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XI Congresso dos Petroleiros e 
Petroleiras da Bahia
Abertas inscrições para delegados (as) e teses  

Os associados e as-
sociadas ao Sindipetro 
Bahia já podem se ins-
crever para participar 
do Congresso da cate-
goria, assim como, en-
viar as teses sobre os 
temas que vão nortear 
o evento.

A direção do Sin-
dipetro espera que a 
categor ia  part ic ipe 
ativamente deste con-
gresso, que será reali-
zado de forma virtual 
através da plataforma 
de videoconferência 
ZOOM, cujo endereço 
de acesso (link) será 
amplamente divulgado 
na ocasião do evento.

Os diretores do sindi-
cato lembram que este 
ano será discutida a 
chamada pauta cheia, 
que contém reivindi-
cações econômicas e 
sociais (relacionadas 
à saúde, segurança, 
meio ambiente e bene-
fícios diversos). 

Em uma conjuntura 
totalmente adversa, 
com ataques aos di-
reitos e empregos dos 

trabalhadores, à Petro-
brás, à soberania na-
cional, à democracia e 
à organização sindical,  
a categoria petroleira 
- inclusive os  aposen-
tados e pensionistas  
que hoje já enfrentam 
inúmeros problemas 
relacionados à Petros 
e AMS-   precisa traçar 
estratégias de mobili-
zação para enfrentar 
tantas adversidades  e 
o congresso será o mo-
mento ideal para isto.

As inscrições para 
delegados(as) podem 
ser feitas até o dia 27 
de março,  somente 
através do endereço 
eletrõnico:  secreta-
ria@sindipetroba.org.
br. Caso haja mais ins-
critos do que o número 
de vagas, haverá elei-
ções para a escolha de 
delegados (as), de 21 a 
25 de março.

Já as teses e moções 
podem ser encaminha-
das para o mesmo en-
dereço eletrônico da 
secretaria do sindicato 
até o dia 25 de março.

PARTICIPE
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&RQ �́UD�VH�YRFr�WHP�GLUHLWR�DRV�ELOK}HV�HVTXHFLGRV�
em bancos, FGTS e PIS

Dicas do Banco Central 
para não cair em golpes

RESGATE

O saldo do Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), cotas do PIS/PA-
SEP e valores esquecidos em 
contas correntes e de inves-
timentos em bancos somam 
R$ 50,4 bilhões. 

Os mais de 50 bilhões es-
tão divididos em:

Cotas do PIS: 23,5 bi
FGTS: 18,9 bi
Bancos: R$ 8 bi

Confi ra 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 Con-
solidação das Leis do Traba-
lho (CLT); os rurais e safreiros 
(trabalham por período de 
colheita); intermitentes, tem-
porários; avulsos, domésticos 
H�DWOHWDV�SUR �́VVLRQDLV��6HXV�
herdeiros, viúvas, viúvos e 
descendentes têm direito ao 
saque.

Contas bancárias esqueci-
das

Correntistas de bancos 
têm direito a receber o va-
lor que esqueceram de sacar 
em contas físicas e jurídicas 
fechadas ou que ainda man-
têm, mas sem movimentação. 
São restituição de cobranças 
indevidas, investimentos não 
procurados, entre outros ti-

pos.

Como verificar se você 
tem dinheiro esquecido

Siga esse passo a passo:

1: Acesse o site https://va-
loresareceber.bcb.gov.br/ que 
é  exclusivo para a consulta. 
Em seguida, digite o CPF ou 
CNPJ.

2: Na tela seguinte, irá apa-
recer 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 verifi car o valor e soli-
citar a transferência para a 
instituição fi nanceira 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 atra-
vés do sítio eletrônico: ht-
tps://sso.acesso.gov.br/
login?client_id=contas.aces-
so.gov.br&authorization_
id=17f1cc21ab7

4: Com o cadastro do Gov.
br ativo, é só entrar nova-
mente no sítio eletrônico de 
valores a receber ( https://
valoresareceber.bcb.gov.br/) 
para acessar o sistema, saber 
o valor disponível e, em segui-
da, 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 con-
sultas poderá ter, eventual-
mente, nas próximas fases do 
sistema. 

