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ELEIÇÕES NA PETROS

Votar para fortalecer a luta 		
dos aposentados e pensionistas
De 12 a 26 de junho, os participantes
e assistidos do Plano Petros têm um
importante compromisso: nesse período acontecem as eleições para escolha
dos conselhos deliberativo e fiscal da
nossa Fundação e o voto de cada um
dos aposentados e pensionistas é de
grande importância.
Como já divulgamos anteriormente, a FUP e o Sindipetro Bahia estão
apoiando para o Conselho Deliberativo, a dupla 47, composta por Rafael
Crespo (titular) e André Araújo (suplente). Para o Conselho fiscal, apoiamos a
dupla 51, da qual fazem parte Arthur
Ferrari (titular) e Maia (suplente).
Os candidatos são muito bem preparados, com grande conhecimento
na área da previdência complementar,
gestão financeira e processo de negócio. E o mais importante, de acordo
com o Conselheiro Deliberativo eleito,
Paulo César Martin, é “o compromisso
desses candidatos com os assistidos e
participantes, que se torna crucial no
atual momento pelo qual passa o Brasil, onde os direitos de trabalhadores
da ativa, de aposentados e pensionistas estão sendo reduzidos ou até

TRANSPARÊNCIA

mesmo retirados”.
Para PC “é preciso colocarmos nos
conselhos da Petros quem realmente
represente e lute pelos direitos desse

segmento, e agora teremos uma ótima
oportunidade para isto”.
Os aposentados e pensionistas vão
receber em suas casas informativos

com as propostas dos candidatos que
concorrem nessas eleições. Prestem
atenção nas duplas 47 e 51, leiam suas
propostas e votem.

Como votar?
PELO TELEFONE:

PELA INTERNET:

Ligue 0800 602 7550 e siga as instruções. A votação
pelo telefone só será efetuada mediante a informação
do CPF e da SENHA enviada por carta para sua casa.
Esta senha só será válida para esse modelo de voto.

Acesse o portal da Petros e, após realizar login na área
do participante, siga as instruções. A votação pela
internet só será efetuada mediante a confirmação do
CPF e/ou da data de nascimento do eleitor.

LEMBRE-SE: A VOTAÇÃO ACONTECE DAS 9H DO DIA 12/06 ÀS 17H DO
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Conselheiro cobra explicação da Petros sobre
denúncias feitas pela JBS

VI CONGRESSO
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Evento teve grande participação de aposentados
e pensionistas
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Representante dos trabalhadores
cobra da Petros explicações sobre
denúncias feitas pela JBS
Diante da gravidade da delação
premiada de Joesley Batista, sócio
proprietário da JBS, acusando dois
ex-presidentes da Petros de terem
obtido vantagens pessoais ao intermediarem operações financeiras com
o fundo de pensão em benefício da
empresa, o diretor da FUP, Paulo César Martin, conselheiro deliberativo
da Petros, eleito pelos trabalhadores,
solicitou esclarecimentos urgentes da
Fundação.
Em documento enviado a Hugo
Repsold, presidente do Conselho
Deliberativo da Petros, ele cobra a
convocação de uma reunião extraordinária, em caráter de emergência,
com a presença de todas as áreas
envolvidas nos investimentos da JBS,
para que expliquem detalhadamente
o histórico das operações citadas por
Joesley.
O conselheiro eleito Paulo César
Martin exige também esclarecimentos públicos da diretoria da Petros,
o ressarcimento de eventuais danos
ou perdas que possam ter ocorridos
à Fundação e seus participantes e assistidos, bem como a responsabilização dos ex-presidentes da entidade,
caso seja comprovada a veracidade
dos fatos relatados pela JBS.
Leia a íntegra do documento enviado por Paulo César à Presidência
do Conselho Deliberativo da Petros:
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Prezado presidente deste Conselho Deliberativo, Hugo Repsold,
Diante da delação premiada do empresário Joesley Batista, sócio proprietário da JBS, referente ao
suposto pagamento de vantagens financeiras indevidas (propina) para dois ex-presidentes da PETROS,
os senhores Vagner Pinheiro e Luís Carlos Afonso, devido aos investimentos que a PETROS fez com
a JBS, através da compra de ações da própria empresa e a compra de cotas no FIP Florestal, em
parceria com essa mesma empresa, e considerando toda a repercussão que essa delação trará para
a imagem da nossa Fundação, num momento tão delicado como o atual, quando o seu maior Plano
administrado por ela, o Plano PETROS, brevemente terá suas Demonstrações Contábeis aprovadas
e divulgadas com um déficit de mais de R$ 26 bilhões, solicito, em caráter de urgência, que seja
realizada uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para que todas as áreas envolvidas
nesses investimentos possam fazer uma apresentação detalhada aos Conselheiros, sobre todo o
histórico desses dois investimentos, incluindo todos os seus respectivos processos decisórios, todos os
pareceres técnicos que subsidiaram as decisões desses investimentos, toda a documentação referente
à aprovação e administração desses investimentos, principalmente das Gerências e da própria Diretoria
de Investimentos, do Comitê de Investimentos – COMIN - da Direção Executiva, do Conselho Fiscal
e do próprio Conselho Deliberativo.
Nessa reunião, a atual Diretoria Executiva da Petros deverá apresentar, para nosso conhecimento e
ou deliberação, todas as ações necessárias, para manter nossos participantes bem informados sobre
esse assunto, bem como esclarecer e responder a grande imprensa, da melhor forma possível, visando
garantir a imagem da nossa Fundação e quais ações políticas, jurídicas e institucionais serão adotadas
para ressarcir eventuais danos ou perdas para a entidade e seus participantes e assistidos, sem prejuízo
a adoção de ações civis ou criminais contra os ex-presidentes da PETROS citados, caso seja confirmado
que houve dolo ou má fé de um dos dois ou de ambos,
Da mesma forma toda essa documentação deverá estar pronta para ser disponibilizada a Policia
Federal, ao Ministério Público e a Justiça Federal, assim que for solicitada.
Nesse sentido, aguardo em breve uma resposta às minhas solicitações.
Atenciosamente
Paulo César Martin
Conselheiro Deliberativo
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VI CONGRESSO

