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ADITIVO AO ACT

Proposta da Petrobrás é
afronta aos trabalhadores

ATENÇÃO
APOSENTADO
E PENSIONISTA
PETROS

Principais pontos da 		
proposta da Petrobrás

FUP

A proposta para o Termo Aditivo do
Acordo Coletivo que a Petrobrás apresentou na sexta-feira, 16/09, à FUP e
aos seus sindicatos é uma afronta aos
trabalhadores da ativa, aposentados
e pensionistas. A empresa propôs
congelamento do salário base, de redução de hora extra, de retirada do
auxílio almoço, substituindo-o por
tíquete refeição, entre outros absurdos. Pela proposta, os aposentados
e pensionistas que não repactuaram
não vão receber reajuste em seus
proventos, uma vez que a empresa
não ofereceu sequer a reposição da
inflação e o percentual de 4,97% proposto incide apenas sobre a RMNR
(Remuneração Mínima por Nível e
Regime), remuneração exclusiva dos
trabalhadores da ativa.
Conheça ao lado principais pontos
da proposta apresentada.

 Reajuste de 4,97% na RMNR
para os trabalhadores com
remuneração até R$ 9 mil e para
quem ganha acima desse valor,
aplicará um valor fixo de R$
447,30 na tabela da RMNR
 Reajuste de 4,97% da AMS e do
Benefício Farmácia
 Substituir o auxílio alimentação
por cartão refeição
 Reajuste de 4,97% da AMS e o
Benefício Farmácia
 Redução da remuneração das
horas extras de 100% para 50%
 Redução da jornada do
administrativo de horário flexível,
de 08h para 06h diárias, com
redução de 25% da remuneração.
Fonte: FUP

m
nistas que repactuara
Aposentados e pensio
8,97% no dia 25/09
receberam reajuste de
Aposentados e pensionistas do Plano Petros que repactauram receberam
no dia 25 de setembro, o reajuste automático de 8,97% de acordo com o
índice do IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). O índice divulgado pelo IBGE na sexta-feira, 09/09, é referente a
inflação do período de 1 de setembro de 2015 a 31 de agosto de 2016. Já os
aposentados e pensionistas do Plano Petros que não repactuaram terão
que aguardar a conclusão da negociação do aditivo do ACT de 2015/2017
do Sistema Petrobrás. Em relação aos assistidos do Plano Petros 2 , esses
receberam a reposição de 9, 32% no mês de junho.

Na eleição do dia 02 de outubro, não vote no 15, no 25 e no 45.
Esses partidos querem privatizar a Petrobrás e retirar a companhia da exploração do
Pré-Sal. Se isso ocorrer, tenha certeza que nenhuma empresa privada vai garantir para você
a AMS e a Petros. Portanto, lembre-se, esses partidos votam contra você e seus direitos.

Página 2

Confira a terceira e última parte da entrevista com o
Conselheiro Paulo César sobre o de´ficit no Plano Petros 1

HISTÓRIA DE LUTA

Página 3

Conheça a história de luta que garantiu à categoria petroleira a
posse de um terreno com cerca de 17 mil m² no bairro do Stiep
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ENTREVISTA (PARTE 3)

Conselheiro eleito explica
déficit no Plano Petros 1

Petrolino – Como está a saúde
financeira do Plano Petros 2 - PP2?
Paulo César – O PP2, criado em
2008, está com uma ótima saúde
financeira. Tem um patrimônio de
aproximadamente R$ 12,97 bilhões
de reais e já é o maior plano de
previdência fechado do país para os
empregados novos. Apenas para
comparar, o Plano Previ Futuro,
administrado pela Previ, foi criado
em 2000, para os empregados
novos do Banco do Brasil e,
atualmente, tem um patrimônio de
aproximadamente R$ 7,0 bilhões.
Petrolino – Como é possível o PP2,
com menos tempo de existência,
ter um patrimônio maior que o
Previ Futuro?
Paulo César – Isso possível porque
o PP2 tem uma capitalização
muito forte. Ele obriga, tanto a
patrocinadora como o participante,
para o mesmo salário, a colocar mais
recursos que no Plano Previ Futuro.
Com relação ao PP1 também. Falo
isso porque contribuía para o PP1 e,
em 2010, aderi ao BPO, fui para PP2
e passei a descontar um valor maior
do que pagava antes. O PP2 foi
desenhado para exigir maior aporte
de recursos, tanto da patrocinadora,
como do empregado. Portanto,
dificilmente, esse plano terá déficit.
Petrolino – Vários planos de BD
estão com problemas de déficit
(PP1, Plano da Previ, Reb/Replan
da Funcef, entre outros). O que
garante que os participantes
e assistidos desses planos
receberão seus benefícios?
Paulo César – A maior garantia de
qualquer plano de previdência é o
seu patrimônio e se, durante a sua

