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especial aposentados

Pagamento de empréstimo
poderá ser suspenso por meses
A Petros anunciou que está
flexibilizando as regras de empréstimos para os participantes
ativos, aposentados e pensionistas dos planos Petros do Sistema Petrobras-Repactuados
(PPSP-R) e Petros do Sistema
Petrobras-Não
Repactuados
(PPSP-NR) que estão contribuindo para o equacionamento
do déficit de 2015.
De 3 de setembro a 27 de
dezembro, os participantes destes dois planos poderão optar
pela suspensão da cobrança
das prestações de empréstimos
pelo período fixo de seis meses
— entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2020.
É a segunda vez que a Fundação oferece a suspensão
temporária do pagamento das
prestações de empréstimos aos
participantes que estão pagando o equacionamento.
Segundo a Petros, a medida
tem o objetivo de amenizar o impacto das contribuições extras
no orçamento dos participantes.
Durante os seis meses de
suspensão, o participante continuará tendo descontados no

contracheque os valores referentes à taxa de administração
do contrato (0,0208% a.m.) e ao
Fundo de Quitação por Morte
(0,272% a.m.).
Os juros e a correção referentes ao período de suspensão do pagamento serão
somados ao saldo devedor, seguindo a taxa prevista no contrato (0,59% + IPCA). Por isso, é
preciso avaliar com cautela se a
suspensão temporária por seis
meses é realmente necessária.

Ação paliativa que
não resolve nada

Com o contexto da política
econômica do governo Bolsonaro/Paulo Guedes que atola
o país numa crise sem fim, em
que aposentados e pensionistas são provedores reais de
suas famílias ao sustentarem
filhos e netos desempregados,
bancando custos de moradia,
alimentação e educação, além
de arcarem com o aumento do
custo da AMS, os participantes
da Petros se veem espremidos por um equacionamento

que esmaga seus proventos,
empurrando-lhes para a armadilha da agiotagem dos empréstimos bancários com juros
absurdos. O endividamento
extremo acaba empurrando os
aposentados do fundo Petros,
ao desespero e ao penhasco do
suicídio. Casos assim aparecem
em quantidade maior.
Medidas como essa, suspensão temporária não resolvem
o problema dos aposentados e
pensionistas, apenas prorrogam o sofrimento causado pela
implantação de um equacionamento assassino como o PED.
Uma bola de neve que a direção
da Petrobrás finge não ver.

Reunião dos aposentados sempre na primeira terça-feira de todo mês,
1
há 18 anos, a partir das 14h, no sindipetro-rj.

TST RESPONDE AOS SINDICATOS, MAS DESPACHO
FAVORECE À POSTURA IRREDUTÍVEL DA EMPRESA
Os petroleiros e as petroleiras do Rio de Janeiro tiveram acesso a três matérias importantes sobre a mediação
no TST.
Conforme explicado, as
duas Federações e seus 18 sindicatos já haviam informado
ao TST que consideram uma
condição fundamental que a
empresa assuma e apresente a
redação final de qualquer proposta para que possa haver
votação em assembleias.
Esta foi a mesma posição
deliberada pelas duas assembleias de base realizadas pelo
Sindipetro RJ (dias 18 e 26 últimos). A direção da empresa
não está disposta a acatar as
simples solicitações que fizemos para salvaguardar a categoria. Essa intransigência não
é à toa.
Na tarde do dia 30 de setembro, o TST respondeu à
petição com diversas considerações, mas conclui apenas
alterando o prazo para os trabalhadores mudarem de ideia.
Na prática, favorece a política da direção da Petrobrás de
pressionar os trabalhadores
com prazos, haja visto o assédio e terrorismo em curso.

Pela manutenção dos
direitos: greve a
partir do dia 16
Em reunião da executiva da
FNP, nesta quarta-feira (02), dirigentes definiram pela realização de assembleias, a partir do

07/10/2019

dia 4, para que os trabalhadores
do Sistema Petrobrás avaliem
a proposta de Acordo Coletivo
apresentada pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) no dia 19 de setembro.
As assembleias serão realizadas até o dia 15 de outubro,
com indicativo de rejeição, uma
vez que tal proposta não nos
atende.
É importante ressaltar, novamente, que esta proposta,
considerada pelo tribunal um
grande esforço, continua sendo uma afronta à categoria petroleira e um ataque direto aos
ativos, aposentados e pensionistas.
Assim, a Petrobrás segue
tentando pavimentar o caminho para a privatização de suas
unidades, propondo rebaixamento de salários ao apresentar aumento abaixo da inflação
do período de 01/09/2018 a
31/08/2019 (70% do INPC, que
hoje está em 2,55%).
Além de reajuste rebaixando os salários e tabelas, a proposta para o pessoal da ativa é
de criar banco de horas, extinguindo praticamente as horas
extras e acabando com o adiantamento do 13° no início do ano.
Por fim, cabe ressaltar a
tentativa de dificultar o trabalho do movimento sindical, ao
seguir a proposta de impor às
entidades o custo integral dos
dirigentes liberados, e também
ao se recusar a inserir no ACT
cláusula que garanta o desconto da contribuição sindical dos
associados no contracheque,
entre outros ataques que serão
devidamente detalhados nas
mídias do sindicato e no dia assembleia.
Vale lembrar ainda que, antes da negociação ser mediada

