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No dia 8 de fevereiro a diretoria do Sindipetro-LP e FNP 
se reuniu com o RH da Petrobrás, para retomar os deba-
tes sobre os descontos absurdos referente à AMS e Be-
nefício Farmácia, que deixou cerca de cinco mil assistidos 
quase sem salário neste início de ano.

Durante a reunião, a empresa reafirmou a devolução de 
60% das cobranças indevidas no dia 10 de fevereiro e 
que devolverá os 40% restantes até o adiantamento de 
março de 2021, totalizando a devolução de 100 % do que 
foi cobrado.

A Petrobrás irá suspender temporariamente a cobrança 
do saldo devedor do Benefício Farmácia, responsável por 
parte das cobranças indevidas. No entanto, é importante 
destacar que os valores referentes a novas compras se-
rão cobrados normalmente nos próximos vencimentos.

O sindicato propôs também que em casos de doenças 
graves, quando o assistido se encontra fragilizado, os 
custos com Benefício Farmácia não sejam cobrados ime-
diatamente e que também sejam parcelados, para não 
correr o risco de haver redução salarial.

A empresa reconheceu que as informações sobre as 
cobranças não ficaram claras e se comprometeu a criar 

uma equipe interna para analisar cada um dos descon-
tos, caso a caso, para que o participante saiba ao certo o 
quanto deve.

O RH afirmou que a retomada das cobranças do sal-
do devedor ocorrerá após a conclusão dos trabalhos da 
equipe da TIC, com aviso prévio 30 dias antes da cobran-
ça, e dependendo do caso, de forma parcelada.

O RH disse ainda que em breve irá se pronunciar quanto 
aos beneficiários que pagaram o saldo devedor via boleto 
bancário. Para o jurídico da FNP, a melhor forma seria can-
celar todos os boletos do dia 10 e emitir novos, sem os passi-
vos de saldo devedor e com data de pagamento estendida.  
Atenção: No site da Petros já constam os holerites refe-
rentes ao dia 25 de fevereiro, com os valores devolvidos, 
conforme negociado com a Petrobrás. Consulte o seu e 
em caso de alguma irregularidade contate-nos para que 
possamos tomar providências.

O Sindipetro-LP estará acompanhando os desdo-
bramentos desse processo, lutando para que os pre-
juízos de um ACT ruim não prejudiquem ainda mais 
a categoria, principalmente os aposentados e pen-
sionistas.

PETROBRÁS SE COMPROMETE A DEVOLVER 100% DOS 
VALORES DESCONTADOS EM JANEIRO

AMS E BENEFÍCIO FARMÁCIA
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DE 8 A 12 DE MARÇO INSCRIÇÕES DAS 
CHAPAS PARA NOVA GESTÃO 2021-2024

O Sindipetro-LP convoca todos 
os petroleiros (as) aptos a votar 
e que tenham entrado para o 
quadro associativo até o dia 08 
de outubro de 2020, ativos, apo-
sentados (as) e pensionistas, a 
participar do processo eleitoral e 
ajudar a definir os rumos da enti-
dade pelos próximos anos. 

Os interessados em formar 
chapa para concorrer a nova di-
retoria do Sindipetro-LP, para o 
triênio 2021/2024 devem se ins-
crever de 8 a 12 de março, con-
forme calendário eleitoral, que 
segue o Estatuto do sindicato. 
(veja calendário no box)

Caso haja 2° turno e/
ou novo escrutínio 
03 a 21/Maio2021, existindo 
2 chapas não atingindo o 
quorum mínimo previsto no 
caput do art. (Art. 8º alínea III); 
05 a 25/Maio2021: existindo 
+ de 2 chapas concorrendo 
e nenhuma tenha atingido a 

ELEIÇÃO ASSEMBLEIA APROVA 
CHAPA 1 PARA 
CONDUZIR ELEIÇÃO 
PARA NOVA DIRETORIA

NOVOS ATENDIMENTOS NO A.C. CAMARGO CONTINUAM SUSPENSOS
SAÚDE

Em função do número grande 
de questionamentos o Sindipe-
tro-LP comunica aos associados 
que os novos atendimentos no 
Hospital A.C. Camargo, em São 
Paulo,  continuam suspensos.

A determinação foi implemen-
tada no dia 20 de abril de 2018 

e até o momento não foi altera-
da. Os atendimentos a benefici-
ários já pacientes da instituição 
foram mantidos.

No período da suspensão, os 
atendimentos particulares re-
alizados no hospital não serão 
cobertos por reembolso, pois, 

formalmente, a instituição con-
tinua credenciada à AMS.

Os beneficiários que necessi-
tam de tratamento devem bus-
car atendimento nos seguintes 
hospitais

- HOSPITAL BP (BENEFI-
CÊNCIA PORTUGUESA DE 

SP) - Rua Maestro Cardim , 769 
– Paraíso - São Paulo - Telefo-
ne (11) 3505 4000

-HOSPITAL SANTA PAULA
Av. Santo Amaro, 2468 – Vila 

Olímpia - São Paulo Telefone 
(11) 3040 8000

5 de março, edital de aviso das eleições (Art. 8°);
prazo para a inscrição das chapas de 8 a 12 de março, até às 17h 
(Art. 5°);
Publicação do edital das chapas inscritas, 15 de março (Art. 6°);
Até 16 de março, prazo para entrega da listagem de votantes 
(Art.3° alínea II);
Até 18 de março, prazo para impugnação dos candidatos (Art. 7°);
Até 19 de março prazo para notificar impugnação dos candidatos 
(Art. 7° alínea II);
22 de março, termina prazo para recurso da impugnação (Art. 7° 
alínea III);
25 de março, Julgamento do recurso de impugnação (Art. 7° alí-
nea VI);
01 de abril, publicação do julgamento do recurso (Art. 7° alínea 
VII);
27 de abril, protestos e recursos;
03 de maio, divulgação do resultado das eleições.