formação, na fase jovem, na fase
de capitalização, ele foi acumulado
corretamente. Portanto esses
planos além de uma boa gestão
precisam de aportes de recursos
suficientes para pagar os benefícios
de renda vitalícia.
Petrolino – Os planos de
contribuição definida - CD, não
tem déficit. Esses planos são
melhores que os planos de BD?
Paulo César – Esses planos, com
certeza, não são melhores que
os planos de BD. Os planos da
modalidade de CD, não têm déficit
porque o benefício que o plano paga
se ajusta, automaticamente, ao seu
patrimônio, ou seja, o benefício é
reduzido, inclusive de quem já está
aposentado, se o seu patrimônio
diminuir. É um plano que nunca vai
ter déficit, mas, em compensação,
se o seu patrimônio diminuir, o
beneficio, automaticamente, será
reduzido. Plano de CD não é um
plano previdenciário, pois, não
garante a renda do participante ou
do assistido.
Petrolino – Todos os planos de BD
e de CD tem problemas e riscos
para os seus participantes e
assistidos?
Paulo Cesar – Sim. Os planos de
BD, tem problemas de déficit, o que
coloca em risco o pagamento dos
seus benefícios. Os planos de CD,
não tem problemas de déficit, mas,
se o seu patrimônio diminuir, os
seus beneficio diminuem também,
o que, da mesma forma, coloca em
risco a renda do participante.
Petrolino – Há alternativa?
Paulo César – Sim. Os planos da
modalidade de contribuição variável
- CV, como os planos novos da Previ,
da Funcef e o nosso PP2. Esses
planos não tem problema de déficit,
porque são mais bem estruturados.

WANDAICK COSTA

Confira a 3ª e última parte
da entrevista do Conselheiro
Deliberativo eleito Paulo César sobre
o déficit do Plano Petros 1 – PP1

judiciais para impedir a sua
cobrança?

Petrolino – os planos de CV são
mesmo a melhor opção para os
trabalhadores? por que?
Paulo Cesar – COM CERTEZA,
SÃO A MELHOR OPÇÃO! Esses
planos estão sempre em situação de
equilíbrio porque, apesar de TEREM
o caráter muito mais previdenciário
do que os planos de CD, AO MESMO
TEMPO, TÊM o caráter muito mais
financeiro e seguro, na formação do
patrimônio, que os planos de BD.
Petrolino – Como fica a situação
dos participantes e assistidos do
PP1, diante desse déficit de R$
22,6 bilhões?
Paulo Cesar – Infelizmente terão
que enfrentar o equacionamento
desse déficit. Não será possível
fugir dessa discussão porque
está prevista em lei e o órgão
fiscalizador, a Previc, vai exigir da
Petros o equacionamento desse
déficit e a sua cobrança.
Petrolino – A partir de
quando e quanto vai ser esse
equacionamento?
Paulo César – A discussão se dará
no segundo semestre de 2016. Após
o plano de equacionamento ser
aprovado no Conselho Deliberativo
– CD da Petros e na Previc, a taxa, ou
as taxas de contribuição (normal e ou
extraordinária), serão implantadas
a partir de fevereiro de 2017. Quanto
ao percentual dessa(s) taxa(s), seria
leviano afirmar qualquer percentual.
Não houve discussão alguma sobre
isso. Há varias simulações, mas
não podemos divulgar nada ainda,
porque seria somente especulação.
Petrolino – Os participantes e
assistidos devem pagar esse
déficit ou ingressar com ações

Paulo César – Seja enquanto
Conselheiro mas, principalmente,
enquanto participante, afirmo
que devemos pagar esse déficit,
conforme for definido pelo
CD da Petros e, ao mesmo
tempo, ingressar com todas as
ações judiciais necessárias para
responsabilizar a Petrobrás e as
demais patrocinadoras do PP1 pela
totalidade desse déficit.
Petrolino – Porque não ingressar,
somente, com as ações judiciais?
Paulo César – Porque é mais
seguro, é mais previdente fazer as
duas coisas. Não sabemos quanto
durarão essas ações bilionárias e,
muito menos, se as ganharemos.
Se ganharmos, receberemos a
devolução dos eventuais valores
pagos e se perdermos não teremos
nenhuma dívida acumulada para
pagar. Entretanto, se não pagarmos
esse equacionamento e perdermos
essas ações, teremos uma dívida
imensa, principalmente, pelo tempo
que essas ações irão durar. Isso, na
prática, inviabilizará o pagamento
dos benefícios de todos os
participantes e assistidos do PP1.
Petrolino – Como responsabilizar
judicialmente a Petrobrás e as
demais patrocinadoras do PP1 por
esse déficit bilionário?
Paulo César – A FUP e seus
Sindicatos filiados terão que
ingressar com novas ações judiciais
e, ao mesmo tempo, continuar a
pressionar pelo julgamento da sua
Ação Civil Pública – ACP, que até a
presente data ainda não foi julgada,
na 18ª Vara Cível do Rio de JaneiroRJ. O objetivo é cobrar as dívidas que
a Petrobrás e as demais empresas
patrocinadoras tem com o PP1. O
principal motivo do déficit são as
dívidas que essas empresas tem
com o plano. Se forem pagas, esse
déficit será eliminado ou reduzido.
Portanto devemos comprovar que
as empresas patrocinadoras do PP1
são responsáveis por essas dívidas.
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Sindipetro Bahia terá nova sede

