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PREVIDÊNCIA

Em uma decisão absurda, o STF prejudicou milhões de aposentados (as) e
pensionistas que ainda não entraram
na justiça com ações de revisão dos
seus benefícios junto ao INSS. Infelizmente, aposentados (as) e pensionistas perderam o direito de ingressar
com essas ações, caso a concessão do
seu benefício tenha ocorrido há mais
de 10 anos, a exemplo das ações de
revisão devido a correção da ORTN e
da URV e o tempo do chamado “buraco negro”, dentre outras, cujo seu
período de cálculo já tenha ocorrido
há mais de dez anos.
Esse fato lamentável ocorreu porque o Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu que é constitucional o prazo
decadencial de dez anos, previsto no
caput do artigo 103 da Lei de Benefícios,
introduzido pela Medida Provisória no.
1.523-9, de 27.6.1997.
Devido a essa absurda decisão do
STF, aposentado(a)s e respectiva (o)s
pensionistas somente poderão ajuizar
ações previdenciárias, para revisar o
benefício inicial, no prazo máximo de
10 anos, após a sua concessão ou da

LAZER

DIVULGAÇÃO

STF prejudica aposentados
e pensionistas do INSS

sua negativa, pelo órgão previdenciário. Antes não havia prazo de validade.
O fato é que, com essa decisão, o
STF inviabilizou diversas ações que
aposentado(a)s e pensionistas ainda
poderiam ingressar na justiça. Para saber quais são essas ações, leia a tabela
na página 2.
Desta forma, aposentado(a)s e
pensionistas devem redobrar a sua
atenção aos ataques que seus direitos
e seus benefícios estão sofrendo, neste
momento e, por isso, devem ingressar

Página 2

Aposentados e pensionistas participam de excursão
a Aracaju

com suas ações judiciais, o mais rápido
possível, para não serem prejudicados
pelo prazo que agora é de 10 anos.
Diante desses fatos, alertamos também para que aposentado(a)s e pensionistas não se deixem enganar pelos
advogados e outros espertalhões que
estão fazendo promessas de melhoria
nos seus benefícios, através de ações
judiciais, que agora, após essa decisão
do STF, já estão prescritas, mediante
o pagamento antecipado de valores.
Muito cuidado para não cair na lábia

TERMO DO ACT

desses malandros e maus profissionais
e acabar gastando suas poucas economias em processos judiciais que serão
extintos.
Qualquer dúvida, procurem a assessoria jurídica do Sindipetro Bahia.
Lembre-se que o seu Sindicato é realmente quem defende seus direitos e
interesses e não aqueles que buscam,
apenas, ganhar o seu suado dinheirinho, cobrando, antecipadamente, o
pagamento de despesas com ações
judiciais desnecessárias e inúteis.

Página 3

Petrobrás não avança nas negociações e não repactuados
continuam sem reajuste
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EXCURSÃO CULTURAL

Ações e período de cálculo
Após as mudanças feitas pelo STF e que prejudicaram milhões de
aposentados e pensionistas em todo o Brasil, acompanhe abaixo
as ações de revisão dos benefícios junto ao INSS e o seu período de
cálculo e saiba se ainda dá tempo de ingressar na justiça para pleitear
a revisão.
Período de concessão
do benefício

Ações que perderam o prazo
Correção da URV

01/03/94 à 28/02/97

Correção da ORTN

Até 05/10/88

Adicional por sequela de
acidente do trabalho

Até 27/04/95

Revisão do auxílio por
acidente de trabalho

Na data da concessão

Restabelecimento do auxílio
por acidente de trabalho

Na data da concessão

Revisão do auxílio doença
(Medida Provisória 242)

26/03/2005 à 01/07/05

Índice integral no 1º reajuste
da aposentadoria invalidez

Após 28/04/95

Aumento em 25% na aposentadoria
por invalidez

Na data da concessão

Revisão do menor e maior valor
do teto de benefício

30/10/79 à 05/10/88

Aposentadoria Especial

Na data da concessão

Revisão para inclusão do tempo
Especial e doTempo de serviço

Na data da concessão

Revisão do artigo 58 da ADCT

Até abril/1999

Buraco Verde

05/04/91 a 31/12/93

Buraco Negro (inclusão do INPC)

05/04/91 a 31/12/93

Nova Revisão pelo teto de benefício
(decisão da Turma Nacional do TST)

05/10/88 a 15/12/98

Fator Previdenciário (Reajuste de
39,10% ou 42,5%)

A partir de 12/03/98

Revisão para inclusão de tempo de
serviço decorrente de ação trabalhista

Após decisão judicial

Revisão para inclusão do período
pago como autônomo
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Até 04/10/88

Revisão do beneficio de invalidez
(Art.29-Lei 8.213/91)

E

Sindipetro Bahia leva
aposentados e pensionistas
para conhecer Aracaju

23/11/99 a 23/12/04

T

E

Jornal dos Trabalhadores Aposentados
e Pensionistas do Sistema Petrobrás
Sindipetro Bahia

