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O PETROLEIRO APOSENTADOS E PENSIONISTAS
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ASSEMBLEIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
ACONTECE NO DIA 26 DE OUTUBRO (QUINTA-FEIRA)

No dia 26 de outubro os associados da ativa, aposentados e pensionistas têm compromisso agendado: participar da
assembleia que irá discutir e aprovar ou não a Previsão Orçamentária referente ao exercício de 2018 do Sindipetro-LP.
O debate e votação acontece na sede, em Santos (Av. Conselheiro Nébias, 248, Vila Mathias), e na sub-sede, em São
Sebastião (Rua Auta Pinder, 218, Centro), às 17h30, em 1ª chamada, e às 18h, em 2ª chamada.
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REUNIÃO NA OAB/RJ

FNP E ENTIDADES CRIAM ESTRATÉGIA CONTRA FORMA
DE EQUACIONAMENTO APRESENTADA PELA PETROS

C

omo já
informado
na edição anterior,
o Conselho
Deliberativo da
Petros aprovou o
equacionamento
do déficit do Plano
Petros do Sistema
Petrobrás (PPSP). A
direção da Petrobrás
informou que o
déficit, atualizado,
atingirá cerca de
R$ 27,7 bilhões. É
sobre este valor que
os aposentados,
pensionistas
e ativos terão
calculadas suas
contribuições extras,
que em alguns
casos aumentam
em mais de três
vezes os valores
de contribuição da
Petros.
Desde que
foi aprovado o
equacionamento,
diversas iniciativas
importantes
começaram a ser
construídas. Uma
delas foi a reunião
realizada no dia

1 Notificações
extrajudiciais:
notificar a
Petrobrás, Previc,
Petros e demais
órgãos do
governo, acerca
do plano de
equacionamento,
que não seguiu os
tramites legais;

defender os
interesses dos
participantes da
Petros;

3 Ajuizar ações

nos processos
administrativos
e judiciários
existentes, para

de cobranças,
com diversos
objetos diferentes
e correlacionados,
apontando
cada tema
controverso desse
equacionamento,
buscando as
aplicações
na esfera

25 de setembro, na
OAB/RJ. O encontro
teve a presença de
representantes da
FNP (Federação
Nacional dos
Petroleiros),
FENASPE
(Federação das
Associações dos
Aposentados,
Pensionistas e
Anistiados do
sistema Petrobrás
e Petros), GDPAPE

(Grupo em Defesa
dos Participantes
da Petros), além
de participantes
e assistidos
independentes que
estiveram no evento.
A reunião buscou
responder dúvidas
dos presentes e
estabelecer um
plano coordenado
pelas entidades
envolvidas no
processo de

2 Ingressar

administrativa e
judiciária;

4 Impetrar
mandado de
segurança
contra o
equacionamento,
após
homologação da
Previc;

5 Elaboração de
ações individuais
(ou em grupo)
com adoção de
teses unificadas.

discussão do Plano
de Equacionamento.
Destacamos no
quadro acima cinco
medidas que serão
adotadas.
A estratégia
jurídica coordenada
envolve também o
Ministério Público
e a Procuradoria
Geral da República,
com cobrança de
dívidas específicas
como: Sopão,

Grupo 78/79,
regresso de ações
judiciais, RMNR,
PCAC etc. Todas
essas dívidas estão
relacionadas na
cartilha “Em Defesa
do Fundo de Pensão
da Petrobrás”,
enviada em 2016
aos associados e
disponível também
em nosso site sindipetrolp.org.br.
O SindipetroLP tem realizado
diversos encontros
e palestras com
participantes
e assistidos,
tirando dúvidas
e explicando a
estratégia decidida
na reunião da
OAB. As entidades
já deram início
à maioria das
iniciativas. Embora
exista um esforço
de unificação das
iniciativas, FUP e
AMBEP preferiram
não participar do
Encontro da OAB/RJ
e estão atuando de
forma independente.
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Sobre as ações da
Ambep e FUP
Antes mesmo
da aprovação do
equacionamento,
a AMBEP vem
incentivando a adesão
de seus associados
em uma ação que,
basicamente, questiona
este equacionamento
a partir de duas
premissas: a situação
dos ativos da Petros
e a responsabilidade
das patrocinadoras na
baixa rentabilidade
desses ativos.
Já a FUP não
reconhece os erros
que cometeu à frente
da Petros (e da
própria Petrobrás) e
mantém uma linha
isolada de atuação,
responsabilizando

aqueles que
mantiveram seus
direitos na repactuação
e insistindo na cisão
do nosso plano e na
separação de massas,
o que só agrava os
nossos problemas
e facilita a sanha
entreguista da atual
diretoria da Petrobrás.
Sistematicamente,
a FUP aprovou as
contas da Petros,
sem qualquer
questionamento
relevante. Chegando
ao ápice, nesse ano, de
negociar a aprovação
das contas no CD
pelo compromisso em
realizar a separação
de massas que a Petros
voltou a defender.