A assembleia realizada no 
dia 03 de fevereiro na sede 
do Sindipetro em Santos e por 
videoconferência via Skype, 
para escolha da comissão elei-
toral para as eleições da nova 
Diretoria do Sindipetro do Lito-
ral Paulista triênio 2021/2024, 
aprovou por unanimidade, a 
escolha da chapa única, com-
posta pelos petroleiros Realino 
de Oliveira Júnior, Luiz Pereira 
da Costa Pinto, Edmilson de 
Campos Braga, Fernando Ma-
lingre Magan e Marcos Antonio 
Faria.

É importante salientar que 
o calendário pode sofrer alte-
rações por determinação da 
comissão eleitoral. O próximo 
passo para o processo eleito-
ral será a publicação do edital 
de Aviso das Eleições, que 
será disponibilizado em jornal 
local e boletim do Sindicato, 
conforme o Estatuto do Sindi-
petro-LP determina.

Maioria Absoluta dos votos 
válidos, 50% + (1 Art. 8º alí-
nea II).

É importante que os inte-
ressados em formar chapa 
leiam atentamente o estatuto 
e o regulamento, disponíveis 
na área restrita ao associa-

do em nosso site. É possível 
também ter acesso aos docu-
mentos na sede do Sindica-
to, em Santos, na Secretaria. 
Vale destacar que as datas 
poderão ser alteradas confor-
me solicitação da comissão 
eleitoral. 
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SINDIPETRO-LP RECEBE GRUPO DE APOSENTADOS 
PARA ESCLARECIMENTO DOS DESCONTOS DE AMS

DIREITOS

No dia 9 de fevereiro 
um grupo formado por 
cerca de 30 petroleiros 

e petroleiras aposentados es-
teve na sede do sindicato, em 
Santos, para cobrar esclare-
cimentos sobre os descontos 
abusivo feitos no pagamento 
do dia 25 de janeiro, que com-
prometeu a receita de boa par-
te dos assistidos.

Convidados a participar de 
uma roda de conversa com a 
diretoria do sindicato no audi-
tório, depois de explanarem 
sobre seus problemas finan-
ceiros causados pelos des-
contos, os diretores presentes 
puderam explicar as ações to-
madas assim que as notícias 
de descontos abusivos come-
çaram a chegar no sindicato.

Graças a ação dos sindicatos 
da FNP, que se reuniram com 
o RH três vezes, a empresa re-
conheceu o erro e se compro-
meteu a devolver 100% do que 
foi descontado em janeiro, co-
meçando com 60% no dia 10 
de fevereiro e os outros 40% 
até no máximo o dia 10 de 
março. Esse valor deverá ser 
pago futuramente, mas antes a 
empresa enviará relatório das 
dívidas que cada contribuinte 
tem com o Benefício Farmácia 
para só então negociar a forma 
de pagamento dos valores re-

presados.
É fato que o acordo coleti-

vo assinado no final do ano 
passado apresentava muitos 
ataques, principalmente com 
relação à AMS, o que foi am-
plamente apresentado pela 
diretoria do sindicato como 
principal motivo para rejeitar a 
proposta da empresa. Foram 
dezenas de textos, boletins fí-
sicos e eletrônicos, postagens 
nas redes sociais do sindicato 
(em grupos de Whatsapp, Fa-
cebook, Instagram) e “lives” em 
que o tema recorrente eram os 
ataques à AMS, contidos na 
proposta da empresa.

Tantos foram os argumentos 
contra a proposta de ACT da 
empresa, que a categoria das 
bases da FNP rejeitou o acor-
do. No entanto, com o indica-
tivo da FUP pela aceitação, 
suas bases aprovaram a pro-
posta da empresa.

Com apenas cinco sindicatos 
rejeitando a proposta de ACT, 
a categoria passou a ser as-

sediada pela empresa, que se 
valendo do fim da ultratividade, 
princípio que garantia a valida-
de do Acordo Coletivo de Tra-
balho, mesmo depois do fim 
da sua vigência e que foi enter-
rada pela reforma trabalhista, 
ameaçou retirar todos os direi-
tos da categoria, fazendo valer 
o que está na CLT. Diante do 
risco de ver cancelados todos 
os benefícios de nosso acordo 
coletivo, incluindo AMS, auxílio 
educacional, entre outros, sem 
os quais a vida dos petroleiros 
se tornaria muito mais difícil, a 
categoria optou por aprovar a 
proposta da empresa.

Mesmo assinando um ACT 
ruim, o que foi assinado jamais 
previu ou aprovou os descon-
tos abusivos feitos pela Pe-
trobrás no início do ano, tanto 
que a empresa irá ressarcir e 
negociar os descontos de ou-
tra forma.

Cabe aqui culpar a gestão 
bolsonarista no comando da 
Petrobrás, que se aproveitou 

do momento de pandemia 
para impor sua pauta e se 
recusou a atender o pedido 
da categoria por prorrogar o 
acordo coletivo por um ano, 
ou esperar pelo fim da pan-
demia para voltar a discutir o 
ACT.

Após as explicações da dire-
toria, o grupo propôs algumas 
ações que serão colocadas 
em prática em breve. Den-
tre elas, a realização de uma 
reunião ampliada, com os tra-
balhadores da ativa, aposen-
tados e pensionistas, para dis-
cutir formas de se construir a 
resistência em defesa da AMS 
e chamar um ato, em que se 
espera adesão nacional, com 
caravanas partindo de todo o 
Brasil, para protesto em frente 
ao Edise, no Rio de Janeiro.

O Sindipetro-LP é a casa do 
trabalhador e mantém as por-
tas sempre abertas para rece-
bê-los, unindo forças para de-
fender os direitos da categoria 
e em defesa da Petrobrás.



4

APAPE ESCLARECE DÚVIDAS SOBRE O QUE É O NOVO 
PLANO PETROS 3 DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

Prezados Associados da 
APAPE – Associação Nacio-
nal de Empregados e Ex-Em-
pregados das Empresas do 
Sistema Petrobras e Sucesso-
ras, Participantes e Assistidos 
da Petros.

