
Criminosos tentam enganar a categoria pedindo dinheiro para liberação 
do pagamento de precatórios do FGTS. Não caia nessa. É golpe!

Aposentados e pensionistas
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Após os resulta-
dos expressivos das 
assembleias, quan-
do  cerca de 97% 
dos petroleiros e  
petroleiras, em todo 
o país,  rejeitaram a 
terceira contrapro-
posta da direção 
da Petrobrás para o 
Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) dos 
petroleiros do Siste-
ma Petrobrás, a alta 
administração da es-
tatal entendeu o re-
cado e apresentou 
uma nova contrapro-
posta com respostas 
aos pontos que a ca-
tegoria referendou 
como fundamentais 
para avançar no pro-
cesso de negocia-
ção. Na avaliação da 
FUP e do Sindipetro-
-BA, a mudança na 
conjuntura eleitoral 
é outro motivo que 
vem levando a atual 
gestão da Petrobrás 
a avançar em mesa 
de negociação. 

A reunião de nego-
ciação aconteceu na  
segunda-feira, 05 de 
setembro, no Rio de 
Janeiro. Na terça-

-feira (06), o Conse-
lho Deliberativo da 
FUP, composto por 
representantes dos 
13 sindicatos da Fe-
deração, se reuniu 
e decidiu indicar a 
aprovação da quar-
ta contraproposta 
da direção da Pe-

trobrás  devido aos 
avanços e após a 
gestão da estatal ter 
enviado uma carta 
se comprometendo 
a criar um Grupo de 
Trabalho (GT) com 
representantes da 
empresa e das enti-
dades sindicais para 
discutir o índice de 
reajuste do Plano 
AMS e os impactos 

de doenças ocupa-
cionais e acidentes 
de trabalho no cus-
teio da AMS.

As  d i reções  do 
Sindipetro-BA e da 
FUP consideram a 
criação do Grupo 
de Trabalho para 
discut i r  questões 

relacionadas à AMS 
um fato importante, 
uma vez que a atual 
gestão da Petrobrás 
vinha se recusando 
a discutir esses as-
suntos. No GT, po-
deremos avançar e 
reduzir os custos da 
AMS aliviando a di-
fícil situação vivida 
pelos aposentados e 
pensionistas, devido 

aos descontos abu-
sivos na AMS.  

A próxima Assem-
bléia poderá ser de-
cisiva para a cate-
goria petroleira do 
Sistema Petrobrás. 
Por isso a direção 
do Sindipetro-BA 
convoca todos os 
ativos, aposentados, 
aposentadas e pen-
sionistas para parti-
cipar dessa impor-
tante Assembleia 
no próximo sábado, 
10/09, às 09 horas, 
no CEPE Stella Ma-
ris (Rua Missionário 
Otto Nelson, 640 - 
Stella Maris, Salva-
do).  

Sua participação é 
muito importante!

Assembleia,  dia 
10/09,  às 9h,  no 
CEPE Stella  Maris.

ACORDO COLETIVO DO SISTEMA PETROBRÁS

Confira no verso o com-
parativo da nossa Pau-
ta de Reivindicações ao 
próximo Acordo Coletivo 
de Trabalho  e a quarta 
contraproposta da direção 

da Petrobrás

Direção do Sindipetro-BA convoca categoria para 
Assembleia decisiva, neste sábado (10), 09 horas
Indicativo da direção da FUP é de aprovação da quarta contraproposta da direção 
da Petrobrás



nº 95 | Setembro 2022 2

Jornal dos Trabalhadores Aposentados e 

Pensionistas do Sistema Petrobrás

Sindipetro Bahia

E X P E D I E N T E Rua Boulevard América, 55, Jardim Baiano, SSA-

BA, CEP: 40050-320 – Tel.: (71) 3034-9313

E-mail: imprensa@sindipetroba.org.br 

Site: www.sindipetroba.org.br

Secretaria de Comunicação

Textos e Edição: Carol de Athayde

Editoração: Vermelho Limão Comunicação Integrada 

Tiragem: 6 mil exemplares  –  Gráfica: Contraste

!"#$
!"#$%&'"()"
*"+",-./0&

1%&'"/0(+#
234((

15#6&%5#&
)#(234

!"#$%&'"()#
234
78%#./0+#9"+'0
)#(234

4#5)0()":")0;
)#(234

3#;<"9
.0+&/<+=:"5()#(234(
>"&.0+'0&
)#(234
?0;9#()"(
)"&.0+'0()#(234

@/<A+./#()0
B;CD/90(21E

%&'()*+)&+&,(*-.*
./)012&-.*-30()&4)5,

3*6(*-.0-70/8/'./9*1:0,
;<=3-0->/'./9*(&,-?/@/*.&,A

F(!"B#.'%#)0&G(HI12(J&"'"9*;0KLM(#(#<0&'0KLLN
F(OP0(!"B#.'%#)0&G(HOI1(#.%9%5#)0()"(&"'"9*;0KLM(Q(
#<0&'0KLL(R(B";)#&(/+,5#./0+=;/#&()"&)"(LSMT