Depois das excursões culturais de Caldas de Cipó, Paulo Afonso, Quilombo
de São Francisco do Paraguaçu (Cachoeira) e Porto Seguro, o Setor de Seguridade e Políticas Sociais do Sindipetro Bahia realizou mais uma excursão,
a última de 2016, dessa vez à capital
sergipana, Aracaju, entre os dias 18 e
20 de novembro.
Segundo o diretor Francisco Ramos, mais conhecido como Chicão,
aposentados e pensionistas das cidades de Mata de São João, Pojuca, Catu
e Alagoinhas conheceram as belezas
da capital sergipana nos passeios realizados, com bastante confraternização
entre seus integrantes.
Em Aracaju, a delegação ficou hospedada no Hotel Go Inn e foi acompanhada por um guia turístico na visita ao
Cânion do Rio São Francisco, na Hidrelétrica de Xingó, o mesmo acontecendo
no passeio turístico na capital sergipana.

Rua Boulevard América 55, Jardim Baiano, SSA/BA,
CEP 40050-320 – Tel.: 71 3034-9313
E-mail: imprensa@sindipetroba.org.br
Site: www.sindipetroba.org.br

A viagem contemplou 40 pessoas,
em ônibus executivo da Águia Branca,
com serviço de bordo, que saiu na sexta, dia 18, às 7h, do Iguatemi, retornando
a Salvador na tarde de domingo, dia 20.
Para realizar a excursão, o sindicato
pagou 70% de todos os custos da viagem, enquanto cada associado colaborou com 30%. Desta forma, o associado gastou, apenas, R$ 267,00; para
quem levou acompanhante, o custo
total foi de somente de R$ 432,00.
O diretor Francisco Ramos (Chicão)
aproveita para informar que o Setor
de Seguridade já está organizando as
próximas excursões que serão realizadas em 2017, incluindo outras cidades
onde residem nossos associados, e outros destinos. Se agende e participe! A
inscrição será por ordem de chegada,
sendo que a prioridade é para os associados que ainda não participaram de
nenhuma excursão.

Diretores de Imprensa: Leonardo Urpia e Paulo César Martin
Textos e Edição: Alberto Sobral e Carol de Athayde
Editoração: Márcio Klaudat
Tiragem: 6.000 exemplares – Gráfica: Visiongraf
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NOSSOS REPRESENTANTES

Olga Natalita da Costa de Souza, mais
conhecida como “dona Olga”, é um
exemplo para toda a militância sindical.
Ela começou sua ação como militante
no antigo STIEP-Bahia, faz 27 anos e
nesse período construiu uma história
de luta e participação com amor, dedicação e certeza de que o sindicato é a
casa do trabalhador.
“Entrei como militante, depois passei a delegada e atualmente faço parte
da direção. Sempre gostei de participar
das reuniões, das lutas e greves da categoria. Estou sempre pronta e ativa
quando o sindicato precisa do meu
trabalho”.
Segundo Olga, todos os trabalhadores, em especial aqueles que se
aposentam, deveriam ser filiados, para
fortalecer o sindicato em suas lutas. Ela
ressalta que “todos têm direitos garantidos aqui, porque é muito bom quando
os associados precisam de um auxilio
ou de esclarecimentos e podem contar
com o apoio da assessoria jurídica e o

apoio da assistência social, entre outros
serviços”.
“Dona Olga”, que já completou 75
anos, é pensionista há 44 anos e está
em seu primeiro mandato na atual diretoria, no Setor de Seguridade e Políticas Sociais do Sindipetro-BA, representando os aposentados e pensionistas.
Neste setor, diz ela, “são tratadas
as conquistas sindicais como o Benefício Farmácia, o pagamento dos níveis
2004, 2005 e 2006, além de outros
processos que a assessoria jurídica do
Sindipetro Bahia cuida no judiciário”.
Assim como Olga, as pensionistas
Célia Maria Mesquita, 53 anos, que
atua na subsede de São Sebastião do
Passé, representando os aposentados
e pensionistas, e Maria José Leiro Leite,
71 anos, que atua na subsede de Pojuca,
são duas mulheres que também fazem
parte da luta sindical na diretoria do
Sindipetro Bahia.
Célia Maria e Maria José ressaltam a
importância de todos serem filiados ao

SINDICATO

Conheça as pensionistas que
são diretoras do Sindipetro Bahia

sindicato e estão sempre em atividade,
principalmente nessas subsedes, sempre procurando atender aos aposentados e pensionistas da região, da melhor
maneira possível.
As duas mantém contato permanente com a assessoria jurídica e os
demais diretores do Sindicato, para
saber como estão os processos, principalmente referente aos níveis, e para
repassar as informações aos associados, sobre o Benefício Farmácia, uma

conquista da FUP e seus sindicatos
filiados, AMS, Petros e outros direitos
que estão no Acordo Coletivo assinado
com a Petrobrás e suas Subsidiárias.
Além disso, elas visitam, regulamente,
em suas casas, aqueles que não podem
comparecer às subsedes.
As pensionistas Olga Natalita, Célia
Maria e Maria José são exemplos a serem seguidos e o Sindipetro Bahia tem
muito orgulho de contar com o trabalho e a dedicação delas.