As diversas solicitações 
apresentadas por associados 
informações recebidas pela 
APAPE sobre o que é o novo 
plano Petros 3 de contribuição 
definida, nos levou a apresen-
tar o que se segue.

É necessário lembrar das 
razões pelas quais devemos 
lutar para salvar os PPSP-NR 
e PPSP-R, devendo acompa-
nhar, junto aos nossos Conse-
lheiros Deliberativos e Fiscais 
da Petros (os eleitos), os refle-
xos que a migração de patri-
mônios entre os Planos possa 
afetar a liquidez dos Planos 
Petros do Sistema Petrobras 
– PPSPs (R e NR), que são os 
de benefício definido.

O PLANO PETROS 3 é 
um plano de previdência nos 
moldes dos oferecidos pelos 
bancos. Similar aos planos 
disponíveis no mercado, as 
contribuições (aportes ou con-
trapartidas) que a Petrobrás 

fará estão limitadas até um 
máximo do salário do partici-
pante, completamente enqua-
dradas no disposto na Resolu-
ção CGPAR nº 25/2018.

A partir do momento da apo-
sentadoria, nem os partici-
pantes nem a Petrobras farão 
mais contribuições. Só há sa-
ques.

Quem contribuiu durante a 
ativa, só fez aportes e nenhum 
saque. No Petros-3, cada par-
ticipante terá uma conta indi-
vidual. O valor do benefício da 
aposentadoria dependerá do 
saldo acumulado, recalculado 
anualmente em função do re-
sultado dos investimentos ad-
ministrados pela Petros.

Quem migrar para o novo 
plano também terá sua reser-
va matemática reduzida pela 
dedução do valor do plano de 
equacionamento e dos défi-
cits ainda não equacionados, 
além de poder resgatar 15% 
das suas reservas. Ou seja, 
vai continuar pagando o défi-
cit técnico

A Patrocinadora pagará a 
sua parte do déficit técnico 
que hoje lhe cabe, mas os re-
cursos apostados por ela de-

verão ficar nos PPSPs.
Ao migrarem, os participan-

tes assumirão todo o déficit 
técnico que hoje lhes é impu-
tado e os futuros de sua pou-
pança individual no Petros -3, 
sem mais direito de lutar para 
que as patrocinadoras res-
pondam financeiramente pe-
los prejuízos causados.

No entanto, isso não signifi-
cará a redução de seu bene-
fício de aposentadoria, pelo 
contrário, e é aí que reside o 
maior perigo. A ilusão de um 
benefício até maior poderá in-
duzir o participante a migrar 
para o Petros-3, onde poderá 
optar por receber seu benefí-
cio, não mais de forma vitalí-
cia, mas em 45, 40, 35, 30, 25, 
20, 15 ou até 10 anos. Mas 
essa opção significará duas 
realidades escondidas que 
levarão o participante a uma 
situação gravíssima e sem re-
torno.

A primeira é que o benefí-
cio, sendo percebido em me-
nor tempo, será majorado, de 
fato, mas esgotará mais rapi-
damente as suas reservas.

A segunda, ainda mais gra-
ve, é a possibilidade de res-

gatar 15% de suas reservas 
matemáticas e poder reduzir 
o tempo de percepção de seu 
benefício, o que agravará a 
situação de baixa liquidez em 
que os PPSP-NR e PPSP-R 
hoje vivem. E isso significará 
que o Plano terá que se des-
fazer de forma ainda mais rá-
pida os seus ativos, reduzindo 
drasticamente a sua rentabili-
dade e precipitando a sua sol-
vência.

Este tipo de plano de previ-
dência, como o PP-3, permite 
que as contribuições pessoais 
sejam deduzidas do imposto 
de renda, como nos demais 
planos da Petros: PPSP-R, 
PPSP-NR e Petros 2.

Essas deduções, eviden-
temente, não se aplicariam 
aos aposentados, pois não há 
contribuições na fase assisti-
da, apenas retiradas.

Como estímulo à migração, 
o participante poderá retirar 
até 15% de suas reservas 
no plano. Pode parecer um 
bônus oferecido pela Petros. 
Não é! O participante apenas 
estará adiantando o saque do 
seu patrimônio e, consequen-
temente, diminuindo o seu be-

ARTIGO

Baixe o aplicativo Sindipetro LP e fique por dentro 
do que acontece no Sindicato!  Aponte a câmera 
do seu celular para o QR CODE e instale já !                                             

Android                                                                     IOS 

                                            

Android                                                                     IOS 
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nefício mensal e agravando a 
situação de baixa liquidez do 
seu plano, como dissemos 
acima. Isso pode ser feito no 
momento da migração ou no 
momento da aposentadoria. 
Essa armadilha deve ser per-
cebida pelos participantes, 
pois, afinal, ninguém dá nada 
de graça.

Todos se lembram que, na 
“proposta de repactuação”, 
também ocorreu a tentação 
das “moedas”.

Para migrarem, os partici-
pantes terão que renunciar 
aos processos judiciais que 
movem contra o plano PPSP
-R ou PPSP-NR. Essa renún-
cia é uma desvantagem muito 
grande.

A clara desvantagem desta 
renúncia imposta será comen-
tada mais adiante.

O valor do benefício do Pe-
tros -3, além de não ser vitalí-
cio, sofrerá redução em caso 
de déficit técnico, e essa não 
é uma abordagem diferente 
das contribuições extras do 
PED atual para cobrir os dé-
ficits. A única diferença é que, 
nos PPSPs, as Patrocinado-
ras participarão sempre com 
50% e no Patros-3 o ônus é 
somente doa assistidos.

A má qualidade na gestão 
dos investimentos da Petros 
continuará pairando sobre o 
futuro dos empregados e apo-
sentados. No entanto, se nos 
PPSP-NR e PPSP-R esse 
risco é compartilhado por pa-
trocinadoras, participantes e 
assistidos, no Petros-3 esse 

risco cabe somente aos parti-
cipantes e assistidos.