O VI Congresso dos petroleiros da
Bahia, encerrado no domingo, 28\05,
avançou na unidade da categoria
para barrar o desmonte do Sistema
Petrobrás, exigindo a saída imediata
de Parente e a anulação de todos os
seus atos na gestão. Os congressistas
também se posicionaram a favor das
Diretas Já. Mais uma vez os aposentados e pensionistas deram exemplo de participação ativa e efetiva.
Também foi aprovada a tese que reivindica a manutenção de todas as cláusulas
sociais do atual ACT até o ano de 2019,
a reposição integral da inflação do período de setembro de 2016 a agosto de
2017 pelo ICV-DIEESE e a realização de
uma campanha nacional em defesa da
Petrobrás e pelo fim da venda de ativos.
Nos dois dias do evento, que começou
no sábado (27\05), com a participação
de 179 delegados e delegadas, além
de observadores e convidados, houve
amplo debate político através da realização de diversos painéis, entre eles o
que discutiu a lava jato como parte da
estratégia do golpe que ocorreu no país
e suas consequências nefastas para a
economia e a classe trabalhadora.
Houve também discussão sobre
gênero, sexualidade e direitos e
um painel sobre o setor privado.
Os congressistas elegeram em assembleia o novo Conselho Fiscal para o triênio 2017-2020 e aprovaram a prestação
de contas da entidade do ano de 2016.
O plenário aprovou o apoio aos candidatos da FUP na próxima eleição da Petros, ou seja, para o Conselho Deliberativo, a dupla 47, e
para o Conselho Fiscal, a dupla 51.
As decisões do VI Congresso dos

Petroleir@s da Bahia serão levadas
ao CONFUP, que acontece em agosto, em Salvador. As reivindicações que
dizem respeito à luta dos aposentados e pensionistas serão discutidas
nas comissões de AMS e de acom-

WANDAICK COSTA

Petroleiros reafirmam unidade
e lançam propostas para melhorias
do Benefício Farmácia

panhamento do ACT, compostas por
representantes da FUP e Petrobrás.
Esse ano, só consta nas reivindicações

a manutenção das cláusulas sociais do
atual ACT, além da discussão da pauta
econômica.

Conheça algumas das reivindicações aprovadas:
 Extinguir a atual Tabela
de Desconto do Benefício
Farmácia – BF
 Custear o BF através das
Tabelas do Grande Risco e 		
do Pequeno Risco








o fornecimento de qualquer
medicamento, independente		
do seu valor, mas somente para
as doenças crônicas.

do ACT) para estudar e definir
a melhor forma possível de
realizar o equacionamento do
Plano e garantir o seu equilíbrio e
sustentabilidade no longo prazo

