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COM BAIXA ADESÃO, REPACTUAÇÃO SOFRE NOVO FIASCO
Mesmo com o novo processo de
repactuação, a parceria entre Petrobrás, Petros e FUP para retirar direitos dos petroleiros felizmente, mais
uma vez, naufragou.
Segundo informações divulgadas
pela Petros em seu site oficial, o novo
processo de repactuação teve a adesão
de apenas 12,12% do público-alvo que
a companhia visava atingir. No total,
aderiram à repactuação 2.647 participantes e assistidos, sendo que o total
de trabalhadores (entre ativos, aposentados e pensionistas) que poderiam repactuar era de 21.836 pessoas.
Levando em consideração apenas os
empregados da ativa, o percentual de
novos repactuados é ainda menor. Dos
4.636 petroleiros que poderiam repactuar, apenas 158 resolveram aderir ao
plano. Isso representa ínfimos 3,41%.
Dos 12.582 aposentados que poderiam repactuar, apenas 1.227 aceitaram
o Termo de Compromisso proposto
pela Petros. Isso representa 9,75 do
público que poderia ser atingido neste
setor da categoria.
Número superior de adesões foi

encontrado apenas entre as pensionistas. Neste segmento, a adesão foi
de 27,38% - das 4.602 pensionistas,
1.260 resolveram aderir ao plano.
Mesmo assim, ao contrário do que diz
a FUP, o número é pequeno e reflete, ainda, uma triste realidade dessas
companheiras: diante de um enforcamento financeiro crescente dessas
companheiras, que já amargam uma
defasagem salarial superior a 40%,
somadas aos 17 anos sem aumento
real, uma parcela dessas aposentadas
sucumbiu à repactuação por conta
dos R$ 15 mil, dados sob forma de
“incentivo”. Entretanto, todos sabem
que se trata de uma espécie de indenização, já que o participante/assistido
está abrindo mão de direitos.
RH TENTA ESCONDER O FIASCO
O prazo para novas adesões acabou em 11 de outubro e, curiosamente, o RH da empresa, que tanta
propaganda fez do novo processo
em seu site para os empregados,
nem mesmo se deu ao trabalho de
divulgar os números finais. Proval-

vemente, porque a campanha foi um
fiasco. Toda a propaganda na internet, com cartilhas e vídeos, além das
correspondência via Correios, foram
insuficientes para o triunvirato Petrobrás/Petros/FUP chegar ao seu
objetivo: romper definitivamente o
vínculo do assistido, do aposentado
e da pensionista com a Petrobrás.
A MENTIRA PERMANECE
Durante o primeiro processo de
repactuação, ainda em 2006, a companhia havia afirmado com todas as
letras que a Repactuação seria validada apenas se houvesse adesão de
95% dos participantes. Evidentemente, isso não ocorreu e, diante desse
cenário desfavorável, a FUP insistiu
e pediu uma nova campanha. Então,
em 2007 foi feito um novo processo,
que fracassou neste objetivo. Agora,
em 2012, mais uma vez a campanha
é derrotada.
Este resultado demonstra o amadurecimento da categoria. Os petroleiros não se enganam: repactuar é
abrir mão de direitos.

DIA 15/12, 14H, ÚLTIMA REUNIÃO DO ANO. COMPAREÇA!
APÓS PALESTRA DO GRUPO ESPERANÇA, QUE CONTARÁ COM TESTE DE HEPATITE (B e C),
SERÁ REALIZADO UM CHURRASCO DE CONFRATERNIZAÇÃO. VENHA!
APROVEITAREMOS A OCASIÃO PARA FAZER UM BALANÇO DE 2012 E APONTAR OS RUMOS DO PRÓXIMO ANO

FATOR PREVIDENCIÁRIO

Câmara pode votar alteração ainda em novembro
O Presidente da Câmara dos Deputados Marco Maia (PT/RS), colocou
para entrar em pauta entre os dias 20
e 23 de novembro o fim do Fator Previdenciário. O projeto de autoria do senador Paulo Paim prevê o retorno do
cálculo da aposentadoria através da
média das 36 últimas contribuições.
O fator previdenciário, criado no
governo FHC, estabeleceu esse redutor
que leva em conta a idade em que o trabalhador se aposenta e a expectativa de
vida da população. Quanto menos idade o trabalhador tem quando atinge o
tempo de contribuição exigido (30 anos
para mulheres e 35 para homens), menor é o valor da aposentadoria.

aprovado em 2009, mas foi vetado
pelo então presidente Lula. Agora, com
o aval das centrais sindicais governistas, o tema retorna e o planalto deve
apresentar uma contraproposta para
referendar o fim do fator previdenciário. O grande problema é que em seu
lugar entraria a fórmula chamada de
fator 85/95. Esta fórmula impõe que a
soma da idade com o tempo de contribuição atinja o total de 85 anos para as
mulheres e 95 anos para os homens.
Sem dúvida nenhuma, o fator
previdenciário foi um ataque à aposentadoria e os trabalhadores devem
lutar para acabar com ele. Entretanto,
o governo vai colocar em seu lugar
uma fórmula que significará mais um
FATOR 85/95 É UM ENGODO
ataque, em especial para aqueles que
O fim do fator previdenciário já foi começaram a trabalhar mais cedo.