Não há garantia alguma no 
sentido dos gestores   se com-
prometerem em “bater uma 
meta” relativa à rentabilidade 
do patrimônio de cada um. 
Nem tampouco, há mudan-
ça no Regulamento para que 
quem aderiu tenha mais parti-
cipação nas decisões sobre a 
escolha dos investimentos.

Nos PPSPs, há o compro-
misso de implantação de 
Comitê Gestor, no qual parti-
cipantes, assistidos e patro-
cinadores estarão represen-
tados, à semelhança do que 
existe em outros Planos admi-
nistrados pela Petros.

A contrapartida (contribui-
ção) da Petrobrás na fase ati-
va é, sem dúvida, uma van-
tagem do plano em relação 
aos oferecidos pelos bancos e 
seguradoras. Para os aposen-
tados e pensionistas que mi-
grarem para o Petros-3 essa 
vantagem não mais existirá. 
Não haverá mais aportes pe-
los assistidos ou pela empre-
sa.

Portanto, o Plano Petros-3 
se revela apenas como um 
programa de retirada do pa-
trimônio acumulado na conta, 
com descontos na conta de 
cada uma das contribuições 
para cobrir os déficits atuais. 
Não se enganem, porque é 
mais uma “oferta” do patronal.

Ganhos obtidos pelos inves-
timentos estão sujeitos a riscos 
e à má qualidade da Gestão 
da Petros. A diferença para os 
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PPSPs é na corresponsabili-
dade das patrocinadoras caso 
ocorra insubsistência patrimo-
nial para cobrir os compromis-
sos futuros. Isso não ocorre 
no Petros-3.

O processo de criação do 
PP-3 pela Petrobras na Pe-
tros, compara-se a uma retira-
da de patrocínio e não a uma 
“pura migração” entre planos. 
Essa diferença sutil, entretan-
to, é severa para nossa análi-
se. Pois, na migração, o Plano 
de origem (PPSP) segue ope-
racional, ainda que fechado 
ou em extinção, com todos os 

compromissos a serem cum-
pridos até o último assistido, 
inclusive pelas patrocinado-
ras, enquanto que no Petros 
-3 as patrocinadoras abando-
nam os Assistidos.

Na retirada de patrocínio 
isso não acontece. O Plano de 
origem é extinto e todos seus 
compromissos são extintos 
com ele.

Não há, em nossa avaliação, 
possibilidade de que os resul-
tados de futuros acordos de 
leniência conquistados pelos 
PPSP-NR e PPSP-R sejam 
carreados para o Petros-3, 

dado que os planos de origens 
não serão extintos. Essa hipó-
tese somente poderia ser fac-
tível se todos, absolutamente 
todos os participantes e assis-
tidos, migrassem, encerrando 
a operação dos planos de ori-
gem.

Até hoje, a Petros procrasti-
na a cobrança das maiores dí-
vidas da Petrobras. Esperar o 
quê da Petrobras e da Petros? 
No caso de haver renúncia à 
cobrança na justiça pelos par-
ticipantes, ou assistidos, é a 
aceitação formal por todos da 
totalidade dos prejuízos, sem 

qualquer questionamento das 
dívidas das patrocinadoras 
e sem qualquer solidarieda-
de das patrocinadoras naqui-
lo que seria comum entre as 
duas partes. Quem migrar, 
depois  poderá perder o direito 
de reclamar pelas dívidas das 
patrocinadoras e outros direi-
tos.

É sempre bom lembrar, por-
que ainda está bem vivo o 
exemplo do que aconteceu 
com relação à “repactuação” 
para os que se arrependeram 
e não puderam “desrepactu-
ar”.

No caso do Petros-3, a 
análise só recomenda a mi-
gração em situações trági-
cas ou mórbidas. Numa pri-
meira avaliação, o plano só 
é atraente para quem tiver 
uma grande necessidade de 
recursos financeiros, idade 
elevada ou saúde compro-
metida que justifique reti-
rar os 15% de sua reserva 
para tratar de emergências. 
Se sua expectativa de vida 
for baixa, a possibilidade 
de deixar o restante de sua 
reserva como herança tam-
bém pode ser um atrativo. 
Mas quem diria que a morte 
pode ser vantajosa?

Mas é importante que se 
diga que nem todos os gra-
ves problemas que vivemos 
em nossas vidas pessoais 

significarão a necessidade 
de uma medida tão extrema 
como essa. À exceção da 
morte, que é incontornável e 
não pede licença a ninguém, a 
maioria dos nossos problemas 
não carecem de uma medida 
tão grave como renunciar ao 
nosso plano de previdência 
PPSP. Nesses casos, os tais 
15% ou os tais atrativos são 
muito mais um canto da sereia 
do que uma oportunidade real. 
A maioria que faz esse tipo de 
opção somente descobre que 
errou quando é tarde demais 
para voltar atrás.

Chegamos a esse ponto 
na discussão de um plano 
de aposentadoria que aju-
damos a construir. Dinheiro 
nosso, manipulado dessa 
forma.

CONTINUANDO, PARA QUEM É 
INTERESSANTE O PETROS-3?

Na nossa opinião, a decisão mais indicada para os partici-
pantes e assistidos dos planos PPSP-R e PPSP-NR é:

1) Jamais migrar para o Petros 3;
2)  Continuar a luta na Justiça e com apoio político para que 

a Petrobras honre seus compromissos, pagando o que deve 
ao PPSP - Plano Petros do Sistema Petrobras; 

3) Apoiar as entidades de classe na execução das ações 
que lhes forem atribuídas.

CONCLUSÃO
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APÓS PRESSÃO, PETROS IRÁ RECALCULAR 
FÓRMULA DE ADIANTAMENTO DO 13°

CONQUISTA

A Petros divulgou em nota 
que alterou a forma do 
pagamento do adianta-

mento do abono anual (13º sa-
lário). A fórmula apresentada 
pela Petros é a que segue:

- (menos) 30% de descontos do 
Plano de Equacionamento do Dé-
ficit da Petros (PED) no 13°;

-(menos) 11% de contribuição 
normal;

- (menos) 13,59% de contri-
buição extra,

- (menos) até 27,5% do im-
posto de renda.