 Manter o atual sistema de
reembolso para o custeio dos
 A forma de pagamento das
medicamentos para as demais
dívidas da Petrobrás e das
Para as doenças crônicas 		
doenças, excetuando, quando o
demais patrocinadoras com o
o custeio do medicamento
período de tratamento da doença
PP-1, conforme ACP da FUP
será através da Tabela do
for igual ou superior à 03 meses.
Grande Risco
 Cobrar da atual Direção da
 Cobrar o recadastramento dos
Petros que cobre da Petrobrás
Para as demais doenças o custeio
doentes crônicos, a implantação
e das demais patrocinadoras do
do medicamento será através da
imediata do projeto piloto do
PP-1 as suas dívidas com o plano,
Tabela do Pequeno Risco
Programa de Gerenciamento
ingressando como ”amigo da
Para as doenças que não são
de Doentes Crônicos e o
causa” na ACP da FUP
crônicas, mas que exigem um
prazo de sua implantação em
 Realização de uma Assembleia
período de tratamento maior
caráter definitivo para todos os
que irá discutir a criação de um
que 03 meses, os medicamentos
beneficiários.
fundo de greve e ação política
serão custeados também através
 A criação de Grupo de Trabalho
e como ele deve funcionar. 		
da Tabela do Grande Risco
– GT paritário, formado pela
A assembleia também vai regrar
Alterar o atual sistema de
FUP e Sindicatos e a Petrobrás
os critérios e concessão de ajuda
entrega a domicílio, garantindo
e a Petros (dentro da comissão
de custo a demitidos políticos.
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IMPOSTO DE RENDA

Mais de 250 associados fizeram a declaração de Imposto de Renda na sede
do Sindipetro Bahia, com o experiente profissional Geovaldo Souza, mais
conhecido como “Souza”, especialista
em direito tributário, contratado pelo
sindicato para atender aos associados
e que dedicou toda sua eficiência até o
último dia para atender a todos. Esse
é mais um dos serviços que a entidade oferece à categoria há 12 anos, em
parceria com a empresa Geo Contábil,
atendendo a aposentados, pensionistas e ativos do Sistema Petrobrás. A satisfação dos associados superou todas
as expectativas.
Segundo Souza, este ano a maioria dos associados facilitou o trabalho,
pois já chegava com a documentação
pronta, graças às palestras realizadas

nas subsedes e folhetos distribuídos
que informavam a necessidade de
providenciar a documentação após o
recebimento dos processos. As declarações mais complexas foram as que
envolveram o recebimento dos níveis
salariais de 2004, 2005 e 2006, aproximadamente 200 declarações.
Ele ainda ressaltou que esse ano
também houve um aumento na procura pelos trabalhadores da ativa, que
resolveram fazer a declaração no sindicato, mas apesar dessa demanda,
foram os aposentados e pensionistas
quem mais recorreram ao serviço.
Para Souza, esse serviço é de grande importância, “porque o associado
fica satisfeito com o serviço prestado
em parceria com o Sindipetro, assim
como me conhecem e sabem que sou

Caravana da
informação

um profissional que procuro me especializar na área tributária para prestar o
melhor atendimento”.
Quem precisar esclarecer alguma
dúvida ou necessitar de mais informação sobre o imposto de renda, a direção

do Sindipetro Bahia mantém o profissional da Geo Contábil à disposição para
ajudar. O contato pode ser feito através
dos telefones 98744-7151, 99200-4604
ou 3011-6482 ou ainda pelo email:
g.sousa.adm@gmail.com

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO MÊS DE JUNHO 2017
DATA

SINDICATO

Ribeira

Sede do Sindipetro

SINDICATO

Associados satisfeitos com serviço
oferecido pelo Sindipetro Bahia

HORA

CIDADE

LOCAL
Subsede do Sindipetro-BA

Segunda: 12/06

10 horas

Madre de Deus

Terça: 13/06

10 horas

São F. do Conde Subsede do Sindipetro-BA

Quarta: 14/06

10 horas

Santo Amaro

Lira Filarmônica- R. Cons. Paranhos, 04, Centro.

Sexta: 16/06

10 horas

Salvador

Espaço Show de Bola- R. Natuba, 01, Pernanbués

Sábado: 17/06

10 horas

Serrinha

Subsede do Sindipetro-BA

Segunda: 19/06

10 horas

Salvador

Cerimonial Ramos, 1ª Trav. Domingos Pires, Periperi

Terça: 20/06

10 horas

Pojuca

Subsede do Sindipetro-BA

Quarta: 21/06

10 horas

Entre Rios

Subsede do Sindipetro Bahia

Quinta: 22/06

10 horas

Mata de S. João

Subsede do Sindipetro Bahia

Segunda: 26/06

10 horas

Lauro de Freitas Mais Hotel- Buraquinho

* Assuntos das reuniões: eleições da Petros; prestação de contas do Sindipetro Bahia do ano de
2016; mudanças no benefício farmácia; problemas no atendimento da AMS; PL-83 e resultado
das eleições do Sindipetro.