TERMO DO ACT

Com impasse não repactuados
continuam sem reajuste
Apesar da nova proposta apresentada
pela Petrobrás o impasse continua. Na
última rodada de negociação, no dia
29/11, a empresa apresentou, segundo ela mesma, a sua última proposta,
mantendo o reajuste em 6% no salário básico e na RMNR, retroativo a
setembro de 2016, acrescido de 2,8%
em fevereiro, sem retroatividade. Anteriormente, no dia 17/11, a companhia
havia feito uma proposta semelhante, mas com o acréscimo de 2,8% sem

retroatividade sendo pago em março.
Mas a empresa continua insistindo em
trazer para a discussão assuntos que
não fazem parte do Termo Aditivo do
ACT. Apesar de ter retirado sua proposta de redução da remuneração das
horas extras, propondo a criação de
um grupo de trabalho específico para
debater o assunto, a Petrobrás manteve a proposta original de redução
de jornada com redução de salário.
Além disso, passado mais de um ano

do compromisso assumido de implantação do ATS para os trabalhadores da Fafen-PR, nenhuma ação
efetiva foi encaminhada pela Petrobrás no sentido de cumprir o que
foi acordado em novembro de 2015.
Diante do exposto, em reunião na
quinta-feira, 01/12, o Conselho Deliberativo da FUP definiu que só irá submeter qualquer proposta para avaliação da categoria, após a diretoria
da Araucária Nitrogenados aprovar,

sem condicionantes, o acordo de implementação do ATS da Fafen-PR, e,
além disso, a Petrobrás remeter para
a Comissão de Regimes sua proposição de reduzir jornada com redução
de salários, um debate que sequer foi
feito de forma ampla com a categoria.
Infelizmente, os aposentados e pensionistas que não repactuaram continuam sem receber o reajuste salarial,
enquanto não houver avanços nas
negociações.
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CARAVANA DA INFORMAÇÃO

Confira o calendário das próximas reuniões
CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO MÊS DE NOVEMBRO 2016
HORA

CIDADE

LOCAL

Terça – 06/12

10 horas

Madre de Deus

Subsede do Sindipetro Bahia

Quarta – 07/12

10 horas

São Francisco

Subsede do Sindipetro Bahia

Quinta – 08/12

10 horas

Santo Amaro

Lira Filarmônica - R. Conselheiro Paranhos 4, Centro

Sexta – 09/12

10 horas

Salvador

Espaço Show de Bola - R. Natuba nº 1, Pernanbués

Sábado – 10/12

10 horas

Serrinha

Subsede do Sindipetro Bahia

Terça – 13/12

10 horas

Pojuca

Subsede do Sindipetro Bahia

Quarta – 14/12

10 horas

Entre Rios

Subsede do Sindipetro Bahia

Quinta – 15/12

10 horas

Mata de S. João

Subsede do Sindipetro Bahia

Sexta – 16/12

10 horas

Salvador

Cerimonial Ramos - 1ª Trv. Domingos Pires, Periperi

Sábado – 17/12

10 horas

Lauro de Freitas Buraquinho-Mais Hotel

Catu

Alagoinhas

* Assuntos das reuniões: Benefício Farmácia, Acordo Coletivo, Níveis 2004, 2005 e 2006,
Imposto de Renda, Plano Petros 1 e PL-83.
Salvador

Feliz Natal e que 2017 seja repleto
de conquistas, paz e saúde!
O Sindipetro Bahia encerra o ano de 2016 com a grata sensação de dever cumprido
com a família dos aposentados e pensionistas. Lutamos juntos em várias frentes e
realizamos a caravana da informação, oportunidade em que nos conhecemos ainda
mais e estreitamos os laços da solidariedade e fraternidade. E que em 2017 tenhamos
mais unidade e força para que os trabalhadores consigam melhorar a vida do povo
brasileiro e derrotar o governo golpista de Temer.
Foi um ano difícil, mas tivemos conquistas. A continuidade do pagamento dos níveis
2004, 2005 e 2006 e o reembolso, com efeito retroativo - setembro/2015 a agosto/2016
- dos gastos com os medicamentos do Benefício Farmácia são dois exemplos.
Continuaremos na luta em 2017! E que o espírito guerreiro dos aposentados e
pensionistas petroleiros se mantenha sempre vivo e alerta, com a certeza de que
aposentados e pensionistas se aposentam do trabalho, jamais da luta.

SINDICATO
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