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FUP e Sindipetro Bahia buscam solução para 
substituir o equacionamento do PP1.

Entenda como aplicar o Preço Máximo ao 
Consumidor (PMC), no novo desconto do Beneficio 
Farmácia.

Página 4Encarte

Justiça finalmente notifica a PETROS para suspender 
os descontos do Equacionamento do PP1

nº59

A Petros finalmente foi notificada 
pela justiça da decisão proferida pela ju-
íza da 7a Vara Cível e Comercial de Salva-
dor, que impõe à Fundação a obrigação 
de limitar o equacionamento ao exce-
dente do limite técnico. Apesar disso a 
PETROS, nesses casos, tem suspendido 
integralmente, a atual forma de cobran-
ça do equacionamento.

A decisão correta só foi divulgada na 
segunda-feira, 09/07, no Diário Eletrôni-
co do Tribunal de Justiça da Bahia, pas-
sando a valer como notificação, de acor-
do com o artigo 4º da Lei 11.419/2006, na 
terça-feira, 10/07. 

Na sentença, a juíza manteve o seu 
despacho inicial, esclarecendo que a de-

cisão vale para todos os participantes e 
assistidos, sindicalizados ou não, resi-
dentes no território da Bahia.

O atraso na publicação da decisão se 
deu devido a um equivoco da justiça que 
havia publicado no Diário Oficial a notifi-
cação errada, ao invés de haver publica-
do a última sentença da juíza que ordena 
a suspensão do equacionamento o que 
só foi corrigido agora.

A assessoria jurídica do Sindipetro 
acompanhou diariamente essa questão, 
com idas frequentes dos advogados à 
Justiça, contestando o motivo da deci-
são liminar proferida no dia 14/06, não 
ter sido publicada.

O Sindipetro acompanhará se agora, 

após a formal notificação, a Fundação irá 
cumprir definitivamente a decisão para 
suspender o equacionamento, bem 
como a devolução dos valores retroati-
vos desde a primeira decisão, em março. 

Caso isso não ocorra, a assessoria 
jurídica do Sindicato peticionara ao Ju-
ízo, a devolução desses valores, a fim de 
garantir respeito à decisão da Justiça e 
à categoria.

Nas reuniões do Conselho Delibera-
tivo da Petros, nosso Conselheiro eleito, 
Paulo César Martin (PC), vem cobrando 
o cumprimento das decisões judiciais, 
inclusive quanto a devolução do dinhei-
ro cobrado dos participantes e assisti-
dos, desde a primeira decisão.

Os advogados da Fundação certa-
mente irão recorrer, por isso é muito im-
portante que a categoria mantenha-se 
filiada para fortalecer a luta da entidade 
e se proteger em caso de uma mudança 
que possa vir a restringir aos sócios o 
efeito da liminar.

Caso a direção da Petros utilize de 
novos artifícios jurídicos para protelar 
a decisão judicial, novas medidas judi-
ciais serão implementadas pela direção 
do Sindicato, para garantir o respeito à 
decisão da Justiça e convocará os parti-
cipantes e assistidos do Plano Petros 01 
para realizar uma série de manifestações 
e protestos, a fim de pressionar a direção 
da Petros a cumprir as decisões judiciais.

PETROS
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A diretoria do Sindipetro Bahia 
deu inicio no mês de janeiro a um 
importante projeto de recuperação 
e preservação da memória da en-
tidade, através da construção do 
Memorial do Sindipetro Bahia. Para 
isto uma equipe de arquivistas e 
pesquisadores com larga experiên-
cia, que já efetuou um trabalho de 
grande reconhecimento na Facul-
dade de Direito da UFBA, foi con-
tratada e já está com as mãos na 
massa, identificando, recuperando e 
organizando os documentos do sin-
dicato, como atas, livros de registro, 
boletins, fotos e diversos outros.   

O projeto está sendo coordenado 
e acompanhado de perto pelos se-
tores de Formação e Comunicação. 
O diretor do setor de formação Attila 
Barbosa, afirma que “estamos colo-
cando em prática o lema que rege a 

nossa entidade, ressaltado em nos-
so slogan que tem a seguinte frase: 
“resgatando o passado para cons-
truir o futuro”. Para ele resgatar e 
preservar a memória institucional é 
uma forma de manter viva a história 
da  categoria petroleira para que as 
gerações futuras possam conhecer 
as lutas que levaram às conquistas 
dos petroleiros e petroleiras”.

