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AÇÃO COLETIVA

SINDIPETRO-SP SE MOBILIZA PARA
BARRAR DESCONTOS ABUSIVOS DA AMS
Diretores da ativa e do departamento de aposentados decidiram ingressar com ação judicial
para suspender as cobranças nas folhas de pagamento do mês de janeiro
Após publicar apenas uma breve nota no site Os petroleiros entendem que os atuais desda Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS), contos ferem o direito à vida, que está previsto
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É inadmissível qualquer cobrança
janeiro referente ao Grande Risco e Benefício
abusiva, ainda mais em um períoFarmácia.
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enquadrarem nos grupos de risco
cada beneficiário, a estatal passou a deda covid-19.
duzir valores que ultrapassam até mesmo
Diante desse cenário, o Sindipea margem consignável prevista por lei.
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ATENDIMENTO

REGIONAIS REALIZAM PLANTÕES
PARA ATENDER ÀS DEMANDAS
URGENTES
Desde o início da pandemia,
as sedes do Sindipetro-SP têm
limitado os atendimentos presenciais para evitar o contágio e disseminação do novo

coronavírus. Entretanto, pela
urgência imposta pelos descontos abusivos, as regionais
irão intensificar os plantões
para atendimentos individuais.

Eles deverão ser agendados
com antecedência, para evitar
aglomerações, por meio dos
telefones ou e-mails de cada
uma das sedes.

LIGUE OU MANDE UM E-MAIL E AGENDE SEU HORÁRIO

C AMPINA S
Atendimento: Segundas, quartas e sextas-feiras, das 10h às 16h

Telefone: (19) 3743-6144

E-mail: campinas@sindipetrosp.org.br/ sindipetrocampinas@terra.com.br
Endereço: Rua Cônego Manoel Garcia 1010, Jardim Chapadão

MAUÁ
Atendimento: Segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 15h

Telefone: (11) 4514-3721

E-mail: maua@sindipetrosp.org.br
Endereço: Rua Almirante Tamandaré 516, Vila Bocaina

SÃO PAULO
Atendimento: Terças e quintas-feiras, das 10h às 15h

Telefone: (11) 3255-0113

E-mail: sao.paulo@sindipetrosp.org.br
Endereço: Viaduto 9 de Julho, 160, conjunto 2E, Centro

