APOSENTADOS
E PENSIONISTAS

61

nº
Jornal dos Aposentados e Pensionistas – Sindipetro Bahia

Ano VI | nº 61 | Agosto e setembro 2018

EQUACIONAMENTO

Enquanto a Petros mantém o
equacionamento, planos acumulam
novos déficits

A Petros publicou em seu portal os
resultados de junho dos Planos de Previdência do Sistema Petrobrás. O antigo
PP-1, que, após a cisão, foi dividido em
PPSP-R (participantes e assistidos que
repactuaram) e PPSP-NR (não repactuados), continua apresentando déficits.
O PPSP-R - que tem 57.289 participantes, dos quais 9.830 ativos e 47.459
aposentados e pensionistas - fechou o
mês de junho com resultado negativo
de R$ 5,016 bilhões. Já o PPSP-NR, que
possui um patrimônio bem menor e conta com 18.865 participantes (sendo que
1.443 ativos e 17.422 assistidos), apresentou um déficit de R$ 2,873 bilhões.
Desta forma, os petroleiros da ativa, aposentados e pensionistas, que já
estão sendo penalizados com taxas extras absurdas decorrentes do plano de

equacionamento abusivo que foi imposto pela Petros, terão que arcar nos
próximos anos com sucessivos déficits
e novas contribuições adicionais, penalizando, ainda mais, seus participantes
e assistidos.
A FUP sempre afirmou que os
problemas do Plano Petros-1 são
eminentemente estruturais e que o
equacionamento imposto pela Petros não garante a sua sustentabilidade e perenidade.
Através de seus representantes
no Grupo de Trabalho que vem discutindo alternativas para o equacionamento, a FUP apresentou propostas
concretas para resolver os problemas de gestão do plano e minimizar
consideravelmente o desembolso
dos participantes e assistidos com o
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Aposentados e pensionistas terão reajuste de
4,19% no dia 25/09.

equacionamento. As alternativas já
foram apresentadas ao GT Petros e à
diretoria da entidade.
A direção da Fundação, no entanto, continua insistindo em um equacionamento injusto e abusivo, que
está inviabilizando a vida de milhares
de famílias.
Para piorar a situação, a atual gestão não consegue atingir a rentabilidade mínima necessária, aumentando,
ainda mais, os novos déficits do PPSP-R e do PPSP-NR.
Mesmo com os participantes da
ativa pagando 163% em contribuições
extras e os aposentados e pensionistas
desembolsando 220% a mais do que já
contribuem mensalmente, a diretoria
da Petros não consegue sequer melhorar os resultados dos investimentos
dos planos.
Esses mesmos gestores, que tentaram transferir para as diretorias
anteriores a responsabilidade integral
dos déficits do PP-1 e se apresentaram
como salvadores da pátria, além de
não terem resolvido os problemas do
PPSP-R e do PPSP-NR estão agravando ainda mais a situação a que submeteram os participantes e assistidos.
Até quando a Petros vai insistir com
esse equacionamento? Até quando
seus dirigentes vão ignorar a proposta
que a FUP apresentou no GT?
(Fonte – FUP)

Conselheiro cobra
solução para concessão
de empréstimos
Não bastasse o imenso prejuízo que os participantes e assistidos dos planos Petros do Sistema
Petrobrás, repactuados e não repactuados, estão
sofrendo com o perverso equacionamento, imposto
pela direção da Petros, muitos, agora, não estão conseguindo renovar seus empréstimos pessoais para
240 meses, mesmo sem estarem inadimplentes,
com todas as suas mensalidades pagas e mesmo
tendo margem consignável disponível.
O conselheiro Deliberativo eleito da Petros,
Paulo César Martin (PC), cobrou do gerente da
área financeira responsável pela concessão dos
empréstimos, uma explicação, e imediata solução do problema. “Isso é urgente, por que muitos
participantes e assistidos solicitaram a suspensão
do pagamento dos seus empréstimos pelo prazo
de 06 meses e agora, neste mês de setembro,
voltarão a pagar esses empréstimos”, afirma PC.
O entendimento era de que muitos não conseguiam renovar ou solicitar novos empréstimos, para
um prazo de 240 meses, porque estariam com as
prestações em atraso – devido principalmente ao
equacionamento e à dificuldade de pagarem suas
mensalidades através de boleto - porém, surgiram
muitos casos de participantes e assistidos com o pagamento das prestações em dia, mas que também não
conseguem solicitar ou renovar seus empréstimos.
Após análise, o gerente retornou admitindo
estar havendo erro no sistema de liberação do empréstimo. Diante disto, se comprometeu em manter
a suspensão do pagamento dos empréstimos até o
mês de setembro, tempo em que a Fundação providencia a solução do problema no sistema, para que
tudo esteja normalizado no mês de outubro.
PC continuará acompanhando e cobrando a solução para essa questão que atinge milhares de participantes e assistidos de todo o país, que estão sendo
obrigados a renovaros empréstimos para longos prazos, com o objetivo de reduzir o valor das prestações,
pois tiveram sua vida financeira bagunçada pelo valor
abusivo do equacionamento cobrado pela Petros, o
que afetou, inclusive as margens consignáveis.
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Conheça as propostas dos candidatos à Presidência
da República para a Petrobrás.
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DEBATE

