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UM GT PARA REPETIR VELHAS MENTIRAS
OU ELABORAR PROPOSTAS CONCRETAS?
No último dia 28 de janeiro, os dirigentes da FNP
deram continuidade ao ciclo de negociações com o
GT (Grupo de Trabalho) de Aposentados da Petrobrás
– formado após pressão da FNP no fim do ano passado, quando aposentados e pensionistas das bases dos
seus sindicatos ocuparam, em 2 de outubro, o saguão
do Edise-RJ.
Com diversas perdas e ataques sofridos nos últimos
17 anos, aposentados e pensionistas voltaram seus
olhos para este GT com grande expectativa. Entretanto,
infelizmente, o relatório apresentado pelo GT, em 13 de
janeiro, ficou reduzido a argumentações e justificativas
jurídicas e técnicas. Com isso, a empresa resolveu rejeitar o caráter negocial que desde o início deveria ter este
grupo.
Por isso, logo após a reunião, os dirigentes – ao lado
de aposentados e pensionistas de vários cantos do país
– fizeram um ato por mais de duas horas no saguão do
Edise-RJ para demonstrar sua insatisfação não apenas
com o resultado até aqui dos trabalhos do GT, mas com
toda a política da Petrobrás dispensada ao seu quadro
de empregados.
Os responsáveis por elaborar o estudo sobre as demandas apresentadas pela FNP se apoiaram em uma
espécie de muleta (alegações jurídicas) para rejeitar
quase que por completo as reivindicações históricas da
categoria.
Em sua defesa, a empresa afirma que a negociação
política é atribuição do RH – algo que evidentemente
não é verdade e sequer consta na DIP enviada pela presidente, na qual diz claramente qual é a sua função: a

“constituição de Grupo de Trabalho para estudar uma
política de valorização e reconhecimento (grifos nossos)
dos empregados aposentados da Petrobrás”. É evidente
que este grupo, independentemente do RH, teria e tem
total autonomia para propor iniciativas políticas para valorizar os aposentados e pensionistas.
É um absurdo que este GT não apresente nenhuma
novidade substancial e se reduza a reproduzir informações técnicas e alegações jurídicas da Petros, muitas
delas fundamentadas em meias verdades e até mesmo
mentiras.
Assim como foi um absurdo que, na última reunião
em 21 de janeiro, a empresa tenha comunicado de
maneira unilateral que o GT havia sido extinto e que o
processo agora estaria sob a responsabilidade do RH.
A companhia resolveu dissolver sem nenhuma justificativa um grupo formado pela presidente Graça Foster! E
o pior, com uma alegação capenga: o GT foi eliminado
“porque já apresentou relatório”, “cumpriu seu objetivo”
e a “empresa ficou satisfeita”. Em nenhum momento
perguntaram aos maiores interessados, os trabalhadores, se eles estavam satisfeitos.
Os representantes da empresa ainda alegam que é
responsabilidade do GT evitar que a empresa atenda os
pleitos da categoria se isso significar possíveis processos pelos órgãos fiscalizadores, como o TCU. Porém,
curiosamente o mesmo rigor técnico e jurídico não é
adotado pelo RH, por exemplo, em relação às terceirizações irregulares, aos crimes ambientais e às violações
ao direito de greve dos trabalhadores.
CONTINUE LENDO SOBRE O GT NAS PRÓXIMAS PÁGINAS >>

Nas fotos acima, delegação de aposentados e pensionistas que ocuparam o Edise nos dias 28 e 29 de janeiro

GT OFERECE UMA ÚNICA PROPOSTA, UMA
PROPOSTA INSUFICIENTE PARA A CATEGORIA
Consideramos mais do que insuficiente que a única proposta da empresa seja a concessão dos níveis de 2004 a
2006, ignorando as demais bandeiras como aumento real
no salário base para toda a categoria; fim das remunerações
variáveis, com sua incorporação ao salário base; fim da tabela congelada; aplicação das correções salariais dadas sob
a forma de PCAC à ativa também aos aposentados e pensionistas; atendimento às reivindicações dos anistiados, dentre
outras.
É um insulto à inteligência da categoria e aos seus anseios,
a empresa achar que é um mérito seu e grande concessão
antecipar o pagamento dos níveis de ações que já possuem
decisões favoráveis na Justiça. Nestes casos, a empresa já