(Fonte-CUT)

A informação de que milha-
res de brasileiros têm dinheiro 
esquecido nos bancos atraiu os 
golpistas que estão enviando 
links falsos para os correntis-
tas para tentar tirar dinheiro ou 
acessar as contas e dados. As 
tentativas de golpe estão sen-
do feitas por meio de correios 
eletrônicos ou whatsapps, onde 
circulam endereços eletrônicos 
(links) e informações  que pro-
metem consultar e até sacar, 
via pix, valores disponíveis em 
bancos. È golpe, alerta o Banco 
Central (BC):

• O ÚNICO sítio eletrônico 
para consulta e solicita-
ção desses valores é este: 
valoresareceber.bcb.gov.
br;

• O Banco Central NÃO 
envia endereços eletrôni-
cos NEM entra em conta-
to com os brasileiros para 
tratar sobre valores a re-
FHEHU�RX�SDUD�FRQ �́UPDU�
dados pessoais;

• NINGUÉM está autoriza-
do a entrar em contato 
com qualquer cidadão 
em nome do Banco Cen-
tral ou do Sistema Valo-
res a Receber;

• NUNCA clique em ende-
reços eletrônicos (links) 
suspeitos enviados por 
correios eletrônicos, SMS, 
WhatsApp ou Telegram;

• NÃO faça qualquer tipo 
de pagamento para ter 
acesso aos valores. É gol-
pe! 

Atenção:
Somente depois de acessar 

o sistema e somente nos casos 
em que o cliente pede o resga-
te e não indica uma chave PIX, 
o banco que o cliente escolheu 
entrará em contato para reali-
zar a transferência.
0HVPR�QHVVH�FDVR�HVSHFt �́�

co, essa instituição NÃO pode 
pedir que você informe seus 
dados pessoais NEM sua senha.

Como os bancos vão devol-
ver?

Os bancos têm até 12 dias 
para devolver os valores, a par-
tir da data do pedido do cliente, 
YLD�3,;��6H�D�LQVWLWXLomR� �́QDQ�
ceira não aderiu ao pagamento 
por este modelo deve transfe-
rir 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 ofere-
cer a opção “Solicitar via insti-
tuição”, em que o cliente deve 
solicitar o pagamento direta-
mente ao banco.

Ministra Rosa Weber pede 
vistas da ação da RMNR

A ministra do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Rosa 
Weber pediu vista no julga-
mento da ação da RMNR 
(Remuneração Mínima por 
Nível e Regime) e interrom-
peu o andamento do proces-
so. 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 jurídi-
ca do Sindipetro Bahia esta 
é uma  indicação  de que a 
ministra pode apresentar um 

voto divergente e signifi ca 
que o processo não foi en-
cerrado. 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 pe-
troleiros e petroleiras. (Fon-
te-CUT).

STF
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Os golpistas estão en-
viando correspondência 
para as residências de 
membros da categoria pe-
troleira com timbre da Jus-
tiça Federal informando 
sobre fantasiosa liberação 
de crédito de precatórios 
que teriam sido deferidos 
no processo 9956690-88-
2014-1-00-0000.

Na tentativa de golpe, 
eles utilizam o nome do di-
retor do Sindipetro, David 
Leal e dos advogados do 
Escritório Mattei e Bulhões 
e Advogados, Dr. Silas Oli-
veira Lima e Dra. Giovana.

O Escritório Lacerda, 
Mattei e Bulhões e Advo-
gados, alerta que o pro-
cesso mencionado na 
correspondência não está 
sob condução do escri-
tório, nem os advogados 
associados Dr Silas Oli-
veira Lima e Dra. Giovana, 
têm qualquer vinculação à 

inescrupulosa informação 
de liberação de crédito.