Com todos esses abatimentos 
(-30, -11, -13,59, -27,5), restou 
para recebimento 17,91% do 

valor total do 13° salário. Desse 
total (17,91%) a Petros optou 
por dividir em duas parcelas de 
8,955%, sendo a última a ser 
paga em novembro de 2021.

Diante da pressão dos sindica-
tos, a Petros emitirá novos con-
tracheques com uma nova forma 
de cálculo do adiantamento.

Com o aumento da margem 
consignável para 30% e os 
descontos que ultrapassam 
esse total, prejudicando inclusi-
ve o repasse de mensalidades 
das entidades, por iniciativa do 
Sindipetro-LP.

Para a FNP, a Petros, que 
adiantava 50% do valor bruto, 

sem os descontos descritos aci-
ma, deve manter desta forma.

Vale lembrar que os 30% des-
tinados ao PED fazem parte da 
proposta menos danosa, apro-
vada pela categoria em assem-
bleias em 2019, quando os pe-
troleiros decidiram pela fórmula 
de equacionamento elaborado 
pelo Fórum em Defesa dos Par-
ticipantes da Petros, composto 
por AMBEP, AEXAP, AEPET, 
FENASPE, FNP, GDPAPE, 
SINDMAR e FUP. Para os sin-
dicatos, também é importante 
que a Petros, antes de soltar o 
contracheque, passe informa-
ções claras e objetivas para os 

JUSTIÇA DETERMINA PAGAMENTO DE DESEMBARQUE 
O Sindipetro-LP conseguiu na 

Justiça condenação da Petrobrás 
para que pague o dia do desem-
barque aos trabalhadores das 
plataformas de Merluza e Mexi-
lhão. De acordo com a decisão, 
a empresa será obrigada a pagar 
0,5 dias para os trabalhadores das 
plataformas, pela jornada de 12 
horas, referente ao período que o 
trabalhador fica à disposição da 
empresa do trajeto por helicóptero, 
passando pelo desembarque, até 
chegar em sua casa. 

O processo foi vitorioso em pri-
meira instância e confirmada pelo 
Tribunal Regional do Trabalho de 
São Paulo (TRT). A Petrobrás en-

trou com recurso de revista, que foi 
indeferido, e interpôs novo recurso, 
nominado Agravo de Instrumento, 
também improvido no Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST). Desse 
indeferimento a empresa entrou 
com novo Agravo. Paralelamente 
a este Agravo no TST, iniciou-se a 
execução provisória nesse proces-
so, estando o processo atualmente 
em fase de cálculos.

Para o jurídico do Sindipetro-LP, 
que ganhou a ação em primeira 
e segunda instância, o pleno da 
corte não deve mudar de posição, 
mantendo a sentença favorável 
aos petroleiros. 

Para que possamos avançar nessa 

fase, precisamos habilitar de todos os 
petroleiros que trabalham ou traba-
lharam nas plataformas de Merluza e 
Mexilhão, para continuidade dos cál-
culos, a fim de que, caso confirmada 
a decisão anterior, em benefício do 
trabalhador do novo agravo, possa-
mos agilizar o recebimento desses 
créditos aos petroleiros.

Diante do andamento do proces-
so, iniciamos a execução provisória. 
No momento estão sendo analisa-
dos os cálculos apresentados pela 
empresa, por isso, reforçamos a 
importância de que todos os traba-
lhadores de Merluza e Mexilhão se 
apresentem para habilitação o mais 
rápido possível. vale destacar que 

MEXILHÃO E MERLUZA somente essas duas plataformas 
foram elencadas na ação porque 
na época do processo só tínhamos 
elas na nossa base. Com a deci-
são, as demais unidades de mar, 
abrangidas pela nossa base terri-
torial, posteriormente poderão ser 
contempladas com o pagamento 
correto do desembarque no holerite 
através de processo junto a justiça.

O contato pode ser feito pelo 
Whatsapp do jurídico do sindicato, 
pelo número (13) 9602-5133, des-
tacando no texto tratar-se de “DIA 
DO DESEMBARQUE”, ou pelo 
e-mail : petroleiros@coelhoadvo-
gados.adv.br, com “DIA DO DE-
SEMBARQUE”, seguido do nome, 
no assunto. Também é possível 
consulta presencialmente na sede 
em Santos, após agendamento 
prévio no (13) 3202-1100.

participantes, para que todos 
possam se organizar.

O impacto desse desconto foi 
maior aos trabalhadores devido 
as condições aceitas pela catego-
ria no acordo coletivo 2021/2022, 
que previa aumento da tabela do 
Grande Risco, da margem con-
signável de 13% para 30%, maior 
participação da categoria na 
AMS, com contribuição passando 
neste ano para 40/60 e indo para 
50/50 em 2022.

Nada disso foi levado em con-
sideração pela outra federação, 
que desmobilizou a categoria 
indicando aceitação em suas 
bases sem qualquer resistên-
cia, mesmo sabendo do acor-
do pré-existente em relação ao 
PED que já “garfaria” uma por-
ção vultuosa dos rendimentos 
dos assistidos, principalmente 
em relação ao 13°, deixando os 
aposentados em situação de 
vulnerabilidade.
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Por Eric Gil Dantas, econo-
mista do Ibeps e doutor em 
Ciência Política

A Secretaria Especial de De-
sestatização, Desinvestimen-
to e Mercados (SEDDM), do 
Ministério da Economia (ME), 
lançou um documento cha-
mado de “Relatório de Bene-
fícios das Empresas Estatais 
Federais”, que supostamente 
“informa o total de benefícios 
que cada estatal oferece aos 
funcionários, como abonos, 
adicionais, ausências autori-
zadas, auxílios e estabilida-
de, por exemplo. Além disso, 
traz informações relativas às 
maiores, menores e médias 
remunerações dos emprega-
dos e um detalhamento dos 
valores desembolsados com 
benefícios de assistência à 
saúde para cada trabalhador, 
por mês e ano”[1]. Obviamen-
te sabemos que o real objeti-
vo é muito menos sublime do 
que a equipe econômica de 
Guedes quer transpassar.