GRUPO ESPERANÇA EM DESTAQUE
ONG ganha outdoor na entrada da cidade para divulgar e ampliar
luta travada contra Hepatites B e C na Baixada Santista
O Grupo Esperança, ONG que se
transformou referência na luta contra
as Hepatites B e C, ganhou um reforço de peso para ampliar a divulgação
do seu trabalho: um outdoor na entrada da Cidade, localizado no Estacionamento do Sindipetro-LP, que
concedeu o espaço para apoiar uma

causa mais do que justa. A propaganda incentiva a testagem sorológica
para as Hepatites B e C e visa conscientizar a população sobre os riscos
à saúde que a doença pode oferecer
e promover o diagnóstico precoce
no Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA..

CONGRESSO DA FENASPE

Acontece entre os dias 21 e 23 de novembro o V Congresso da Fenaspe (Federação
Nacional das Associações de Aposentados
da Petrobrás). Aposentados e pensionistas
precisam se manter firmes na luta contra a
perda de direitos, uma ameaça constante.
Desmascarar junto aos petroleiros o engodo da repactuação é um dos desafios
assim como construir a solidariedade entre ativos e aposentados, única forma de
superar os constantes ataques aos direitos de petroleiros e demais trabalhadores.
O VI Congresso Nacional da Fenaspe será
em Duque da Caxias (RJ), na sede da Astape/RJ“ Avenida Presidente Kennedy, nº
1995, 4º andar.

MENSALÃO E PREVIDÊNCIA

Com base na tese de que houve compra de votos no caso do mensalão, o juiz
Geraldo Claret de Arantes decidiu anular
os efeitos da Reforma Previdenciária de
2003 e restituir o benefício integral da
viúva de um pensionista. A sentença é
uma das primeiras a citar textualmente o
julgamento da Ação Penal 470, no qual
a maioria dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) considerou que
parlamentares da base aliada ao primeiro
governo do ex-presidente Lula receberam somas em dinheiro para apoiar os
projetos da situação. O juiz entendeu que
a aprovação da Emenda Constitucional
41/2003 possui um “vício de decoro parlamentar” que “macula de forma irreversível” a Reforma da Previdência e “destrói o sistema de garantias fundamentais
do Estado Democrático de Direito”.

CAPOEIRA NO SINDICATO

No dia 30 de novembro, das 20 às
22h, o Sindicato oferece aos associados
uma aula gratuita de capoeira. Ainda em
caráter experimental, a aula servirá para
que os interessados tenham o primeiro
contato com o esporte. Mais informações
por meio do telefone: 3221.2336

Fachada do Edifício-Sede da Petrobrás, no RJ

FNP SEGUE COBRANDO POSIÇÃO DA PETROBRÁS/PETROS
SOBRE POSSÍVEL EXTINÇÃO DO CONVÊNIO PRISMA
Pensões sobre o assunto. De acordo
com Diego Hernandes, presidente
do Conselho da Petros, a Petrobrás
conseguiu em reunião com o INSS a
prorrogação do convênio até janeiro
de 2013.
Como medida imediata acertada
entre as partes, foi fechada a for-

“

A necessidade de
solucionar esta questão é
urgente, pois traria prejuízos
e transtornos para a Petros,
trabalhadores e sindicatos

“

Desde abril deste ano, quando o
INSS eliminou uma série de convênios para concessão de pagamentos
e benefícios, dentre eles o firmado
com a BR Distribuidora, a FNP vem
cobrando da Petrobrás uma posição
sobre o convênio conhecido como
Prisma, firmado entre Petrobrás e
INSS desde 1984.
Na época, a companhia afirmou
que iria verificar a informação, mas
não respondeu à solicitação da FNP.
Diante disso, os dirigentes sindicais
voltaram a cobrar da empresa, dessa vez durante uma negociação da
campanha reivindicatória, o esclarecimento já cobrado anteriormente
sobre um possível rompimento do
convênio Prisma.
Dessa vez, a Petrobrás confirmou
que o INSS iria eliminar a parceria
em junho, sob a alegação de que
havia informatizado o seu sistema
de benefícios. Diante disso, sugeriu
que Petrobrás e Petros adotassem a
mesma medida. Na última reunião do
Conselho da Petros, realizada no dia
31 de outubro, os conselheiros eleitos da Petros cobraram, formalmente, um posicionamento do Fundo de

