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PLANO PETROS 1

Direção da Petros
ignora decisões judiciais
Em flagrante desrespeito as decisões
judiciais, a Direção da Petros informou,
no dia 30 de janeiro, o início do desconto das contribuições adicionais relativas ao Plano de Equacionamento do
Déficit – PED do Plano Petros 01 – PP1,
a partir do dia 10 de março.
A FUP – Federação Única dos Petroleiros já havia orientado todos os
seus sindicatos filiados a ingressarem
com ações na justiça em seus respectivos estados, solicitando a suspensão
da cobrança dessas contribuições adicionais, das quais já tinha obtido duas
decisões favoráveis: em São Paulo
(Sindipetro Unificado - SP) e no Rio
Grande do Norte (Sindipetro – RN).
Nesses estados foram deferidas
liminares suspendendo a cobrança na
forma pretendida pela Petros. A Justiça
entendeu que a cobrança a ser imposta seria muito danosa para os participantes (ativos) e assistidos (aposentados e pensionistas) e determinou um
recálculo menos oneroso, observando
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os limites técnicos da lei.
A FUP também deu entrada com
ação judicial no Rio de Janeiro, solicitando a suspensão da cobrança a nível nacional, mas até o momento, não
obteve resposta dessa medida judicial.
A expectativa é de que os participantes e assistidos do PP1 não sofram
deduções enquanto se debate os efeitos das liminares ou que sejam feitos
novos cálculos para o PED do PP1 ou
que, principalmente o GT Petros defina
alternativas que evitem ou reduzam
esse Equacionamento.
Por se tratarem de decisões proferidas liminarmente, tais decisões
são provisórias, pois precisam de uma
confirmação ao final, quando ocorrer o
julgamento definitivo dos processos.
Para a FUP e seus Sindicatos filiados, o déficit do PP1 precisa ser equacionando, mas, grande parte dele
poderia ser reduzido, sem onerar os
participantes e assistidos, se a Petrobrás e demais empresas patrocina-
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Dia Nacional de Lutas, todos contra o fim 			
da aposentadoria

doras pagassem as suas dívidas com
o plano, que são cobradas pela FUP,
desde 2001, na Justiça Cível do Rio de
Janeiro – RJ, na sua Ação Civil Pública
– ACPU, processo número: 009921170.2001.8.19.0001. Por isso, boa parte
do valor desse déficit é questionado na
Justiça, que já determinou a suspensão
liminar dessa cobrança. Na Bahia, estamos aguardando a decisão da ação
já ajuizada pelo Sindipetro Bahia.
Importante destacar que os nossos
representantes no Conselho Deliberativo da Petros votaram contra esse
Plano de Equacionamento, e que esse
voto tem sido utilizado pelas nossas
assessorias jurídicas da FUP/Sindicatos para fundamentarem suas ações
judicias.
Apesar disso, os participantes e assistidos do PP1 devem entender que
o plano tem problemas estruturais,
que precisam ser solucionados, para
não sejam necessários esse e novos
equacionamentos conforme determi-

DÉFICIT DO PP1

na a lei. Apesar disso, é possível fazer
o equacionamento de forma menos
onerosa, com tudo devidamente analisado e discutido; no GT Petros, sobretudo, com as patrocinadoras arcando
exclusivamente com parte do déficit
do plano que lhe compete, segundo as
ações judiciais da FUP e seus Sindicatos filiados.
Já a Petros deve preservar o objetivo do plano, que é assegurar os benefícios contratados com seus participantes e assistidos sem desrespeitar
as decisões judiciais.
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GT da Petros retoma suas atividades no 		
próximo dia 20 de fevereiro