Categoria se une para defender seus direitos na
Petros e na AMS
Varias entidades da Categoria Petroleira levaram ao CEPE 2004, na manhã do sábado (1/09), dezenas de aposentados, pensionistas e trabalhadores
da ativa.
Em meio a um golpe de estado e
amargando perdas de direitos e ataques ao Sistema Petrobrás, os petroleiros procuram alternativas e formas
de organização para garantir direitos
históricos, como a Petros e a AMS,
que se encontram sob forte ameaça.
Estiveram presentes representantes
da FUP, da FNP, da FENASPE, da ASTAPE-BA, da AEPET-BA, da ABRASPET, da
AMBEP, do GDPAPE, dos MARÍTIMOS,
do CEPE-SSA, do CEPE-2004, do CEPE-Mataripe, da APAPE e da FEASAPEB.
O objetivo do encontro foi dar oportunidade à categoria de ouvir os representantes dessas entidades e conhecer
o que está sendo feito para evitar os retrocessos impostos pelo governo Temer
e a atual gestão da Petrobrás.
O coordenador do Sindipetro
Bahia, Jairo Batista, lembrou que
toda a categoria (aposentados, pensionistas e ativos) está correndo riscos em relação ao direito à Petros e
AMS, citando também o PCR como
um grande prejuízo para os trabalhadores da ativa.

Resolução 23
O advogado da CUT nacional, Marthius Sávio, explicou que a resolução 23
da CGPAR (Comissão Interministerial de
Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da
União), de 26.01.18, pretende mudar
radicalmente os planos de saúde das
empresas públicas e estatais, estabe-

O advogado citou o artigo 8 da
Resolução que diz: “respeitado o
direito adquirido, o benefício de assistência à saúde, com custeio pela
empresa, somente será concedido
aos empregados nas empresas estatais federais durante a vigência
do seu contrato de trabalho”. Para
Marthius, o artigo fala em direito

lecendo diretrizes e parâmetros para o
custeio dessas empresas que possuem
auto-gestão nessa área.
A resolução, prossegue Marthius,
“quebra a autonomia coletiva e não
permite mais que as partes venham a
fixar suas regras e sua forma de atuação
no Acordo Coletivo de Trabalho, o que
por si já é um ato contraditório, que vai
de encontro ao que o próprio governo
determinou na reforma trabalhista”.

adquirido, mas ao citar a vigência do
contrato de trabalho limita os benefícios apenas àqueles que estão na
ativa. “Como a reforma trabalhista
sepultou a ultratividade da norma e o
entendimento do TST é de que não há
direito adquirido de cláusulas de acordos e convenções coletivas, significa
que terminada a vigência do ACT, a
empresa não tem mais a obrigação
de pagar aquele benefício”.

CATEGORIA

Debate contra
alterações na AMS
A Federação Única dos Petroleiros (FUP) participou, na terça-feira,
28/08 da Audiência Pública em defesa dos programas de saúde dos trabalhadores contra as resoluções 22
e 23 da Comissão Interministerial de
Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias
da União (CGPAR) e seus impactos à
saúde dos trabalhadores, na Câmara
dos Deputados Federais, em Brasília.