O diretor do Sindipetro, 
Davi Leal, além de nunca 

ter enviado tal correspon-
dência, sequer é diretor do 
setor jurídico da entidade 
sindical como menciona-
do pelos golpistas.

Os criminosos pedem 
que a vítima entre em 

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

tato (71) 3599-2937, (71) 
99602-1799 NÃO PER-
TENCEM ao escritório.

Um petroleiro que caiu 
no golpe relatou para o 
Sindipetro que ligou para 
o número indicado na cor-

respondência e os bandi-
GRV�SHGLUDP�TXH�HOH�́ �]HV�
se 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 Advo-
gados, cujo telefone ver-
dadeiro é (71) 3341-5530.

O Sindipetro pede que 
a categoria fique atenta, 
pois segundo a Federa-
ção Brasileira dos Bancos 
(Febraban) as tentativas 
de golpe cresceram muito 
durante a pandemia. En-
tre eles, de acordo com a 
instituição, os golpes das 
falsas centrais telefônicas 
cresceram 70%. De acordo 
com o Escritório Lacerda, 
Mattei e Bulhões e Advo-
gados “Caso alguém tenha  
se sentido lesado deverá 
orientar-se e acionar as 
autoridades policiais”.

A direção da FUP confor-
me decisão do seu Conselho 
Deliberativo – CD, indicou e 
VHXV�VLQGLFDWRV� �́OLDGRV�LUmR�
realizarr Assembleias para 
deliberar a aprovação e as-
sinatura do Termo de Com-
promisso, proposto pela di-
reção da Petros, que garante 
a correção do valor do Teto 
1 e dos benefícios dos assis-
tidos que se aposentaram 
FRP�FDUJR�GH�FRQ �́DQoD��5H�
muneração Global - RG). 

ENTENDA O CASO

Desde 2018 e 2019, alguns 
assistidos (aposentados e 
pesnionistas) dos Plano Pe-
tros do Sistema Petrobrás 
– PPSPs, oriundos, respecti-
vamente, da BR Distribuido-
ra e da Petrobrás, estão sem 
reajuste dos seus benefícos. 

Alguns porque o valor 

do seu benefíco está limita-
do 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 to-
dos os particpantes e assis-
tidos de todos os 04 PPSPs, 
prè e pòs 70, repactuados e 
não repactuados, que ingres-
saran no então Plano Petros, 
até março de 1982.

A tabela de remunueração 
que está sem reajuste, é uti-
lizada para corrigir os bene-
�́FRV�GRV�SDUWLFLSDQWHV�TXH�

se aposentaram com função 
de confiança, denominada 
Remuneração Global (RG) 
e que não repactuaram, ou 
seja, são, atualmente, os as-

sistidos dos PPSPs não re-
pactuados.

A correção do valor do 
Teto 1 e dessa tabela de re-
munerção, depende das 
informções das empresas 
patrociandoras, a BR Distri-
buidora, atual Vibra e a Pe-
trobás. Entretanto, respecti-
vamente, desde 2018 e 2019, 
as direções dessas empresas 
FRPXQLFDUDP�R �́FLDOPHQWH��
à direção da Petros, que não 
informarão mais os reajustes 
do Teto 1 e dos valores da ta-
bela de reumneração dessas 
IXQo}HV�GH�FRQ �́DQoD��5*����

O Termo de Compromisso 
estabelece alteração regula-
mentar e decisões adminis-
trivas que serão aprovadas 
pelo Conselho Deliberativo 
e que irão corrigir esses be-
nefícios, nesse período, nos 
mesmos percentuais já rece-

bidos pelos demais assisti-
dos dos PPSPs. 