está sendo amplamente derrotada nos tribunais. Por outro
lado, àqueles que a empresa deveria fazer gestão política
(como os aposentados/pensionistas que tiveram ações desfavoráveis), ela diz sem constrangimento que “ainda não fechou uma proposta” e que “são casos mais complicados”.
A conclusão é uma só: não há concretamente, por parte da empresa, nenhuma disposição política de valorizar
os aposentados e pensionistas da companhia, conforme
garante em seu discurso oficial. O que existe, em resumo,
é pura enrolação e a manutenção de uma política nefasta,
cujo alicerce é a tentativa de dividir a categoria, criando um
abismo de direitos e benefícios entre ativos e aposentados/
pensionistas.

ENQUANTO ISSO...GOVERNISTAS MENTEM!
Desde a repactuação (entrega de direitos executada pelos governistas em parceria com a Petrobrás e
Petros), a outra federação abandonou qualquer iniciativa em defesa dos aposentados e pensionistas. Não
é surpresa pra ninguém. O que surpreende é, mais
uma vez, tais dirigentes tentarem falsificar os fatos e
reivindicar para si conquistas arrancadas pelos trabalhadores e pela FNP.
A cláusula 181ª do ACT 2013-2015, que concede
aos aposentados os níveis de 2004/2005/2006, é consequência direta da mobilização organizada pela FNP
no final do ano passado, quando aposentados e pensionistas de diversas bases da federação ocuparam o
saguão do Edise e exigiram o fim das discriminações
e a valorização concreta dos empregados responsáveis por construir – ao longo desses 60 anos – uma
das maiores empresas de energia do Mundo.
Foi a partir deste protesto que – pressionada – a
empresa (na figura da presidente Graça Foster) criou
o GT para discutir e elaborar propostas a partir das
demandas e reivindicações levantadas na carta de
exigências entregue, durante o protesto, ao diretor

José Eduardo Dutra. No próprio relatório elaborado
pelo GT, divulgado em 23 de dezembro, a empresa
reconhece que:
“Também é de registrar que em 23 de dezembro
de 2013, foi apresentada a proposta final do novo
Acordo Coletivo de Trabalho 2013-2015, no qual foi
incluída, após a constituição deste GT (grifos nossos), a Cláusula 181ª. – PETROS – Níveis”.
Por isso, é com grande indignação que a categoria de conjunto e aqueles diretamente responsáveis
por arrancar na luta esta cláusula (repetimos, insuficiente e tímida!) veem os governistas reivindicarem
para si, na maior cara de pau, a responsabilidade por
esta conquista. Enquanto a outra federação afirma
que arrancou este item “em mesa de negociação”, a
FNP e seus sindicatos provam na prática, e não em
textos autoproclamatórios, que o fim das discriminações aos aposentados se conquista na luta. Luta
que, diante da intransigência da empresa, continua
longe de acabar.

‘ROLEZINHO’ NO EDISE MARCA 2º PROTESTO DA
FNP CONTRA CONDUÇÃO DO GT DE APOSENTADOS
A onda de rolezinhos que tem se alastrado rapidamente por shoppings de todo o país parece ter chegado
às dependências da Petrobrás. Na última quarta-feira,
29 de janeiro, aposentados e pensionistas protestaram
pelo segundo dia consecutivo no saguão do Edise-RJ.
O alvo do ato, organizado pela FNP, é o GT (Grupo
de Trabalho) criado por Graça Foster para responder
às reivindicações deste importante setor da categoria.
Na avaliação dos dirigentes, os representantes da empresa não responderam às principais demandas apresentadas, se reduzindo a apresentar um relatório técnico e evasivo.
A ocupação, após pouco mais de uma hora, se
transformou em uma espécie de rolezinho quando os
aposentados e pensionistas presentes circularam pelo
saguão do prédio para denunciar as inúmeras injustiças cometidas pela companhia.
Se nas ruas os rolezinhos causaram o assombro da
classe média e o ódio da elite brasileira, que viram um
dos seus principais paraísos de consumo “invadidos”
por jovens pobres e negros sem acesso a lazer, nos
corredores da Petrobrás a reação da empresa também
não foi das melhores.
Alguns aposentados e pensionistas foram, inicial-

