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ESPECIAL APOSENTADOS

POR UNANIMIDADE, APOSENTADOS REJEITAM
SEGUNDA PROPOSTA DA PETROBRÁS
A Assembleia dos aposentados e pensionista do Rio de Janeiro, no dia 16 de julho, decidiu, por
unanimidade, rejeitar a segunda
proposta de ACT 2019, apresentada pela Petrobrás.
Em resumo, o documento enviado é um brutal ataque aos trabalhadores, com a retirada de direitos, benefícios e garantias, que
envolve demissões e precarização
das condições de trabalho.
“Não vamos aceitar a retirada de direitos que conquistamos
ao longo de décadas”, afirmou o
diretor Roberto Ribeiro, que há
pelo menos 18 anos participa do
movimento sindical e apresenta
o programa “Aposentado, Presente!” na Rádio Petroleira.
Também comentaram a proposta da empresa e o equacionamento da Petros Antonio Furtado,
diretor do Setor Privado; o conse-

lheiro fiscal Sérgio Castellani; o diretor da FNP, Celso “Kafu”, e o presidente da ASTAP, Genobre Gomes.
Por fim, vale lembrar que a
construção de uma greve é iminente e o caminho começa pela
rejeição da proposta, com forte

participação dos aposentados.
O texto pode ser acessado em:
http://www.fnpetroleiros.org.br/
noticias/5430/por-unanimidade-aposentados-do-sindipetro-rj-rejeitam2-proposta-da-petrobras

APOSENTADO PRESENTE
No programa 464, a rejeição da categoria à segunda proposta
de ACT e a importância da manutenção da bandeira “Nenhum
Direito a Menos!” foram os assuntos comentados. O programa é
apresentado pelo diretor Roberto Ribeiro, da FNP e da FAAPERJ,
com participação especial do diretor do SINDIPETRO-SE, Alealdo Hilário, e do diretor do SINDIPETRO-RJ, Antônio Furtado, da
FAAPERJ. Ouça o programa em https://radiopetroleira.wixsite.
com/radiopetroleira/aposentado-presente

Participe e divulgue!

REUNIÃO DOS APOSENTADOS SEMPRE NA PRIMEIRA TERÇA-FEIRA DE TODO MÊS,
HÁ 18 ANOS, A PARTIR DAS 14H, NO SINDIPETRO-RJ. NÃO PERCA!
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AMS AGORA CONTA COM ATENDIMENTO DIGITAL
Com o intuito de dar maior
suporte para os usuários e de
abrir mais um canal de comunicação, a Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS) agora
conta o atendimento digital via
WhatsApp.
Os beneficiários e dependentes devem cadastrar os telefones (11) 99890 7235 e (11)
96474 0011 e através deles
poderão esclarecer dúvidas e
receber orientações sobre os
serviços da AMS da mesma
maneira que nas centrais de
relacionamento. O horário de
funcionamento do aplicativo é
de segunda a sexta-feira das 8h
às 18h.
Mais inovação
Outra grande novidade é que
ficou mais fácil consultar o Portal AMS. O acesso pode ser feito
apenas com o número do CPF,
diferente de antes que era feito
através número de matrícula.

O aplicativo SAP Fiori
Client, também conta com novas funcionalidades, como por
exemplo, a carteirinha virtual.
Pelo aplicativo, agora é possível
emitir o documento de qualquer dispositivo móvel e, no
caso de dependentes, a facilidade permitirá o compartilhamento pelo WhatsApp.Além
disso, também é possível ver
o extrato mensal de utilização
dos serviços da AMS.
Os idosos que têm dificuldade para comparecer a uma unidade do convênio agora contam
com serviço de atendimento
por vídeo. O serviço pode ser
agendado de duas formas:
- Call Center: Ligue para o
nosso atendimento telefônico
através do 0800 287 2267 (opção 3) e solicite o agendamento
do atendimento por vídeo.
- Portal AMS: Com sua matrícula AMS (12 dígitos) e senha
do Botão de Serviços em mãos,

clique em https://agaaext.petrobras.com.br e agende seu
atendimento. A seguir, veja o
passo a passo do agendamento
no site.
Como fazer o agendamento
pela internet
1 - Ao acessar o ambiente
“Agendamentos de Atendimentos” , selecione a opção “Agendar
um Horário de Atendimento”;
2 - Depois selecione a Unidade de Atendimento (Vídeo atendimento) e o tipo de serviço;
3 - Com isso, basta escolher o
melhor horário para o seu atendimento. Não esqueça de informar o telefone de contato.
Após o agendamento, o usuário receberá um link com as
instruções necessárias para se
conectar com equipe da AMS.
Qualquer aposentado pode
usufruir desse benefício.
*Com informações da AMS

