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ANO I - NÚMERO III -  12 DE JUNHO/2017Sindicato dos Petroleiros do Rio de  Janeiro
Vem aí um novo projeto de 
comunicação. AGUARDE!

EM CONSTRUÇÃO

O Sindipetro-RJ apoia as chapas 43 e 52 para 
os conselhos Deliberativo e Fiscal e da Petros 
porque estes petroleiros já mostraram que tem 
disposição de lutar em defesa da categoria pe-
troleira e conhecem todos os meandros do fundo 
de previdência dos petroleiros. São capacitados 
e com conhecimento sobre o tema para o embate 
em defesa dos trabalhadores nos Conselhos. 

Tedesco, Marcos André, Agnelson e Adaed-
son são companheiros que lutam há anos em de-
fesa da Petros. Entre as propostas de ação para 
o mandato, a luta pela recuperação das perdas 
dos benefícios e pela paridade de representação 
entre participantes, assistidos e patrocinadora 
nos órgãos de gestão. E pelo imediato pagamen-
to da dívida da Petrobras com o Plano. 

A luta dos atuais representantes dos traba-
lhadores já conseguiu um grande passo: pela 
primeira vez em sua história a Petros irá cobrar 
da Petrobras o regresso judicial das ações em 
que a companhia é condenada solidariamente 
com a Petros, nas ações movidas pelos partici-
pantes e assistidos. A decisão foi tomada dia 7 
de junho pelo Conselho Deliberativo e encami-
nhada à diretoria da Fundação para que sejam 
realizados os cálculos referentes ao contingente 
judicial que cabe à Petrobras pagar.

O valor financeiro referente a essas contin-
gências judiciais foi calculado em quase R$ 4 bi-
lhões ao final do exercício 2016, acrescidos dos 
valores atuariais dessas contingências, a serem 
contabilizados. Também devem entrar na conta 
gastos da Fundação com advogados e escritórios 
para acompanhar essas ações judiciais.

 A vitória resulta dos diversos pareceres do 
Conselho Fiscal da Petros, que nos últimos 14 
anos recomendaram a rejeição das contas da 
Fundação. Apenas os conselheiros eleitos que 
mantiveram sua independência em relação ao go-
verno federal não aprovaram as contas da Petros.

VOTE NA INDEPENDÊNCIA, NA FIRMEZA 
E PERSISTÊNCIA DOS QUE DEFENDEM 

A PETROS E A PETROBRÁS. 
FORTALEÇA ESSA EQUIPE!

Para votar pela internet o eleitor deverá acessar o Portal da 
Petros, no endereço www.petros.com.br, e seguir as instruções, in-
formando na Área do Participante a sua matrícula e senha Petros. A 
votação pela internet só poderá ser efetuada mediante a confirmação 
do CPF e/ou da data de nascimento do eleitor.

Para votar pelo telefone, o eleitor deverá ligar para o número 
0800 602 7550 e seguir as instruções. A votação pelo telefone só 
poderá ser efetuada mediante a informação do CPF e da SENHA que 
deve ser obtida na página da Petros na internet. A senha é individual, 
personalizada e secreta, e permitirá ao eleitor votar por telefone, 
uma única vez.

A votação começa nesta segunda (12) e poderá ser feita pela 
internet e por telefone até às 17h do dia 26 de junho.

PETROS: VOTE EM QUEM 
LUTA PELOS PETROLEIROS

Como votar: 

MARCOS ANDRÉ é contador e acadêmico de 
Direito. Atuou como técnico de contabilidade na 
Petrobras e hoje trabalha com técnico de supri-
mento. É suplente do Conselho Fiscal da Petros.

CONSELHO FISCAL
AGNELSON CAMILO é técnico em química e 
trabalha há 29 anos na Petrobras. É dirigente 
sindical destacado, atua no Sindipetro PA/AM 
/MA/AP que compõe a FNP. Um aguerrido 
crítico do processo de Repactuação e de to-
das as consequentes retiradas de direitos dos 
trabalhadores. Tem 
vasta experiência nos 
Conselhos da Petros.

ADAEDSON COSTA é advogado com pós-
graduação em Direito e Processo do Traba-
lho e Coordenador Geral do Sindicato dos 
Petroleiros do Litoral Paulista e Secretário 
Geral da FNP.

CONSELHO DELIBERATIVO    
RONALDO TEDESCO é eletrotécnico, jornalista 
e tem MBA em Engenharia do Planejamento 
com ênfase em Previdência Complementar. 
Exerce a presidência do Conselho Fiscal da 
Petros e tem sido um dos responsáveis pela 
atuação unitária do C. Fiscal para a cobrança de 
dívidas da Petrobras e realização das denúncias 
relativas a gestão de 70 investimentos
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O direito de greve é assegurado a 
todo trabalhador brasileiro através 
do artigo 9º da Constituição. Ame-
aças, perseguições, desconto de dia 
parado e outras formas de desrespeito 
ao direito legítimo dos petroleiros 
e petroleiras não podem impedir 
a participação nas lutas que estão 
colocadas no dia-a-dia nos locais de 
trabalho, pela saída de Pedro Parente 
e a política entreguista da direção da 
Petrobrás, bem como das reivindica-
ções que tomam as ruas do país pelo 
fim do governo Temer.