mente, impedidos de entrar na empresa que ajudaram
a construir e, logo em seguida, o 7º andar inteiro do
prédio foi bloqueado! A direção da companhia parece
ter ficado com medo do que os responsáveis por construir a Petrobrás poderiam fazer.
Nos shoppings, os rolezinhos demonstraram que a
discriminação e a segregação de uma sociedade injusta
e dividida em classes continuam em alta. Na Petrobrás,
os atos realizados nas últimas terça e quarta-feira, no
Edise, também demonstraram, na prática, que a discriminação aos aposentados e pensionistas é uma triste
realidade, derrubando por terra a falácia de responsabilidade social da companhia.
Há mais de 17 anos esses companheiros sofrem
com a política salarial da empresa, que arrocha os
salários dos aposentados e pensionistas, impondo há
quase duas décadas aumento real zero. Enquanto isso,
ela segue mascarando a desvalorização que a ativa
também sofre por meio das remunerações variáveis
como abonos, PLR e RMNR.
Até que a presidente da estatal, Maria das Graças
Foster, receba a FNP para rediscutir a condução do GT
e ouvir dos dirigentes as reivindicações, novos atos
serão realizados.

::: JURÍDICO:::

REVISÃO DO FGTS: ESCLARECIMENTOS
À CATEGORIA PETROLEIRA
Devido ao número expressivo de
associados buscando informações
sobre a correção do saldo do FGTS, o
Sindipetro-LP, através do Departamento Jurídico, vem esclarecer por que não
representa ainda essa ação.
A grande maioria das pessoas
que possui interesse em ingressar
com esse processo tem que, obrigatoriamente, reivindicar seu direito
junto ao Juizado Especial Federal –
órgão que detém competência absoluta para julgar ações cujo valor seja
inferior a 60 salários mínimos. O que
tem acontecido sistematicamente é
que esse juizado vem julgando im-

procedente esse tipo de pleito.
Recentemente, saiu uma decisão do Juizado que embora não
tenha reconhecido o direito à correção, foi clara quanto à ilegalidade
da TR (índice atual que reajusta o
Fundo),deixando claro não reconhecer o pedido por entender que o
advogado que ajuizou a ação deveria
ter requerido que fosse declarada a
ilegalidade do índice, o que não foi
feito.
O Departamento Jurídico, tendo
como precedentes ações análogas,
como Pouso Alegre e Foz de Iguaçu,
entende que é muito difícil o reco-

nhecimento desse direito, embora
entenda legítimo. Sendo assim, a
orientação é aguardar as decisões
dos tribunais que podem levar os
juizados a alterar o entendimento,
podendo previamente ser ajuizada a
ação em nome do Sindicato junto a
uma das Varas Federais.
Em tempo
Apesar do que a mídia divulga,
além da repercussão sobre o julgamento favorável das ações de Pouso
Alegre e Foz do Iguaçu, o Departamento Jurídico do Sindipetro continua com o mesmo posicionamento.

::: ATENÇÃO, COMPANHEIROS DE SÃO SEBASTIÃO:::

DIA 12/02, 15H30, TEM PALESTRA COM O
ADVOGADO JOSÉ HENRIQUE COELHO
Além de atualizar os associados sobre o andamento das ações ajuízadas na Justiça, a assessoria jurídica do Sindipetro-LP irá tirar as dúvidas da categoria e debater possíveis sugestões e propostas. O local da atividade é a subsede do Sindicato, localizada na Rua Auta Pinder, 218, Centro, em São Sebastião. COMPAREÇA!

RECADASTRAMENTO
Em virtude do número expressivo de associados
com dados inexistentes ou desatualizados, o Sindipetro-LP está convocando a categoria a realizar o recadastramento de suas informações junto à entidade.
Dados como telefone, e-mail e endereço, além de
fotos, seja de sócios diretos ou de dependentes, estão na lista de prioridades desta etapa de atualização

cadastral. As informações podem ser repassadas ao
Sindicato através da ficha que pode ser adquirida no
Departamento de Aposentados e Pensionistas.
O telefone para maiores informações é: (13)
3202.1105. Vale ressaltar, que os companheiros que
ja fizeram seu recadastramento não precisam fazê-lo
novamente.