Os problemas do PPSP
Temos afirmado repetidamente que os problemas do PPSP não
têm uma só origem, e muito menos, uma só solução. A divisão do
déficit técnico em duas partes, estrutural e conjuntural, ajuda a
entender: a parte conjuntural se refere a problemas com a situação
específica de ativos que a Petros detêm e não estão rentabilizando

EXPEDIENTE

como deveriam. Dos R$ 27 bilhões cerca de R$ 10 bilhões se referem
a esses problemas conjunturais. O restante é o que chamamos de
déficit estrutural, e se refere aos problemas específicos que estamos
enfrentando, como a questão da Família Real, do teto dos 90%, das
ações de níveis, do Acordo de Níveis etc.
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POR AMPLA MAIORIA, PETROLEIROS DO LP
REJEITAM PROPOSTA DA PETROBRÁS
O Litoral Paulista
rejeitou, por ampla
maioria de votos, a
proposta de ACT da
Petrobrás. A decisão
ocorreu no dia 6 de
outubro, em assembleia
realizada na sede,
subsede e plataformas.
O resultado
acompanha o cenário
nacional, que é de
rejeição massiva
da proposta. Os
trabalhadores entendem

que a retirada de
direitos é parte do
processo de privatização
da empresa e, por isso,
abraçaram a palavra de
ordem “nenhum direito a
menos!”.
Além de exigir a
manutenção do atual
ACT, com a preservação
das cláusulas que
garantem benefícios
como a AMS e
Benefício Farmácia,
a FNP também vem

exigindo em mesa de
negociação avanços
que consideramos
fundamentais
e possíveis.
Parabenizamos os
petroleiros aposentados
e pensionistas que
compareceram à nossa
primeira assembleia,
demonstrando
disposição de luta.
A Petrobrás deveria
apresentar uma
nova proposta para

a categoria no dia
10 de outubro. Mas
a gerência do RH
cancelou a reunião.
Para demonstrar
insatisfação, no dia
11 a direção da FNP
fez protesto em frente
ao edifício Senado
(Edisen). Precisamos
da união e força
da categoria para
pressionar a empresa
a apresentar uma
proposta de ACT digna.

BENZENO

Operador morre
vítima de exposição
ocupacional
No dia 18 de setembro,
Marcelo do Couto Santos,
49, faleceu em virtude da
exposição ocupacional
a hidrocarbonetos e ao
Benzeno. Marcelo trabalhava
há 30 anos na Petrobrás,
como técnico de operação no
terminal de Pilões. A morte de
Couto é mais uma na conta
da gestão da Petrobrás que,
mesmo com a presença do
benzeno na unidade, alega
que os níveis de exposição
não são nocivos. Chega de
mortes no Sistema Petrobrás!
Couto, presente!

VEJA ALGUNS ATAQUES DENTRE VÁRIOS OUTROS INSERIDOS
Cláusula 48ª
Como é: o custeio de todas
as despesas com a AMS é feito
pela participação financeira da
Petrobrás e Beneficiários, na
proporção de 70% dos gastos
cobertos pela empresa e 30%
pelo beneficiário.
Proposta da empresa:
Petrobrás insere nova redação,
que diz “(...) a Companhia
apurará anualmente, após o
fechamento do exercício, se
a relação de custeio prevista
no caput foi cumprida,
apresentando e propondo
ajustes mediante entendimentos
com a Comissão de AMS
prevista no presente acordo”.
Na prática, essa cláusula
abre brecha para descontos
indevidos, uma vez que não
garante a entrega do memorial
de cálculo para verificação
pelas entidades sindicais.

Cláusula 49ª:
Empresa propõe excluir
esta cláusula, retirando a
obrigatoriedade de melhorias
da AMS por parte da Petrobrás.
Cláusulas 50ª, 51ª e 52 ª:
Empresa exclui essas cláusulas,
eliminando regras fundamentais
que garantem a qualidade do
atendimento e a agilidade de
serviços vitais, como a dispensa
de autorização prévia para
casos de urgência e emergência.
Para a FNP, é preciso manter
essas cláusulas, pois são
elas que responsabilizam a
empresa a melhorar o benefício.
Resumidamente, todas as
obrigações hoje que são da
Petrobrás seriam terceirizadas
para a ANS (Agência Nacional
de Saúde Suplementar), cujo
poder de pressão dos sindicatos
para cobrar melhorias seria
muito menor. É isso o que a

direção da Petrobrás pretende:
lavar as mãos para os
problemas que enfrentamos.
Cláusula 53ª
A empresa deveria ter
criado até 31 de julho de 2016
o Programa de Gerenciamento
de Doentes Crônicos, firmado
no ACT passado, na Cláusula
53ª. A proposta atual muda
para Cláusula 41ª e pretende
desenvolver a “criação do
programa Coração Saudável para
acompanhamento de pacientes
crônicos”. Para a FNP, a nova
proposta é menos abrangente que
a pactuada anteriormente.
Cláusula 58ª
Garantia às entidades
sindicais a apresentação
dos demonstrativos de custos
pela empresa, que agora
pretende acabar com essa
responsabilidade.

Cláusula 74ª
Empresa pretende excluir
a cláusula, responsável por
garantir o Benefício Farmácia
integral.
Cláusula 75ª
Alterada para Cláusula
41ª, retira o direito ao Benefício
Farmácia integral. A nova redação
propõe que os medicamentos
sejam classificados por
categorias, podendo ter custeio
integral, especial ou parcial.
Cláusula 77ª
Acaba com o Programa
de Avaliação da Saúde dos
Aposentados (PASA), que
nunca foi implantado. Objetivo
é estimular a prevenção de
doenças e a preservação da
saúde dos aposentados e
pensionistas, com idade igual
ou superior a 60 anos.