F(!"B#.'%#)0&("(+P0(!"B#.'%#)0&G(HI12(
#.%9%5#)0()"(&"'"9*;0KLM(#(#<0&'0KLLN

F(3#+%'"+UP0()"('0)#&(#&(.5=%&%5#&
F(H+.5%&P0()"(+0:#&(.5=%&%5#&
F(7D.5%&P0()"(8%#58%";(.5=%&%5#(;",;"+'"(#(2I4

F(3#+%'"+UP0()"('0)#&(#&(.5=%&%5#&()0(#'%#5(21E
F(1;/#UP0()"(%9(V;%B0()"(E;#*#5W0(X(VEY(+#(:/<A+./#()0(
+0:0(21EY(.09(;"B;"&"+'#+'"&()#("9B;"&#("()#&(
"+'/)#)"&(&/+)/.#/&(B#;#()/&.%'/;(0(-+)/."()"(;"#$%&'"()#(
234("(0&(/9B#.'0&()"()0"+U#&(0.%B#./0+#/&("(#./)"+'"&(
)"(';#*#5W0(+0(.%&'"/0()#(234Z

F(!"5#UP0()"(.%&'"/0([S\(D(]S\
F(I#;."5#9"+'0("9(ML(9"&"&()#(.0+';/*%/UP0("D';#()"(
+0:"9*;0(JM]ºN

F(?/9()0("8%#./0+#9"+'0
F(>":05%UP0()0&(:#50;"&()0("8%#./0+#9"+'0()"(
LSLS

F(3#+'^9(#(;"5#UP0(TS\(D(_S\
F(3#+'^9(0()"&.0+'0("D';#(+0(9A&()"(+0:"9*;0

F(4";=()/&.%'/)0(+0(V;%B0()"(E;#*#5W0

F(2%)/'0;/#("D'";+#(/+)"B"+)"+'"(B#;#(#B%;#UP0()0(
:#50;(.0;;"'0
F(>":05%UP0()0&(:#50;"&(.0*;#)0&(8%"(+P0(,0;"9(
.09B;0:#)0&
F(7D.5%/;()"&B"&#&(#+'";/0;"&(#0&(65'/90&(./+.0(#+0&
F(M]\(B#;#('0)0&(0&(*"+",/./=;/0&

F(4";=()/&.%'/)0(+0(V;%B0()"(E;#*#5W0

F(3#+'";(#&(.5=%&%5#&()0(#'%#5(21E

F(`/9/'#;(0&()"&.0+'0&()0(a?(X(a"+",-./0(
?#;9=./#(#(9#;<"9(.0+&/<+=:"5 F(4";=()/&.%'/)0(+0(V;%B0()"(E;#*#5W0

F(?05W#()"(B#<#9"+'0()0&(&#5=;/0&
F(a05"'0(*#+.=;/0(+#&(&/'%#Ub"&()",/+/)#&(+#(109/&c
&P0()#(234
F(`/9/'"()"()"&.0+'0G(M]\

F(SMKSdKLSLL(Q(]MKSeKLSL_(JSL(#+0&N F(SMKSdKLSLL(Q(]MKSeKLSL](JSM(#+0N

F((3#+'";(#&(.5=%&%5#&()0(#'%#5(21E

F(?/9()0(-+)/."(@13f
F(g+)/."()",/+/)0(+#(109/&&P0()#(234

F(4";=()/&.%'/)0(+0(V;%B0()"(E;#*#5W0

4%&B"+&P0()#(234 F(OP0(W=Y("D."'0("9(#5<%+&(.#&0&()"(/+#)/9B5A+./#(
#BC&(TS()/#&(.0+&".%'/:0&(J*05"'0(*#+.=;/0N F(3#+'";(#&(.5=%&%5#&()0(#'%#5(21E


