sindipetroba.org.br

71 99924-2999

sindipetroba

sindipetrobahia

Aposentados e pensionistas

ACORDO COLETIVO DO SISTEMA PETROBRÁS

Ano X | nº 92 | Maio/Junho 2022

GRANDE ASSEMBLEIA, NO SÁBADO, DIA 09/07
Vamos rejeitar a contraproposta indecente da direção da Petrobrás.
Participe!

Após a entrega da Pauta de Reivindicações do
próximo Acordo Coletivo de Trabalho – ACT dos
trabalhadores do Sistema Petrobrás, a direção
entreguista da Petrobrás
apresentou uma contraproposta indecente que
sequer repõe a inflação
dos últimos doze meses,
cuja prévia, até o mês de
junho, é 12,04%, conforme o INPC, medido pelo
IBGE. Além disso, a atual
gestão da estatal propõe
a redução e a retirada de
direitos, num ataque sem
precedentes na história
da categoria petroleira.
A direção bolsonarista
da Petrobrás, entre outros absurdos, propõe:
1- alterar a relação de
custeio da AMS de 60%
x 40% para 50 % x 50%
(meio a meio) aumentando o valor do desconto do Grande Risco e da
participação financeira
dos beneficiários e reduzindo a participação da
Petrobrás e suas subsidiárias; 2- fazer o equacionamento da AMS,
caso a participação dos
beneficiários não atinja
50% do seu custo total,
aumentando o valor do
Grande Risco, durante o
prazo máximo de 06 meses; 3- aumentar o limite
máximo de desconto da
AMS (margem consignável) de 13% para 40%
do benefício líquido dos
aposentados e pensio-

nistas; 4- descontar em
três parcelas mensais
os valores que seriam
acumulados no saldo
devedor; 5- pagar AMS
através de desconto no
contracheque ou em boleto bancário.
A maior ameaça dessa contraproposta é a
inclusão do boleto ban-

Depois de reduzir a Petrobrás a quase nada na
Bahia, vendendo as suas
principais unidades, o
governo Bolsonaro quer
também acabar com a
AMS dos aposentados
e pensionistas, aumentando os seus descontos e tornando inviável,
financeiramente, a sua
permanência no plano

cário, como forma de
cobrança, além do desconto em folha. Quando
o desconto no contracheque é insuficiente, o
aposentado ou pensionista continua na AMS,
apesar do aumento do
seu saldo devedor. No
boleto bancário, se não
houver pagamento, durante 60 dias, no período
de 01 ano, consecutivos
ou não, o aposentado ou
pensionista e sua família
serão excluídos da AMS.

de saúde.
Precisamos responder
à altura esses ataques, se
não quisermos perder os
nossos direitos conquistados com muita luta.
Portanto, o momento é
de mostrar união e disposição para enfrentar
este governo criminoso
e essa direção inimiga
dos trabalhadores e do
povo brasileiro, que vem
sofrendo com os preços
abusivos dos combus-

tíveis para garantir lucros indecentes aos seus
a c i o n i st a s , p r i n c i p a l mente de outros países.
Desta forma, a Federação Única dos Petroleiros (FUP), cumprindo
decisão do seu Conselho
Deliberativo, indicou a
realização de Assembleias em todo o país,
para rejeição dessa contraproposta indecente
da direção da Petrobrás.
Diante do quadro extremamente preocupante em que nos encontramos, o Sindipetro Bahia
convoca todos os petroleiros e petroleiras, do
Sistema Petrobrás, ativos, aposentados e pensionistas, a participarem
de uma Grande Assembleia, no Sábado, dia
09/07, às 09 horas, no
Real Classic Bahia Hotel,
R. Fernando Menezes de
Góes, 165 - Pituba, Salvador, para rejeitar essa
proposta criminosa da
direção da Petrobrás e
mostrar a nossa força.

C o n f i ra n o ve r s o o
comparativo da Pauta
de Reivindicações ao
próximo Acordo Coletivo - ACT e a contraproposta indecente da
direção Petrobrás.

Criminosos tentam enganar a categoria pedindo dinheiro para liberação
do pagamento de precatórios do FGTS. Não caia nessa. É golpe!
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Assuntos das reuniões: Pauta de Reivindicações do próximo Acordo Coletivo aprovada na X PlenaFUP; Situação atual da AMS e da Petros; Importância da Eleição 2022
para a manutenção dos direitos dos petroleiros.
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