Não será com estas práticas que 
a Petrobrás irá calar os petroleiros e 
petroleiras. A secretaria de Assuntos 
Jurídico do Sindipetro-RJ acompanha 
as posturas da Petrobrás que resultam 
em perseguição e desrespeito aos di-
reitos dos trabalhadores. Seguem os 
informes dos processos judiciais rela-
cionados às nossas greves de 2015 e 
a última de 28/04/2017, greve geral:

AÇÃO DOS DIAS DE GREVE DE 
2015 – O Sindipetro-RJ ajuizou ação 
coletiva, em nome de toda a catego-
ria, a partir de ofício enviado pela 
Petrobrás em janeiro de 2107, no 
qual a empresa pretendia negociar 
os dias da greve de 2015, propondo 
o desconto da metade e compensação 
do restante. A audiência inicial está 
marcada para o dia 28 de agosto de 
2017. Foi concedida tutela de urgên-
cia, determinando que até que haja 
decisão posterior a Petrobrás se abs-
tenha de efetuar descontos ou exigir 
compensação. Nos termos da decisão 
que concedeu a tutela, o juiz da 34ª 
Vara do Trabalho do Rio de Janeiro 
assinalou: “Considerando que nada 
foi tratado no acordo coletivo quanto 
aos dias de paralisação e que não foi 
declarada a abusividade do movimen-
to paredista, defiro, por ora, o pedido 
de tutela antecipada e determino à Ré 
que se abstenha de implementar des-
contos ou de exigir compensação dos 
dias de greve” (Processo nº 0100224-
93.2017.5.01. 0034).

O mesmo fundamento, no sentido 
de que “nada foi tratado no acordo co-
letivo quanto aos dias de paralisação 
e que não foi declarada a abusividade 
do movimento paredista” é aplicável a 
greve de 2016 e em breve repassare-
mos informações à categoria.

AÇÃO DO DIA DE GREVE GERAL 
- 28/04/2017 – A audiência está 

marcada para dia 5 de novembro de 
2017. Foi negada antecipação de tute-
la solicitada pelo Sindicato para que 
não ocorresse desconto do dia parado 
nem dos reflexos, mas ainda haverá o 
julgamento do mérito. A negativa da 
tutela permite que a Petrobrás realize 
o desconto com reflexo. Se houver 
o desconto e a decisão for favorável 
ao Sindicato, a empresa deverá res-
sarcir a integralidade do desconto 
ou apenas dos reflexos, corrigidos e 
com juros. (Processo nº 0100660-
40.2017.5.01.0038).

Para acompanhar o processo ele-
trônico e ler as decisões na íntegra 
vá ao site do TRT da 1ª Região (www.
trt1.jus.br), acesse Processo Judicial 
Eletrônico e coloque o número do 
processo que desejar consultar.

ESTÁGIO EM DIREITO - O Sindipetro-
-RJ está com inscrições abertas para 
estágio de direito para alunos que 
estejam cursando do 7º ao 8º período 
e que tenham OAB. A carga horária é de 
6h diárias, com bolsa de R$ 1.494,90 e 
vale transporte. Currículos devem ser 
enviados para o e-mail jurídico@sin-
dipetro.org.br ou juridicosindipetro@
yahoo.com.br. As etapas de seleção 
consistem em análise de currículo, 
prova das disciplinas constitucional, 
civil, trabalho, processo civil e processo 
de trabalho (será permitida consulta 
somente da Legislação pertinente não-
comentada) e entrevista. 

SINDIPETRO-RJ NA JUSTIÇA CONTRA 
PERSEGUIÇÕES DA PETROBRAS

O Conselho Deliberativo é o 
órgão máximo da estrutura organi-
zacional da Petros, responsável pela 
definição da política geral de admi-
nistração e decide sobre mudanças 
no estatuto e do regulamento dos 
pla nos de benefícios; plano estratégi-
co e programas anuais e plurianuais; 
gestão de investimentos e plano de 
aplicação de recursos; nomeação 
e exoneração dos membros da Di-
retoria Executiva; aprovação das 

demonstrações contábeis, após a de-
vida apreciação do Conselho Fiscal; 
plano de cargos e salários da Petros, 
e outras responsabilidades. Ele é 
formado por seis membros titulares 
com seus respectivos suplentes, sen-
do a metade indicada pelas e a outra 
metade escolhida pelos participantes 
ativos e assistidos. 

O Conselho Fiscal é um órgão 
de controle interno e tem como atri-
buição se manifestar sobre os atos 

administrativos e operacionais da 
Fundação. Ele analisa e emite pare-
ceres sobre as demonstrações con-
tábeis da Petros, e pode requisitar à 
Diretoria Executiva a realização de 
inspeções e auditorias. Ele é formado 
por quatro titulares e seus respecti-
vos suplentes, sendo dois indicados 
pelas patrocinadoras e dois eleitos. 
Destes, um deve ser escolhido entre 
os ativos e o outro entre os aposen-
tados e pensionistas. 

O QUE FAZEM OS CONSELHOS DA PETROS?