O projeto de recuperação da me-
mória se estende pelo ano de 2018 
e a diretoria do Sindipetro Bahia so-
licita que todos que tenham algum 
documento antigo (fotos, livros, 
cartas, etc) referente ao sindicato 
ou ao trabalho executado nas uni-
dades do Sistema Petrobrás, que 
procurem a entidade para doar e 
assim ajudar na recuperação da me-
mória da categoria.

O Sindipetro Bahia, representado pelo 
diretor Gilson Sampaio, registrou, na tarde 
da quarta-feira, 11/07,  Boletim de Ocorrên-
cia na 1°DP de Salvador contra uma pessoa 
que  vem se apresentando como advogado 
do Sindipetro e pedindo aos associados, na 
maioria aposentados, que depositem certa 
quantia em uma conta do Banco do Brasil a 

título de pagamento de custas processuais 
para liberação do pagamento referente ao 
processo da URV do Plano Collor.

Na delegacia, o Sindipetro Bahia ratificou 
o que já havia esclarecido para a categoria,  
que não entrou na justiça com nenhuma 
ação deste tipo e que os associados da enti-
dade sindical estavam sendo vitimas de um 

estelionário.
No decorrer da semana mais associa-

dos procuraram o Sindipetro denunciando 
que há também uma outra pessoa que se 
apresenta tentando aplicar o mesmo tipo de 
golpe.

A polícia civil iniciou as diligências para 
identificar e buscar  os autores do golpe.

Em hipótese alguma, nem mesmo no 
que diz respeito a ações impetradas pela enti-
dade sindical como RMNR, DSR e interstício, 
o Sindipetro liga para as casas dos associados 
solicitando depósito de dinheiro para custas 
processuais.

Em caso de dúvida entre em contato 
com o sindicato, pelo telefone 3034-9344.

HISTÓRIA SINDIPETRO

ALERTA

Sindipetro dá inicio a projeto de 
recuperação da memória institucional
Caso você tenha algum material sobre a história do Sindipetro ou da 
categoria, contribua doando para o memorial.

Sindipetro presta 
queixa contra suposto 
advogado que tenta 
dar golpe na categoria
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A funcionária do Sindipetro Bahia 
Maria da Glória, chamada carinho-
samente por muitos de "mãe Glória", 
não está mais no quadro de pessoal do 
sindicato. Glorinha foi a última aposen-
tada a ser desligada da entidade, se-
guindo a reforma administrativa do 
Sindipetro Bahia.

Foram 34 anos de muita dedicação 
e amizade com todos. Glória foi con-
tratada, após realização de teste, em 
03 de setembro de 1984. O seu primei-
ro local de trabalho foi na recepção do 
sindicato, e logo após na secretaria, 
onde, segundo ela, teve a oportunida-
de de fazer o que mais gosta: ter con-
tato direto com o público.

Da secretaria, Glória foi para o setor 
de aposentados e pensionistas, onde 

ficou durante muitos anos. Lá fez um 
trabalho elogiado por todos.

"Para mim os aposentados e pen-
sionistas da categoria petroleira são 
como uma família. Há uma relação 
muito forte de confiança entre a gente, 
a ponto de muitos conversarem comi-
go sobre os seus problemas pessoais" 
revela Glorinha.

Para "mãe Glória", depois de todos 
esses anos, ficou o sentimento de gra-
tidão que esse segmento da catego-
ria sempre externou por ela. "Do meu 
lado fica também a gratidão e ainda o 
respeito e o carinho, não só pelos apo-
sentados e pensionistas, mas também 
pelos trabalhadores da ativa, funcioná-
rios e diretores do Sindipetro".

E agora? O que vai fazer da vida? 

Perguntamos. "vou dar continuidade 
ao meu trabalho de amor ao próximo, 
nos asilos, orfanatos e, também, nas 
ruas da cidade com os desabrigados, 
explica Glória, que, emocionada, agra-
dece e deixa "um beijo no coração de 
cada um".

Importante - Qualquer asso-
ciado que tiver algo para doar e 
ajudar Glorinha, nesse trabalho hu-

manitário, pode entrar em contato 
com o Sindipetro-BA, através do 
telefone 3034-9313. Brevemente, 
estaremos divulgando as datas que 
Glorinha estará na Sede do Sindi-
cato para recolher esses donativos. 
Assim você mesmo, aposentado ou 
pensionista, poderá fazer a sua do-
ação pessoalmente e ainda dar um 
grande abraço nela.

Glorinha – Os 
aposentados e 
pensionistas são 
como uma família 
para mim

A Petros reformulou o cronograma 
da substituição do contracheque im-
presso por digital para aposentados 
e pensionistas, antecipando o fim do 
envio para setembro. O contracheque 
digital é enviado dois dias antes do 
crédito do benefício, que acontece até 
dia 25 de cada mês. 