APOSENTADOS
E PENSIONISTAS

nº57 | Fevereiro 2018

2

CONTRA O FIM DA APOSENTADORIA

19/02 - Dia Nacional de Lutas
contra reforma da Previdência
Em 2017, conseguimos impedir a votação da reforma da Previdência com
a histórica greve geral de 28 de abril.
Foi o recado dado pela classe trabalhadora ao governo golpista de que
a sociedade brasileira não aceita a
reforma porque ela significa o fim da
aposentadoria.
Mantivemos nossas bases em estado de alerta e de mobilização ao longo dos meses seguintes, pressionando
os parlamentares em suas bases eleitorais, e conseguimos que a votação
fosse adiada para 2018.
No entanto, o governo usurpador
não desistiu da proposta e anunciou
a decisão de colocar reforma da Pre-

vidência (PEC 287/16) em votação
em fevereiro. A discussão do projeto
será iniciada no próximo dia 5 e sua
votação no Plenário da Câmara dos
Deputados está prevista para o dia 19
de fevereiro.
A CUT orienta a intensificação da
mobilização com o objetivo de paralisar suas bases em todas as regiões
do país no dia da votação. Impedir a
aprovação da reforma da Previdência
é o principal desafio do momento.
Para derrotar o governo golpista, é
preciso paralisar os locais de trabalho,
fazer atos e manifestações, ocupando
ruas e praças, e pressionar os parlamentares em suas bases eleitorais.

O que está em risco não é só o fim
da aposentadoria, mas o aprofundamento do Estado de exceção. Em
outras palavras, é o futuro do País
que está em jogo. O resultado desta
batalha decisiva dependerá do envolvimento de cada um e cada uma, da
disposição de luta de todos/as.
É fundamental ampliar o debate
com os trabalhadores e as trabalhadoras, mostrando os riscos contidos na
proposta de reforma da Previdência
do governo golpista: o fim da aposentadoria. Mostrar a relação existente
entre a agenda neoliberal do governo
Temer (reformas contrárias aos interesses populares) e a candidatura de

Lula (compromisso de convocar referendum para anular as medidas impopulares do atual governo).

IMPOSTO DE RENDA

Receita Federal endurece
regras do IR para contribuintes
A Receita Federal decidiu endurecer as
regras para negociação em dinheiro.
Em vigor desde 1º de janeiro, a Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) precisa ser feita
pelos contribuintes que receberam valores acima de R$ 30 mil – em real ou
moeda estrangeira, em dinheiro vivo,
independentemente da origem – se
proveniente de prestação de serviços,
venda ou aluguel.
Rastrear o caminho do dinheiro é o objetivo do fisco, que instituiu mais uma obrigação fiscal para
o contribuinte. Com ela, foi criada

fonte adicional para o cruzamento
de informações que a Receita faz na
declaração anual do Imposto sobre a
renda (IRPF), que o contribuinte tem
que entregar entre março e abril. Para
especialistas em tributação, trata-se
de mais uma ferramenta em cumprimento à legislação internacional, para
tentar evitar a lavagem de dinheiro e
facilitar a perseguição das trilhas por
onde escoam o dinheiro sujo, obtido
de maneiras ilegais. Para os especialistas, a Receita usa informações de
diversas fontes e vai ficando com uma
base cada vez mais robusta, que pode

evidenciar o que alguém está tentando omitir do Leão.
Fica então o alerta: empresas ou
pessoas físicas que se enquadrarem
nessa situação passam agora a ter
que preencher a DME, até o último
dia útil do mês seguinte ao recebimento do dinheiro em espécie, sob
pena de ser multado, pesadamente.
É o mesmo prazo hoje exigido para o
envio de declarações de ganho de capital ou carnê-leão (aluguéis, pensão
alimentícia), mas a Receita não está
facilitando para o contribuinte. A DME
só poderá ser feita por via eletrônica e

com certificado digital, regra que vale
tanto para a pessoa física quanto para
as empresas.
IMPORTANTE
Outra mudança importante na
declaração do Imposto de Renda
deste ano e que irá dificultar
a vida do contribuinte, será
a obrigatoriedade do titular
informar o número do CPF de
cada um de seus dependentes.
Essa exigência vale para
qualquer idade do dependente,
mesmo o recém-nascido.