Representada pelo diretor Paulo
César (Sindipetro BA), a FUP apresentou um panorama da atual AMS,
plano autogestionado pela Petrobrás
para os trabalhadores da ativa, aposentados e seus dependentes, abordando os impactos que podem ser
gerados com a implantação da Resolução 23, que acarretará na perda
de direitos conquistados pelos trabalhadores ao longo dos anos, além das

alterações nos editais de convocação
de concursos públicos, aumentando o
custeio da participação do empregado e exclusão dos futuros aposentados do plano.
Como ações para combater as resoluções 22 e 23 da CGPAR, foi estabelecida uma Comissão para coordenar
as atividades entre as Entidades com
participação da FUP, além do grupo
que já está nesta luta. (Fonte – FUP)

Para ele é cada vez mais claro que
somente através de um processo coletivo será possível conquistar e manter
os direitos.
Equacionamento
O advogado do Sindipetro
Bahia, Ricardo Serra, esclareceu
sobre a liminar conquistada pelo
Sindipetro na justiça, ressaltando
que o sindicato optou por uma
Ação Civil Pública, objetivando
atingir toda a categoria petroleira na Bahia, independente de ser
associado, ou não, ao Sindipetro
Bahia. Ele também informou que
o escritório de advocacia peticionou solicitando que a juíza delibere pela devolução dos valores cobrados desde a liminar proferida
no mês de março.
O Conselheiro Deliberativo eleito
da Petros, Paulo César Martin (PC),
fez uma breve análise estrutural dos
planos PPSP-R e PPSP-NR, apresentando os motivos reais dos seus déficits. Ele também falou sobre o equacionamento, o Grupo de Trabalho
(GT) formado pela Petrobrás, Petros
e entidades (FUP, FNP e Federação
dos Marítimos), apresentando, em
seguida, as propostas alternativas do
GT ao equacionamento.

Aposentados e
pensionistas terão
reajuste de 4,19%
em 25/09
Os assistidos (aposentados e pensionistas) dos Planos Petros do Sistema
Petrobrás (PPSP-R e PPSP-NR), e do
Plano Petros 2 (PP2) terão, no dia 25 de
setembro, seus benefícios reajustados,
em 4,19%, correspondente ao IPCA-IBGE acumulado nos últimos 12 meses, no
período de 01/09/2017 a 31/08/2018. O
custeio da AMS (tabela de Grande Risco)
também sofrerá o mesmo reajuste. O
reajuste automático para todos, ativos,
aposentados e pensionistas do Sistema Petrobrás, é mais uma conquista do
ACT- 2017/2019.
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ELEIÇÕES

O que os candidatos propõem para a Petrobrás
A Petrobrás é assunto inevitável no
debate entre os candidatos à presidência
da República. O site Money Times buscou
menções aotema nos programas de governodecadaumadaschapasprotocoladasno
TSE. Confira:

Cabo
Daciolo
O candidato do PATRIOTA afirma que
empresas estatais estratégicas jamais
serão privatizadas em seu governo.
“Será efetuada a modernização dessas
empresa”, diz o plano de governo. “Esse
será o caminho a ser seguido em vez de
entregá-las ao setor privado ou às grandes corporações internacionais. Iremos
fortalecer a soberania brasileira em todos
os setores, pois o país perdeu muito de
sua autonomia para tomar decisões devido aos grandes interesses estrangeiros
que permearam as decisões políticas.”
Daciolo também quer fortalecer a
competitividade das commodities brasileiras no mercado internacional, mas não
menciona a Petrobrás, especificamente.
Seu plano conclui dizendo que o Brasil vai
figurar entre os países mais desenvolvidos do planeta, em letras maiúsculas.

Henrique
Meirelles
O candidato
do MDB diz que
quer “executar uma política de crescimento centrada na iniciativa privada,
por meio de privatizações, concessões
amplas em todas as áreas de logística e
infraestrutura, parcerias para complementar a oferta de serviços públicos e
retorno ao regime anterior de concessões na área de petróleo e gás, dando
à Petrobrás o direito de preferência nos
leilões nos campos do Pré-Sal”.
O ex-presidente do Banco Central
também quer promover legislação
para garantir o melhor nível possível
de governança corporativa às empresas estatais e às agências reguladoras.

CiroGomes
O candidato
do PDT também
argumenta afavor
da soberania nacional através de commodities. Ciro defende o controle nacional de recursos naturais estratégicos, como as fontes
de energia (petróleo, gás e o sistema hídrico).
“Para mantero controle de nossos recursos naturais estratégicos, todos os campos
de petróleo brasileiro vendidos ao exterior
pelo GovernoTemerapós a revogação da Lei
de Partilha serão recomprados, com as devidas indenizações”, diz o plano de governo.