Como denuncia anonima-
mente um técnico do próprio 
ministério para o Correio Bra-
ziliense: “Para alguns técni-
cos do próprio governo, o rela-
tório foi feito para “confundir a 
opinião pública”. Isso porque, 

ARTIGO

no levantamento, os campos 
de cada estatal não são uni-
formes, “variam de acordo 
com o interesse”. Segundo 
um técnico do ministério, que 
não quis se identificar, “o re-
latório não tem consistência 
metodológica. E, no anúncio 
do governo, não existe nota 
técnica explicando os méto-
dos de apuração ou qual o 
período de aplicabilidade dos 
benefícios”.

Visivelmente é mais um do-
cumento para tentar desmo-
ralizar as estatais diante da 
população. Afinal de contas, 
mesmo com tantas tentati-
vas, as pesquisas de opinião 
de vários institutos mostram 
a persistência da população 
em ser contra as privatiza-
ções. Para um Datafolha, em 
2019, 67% da população era 
contra privatizações de um 
modo geral, sendo a Petro-
brás a empresa em que a re-
jeição é maior. Já para uma 
pesquisa publicada no dia 
1º deste mês, pelo Paraná 
Pesquisas, 50,3% é contra 
a privatização dos Correios, 
estatal que vem sendo alvo 
há anos de um plano de su-
cateamento e de campanhas 
negativas pesadas. Sabendo 
disto, o caminho continua a 

ser o de confundir a popula-
ção e investir ainda mais em 
campanhas negativas contra 
o patrimônio nacional, a fim 
de entregar ativos tão lucra-
tivos a amigos e clientes do 
ministro.

Neste texto não tratarei so-
bre cada estatal em si e o 

porquê cada dado – sem me-
todologia séria – apresentado 
pelo ME não se sustenta. Fo-
carei na questão da Petrobrás 
em si.

Como os leitores já sabem, 
a Petrobrás é a joia da coroa 
do plano de privatizações do 
governo. Afinal de contas, 

QUEM SÃO OS VERDADEIROS
PRIVILEGIADOS?
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a estatal é a maior empre-
sa do país em valor de mer-
cado (US$ 43,5 bi), a frente 
de grandes empresas como 
Vale (US$ 42,5 bi), Itaú (US$ 
41 bi), Bradesco (US$ 31,3), 
Banco do Brasil (US$ 14,7 bi) 
e JBS (US$ 11,7 bi) – levando 
em consideração os cálculos 
da Global 2000: The World’s 
Largest Public Companies, 
da Forbes.

Mas será que os trabalha-
dores da Petrobrás têm mui-
tos privilégios e ganham mais 
do que deveriam? Em 2018, 
o químico industrial da Petro-
brás, Marcelo Gauto, publicou 
em seu LinkedIn[2] um artigo 
muito interessante sobre o 
custo salarial que as princi-
pais petrolíferas que atuam 
no Brasil tiveram nos últimos 
anos. Vamos aqui atualizar 
os números de Gauto para 
2019 e modificar a relação 
feita, mostrando o gasto anu-
al por trabalhador, ao invés 
da proporção deste gasto em 
relação à receita operacional 
de cada empresa.

A metodologia utilizada é 
muito parecida com a de 
Gauto. Fui em cada relatório 
anual das cinco petrolíferas 
escolhidas no texto original, 
que são também as principais 
empresas do setor que atuam 
no Brasil, e pesquisei o gasto 
com salários e a quantidade 
de trabalhadores por ano. Fo-
ram considerados apenas o 
que as empresas contabiliza-
ram como salários (salários, 
wages, salaries e employees 

Tabela 01 – Valor gasto em salários (em US$), quantidade de trabalhadores e proporção salá-
rio anual por trabalhador – para o ano de 2019

costs). Isto é, podemos re-
finar ainda mais e comprar 
benefícios pagos entre as pe-
troleiras, mas isto ficará para 
outro momento.

Como podemos ver (gráfico 
1), a Petrobrás na verdade 
tem um gasto médio com os 
trabalhadores petroleiros bem 
abaixo do restante, ou mais 
especificamente um gasto 
médio 35% menor do que a 
das outras três empresas. 
Além disto, todas as outras 
empresas oferecem benefí-
cios parecidos com a Petro-
brás. A Total (a mais próxima 
do nosso caso na tabela), 
além de ter gasto US$ 733 
milhões em seguridade social 
para seus trabalhadores em 
2019, despendeu US$ 948 
milhões em pensões e outros 
tipos de benefícios previden-
ciários – além de ter mais pa-
gamentos variáveis aos seus 

trabalhadores. Assim como a 
Equinor despendeu US$ 446 
milhões em pensões.

O setor de petróleo e gás, 
em qualquer lugar do mundo, 
por ser uma atividade com 
uma rentabilidade muito su-
perior à média da economia, 
paga salários melhores aos 
seus funcionários, e isto é 
bom porque aumenta a renda 
do trabalho em contraponto 
a renda do capital. Além dis-
to, também é um setor – e 
no Brasil é um bom exemplo 
disto – com um sindicalismo 
bastante organizado, o que 
aumenta os custos de reti-
rada de direitos por parte da 
empresa.