O Termo de Compromis-
so estabelece tambem que 
as direções sindicais não 
ingressarão com ações ju-
diciais 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 con-
vocar 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 parti-
cipe dessa AGE. (via FUP)

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

)83�DJXDUGD�SRVLomR�R �́FLDO�GD�)XQGDomR�VREUH�PXGDQoD�QR�
regulamento dos PPSPs

“TETO 1” DA PETROS

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

Adeus ao companheiro Astério Costa

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

Com muita tristeza a dire-
ção do Sindipetro-BA rece-
beu a notícia do falecimen-
to do querido companheiro 
e diretor de honra do nosso 
Sindicato, Astério Caetano 
Costa. Astério tinha 84 anos 
de idade e deixa esposa, fi -
lhos e netos.  A cerimônia de 
cremação do corpo de Asté-
rio 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 pe-
troleiro com a tabela salarial 
da Petrobrás, conseguindo 
reajustar retroativamente 
os salários de cerca de 7 mil 
aposentados, que estavam 
defasados devido à infl ação 
e ao gatilho do reajuste sala-
rial. Ele também conquistou 
a inclusão da AMS para os 
aposentados no Acordo Co-

letivo de Trabalho da Petro-
brás,  e posteriormente para 
as pensionistas.  

Foi diretor do STIEP (Sin-
dicato dos Trabalhadores na 
Indústria  da Extração de Pe-
tróleo da Bahia) e fundou a 
SOAPE,  em 18/05/1974, hoje 
conhecida nacionalmente 
por Astape Bahia, sendo pre-
sidente da entidade por vá-
rios 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 vere-
ador de Salvador e membro 
do Conselho Nacional de 
Previdência Pública, repre-
sentando a Bahia em nível 
nacional. Sempre presente 
nas mobilizações, congres-
sos, seminários e atividades 
da categoria petroleira e dos 
aposentados em geral, Asté-
rio nunca se  aposentou  da 
luta. Esta fazia parte da sua 
vida, do seu dia a dia. Astério 
era sinônimo de luta e com-
prometimento. Deixa muitas 
saudades em todos que con-
viveram com ele, mas tam-
bém deixa um importante 
legado  a ser seguido e lem-
brado. 

Como vem fazendo há vá-
rios anos, a direção do Sin-
dipetro Bahia oferece, mais 
uma vez, aos seus associa-
dos e associadas, o serviço 
de elaboração do Imposto 
de Renda. De acordo com a 
Receita Federal, o prazo para 
enviar a declaração sem pa-
gar multa vai de 7 de março 
a 29 abril.

Devido à pandemia de 
coronavírus, a prestação do 
serviço será feita basicamen-
te de forma remota, com ex-
ceções de alguns casos, a 
combinar. Quem já recebeu 

o informe de rendimento 
pode escanear esse e os ou-
tros documentos necessários 
(veja relação ao lado) e en-
caminhar o contador Teófi lo 
Negreiro para o e-mail!teo-
contabil.adm@gmail.com

A documentação deve ser 
enviada até o prazo máximo 
de 21/04.

Em caso de dúvidas ou se 
precisarem de mais orien-
tações e informações po-
dem ligar para o número 
de telefone ou enviar men-
sagem via WhatsApp para 
(71) 98816-5302.

Não esqueça de avisar se 
tiver processo trabalhista re-
cebido em 2021 para receber 
as orientações devidas.

São necessários os se-
guintes documentos para 
que possa ser feita a decla-
ração 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 de-
pendentes (se tiver)

– Declaração completa do 
ano anterior

– Dados da conta bancária 
para débitos das parcelas ou 
restituição de IR

– Declaração de depen-
dentes com CPF

– Registro de imóveis (ca-
dastro do IPTU)

O diretor do Setor de 
Seguridade, do Sindipe-
tro, Paulo César Martin, 
fez uma visita a Astério 
cerca de 20 dias antes da 
sua morte.  “Revi sua es-
posa, conheci seus netos 
e ele, que aparentemen-
te estava bem de saúde, 
me recebeu com muito 
entusiamo e  falou sobre 
uma proposta para bus-
car 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 ca-
tegoria petroleira e no 
seu Sindicato”.

Astério Costa, 
 presente!

PERDA

SERVIÇO