Geraldo
Alckmin
O candidato
do PSDB não
fala abertamente sobre a Petrobrás, assim como pouco
entra em detalhes sobre qualquer assunto em seu programa de governo. De
qualquer forma, Alckmin destaca que
irá abrir a economia para fazer com que
o comércio exterior represente 50%
do PIB. “Isso é vital para retomarmos
a agenda de competitividade do país”,
explica.
Além disso, a proposta visa transformar o Brasil mais atrativo para empreender e investir na América Latina. “
Vamos dar prioridade aos investimentos em infraestrutura, em parceria com
a iniciativa privada, como fator estratégico para aumento da competitividade
da economia brasileira”, destaca.

VeraLúcia
A candidata
do PSTU defende
a suspensão das
privatizações, mas
não propõe planos para o futuro das estatais.
“Precisamos suspender todas as privatizações, tomar de volta tudo o que foi entregue,
e colocá-las sob o controle dos trabalhadores.
Isso inclui a Petrobrás, a Vale, a Embraer e todas as outras estatais”, diz o documento.

Jair
Bolsonaro
O candidato
do PSL sugere que
os preços praticados pela Petrobrás deverão seguir os mercados internacionais, mas que as flutuações
de curto prazo deverão ser suavizadas com
mecanismos de hedge apropriados.
“Ao mesmo tempo, deveremos promover a competição no setor de óleo e gás,
beneficiando os consumidores. Para tanto,
a Petrobrás deve vender parcela substancial
de sua capacidade de refino, varejo, transporte e outras atividades onde tenha poder
de mercado”, afirma.
O plano de governo também apresenta
a ideia de que a competição deve ser promovida também no setor de gás, buscando uma ação coordenada entre estados, a
quem compete sua regulação por determinação constitucional.

MarinaSilva
A candidata
da REDE afirma
que não vai privatizar nem a Petrobrás, nem o Banco do
Brasil nem a Caixa Econômica Federal.
No parágrafo seguinte, ela diz que “a privatização da Eletrobrás será analisada no
contexto da política energética nacional,
que deverá modernizar suas estratégias
a fim de incorporar as energias renováveis, mas suas distribuidoras certamente
deverão passar para a iniciativa privada”.
Ela também diz que, em seu governo, a Petrobrás deverá assumir um
papel de liderança nos investimentos
em energias limpas.

João
Amoedo
O candidato
do NOVO não
especifica a Petrobrás, mas impõe a privatização de todas as estatais como uma
de suas plataformas.

Lula/
Haddad
Os candidatos
do PT prometem
retomar os investimentos na Petrobrás e afirmam que
política de preços de combustíveis será
reorientada.
A chapa diz que quer devolver à Petrobrás o papel de agente estratégico do desenvolvimento brasileiro, restaurando sua
lógica de empresa integrada de energia –
exploração e produção, refino e distribuição
–, e ampliando a sua capacidade de refino, a
fim de “garantir a independência no fornecimento de derivados ao país”.

Guilherme
Boulos
A chapa do
PSOL defende
ser necessário
“reduzir dolarização e volatilidade dos
preços de combustíveis e gás de cozinha, alterando a atual política de preços
da Petrobrás”.
Outro pilar do plano de governo é
que ele afirma que, se eleito, vai “reverter toda a legislação de privatização da
exploração do petróleo e da Petrobrás e
sua entrega ao mercado e a dinâmica especulativa – inclusive com a importação
de combustíveis! Isso envolve a anulação
dos leilões efetuados e a soberania nacional em todo o ciclo do petróleo”.

ÁlvaroDias
O candidato
do Podemos não
especifica a Petrobrás nem fala de petróleo,
tampouco de commodities ou exportação e
importação, mas diz que, em seu governo “o
país iniciará um processo de busca contínua
de eficiência tanto no setor público como no
privado através da adoção das melhores
práticas mundiais, abertura comercial gradativa, recuperação e aumento do estoque
de infraestrutura, importação e desenvolvimento interno de novas tecnologias”.