3

APOSENTADOS
E PENSIONISTAS

nº57 | Fevereiro 2018

SAÚDE

Governo golpista quer acabar
com a AMS dos petroleiros
O Diário Oficial de 18 e 26 de janeiro
publicou a Resolução 23, do Conselho Interministerial de Governança e
Participações – CGPAR com as qual
o governo golpista pretende mudar
radicalmente os planos de saúde das
empresas públicas e estatais.
Esses usurpadores do voto popular pretendem, entre outras graves
mudanças, estabelecer a relação de
custeio da nossa AMS, em 50% X 50%
(meio a meio) entre, a Petrobrás e demais subsidiárias e seus empregados,
aposentados e pensionistas (Artigo
Art. 3° da Resolução 23). No nosso recente Acordo Coletivo assinado, essa
relação é 70% X 30%.
Pior ainda, querem retirar a AMS
para os novos empregados, os aposentados e as pensionistas (Artigo 8°)
e proibir que as Estatais administrem
seus próprios Planos de Saúde passando para Bancos e Operadoras de
Saúde (Artigo 9°).

Com todos esses retrocessos: os
Planos de Saúde das Estatais passarão
a ser limitado apenas aos empregados
da ativa! Como a Resolução afirma
respeitar o Direito Adquirido, os já
aposentados, ou aposentáveis, teriam
a AMS garantida. Porém, daqui para
frente, está aberto o conflito.
Além disso, com a vedação a autogestão da AMS pelo RH, tornando
obrigatória a interposição de empresa
contratada: estará aberto o caminho
para à corrupção.
A FUP blindou a AMS contra todos
esses retrocessos, com a aprovação do
ACT 2017-19. E como o direito de aposentados e pensionistas à AMS está
previsto na Cláusula 30, não há como a
empresa mudar essa situação até 31 de
agosto de 2019. A própria Resolução 23
reconhece isso em seu Artigo 15. (Ver
integra da resolução no Sítio do Sindipetro Bahia: www.sindipetroba.org.br)
Isso vale para todos os demais

retrocessos, tais como a cobrança da
participação do empregado por faixas
etárias, e a financeirização do plano
(estas, e outras, no Artigo. 9°).
Aqueles que ignoram as repercussões de suas escolhas políticas não
gostam de serem chamados à responsabilidade, mas o fato é que essa Resolução se trata de mais uma medida
de destruição de direitos sociais, dentre inúmeras outras, somente possível
graças ao Golpe de Estado de 2016.
Apesar disso, tem que ficar claro,
para todos que, “Resolução”, não é lei,
nem decreto. “Resolução” é a expressão
pública da vontade do Governo, acionista majoritário da Petrobrás e demais
Estatais, daquilo que pretende fazer, ou
seja, suas metas administrativas.
O Governo neoliberal de FHC, à
20 anos atrás, também publicou uma
série de resoluções alterando direitos
dos empregados das estatais. No caso
da Petrobrás, algumas restringiram

direitos por anos, e outras foram derrotadas pela mobilização dos trabalhadores e nunca saíram do papel.
Portanto, fica aqui a 1ª lição histórica para este novo confronto: as Resoluções podem ser vencidas via mobilização e negociação coletiva
Imaginem o que aconteceria conosco se os empregados da Petrobrás estivessem, nesse momento, em impasse negocial e sem ACT, como queriam
alguns? Essa famigerada Resolução 23
seriam aplicada à AMS de imediato!
Em resumo, o conteúdo do conflito
da próxima nossa próxima negociação
coletiva já está anunciado. E a correlação de forças será, como sempre, o
verdadeiro determinante. Não vamos
esperar até o término do nosso ACT,
em 31/12/2019. Vamos nos preparar
com antecedência e lutar com todas
as nossas forças para evitar esses retrocessos. Não deixaremos que os golpistas tirem a nossa AMS!

BENEFÍCIO FARMÁCIA

Reunião da Sub Comissão
é adiada para o dia 22/02
Da mesma forma como tem se comportado no GT da Petros, os representantes da Petrobrás tem feito o mesmo
na Sub Comissão do Benefício Farmácia – BF, ou seja, continuam enrolando
para ganhar tempo.
A próxima reunião da Sub Comissão do BF, que seria realizada no dia

30/01, conforme publicamos na edição
anterior do Petrolino, a de numero 56,
foi adiada unilateralmente pela Petrobrás, alegando que não haveria tempo
hábil para enviar as informações solicitadas pelos membros da FUP nessa
Sub Comissão.
Apesar da inconformidade com

esse adiamento, os representantes
da FUP tiveram que concordar com
esse adiamento, pois, sem o envio
das informações solicitadas não haveria como realizar a próxima reunião
da Sub Comissão, que agora voltará
a se reunir no próximo dia 23/02, as
09:30 horas.