Mas sabemos que a preocu-
pação do ME nada tem com 
as “desigualdades”. Guedes 
e cia. gostam do conto de fa-
das da meritocracia do setor 

privado, o local do reino da 
meritocracia e das “desigual-
dades justas”. O relatório cita 
que o intervalo de salários na 
Petrobrás é de R$ 1.510 a R$ 
106.189, com uma média de 
R$18.930. Mas não diz que 
quem ganha salários absur-
dos é apenas a alta cúpula 
da Petrobrás, como o salá-
rio do senhor Roberto Cas-
tello Branco, que ultrapassa 
os 100 mil reais e que ainda 
adiciona uns “por fora” para 
atingir algumas centenas de 
milhares a mais. Ou seja, se-
quer oferece outras medidas 
que não sejam distorcidas por 
estes altos salários (como po-
deria ser uma mediana). Mas 
o curioso é que isto ainda é fi-
chinha perto do setor privado.

Em um levantamento feito 
por um ex-diretor da Previ, 
Renato Chaves, com dados 
da Comissão de Valores Mo-

Fonte: Relatório anual de cada empresa [Elaboração própria]
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biliários (CVM), é possível 
verificar como funciona o rei-
no da meritocracia da inicia-
tiva privada. Segundo os da-
dos de empresas listadas na 
B3 (antiga Bovespa), CEOs 
(como chamam um presiden-
te ou um executivo-chefe de 
uma empresa) destas compa-
nhias ganham valores absur-
dos. Nas Lojas Americanas, 
um CEO ganha 663 vezes a 
mais do que o salário médio 
de um dos seus funcionários. 
Já no Pão de Açúcar, este nú-
mero é de 649 e na Magazine 
Luiza 526, como pode ser me-
lhor visualizado no gráfico 2. 

Isto acontece porque os sa-
lários desta alta cúpula das 
empresas privadas são ver-
dadeiros absurdos. O CEO do 
Itaú recebe R$ 52,06 milhões 
por ano da empresa, o da B3 
R$ 51,25 milhões e o do San-
tander R$ 45,32 milhões.

Quando falamos de empre-
sas estatais isto não ocorre, 
e com certeza gera grandes 
frustrações para representan-
tes do empresariado como o 
Castello Branco – ansioso por 
fazer o dever de casa com as 
privatizações para ser recom-
pensado pelo mercado com 
um bom emprego e um salário 
a altura dos grandes executi-
vos privados. Mas isto não é 
um problema, afinal de contas 
o que aumenta o “custo” no 
Brasil é salário de trabalhador, 
não de diretor milionário.

Isto lembra a discussão 
dos combates aos privilégios 

Gráfico 2 – Proporção dos salários de CEOs comparativamente a média do salário dos funcio-
nários da mesma companhia (2019)

Fonte: Renato Chaves com base nos formulários de referências das empresas[3]

com a Reforma Trabalhista e 
Administrativa. Na Reforma 
Trabalhista o privilegiado era 
o trabalhador que tinha uma 
carteira assinada, o alvo de 
Henrique Meirelles. Já no se-
gundo, tenta convencer que 
reduzir salário de professor 
de rede municipal, enfer-
meira de rede estadual ou 
de técnico-administrativo de 
universidade vai resolver os 
problemas, apesar de não to-
carem nas castas realmente 
privilegiadas, como juízes e 
promotores, que apesar de 
serem delegados para man-

ter a “Justiça”, são os primei-
ros a jogá-las no lixo com 
salários acima do teto cons-
titucional.

Não vamos deixar que este 
relatório sirva para o mesqui-
nho objetivo de meia dúzia 
de meninos da Faria Lima 
confundir a opinião pública. 
Continuaremos defendendo 
o valioso patrimônio brasilei-
ro contra o avanço dos inte-
resses privados!

[1] https://www.gov.br/
economia/pt-br/assuntos/

no t i c i as /2021 / feve re i ro /
minister io- lanca-relator io
-inedito-de-beneficios-das
-estatais-de-controle-direto-
da-uniao

[2] https://www.linkedin.
com/pulse/custo-de-salários
-e-benefícios-comparação
-bp-statoil-total-gauto

[3]https://g1.globo.com/eco-
nomia/noticia/2020/09/30/
no-brasil-ceo-de-empresa-
de-capital-aberto-ganha-em-
media-75-vezes-mais-que-
funcionarios.ghtml 
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FNP SOLICITA A SUSPENSÃO DE TODOS OS DESCONTOS DE PASSIVOS ATÉ 
QUE A EMPRESA TERMINE AS MELHORIAS NOS EXTRATOS DE COBRANÇA 

Em reunião no dia 18 de feve-
reiro, o RH da Petrobrás infor-
mou à Federação Nacional dos 
Petroleiros (FNP) que no dia 10 
de fevereiro estornou 60% dos 
descontos efetuados em rela-
ção ao saldo devedor do Bene-
fício Farmácia (BF). Os demais 
40% serão devolvidos no dia 25 
de fevereiro.  

Os representantes da empre-
sa reafirmaram a suspensão da 
cobrança do saldo devedor do 
Benefício Farmácia e disseram, 
mais uma vez, que os próximos 
descontos terão comunicados 
com antecedência, com um pra-
zo regulamentar mínimo de 30 
dias entre o comunicado da mu-
dança até a sua implantação.

A Petrobrás se comprometeu, 
de novo, em fazer melhorias 
na apresentação dos extratos 
(filtros por beneficiário e ano/
mês; saldos devedores segre-
gados do Benefício farmácia e 
da AMS, por seus respectivos 
subgrupos: reembolso/delivery 
e GR/PR, Escolha dirigida, /Pla-
no28). Tudo para que cada par-
ticipante possa saber ao certo 
o quanto recebeu de reembol-
sos, o que é devido e tem sido 
descontado em seus pagamen-
tos, e quando se tratar de saldo 

devedor, inclusive saiba da co-
brança parcelada, se for o caso.

Segundo o RH, essas me-
lhorias estão em andamento, 
sendo realizadas por uma equi-
pe denominada “força tarefa” a 
qual está trabalhando em três 
tópicos:

1) discriminar a origem de todo 
passivo;

2) definir o formato ideal para 
visualização deles e;

3) definir o meio de comunica-
ção ideal desses extratos para o 
público alvo.