mação de uma comissão com integrantes da Direção da Fundação e
Conselheiros Eleitos da Petros para
viabilizar a prorrogação do convênio
por mais um ano. Neste caso, para
garantir este pleito, não está descartado o deslocamento desta comissão
até Brasília para solicitar esse novo
prazo diretamente ao INSS ou, até
mesmo, ao Governo. Além disso, ficou acertada a criação de um comitê

interno para viabilizar a criação de
um convênio próprio entre Petrobrás
e Petros. O prazo de um ano visa justamente possibilitar a criação de um
convênio próprio.
A necessidade de solucionar esta
questão é urgente, uma vez que traria
prejuízos e transtornos para a Petros,
trabalhadores e sindicatos. O fim do
convênio iria gerar diversos impactos
negativos, dentre eles a necessidade
de emissão de boletos para uma série
de descontos que hoje são feitos automaticamente como os empréstimos e
mensalidades dos clubes, da AMS, de
associações e sindicatos. Além disso,
a maioria dos aposentados e pensionistas, que são os assistidos com os
menores benefícios, seria diretamente
prejudicada, pois ficaria sem margem
consignável suficiente para a obtenção
de empréstimos.
Nas próximas reuniões, a FNP voltará a cobrar um posicionamento da
Petrobrás, pois entende que a companhia tem plenas condições e poderes
de recorrer ao INSS e ao Governo para
manter o convênio, evitando dessa
forma prejuízos a todos (Petros, trabalhadores e entidades de classe).

FORA Diego Hernandes!

FNP EXIGE EXONERAÇÃO DE DIEGO HERNANDES

Homem-forte do RH, Diego é um dos mentores da repactuação
e mantém discriminação contra aposentados e pensio nistas

A

FNP encaminhou uma carta
à Presidência da República
e da Petrobrás solicitando a exoneração de Diego
Hernandes da Chefia de Recursos
Humanos da companhia e da presidência do Conselho Deliberativo da
Petros.
Esta ação iniciou a campanha
“Fora Diego Hernandes”. Os petroleiros exigem a saída do gerente de
RH pelo desgaste da relação com a
categoria e a Federação.
Hernandes teve papel protagonista na “Repactuação” no Plano
Petros, que trouxe inúmeros malefícios à categoria - em especial aos
aposentados. “Diego foi à maioria
dos auditórios da companhia para
iludir e mentir aos trabalhadores usando dinheiro para comprar
consciências. Chegou a afirmar, em
documentos oficiais da companhia,
que a repactuação só iria à frente
com 95% de adesões, caso contrário seria cancelado o processo.
Conseguiu 53% de adesões e na
maior cara de pau deu continuidade
ao processo a pedido da FUP”, relata a FNP no Ofício.
A carta ainda denuncia outras
práticas nocivas do diretor da estatal petroleira: “O PCAC, também
obra de Diego, foi imposto à categoria. Avançou em algumas poucas situações, manteve distorções
inúmeras e Diego se nega a rever

o processo. Na AMS, Diego criou
a figura das negativas, o que tem
resultado na morte de vários trabalhadores. Se refere ao tratamento
no grande risco, no qual todos os
trabalhadores pagam um seguro e
na hora de utilizar recebe a negativa. Os aposentados que tiveram
seu contrato desrespeitado, inicialmente no governo FHC, e no governo Lula, Diego manteve a mesma discriminação. Pelo contrato
oneroso, dos trabalhadores com
a Petrobrás/Petros, os petroleiros
aposentados teriam direito a receber até 90% do que receberiam se
estivessem na ativa.”
Além disso, Hernandes favorece
dentro do movimento sindical a sua
aliada, a FUP. O RH não cita a FNP

e denomina a entidade como “os 5
sindicatos”. Foi na gestão de Diego
que se criou a figura de duas mesas
de negociação. O documento enviado à presidenta Dilma Rousseff
aponta diversos privilégios garantidos à FUP pelo gerente de RH. “Na
maioria das negociações, quando
a FNP recebe a proposta - seja de
ACT, PLR ou qualquer outra -, a
FUP já recebeu antecipadamente e
a mesma já é de conhecimento de
toda a categoria. Reclamamos sempre e a prática continua a mesma.
Enquanto a FUP tem 18 trabalhadores liberados para o trabalho sindical, a FNP, não possui nenhuma
liberação. Inúmeras denúncias envolvem o nome de Diego, mas não
queremos entrar nessa seara.”