NOTA DE ESCLARECIMENTO AO GRUPO NOSSO FUTURO
A postagem do Sr. Lindolfo no
You Tube em resposta ao diretor
da FNP, Agnelson Camilo, nos
trouxe de volta aos mesmos questionamentos que foram respondidos em maio ao grupamento.
Primeiro, importante lembrar que a interlocução com a
FNP foi o Sr. Lindolfo que buscou, pois a sua carta que foi a
origem da resposta da FNP.
A carta resposta da FNP, se
inicia e finaliza justamente com
um convite ao Grupo Nosso Futuro para participar do Fórum
em Defesa da Petros. Assim, não
procede a primeira de suas reclamações. O convi-

te está feito e não será retirado.
A decisão de participar ou não
do Fórum cabe ao grupamento.
Importante ressaltar que é
um convite a todos que desejam
lutar em defesa da Petros e do
PPSP. É um Fórum de convencimento e de acordos para podermos avaçar juntos. A nenhum
grupamento foi imposto qualquer conceito ou proposta, por
isso, refutamos a opinião de que
é um Fórum de cooptação. Possivelmente essa opinião se deve
ao desconhecimento e talvez a
uma pequena disposição para
ouvir argumentos diferentes
daqueles que já está convencido.

As sugestões de pontos de
atenção às propostas que nos chegaram ao conhecimento foram
todas, sem exceção, respondidas
pela Carta Resposta ao Grupo
Nosso Futuro.
Não entendemos qual o motivo de não considerar nossas respostas e seguir mantendo uma
postura de desinformação e beligerância com a proposta alternativa que as entidades conseguiram unificar até o momento.
Leia a íntegra da nota em: http://
w w w. f n p e t r o l e i r o s . o r g . b r /n o t i cias/5438/nota-de-esclarecimento-aogrupo-nosso-futuro

QUER RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO DOS APOSENTADOS?
Mande um email para: aposentados@sindipetro.org.br
01/07/2019
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SECRETARIA DOS APOSENTADOS
1 – Site do SINDIPETRO-RJ www.sindipetro.
org.br, através da Secretaria de Aposentados;
3 - Programa “APOSENTADO PRESENTE” transmitido ao vivo através da
Radio petroleira https://
ra d i op e trole i ra.wi xs i te.
com/radiopetroleira/aposentado-presente.
Toda terça-feira, das
18h30min às 19horas, com
reprise na quarta-feira,
01hora da manhã), 10horas e 15horas. Os programas anteriores estão disponíveis no site;
4 - Programa Faixa Livre na Rádio Bandeirantes
AM 1360, das 09horas às
10horas, na segunda-feira e
das 8h às 10h de terça-feira
a sexta-feira.
5 - Programa Circuito
Petroleiro Aposentados em
www.tvpetroleira.tv, clique em “Videoteca”, “Circuito Petroleiro”, “Circuito
Petroleiro Aposentados”.
NÚCLEO 6 - SECRETARIA
DE APOSENTADOS
Diretores: Roberto Ribeiro,
Schopke e Jorge Rosa.
Secretária: Tatiane Velasco
CONTATOS
(21) 3034-7302/3034-7338
aposentados@sindipetro.
org.br /
Fac eb o ok: Ap os entados
Sindip etroRJ

DE APOSENTADOS
DIA 06/08 ÀS 14H REUNIÃO
E PENSIONISTAS
- PALESTRAS SOBRE PP3 E PLANO ALTERNATIVO COM SÍLVIO SINEDINO;
- A CAUSA DO DÉFICIT DA PETROS,
COM FERNANDO SIQUEIRA
- INFORMAÇÕES DO JURÍDICO COM O DR. LUIZ
FERNANDO
- DEFESA DA PETROBRÁS COM:
GUILHERME ESTRELA E RIVALDO RAMOS DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS PETROLEIROS

Auditório - Av. Passos, 34, Centro
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O QUE ESTÁ POR TRÁS DO
PLANO PETROS 3 (PP-3)
No momento, a Petros oferece apenas uma proposta de
opção a ser efetuada quando o
chamado Plano Petros 3 estiver
oficialmente a disposição para
que migração se realize. Essa
opção ainda não é possível e
apenas está à disposição um simulador e farta campanha publicitária.
O correto seria a Petros
aguardar para disponibilizar
tal simulador ao mesmo tempo
da outra opção. Isto não acontecendo, e nos leva a apresentar a
seguir um breve exame comparativo de um caso concreto:
Não é à toa que o PP-3 merece críticas por colocar todo o
risco financeiro nas mãos dos
participantes.
A tentativa da Petros de
resolver o problema do seu escandaloso déficit através de um
plano de contribuição definida
já se configura como uma chantagem para o participante.
Esta crítica fica ainda mais
reforçada quando se sabe que,
em alguns casos, obenefício
oferecido apressadamente do
famigerado PP-3 fica inferior
ao benefício definido do Plano
Petros do Sistema Petrobras PPSP.
Outro aspecto importante a
considerar é que o reajuste do