Quanto ao reajuste de 12,5% 
sobre o custeio da AMS Grande 
Risco, a empresa vai aplicar a 
partir do dia 1º de março, con-
forme cláusula 31ª acordada no 
ACT 2020-2022, que remete ao 
índice Variação de Custo Mé-
dico-Hospitalar  - VCMH e que 
pode ser verificado no site do 
Instituto de Estudos de Saúde 
Suplementar: http://www.iess.
org.br

O RH deixou claro ainda que 
está à disposição para tratar de 
quaisquer casos excepcionais 
de descontos. Eles ainda escla-

AMS

receram que o acesso aos pro-
fissionais credenciados na AMS 
é feito por sistema eletrônico e 
que o meio impresso não faz 
parte dos planos da companhia.

De acordo com o RH, não 
há conflito de priorização de 
descontos da AMS, pois a PE-
TROS ratificou em carta, que 
ainda será enviada às entida-
des sindicais, que vai priorizar 
em sua folha de pagamentos 
os descontos relativos à AMS 
logo após os descontos de 
empréstimos. Outros descon-
tos serão efetuados só após 
essas duas priorizações. A 
FNP irá discutir com o jurídico 
de seus sindicatos a legalida-

de da medida.
A FNP informou que está 

elaborando uma proposta de 
parcelamento do passivo, jun-
tamente com os beneficiários, 
e vai entregar à empresa. No 
entanto, já informou que for-
mulará prazos maiores para as 
dívidas maiores.

Por fim a FNP solicitou a sus-
pensão de todos os descontos 
de passivos e não só daquele 
relativo ao BF, até que a empre-
sa termine sua tarefa de melho-
ria nos extratos de cobrança da 
AMS.

A companhia se prontificou 
em enviar, nos próximos dias, 
data da próxima reunião.

A FNP informou que está elaborando uma proposta de parcelamento do passivo, 
juntamente com os beneficiários, e vai entregar à empresa“
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AÇÃO ENTRA EM FASE DE CÁLCULO E JURÍDICO CONVOCA 
PETROLEIROS (AS) PARA FORNECER DOCUMENTAÇÃO

FERIADOS EM DOBRO

O Sindicato dos Petroleiros 
do Litoral Paulista, através 
do corpo jurídico, em ação 
que questionava o pagamen-
to dos feriados, conforme era 
feito até agosto de 2015, as-
segurou, por via judicial, o di-
reito aos feriados trabalhados 
acrescidos das horas normais. 
Os advogados também conse-
guiram garantir o repasse dos 
valores, desde setembro de 
2015 até dezembro de 2017, 
que não foram pagos.

O processo, nesse momen-
to, está na fase de cálculos, 
mas para que o pagamento 
do passivo seja referendado 
o juiz, responsável pelo pro-
cesso, determinou que petro-
leiros e petroleiras executem 
individualmente a ação já que 
esta não pode ser atrelada ao 
processo principal cujo autor 
é o Sindicato. Diante disso, o 
Departamento Jurídico do Sin-
dipetro solicita que a força de 
trabalho forneça, por via digi-
tal, os contracheques de se-
tembro de 2015 a dezembro 
de 2017 que constem feriados 
trabalhados. Além disso, será 
necessário assinar procura-
ção para que o Departamento 
Jurídico dê prosseguimento à 
ação.

O contato para tratar do 
envio da documentação e 

sanar dúvidas deve ser feito 
através do jurídico do sindi-
cato ou pelo whatsapp (13) 
99602 5133. Na mensagem 
deve constar o título “EXE-
CUÇÃO FERIADOS”. Além 
disso, também pode ser 
feito pelo e-mail petrolei-
ros@coelhoadvogados.adv.
br, ou presencialmente, em 
caso de extrema necessida-
de, através de agendamento 
na sede e subsede. A docu-
mentação necessária para o 
cálculo são os holerites de 
setembro de 2015 a dezem-
bro de 2017 que constem fe-
riados trabalhados

Outro ponto que é importan-
te destacar é que será discuti-
do também, através da justiça, 
é o pagamento dos feriados a 
partir do término do ACT 2017 

até a data atual, bem como, 
a implementação na folha de 
pagamento. Essa ação não 
implicará na execução ime-
diata dos feriados trabalhados 
durante a vigência do ACT 
2015/2017. O pagamento da 
ação deve iniciar imediata-
mente pelos beneficiados pela 
ação.

Vale salientar que a ação 
beneficia os trabalhadores 
e trabalhadoras que eram 
representados pelo Sindi-
petro-LP no período da sus-
pensão do direito que labo-
ram nas unidades: UTGCA, 
RPBC, UTE-EZR, os prédios 
de Santos e todas as plata-
formas. A ação não contem-
pla as bases da Transpetro 
porque ela foi feita somente 
contra a Petrobrás. O Sindi-

cato vai entrar com processo 
contra a subsidiária para tam-
bém requerer o retorno desse 
direito.

Entenda o caso
A ação para pagamento e 

retomada dos feriados em do-
bro foi movida em decorrência 
da supressão feita pelo RH da 
Petrobrás de forma unilateral. 
A gestão da empresa enten-
deu que com o fim da vigência 
do Acordo Coletivo de Traba-
lho 2013/ 2015 não deveria 
mais pagar a hora normal jun-
to aos feriados trabalhados.

Até o mês de agosto, da-
quele ano, a empresa pagava 
a remuneração mensal, mais 
a hora normal trabalhada e o 
adicional dos feriados. Depois 
disso, a gestão da Petrobrás 
entendeu que não deveria pa-
gar a hora normal já que paga-
va o adicional. Nessa época, 
ela alegava que o repasse era 
um erro de cálculos, mas para 
os advogados do Sindicato o 
pagamento era um benefício 
adquirido pelos trabalhadores, 
e que a alteração era gerava 
prejuízo para a força de traba-
lho. Além disso, a supressão 
do pagamento atacava o art. 
468 da CLT e Enunciado 51 
do Tribunal Superior do Tra-
balho (TST).

 