4

APOSENTADOS
E PENSIONISTAS

nº61 | Agosto e setembro 2018

PED

Representantes dos
trabalhadores no GT
apresentam à diretoria da
Petros alternativa ao PED

Representantes da FUP e da FNTTAA
(Federação dos Marítimos), que integram o GT Petros, realizaram na sexta-feira (24/08) reunião com o presidente
da Petros, Walter Mendes, o diretor de
Seguridade, Flávio Castro, e gerentes da
Comunicação e do Contencioso Jurídico.
A FNP, que também participaria do encontro, não enviou representante, pois
seus dirigentes estão reunidos em plenária nacional.
A reunião com a Fundação foi decorrente do ato que os petroleiros realizaram no dia 02 de agosto, durante a VII
Plenária Nacional da FUP, em repúdio
ao PED - Plano de Equacionamento do
Déficit do PP-1, que, após a cisão, foi dividido em PPSP-R (participantes e assistidos que repactuaram) e PPSP-NR (não
repactuados).
Os representantes da FUP, Paulo César Martin e Hélio Libório, e da FNTTAA,
Marco Aurélio Lucas, apresentaram aos
dirigentes da Petros a proposta com

alternativas para o PED, que reduz consideravelmente o desembolso dos participantes e assistidos com o equacionamento e garante a sustentabilidade
e perenidade do PPSP-R e do PPSP-NR.
A proposta, que traz na íntegra todos os pontos que foram debatidos e
aprovados por unanimidade na VII Plenafup, foi anunciada no último dia 14
às entidades representativas dos participantes e assistidos e já havia sido
apresentada antes ao GT Petros, onde
representantes da Petrobrás, Petros,
FUP, FNP e FNTTAA, vêm discutindo
alternativas para o PED.
“Destacamos os pontos que têm
consenso com as entidades e os que ainda não têm consenso e cobramos que a
Petros valide o mais rápido possível os
valores que apresentamos nessa proposta para redução do passivo”, explicou
Paulo César, afirmando que o presidente
da Petros se comprometeu a responder
a solicitação o quanto antes.

Outras cobranças feitas à diretoria da Petros:
• Participação da assessoria atuarial da Petros nas reuniões do GT – o
presidente da Fundação informou que
isso é possível, mas será necessário fazer
um aditivo ao contrato de prestação de
serviços da assessoria.
• Nova reunião da diretoria da
Petros com participação de todas
as entidades – o presidente mostrou-se favorável à reivindicação e avaliará a
viabilidade da reunião, com participação
das outras entidades representativas
dos participantes e assistidos, além da
FUP, FNP e FNTTAA, que já integram o
GT Petros.
• Pagamento do adiantamento
do 13º Benefício – foi cobrado que a
Petros quite o adiantamento do abono
anual para os aposentados e pensionistas que não receberam a parcela do

benefício em fevereiro. Como o INSS já
depositou o adiantamento em agosto,
a Petros deveria ter também efetuado o
pagamento da sua parcela. A direção da
entidade reconheceu o atraso e afirmou
que pagará no dia 25 de setembro.
• Atendimento presencial na sede
da Rua Ouvidor – os representantes
dos participantes e assistidos cobraram
que a Petros retome para a sua sede o
atendimento presencial. A diretoria da
entidade irá avaliar.
• Suspensão do desconto dos empréstimos – foi cobrada a manutenção
do período de seis meses de suspensão
dos descontos das parcelas de empréstimo contraído pelos participantes e assistidos, independentemente de decisões
judiciais que suspendam a cobrança do
equacionamento. A Petros também irá
avaliar essa reivindicação.
(Fonte – FUP)

Caravana da informação
CALENDÁRIO DE REUNIÕES - AGOSTO 2018
DATA

HORA

CIDADE

LOCAL

Terça: 25/09

9h30

Salvador

Cerimonial Villa Prime - Ribeira

Quarta: 26/09

9h30

Catu

Subsede do Sindipetro Bahia

Quinta: 27/09

9h30

Alagoinhas

Subsede do Sindipetro Bahia

Sexta: 28/09

9h30

Feira de Santana

Subsede do Sindipetro Bahia

Sábado: 29/09

9h30

Salvador

Mousa Eventos - Liberdade

Segunda: 01/10

9h30

Salvador

Sede do Sindipetro Bahia

Terça: 02/10

9h30

Candeias

Subsede do Sindiquímica Bahia

Quarta: 03/10

9h30

Salvador

CEPE - Stella Mares

Quinta: 04/10

9h30

Salvador

CEPE 2004

Sexta: 05/10

9h30

São Sebastião

Subsede do Sindipetro Bahia

Assunto das reuniões: Proposta da FUP e seus Sindicatos filiados para substituir o Plano de Equacionamento do Déficit - PED do Plano Petros 1 - PP1; luta em defesa da
AMS e contra a resolução 23.
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