Em meio a tantas informações ruins
como o golpe dado na democracia e
nos direitos dos trabalhadores, a categoria petroleira tem um alento que
vem em forma de boa notícia e uma
grande conquista: trata-se da recuperação de um valorizado terreno de cerca de 17 mil m2, localizado no bairro do
STIEP, em Salvador-BA e da construção, nesse mesmo local, de uma nova
sede do Sindipetro Bahia.
Apesar de ter sido adquirido pelo
antigo Sindicato dos Trabalhadores em
Extração e Produção da Bahia – STIEP-BA, nos final dos anos 60, a Prefeitura
de Salvador classificou grande parte do
terreno como área verde e o restante
como público, não havendo mais registro de propriedade do sindicato, podendo ser colocado à venda, após aprovação do Projeto de Lei - PL nº 121/14, que
propunha a desafetação e alienação de
terrenos e imóveis públicos.
Diante da possibilidade real de perda definitiva de um valioso bem da
categoria, o vereador Moisés Rocha
(PT-BA), que também é petroleiro e
diretor licenciado do Sindipetro Bahia,
entrou em ação, realizando um grande esforço para evitar esse prejuízo.
O vereador foi figura importante e
fundamental para garantir a posse do
terreno para o Sindipetro Bahia.
Após exaustiva negociação, finalmente, em 26/04/2014, o PL nº
121/14 foi aprovado pela Câmara de
Vereadores, transformando-se na Lei

8883/2015 e garantindo a posse do
terreno do antigo STIEP-BA, onde,
agora será construída a nova sede do
Sindipetro Bahia.
Esse terreno, uma área remanescente de um terreno muito maior, terá
uma área verde preservada, obedecendo a legislação ambiental e, além
disso, segundo a Lei sancionada, não
poderá ser vendido a terceiros e somente poderá ser utilizado em prol
dos petroleiros, dentro de um prazo
máximo de dois anos, contados a partir da sanção do prefeito, que ocorreu
no ano de 2015. Depois desse prazo, se
o terreno não estiver sendo ocupado
pelo Sindipetro-BA, a sua posse retornará para a Prefeitura de Salvador.
Essa mesma lei municipal garantiu
o direito do Sindipetro Bahia de construir no terreno outros imóveis de interesse da categoria. De acordo com especialistas do ramo da construção civil,
além da nova sede, é possível construir
no local até três torres de edifícios.
A construção da nova Sede nesse terreno, bem como, a origem dos
recursos, que serão utilizados nessa
obra, foram aprovadas no V – Congresso do Sindipetro-BA. Será utilizado um
fundo financeiro formado com a venda
de diversos imóveis do Sindipetro-BA.
A criação desse fundo já havia sido

TERRENO DO SINDIPETRO
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Conheça a história de
luta que devolveu à
categoria um terreno
remanescente de cerca
de 17 mil m², localizado
no bairro do STIEP, em
Salvador-BA, onde
será construída a nova
casa dos petroleiros

aprovada no III - Congresso do Sindipetro-BA.
A autorização para venda dos imóveis foi aprovada em AGE realizada
durante o V Congresso do Sindipetro-BA. (acesse www.sindipetroba.org.br
e saiba detalhes sobre essa decisão
congressual).
Pertencente à categoria, esse terreno tem uma longa história, que começou em 1967, data da sua aquisição
pelo antigo STIEP-BA. A área total do

terreno original era de mais de 440 mil
metros quadrados. Tão extensa que no
local surgiu um bairro, cujo nome acabou sendo conhecido pelo nome do
próprio Sindicato: o bairro do STIEP,
área nobre de Salvador, extremamente valorizada. Esse imenso terreno foi
utilizado para um loteamento imobiliário, inicialmente, destinado aos petroleiros e, posteriormente, adquirido
por vários segmentos da classe média
alta soteropolitana.

