882014-1-00-0000.
Na tentativa de golpe,
eles utilizam o nome do diretor do Sindipetro, David
Leal e dos advogados do
Escritório Mattei e Bulhões
e Advogados, Dr. Silas Oliveira Lima e Dra. Giovana.
O Escritório Lacerda,
Mattei e Bulhões e Advogados, alerta que o processo mencionado na
correspondência não está
sob condução do escritório, nem os advogados
associados Dr Silas Oliveira Lima e Dra. Giovana,
têm qualquer vinculação à

inescrupulosa informação
de liberação de crédito.
O diretor do Sindipetro,
Davi Leal, além de nunca

contato direto com o escritório de advocacia, mas
os telefones oferecidos
pelos meliantes para con-

ter enviado tal correspondência, sequer é diretor do
setor jurídico da entidade
sindical como mencionado pelos golpistas.
Os criminosos pedem
que a vítima entre em

tato (71) 3599-2937, (71)
99602-1799 NÃO PERTENCEM ao escritório.
Um petroleiro que caiu
no golpe relatou para o
Sindipetro que ligou para
o número indicado na cor-

respondência e os bandise um depósito de cerca
de R$ 2 mil para pagar as
custas do processo.
Em caso de dúvida, ligue
para o Escritório Lacerda,
Mattei e Bulhões e Advogados, cujo telefone verdadeiro é (71) 3341-5530.
O Sindipetro pede que
a categoria fique atenta,
pois segundo a Federação Brasileira dos Bancos
(Febraban) as tentativas
de golpe cresceram muito
durante a pandemia. Entre eles, de acordo com a
instituição, os golpes das
falsas centrais telefônicas
cresceram 70%. De acordo
com o Escritório Lacerda,
Mattei e Bulhões e Advogados “Caso alguém tenha
se sentido lesado deverá
orientar-se e acionar as
autoridades policiais”.

“TETO 1” DA PETROS

regulamento dos PPSPs
A direção da FUP conforme decisão do seu Conselho
Deliberativo – CD, indicou e
realizarr Assembleias para
deliberar a aprovação e assinatura do Termo de Compromisso, proposto pela direção da Petros, que garante
a correção do valor do Teto
1 e dos benefícios dos assistidos que se aposentaram
muneração Global - RG).
ENTENDA O CASO
Desde 2018 e 2019, alguns
assistidos (aposentados e
pesnionistas) dos Plano Petros do Sistema Petrobrás
– PPSPs, oriundos, respectivamente, da BR Distribuidora e da Petrobrás, estão sem
reajuste dos seus benefícos.
Alguns porque o valor

do seu benefíco está limitado ao chamado Teto 1, que
está sem reajuste desde essa
data. Outros, porque seus
benefícios estão vinculados a
uma tabela de remuneração
que está sem reajuste desde
essa data também.
O denominado Teto1 limita
o valor dos benefícios de todos os particpantes e assistidos de todos os 04 PPSPs,
prè e pòs 70, repactuados e
não repactuados, que ingressaran no então Plano Petros,
até março de 1982.
A tabela de remunueração
que está sem reajuste, é utilizada para corrigir os benese aposentaram com função
de confiança, denominada
Remuneração Global (RG)
e que não repactuaram, ou
seja, são, atualmente, os as-

sistidos dos PPSPs não repactuados.
A correção do valor do
Teto 1 e dessa tabela de remunerção, depende das
informções das empresas
patrociandoras, a BR Distribuidora, atual Vibra e a Petrobás. Entretanto, respectivamente, desde 2018 e 2019,
as direções dessas empresas
à direção da Petros, que não
informarão mais os reajustes
do Teto 1 e dos valores da tabela de reumneração dessas
O Termo de Compromisso
estabelece alteração regulamentar e decisões administrivas que serão aprovadas
pelo Conselho Deliberativo
e que irão corrigir esses benefícios, nesse período, nos
mesmos percentuais já rece-

bidos pelos demais assistidos dos PPSPs.
O Termo de Compromisso estabelece tambem que
as direções sindicais não
ingressarão com ações judiciais contra a Petros, caso
o Conselho Deliberativo e a
direção da Petros cumpram
o que está estbelecido no
Termo.
A direção do Sindipetro-BA, cumprindo decisão do
CD e a indicação da direção
da FUP, em breve irá convocar a Assembleia Geral
Extraordinária – AGE que
irá deliberar a aprovacão e
deliberacão desse Termo de
Compromisso e informará a
data, o horário e o local dessa
Assembléia. Fique atento aos
nossos informativos e participe dessa AGE. (via FUP)
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PERDA