Com a antecipação, os participan-
tes que se aposentaram entre 1997 e 
2004 já não receberão o contrache-
que impresso de junho, que chegaria 
às residências até 6/7, quinto dia útil 

de julho, e passarão a contar exclusiva-
mente com a versão digital, que, desde 
o ano passado, já é enviada a todos por 
e-mail.

O grupo seguinte será o dos apo-
sentados entre 1992 e 1996, que não

receberão a versão impressa do 
contracheque de julho. Os que se apo-
sentaram entre 1989 e 1991 não rece-
berão o impresso a partir de agosto 
e, por fim, aposentados entre 1970 e 
1988 não receberão o contracheque a 
partir de setembro.

Petros deixará de enviar contracheque 
impresso até setembro
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EQUACIONAMENTO

O Grupo de Trabalho da Petros, in-
tegrado pela FUP, está buscando jun-
to à Previc (Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar), órgão 
regulador do setor vinculado ao gover-
no federal, a suspensão dos descontos 
do equacionamento do Plano Petros 
1 – PP1.

"Discutimos com o órgão regula-
dor a possibilidade da suspensão do 
equacionamento, para que o Grupo 
de Trabalho pudesse realizar as suas 
discussões com mais tranquilidade. 
Os representantes da Previc ficaram 
de analisar e dar uma resposta poste-
riormente", disse Paulo Cesar Martin, 
nosso Conselheiro e diretor da FUP, 
que esteve presente na reunião que 

o GT teve com a Superintendência da 
Previc, em Brasília.

O dirigente sindical informou ain-
da que foi levada à Previc a realidade 
enfrentada pelos participantes e as-
sistidos do PP1, que sofrem com os 
descontos. "Dissemos claramente aos 
membros da Previc que não era pos-
sível a continuidade desse equacio-
namento. Milhares de participantes e 
assistidos do PP1, em todo o país, es-
tão com imensas dificuldades devido 
os altos valores que estão sendo des-
contados, o que está desorganizando 
completamente as finanças desses 
participantes e assistidos", afirmou.

Paulo Cesar Martin também argu-
mentou que o atual desconto, pelo 

valor máximo, 
não resolve o 
problema do 
plano, "que já 
acumula novo 
déficit". “O cor-
reto é a suspen-
são temporária 
desses descon-
tos, para que o 
GT-Petros, formado por representan-
tes da FUP/Sindicatos, da Federação 
dos Marítimos, dos Sindicatos desfilia-
dos da FUP, da Petrobrás e da Petros, 
encontre uma solidão definitiva para o 
PP1, que elimine a necessidade desse 
equacionamento e garanta a sua sus-
tentabilidade no longo prazo”.

O diretor-superintendente e de-
mais diretores da Previc, presentes na 
reunião, afirmaram que, apesar das di-
ficuldades em atender a solicitação do 
GT-Petros, iriam analisa-la, de acordo 
com o que estabelece a atual legisla-
ção da previdência complementar e, 
posteriormente, informariam a sua 
decisão.

Em reunião com a Previc, GT-
Petros cobra suspensão do 
equacionamento do PP-1

Caravana da informação
CALENDÁRIO DE REUNIÕES - JULHO 2018

DATA HORA CIDADE LOCAL

Terça: 17/07 9h30 Salvador Sede do Sindipetro Bahia

Quarta: 18/07 9h30 Salvador CEPE - Stella Mares

Quinta: 19/07* 9h30 Salvador CEPE 2004

Sexta: 20/07 9h30 Salvador/Liberdade Mousa Eventos - Liberdade

Terça: 24/07 9h30 Salvador Cerimonial Villa Prime – Ribeira

Quarta: 25/07 9h30 Catu Subsede do Sindipetro Bahia

Quinta: 26/07* 9h30 Alagoinhas Hotel Plaza - Centro

Sexta: 27/07* 9h30 Feira de Santana Subsede do Sindipetro Bahia

Terça: 31/07 9h30 Candeias Subsede do Sindiquímica Bahia

Quarta: 01/08 9h30 São Sebastião Subsede do Sindipetro Bahia

Os diretores do Setor de Seguridade Social do Sindipetro, Marise Sansão e Gilberto Silva Santos estarão acompanhando as reuniões que terão como pauta assuntos 
como Benefício Farmácia, GT da Petros, equacionamento do déficit técnico do Plano Petros 1, Ações Judiciais (PL- 83, Níveis, etc).
* Nas datas marcadas com asterisco, técnicos da Petrobrás estarão presentes às reuniões para explicar as regras e procedimentos para utilizar o novo 
modelo do benefício farmácia.