benefício do PPSP para os Repactuantes é por índice econômico, independente do resultado dos investimentos, e para os
Não Repactuantes pelo reajuste
geral da Patrocinadora. Como
se sabe, nos planos de Contribuição Definida, que é o caso do
Petros-3, o reajuste do benefício
depende exclusivamente do resultado dos investimentos, que
não têm sido favoráveis nos últimos anos.
Acrescente-se a tudo isso a
questão da quebra do mutualismo do PPSP nessamigração. Por
mais que se ajustem as premissas atuariais, uma renda por
prazo indeterminado poderá
ser encerrada antes do participante falecer e/ou de não haver dependentes habilitados
para recebimento da pensão
por morte. Em suma, a renda
por prazo indeterminado não
dá as mesmas garantias da renda vitalícia e a ausência de uma
renda para um participante em
idade avançada comprometerá o seu orçamento doméstico.
Fica o alerta de que esse é um
cuidado que devemos ter sempre em mente.
Por Paulo Teixeira Brandão
Fonte: Blog Conselheiros da Petros
Lei o texto na íntegra em
www.fnpetroleiros.org.br

PARABÉNS A FAAPERJ!
A FAAPERJ - Federação das
Associações e Pensionistas do Rio
de Janeiro, filiada a COBAP - Confederação Brasileira de Aposentados,
Pensionistas e Idosos, comemorou
56 anos de existência em 2019, tendo sido fundada em 14 de junho de
1963.
Para celebrar a data foi realizada em sua sede na Rua do Riachuelo, no Centro do Rio, um encontro
do seu Conselho de Representantes das entidades filiadas em homenagem à fundação da federação,

que foi encerrada com um
Arraiá.
O encontro
contou com a
presença ilustre
dos petroleiros e
petroleiras: Roberto Ribeiro,
Antônio Furtado, Celso “Kafu”,
Wilson Nilson, Mauriceia Petrucia Novo e
Antônio Peçanha.

LEMBRETE: Caso a Petrobrás apresente uma nova proposta, faremos
uma assembleia para votação da mesma.
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12 DE JULHO: APOSENTADOS DO
RIO DE JANEIRO EM DEFESA DOS
SEUS DIREITOS E DO REFINO

Petroleiros aposentados, da ativa e terceirizados do Rio de Janeiro protagonizaram mobilizações,
na manhã do dia 12 julho, contra a
reforma da previdência e a venda
das refinarias. Os protestos foram
parte do Dia Nacional de Luta em
Defesa das Aposentadorias e da
Educação, que aconteceu em todo
o Brasil, mas, teve como ponto alto

o Ato dos Estudantes e
Trabalhadores em Brasília, no Distrito Federal.
No Rio de Janeiro,
petroleiros aproveitaram a data para realizar
assembleias e seguir o indicativo
do Sindipetro-RJ pela rejeição da
proposta de ACT, como ocorreu
no Cenpes e Tebig. Ainda no dia
12, aposentados realizaram um
ato na sede do Sindicato, e à tarde
participaram de uma aula pública
no EDISEN sobre a situação da Petros, com Ronaldo Tedesco.

CONTRIBUIÇÕES EXTRAS DA AMS TERÃO MAIOR PRAZO PARA PAGAMENTO
Em junho, a Petrobrás e as entidades sindicais se reuniram novamente para discutir contribuição extras de AMS e firmaram um
novo prazo para compensação dos valores. Em função de questões
operacionais da folha de pagamento, todos os beneficiários serão
descontados segundo a tabela 1 no mês de julho. A partir de agosto,
serão aplicadas três tabelas.
O texto na íntegra e as tabelas podem ser visualizadas em: https://ams.petrobras.com.br/portal/ams/beneficiario/contribuicoes-extras-da-ams-terao-maior
01/07/2019
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FEDERAÇÕES SEGUEM O CALENDÁRIO
UNIFICADO POR NENHUM DIREITO A MENOS
CONTRA O DESMONTE DA PETROBRÁS
FNP
29, 30 e 31/07 - Atos e mobilização nas bases.
01 e 02/08 - Seminário FNP no RJ.
03/08 - Reunião executiva da FNP.
05/08 – Palestra sobre Petros
em Aracajú.
07/08 – Palestra sobre Petros
em Maceió.
19 e 20/08 – Seminário FUP x FNP.
FUP

30/07 - Mobilizações nas bases
Transpetro
31/07 - Mobilizações bases Refino/FAFENs
01/08 - Mobilizações bases EP/
Térmicas
02/08 - Mobilizações bases
ADM/Pbio
06/08 – Ato em Aracajú
12 e 13/08 – Seminários Regionais Greve
19 e 20/08 – Seminário FUP x
4
FNP
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