Adeus ao companheiro Astério Costa
Com muita tristeza a direção do Sindipetro-BA recebeu a notícia do falecimento do querido companheiro
e diretor de honra do nosso
Sindicato, Astério Caetano
Costa. Astério tinha 84 anos
de idade e deixa esposa, filhos e netos. A cerimônia de
cremação do corpo de Astério ocorreu na quarta-feira,
9/02, às 15h, no Cemitério
Jardim da Saudade, no bairro
de Brotas, em Salvador.
Astério foi um homem de
luta e de ação. Em 1984 ele
foi o grande responsável pela
conquista da vinculação do
reajuste do aposentado petroleiro com a tabela salarial
da Petrobrás, conseguindo
reajustar retroativamente
os salários de cerca de 7 mil
aposentados, que estavam
defasados devido à inflação
e ao gatilho do reajuste salarial. Ele também conquistou
a inclusão da AMS para os
aposentados no Acordo Co-

letivo de Trabalho da Petrobrás, e posteriormente para
as pensionistas.
Foi diretor do STIEP (Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria da Extração de Petróleo da Bahia) e fundou a
SOAPE, em 18/05/1974, hoje
conhecida nacionalmente
por Astape Bahia, sendo presidente da entidade por vários mandatos. Também fez
parte da Abraspet, onde teve

um importante papel na luta
pela anistia dos petroleiros
demitidos devido a questões
políticas, sendo ele mesmo
um dos demitidos da COPEB
(Companhia Petroquímica
da Bahia), antiga Nitrofértil
e atual Fafen.
Astério também foi vereador de Salvador e membro
do Conselho Nacional de
Previdência Pública, representando a Bahia em nível
nacional. Sempre presente
nas mobilizações, congressos, seminários e atividades
da categoria petroleira e dos
aposentados em geral, Astério nunca se aposentou da
luta. Esta fazia parte da sua
vida, do seu dia a dia. Astério
era sinônimo de luta e comprometimento. Deixa muitas
saudades em todos que conviveram com ele, mas também deixa um importante
legado a ser seguido e lembrado.

O diretor do Setor de
Seguridade, do Sindipetro, Paulo César Martin,
fez uma visita a Astério
cerca de 20 dias antes da
sua morte. “Revi sua esposa, conheci seus netos
e ele, que aparentemente estava bem de saúde,
me recebeu com muito
entusiamo e falou sobre
uma proposta para buscar mais recursos para o
Sindipetro-BA. Esse era
Astério. Mesmo nos seus
últimos dias de vida, há
muito afastado da vida
política sindical, nunca
deixou de pensar na categoria petroleira e no
seu Sindicato”.
Astério Costa,
presente!

SERVIÇO

Associados (as) já podem enviar documentos para
elaboração do Imposto de Renda de 2022

Como vem fazendo há vários anos, a direção do Sindipetro Bahia oferece, mais
uma vez, aos seus associados e associadas, o serviço
de elaboração do Imposto
de Renda. De acordo com a
Receita Federal, o prazo para
enviar a declaração sem pagar multa vai de 7 de março
a 29 abril.
Devido à pandemia de
coronavírus, a prestação do
serviço será feita basicamente de forma remota, com exceções de alguns casos, a
combinar. Quem já recebeu

o informe de rendimento
pode escanear esse e os outros documentos necessários
(veja relação ao lado) e encaminhar o contador Teófilo
Negreiro para o e-mail teocontabil.adm@gmail.com
A documentação deve ser
enviada até o prazo máximo
de 21/04.
Em caso de dúvidas ou se
precisarem de mais orientações e informações podem ligar para o número
de telefone ou enviar mensagem via WhatsApp para
(71) 98816-5302.

Não esqueça de avisar se
tiver processo trabalhista recebido em 2021 para receber
as orientações devidas.
São necessários os seguintes documentos para
que possa ser feita a declaração do imposto de renda
2022:
– Informe de rendimentos
Petros 2021
– Informe de rendimentos
do INSS 2021
– Declaração das despesas
médicas (AMS) 2021
– Informe de rendimentos

bancários 2021
– Documentos do veículo
(se tiver)
– Despesas de colégio ou
faculdade do titular ou dependentes (se tiver)
– Declaração completa do
ano anterior
– Dados da conta bancária
para débitos das parcelas ou
restituição de IR
– Declaração de dependentes com CPF
– Registro de imóveis (cadastro do IPTU)

Fique em casa, pelo seu bem e o da sua família e
aproveite para ler o Petrolino
E
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Jornal dos Trabalhadores Aposentados e
Pensionistas do Sistema Petrobrás
Sindipetro Bahia
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