Cepe Clube Stella Mares
Outra vitória da categoria petroleira, protagonizada pelo vereador
Moisés Rocha, e que acabou beneficiando diversos clubes recreativos de
Salvador-BA, foi a negociação feita
pelo nosso vereador para que a prefeitura mudasse a sua concepção de
avaliação quanto à nova base de cálculo para pagamento do IPTU, que
multiplicou por 10 vezes o valor do
imposto do Cepe Clube de Stella Mares. Como representante da popula-

ção de Salvador, Moisés argumentou
que os clubes de recreação não têm
objetivo comercial e sim de lazer.
Após muita negociação, baseada
na proposta inicial do vereador Moisés Rocha da isenção total de IPTU
para os clubes mediante parceria com
as escolas públicas na formação de
atletas e para práticas esportivas para
os alunos da rede municipal de ensino,
chegou-se a um acordo de isenção de
70% do valor do imposto, favorecen-

do todos os clubes de Salvador-BA.
A vitória da garantia da posse do
terreno do STIEP e da desoneração
do valor do IPTU do Cepe Stella Mares são excelentes exemplos da importância de termos representantes
da categoria no poder legislativo,
principalmente, aqueles que provam estarem comprometidos com a
defesa da classe petroleira, na busca
de soluções para as suas demandas e
suas reivindicações.
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NOSSOS REPRESENTANTES

Francisco Ramos da Rocha, mais conhecido como “Chicão” é outro companheiro aposentado que faz parte
da direção do Sindipetro Bahia. Sua
trajetória no Sindicato começou cedo
como militante. Após a sua aposentadoria passou a ser representante sindical na sub-sede de Pojuca. Atualmente,
além de ser diretor do Setor de Seguridade e Políticas Sociais do Sindipetro
Bahia ele ocupa o mesmo cargo na
FUP – Federação Única dos Petroleiros.
“Chicão” conta que começou sua
trajetória na Petrobrás, trabalhando
em uma obra de ampliação da Refinaria de Mataripe - RLAM, em 1957.

Daí por diante passou pela Região de
Produção da Bahia - RPBA, onde trabalhou em vários campos de produção, no Departamento de Exploração
da Bahia – DEXBA, quando fez parte
da Equipe Sísmica (ES-26), e novamente na RPBA, no campo de Candeias, onde encerrou suas atividades
na empresa, se aposentando em 1989.
Com 77 anos de idade e com toda
sua experiência, Chicão explica que é
de suma importância defender uma
política social para os aposentados,
“principalmente neste momento, em
que, no cenário político, o país sofre
um golpe, é preciso chamar a atenção

WANDAICK COSTA

Conheça mais um aposentado que é
membro da diretoria do Sindipetro Bahia

d@s companheir@s sobre a venda dos
ativos do Sistema Petrobrás. que os
golpistas estão tentando fazer e a perda de direitos, que isso pode significar,
para os aposentado(a)s e pensionistas”.
Por isso mesmo, “Chicão” também
ressalta a importância do aposentado

se manter filiado ao sindicato. Segundo
ele é imprescindível que a família petroleira esteja unida para não perder
os direitos que foram duramente conquistados pela categoria desde a entrada de cada um de nós na empresa.
“Hoje, um plano de saúde é muito
caro para o idoso e dentro da Petrobrás, devido a conquista do Sindicato, conseguimos um plano de saúde
que é negociado anualmente com a
empresa. Tudo que conseguimos
até hoje foi através da nossa luta e não
por que a empresa deu”, afirma com
convicção, por conhecer a história de
luta da categoria e do seu Sindicato.

CARAVANA DA INFORMAÇÃO

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

Terça – 11/10
Quarta – 12/10
Quinta – 13/10
Sexta – 14/10
Sábado – 15/10
Terça – 18/10
Quarta – 19/10
Quinta – 20/10
Sexta – 21/10
Sábado – 22/10

10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas

CIDADE

LOCAL

Madre de Deus
São Francisco
Santo Amaro
Salvador
Serrinha
Pojuca
Entre Rios
Mata de São João
Salvador
Lauro de Freitas

Subsede do Sindipetro Bahia
Subsede do Sindipetro Bahia
Subsede do Sindipetro Bahia
Condomínio Resgate – Pernanbués
Subsede do Sindipetro Bahia
Subsede do Sindipetro Bahia
Subsede do Sindipetro Bahia
Subsede do Sindipetro Bahia
Centro Comercial – Periperi
Teatro Municipal – Centro

* Assuntos: negociação do acordo coletivo 2016, déficit do plano Petros, benefício farmácia,
pagamento dos níveis 2004,2005 e 2006 e PL 83.
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