Além do diretor do nosso Sindicato
e da FUP, o Conselheiro Paulo Cesar, ser
membro dessa Sub Comissão, a nossa
Diretora, do Setor de Seguridade e Políticas Sociais, Marise Costa Sansão, foi
indicada, pelo Direção do Sindipetro-BA para acompanhar todas as reuniões dessa Sub Comissão.
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DÉFICIT DO PP1

GT da Petros retoma suas
atividades no dia 20/02
Após diversas cobranças do nosso
Conselheiro Deliberativo eleito, Paulo
Cesar C. Martin, inclusive, na última
reunião do Conselho Deliberativo da
Petros, finalmente a Petrobrás confirmou a retomada das reuniões do GT
Petros para o próximo dia 20/02, terça,
às 14 horas.
O GT Petros, grupo paritário formado por representantes da FUP, Frente
Nacional dos Petroleiros, Federação
dos Marítimos, Petrobrás e Petros,
que vinha se reunindo duas vezes por

semana para encontrar soluções e alternativas para o bilionário déficit do
Plano Petros 01 - PP 1, teve suas atividades paralisadas por conta da direção
da Petrobrás, que continua fazendo
“corpo mole” e adiando as reuniões
que deveriam ter sido reiniciadas após
o breve recesso do final de ano.
O funcionamento do GT é de fundamental importância para se encontrar soluções e alternativas e o nosso
Conselheiro eleito Paulo César, para
barrar essa “letargia” da Petrobrás,

sugeriu que o próprio Conselho Deliberativo da Petros enviasse uma
carta para a Petrobrás cobrando a
retomada das reuniões do GT. A carta
foi enviada e a Petrobrás finalmente,
ontem, quinta, dia 15/02, confirmou a
data da próxima reunião.
Agora o que se espera é que a Petrobrás, finalmente, pare de enrolação
e se manifeste urgentemente, quanto
as propostas que foram apresentadas
pelos representantes da FUP no GT,
ou apresente alguma contrapropos-

ta. O mais importante é que soluções
sejam encontradas para se evitar ou
reduzir, significativamente, o impacto do Plano de Equacionamento do
Déficit - PED do PP 1.
O Conselheiro Paulo César lembra
que, apesar do plano apresentar problemas estruturais e de baixo financiamento, em toda a sua história, não
se pode agora inviabilizar a vida dos
participantes, assistidos e seus dependentes, com contribuições adicionais
que eles não terão condições de pagar.

ATENÇÃO  as datas das reuniões foram modificadas, verifique o novo calendário abaixo.

Caravana da
informação

CALENDÁRIO DE REUNIÕES - MARÇO 2018
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Jornal dos Trabalhadores Aposentados
e Pensionistas do Sistema Petrobrás
Sindipetro Bahia

DATA

HORA

CIDADE

LOCAL

Terça – 06/03

9h30

Salvador

Mousa Eventos – Liberdade

Quarta – 07/03

9h30

Salvador

CEPE – Stella Mares

Quinta – 08/03

9h30

Salvador

CEPE 2004

Sexta – 09/03

9h30

Salvador

Sede do Sindipetro Bahia

Terça – 13/03

9h30

Salvador

Cerimonial Villa Prime – Ribeira

Quarta – 14/03

9h30

Catu

Subsede do Sindipetro Bahia

Quinta – 15/03

9h30

Alagoinhas

Hotel Plaza – Centro

Sexta – 16/03

9h30

Candeias

Subsede do Sindiquímica-BA

Terça – 20/03

9h30

Feira de Santana

Subsede do Sindipetro Bahia

Quarta – 21/03

9h30

São Sebastião

Subsede do Sindipetro Bahia

* Assuntos das reuniões: Benefício Farmácia,
GT da Petros e o Equacionamento do déficit
técnico do Plano Petros 1, Ações Judiciais
(PL-83, Níveis, etc).

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

* Nos dias das reuniões nas subsedes, das 9h às
12h e das 13h às 15h30, haverá um atendente para
que o associado possa realizar a sua solicitação
do reembolso do Benefício Farmácia – BF.
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