pelo TST, durante as assembleias, a empresa abusou na
prática de assédio, com retirada
de funções gratificadas e cargos
de confiança.
Cabe, agora, petroleiro e petroleira, se pronunciar e rejeitar a proposta, mostrando que
não abrimos mão dos nossos
direitos.

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://radiopetroleira.wixsite.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.
Núcleo 5 - Secretaria de
Aposentados
Diretores: Roberto Ribeiro,
Schopke e Jorge Rosa.
Secretária: Tatiane Velasco
contatos
(21) 3034-7302/3034-7338 aposentados@sindipetro.org.br /
Facebook: Aposentados SindipetroRJ

QUER RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO DOS APOSENTADOS?
Mande um email para: aposentados@sindipetro.org.br
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PED: sindicato esclarece sobre a decisão
do Supremo Tribunal de Justiça
O Sindipetro-RJ publica
uma nota de esclarecimento
sobre a decisão do Superior Tribunal de Juistiça (STJ) que suspende todas as liminares que
tratam da suspensão e redução,
em maior ou menor escala percentual, das contribuições extraordinárias decorrentes do
Plano de Equacionamento de
Déficit do PPSP.
O Sindicato informa que tomará todas as medidas cabíveis
conforme os prazos estipulados
pelo Regimento do STJ.
NOTA ACERCA DA DECISÃO PROFERIDA PELO EXMO.
SR. PRESIDENTE DO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM 25/09/2019:
Conforme foi amplamente divulgado através da mídia e, especialmente, das redes sociais, foi
proferida decisão, pelo Exmo. Ministro Presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Dr. João
Otávio Noronha, que estendeu os
efeitos da decisão por ele proferida
em um procedimento de Suspensão de Liminar e Sentença (nº 2.507
– RJ), para alcançar “todas as liminares com objeto idêntico”.
Esta decisão monocrática (ou
seja, uma decisão individual do
Presidente do STJ, que não foi avaliada por um órgão colegiado), e que
foi proferida em 25/09/2019, foi
tornada pública em 26/09/2019,
através da publicação da referida
decisão no Diário de Justiça Eletrô-

nico.
Em resumo, a fundamentação
utilizada pelo Presidente da Corte
Superior para determinar a extensão dos efeitos da decisão, que originalmente se restringia a apenas
uma ação civil pública, ajuizada
por diversas associações não sindicais na Comarca da Capital do Rio
de Janeiro, foi a seguinte:
“As liminares cujo objeto seja
idêntico poderão ser suspensas
em uma única decisão, podendo o
Presidente do Tribunal estender os
efeitos da suspensão a liminares
supervenientes, mediante simples
aditamento ao pedido original (art.
4º, § 8º, da Lei n. 8.437/1992).
No caso em exame, verifica-se
que as liminares identificadas pela
requerente têm objeto idêntico à
que ensejou a excepcional medida
suspensiva deferida às fls. 519-528
– a saber, a redução, em maior ou
menor escala percentual, das contribuições extraordinárias decorrentes do Plano de Equacionamento de Déficit do PPSP.
Ante o exposto, defiro o pedido
para estender os efeitos da decisão
de fls. 519-528 a todas as liminares
com objeto idêntico”.
Segundo se depreende da fundamentação, entendeu o Ministro
Presidente que teriam o mesmo
objeto todas as liminares deferidas
que determinaram “a redução, em
maior ou menor escala percentual,
das contribuições extraordinárias
decorrentes do Plano de Equacio-

namento de Déficit do PPSP”.
Nessa linha de raciocínio, a liminar obtida pelo Sindipetro-RJ,
nos autos da ação civil pública de
nº 0138623-12.2018.8.19.0001, que
tramita na 6ª Vara Cível da Capital
– RJ (que determinava a suspensão
integral das contribuições extraordinárias do equacionamento, já
fora suspensa por decisão monocrática do Desembargador Relator
da 11ª Câmara Cível, Dr. Luiz Henrique Oliveira Marques, no recurso de agravo de instrumento nº
0068474-91.2018.8.19.0000,interposto pela Petros), estaria enquadrada na decisão do Presidente
do Superior Tribunal de Justiça
e, portanto, imediatamente suspensa, independentemente do recurso de agravo de instrumento
pendente de julgamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Na referida ação civil pública
ajuizada pelo Sindipetro-RJ, ainda
não houve sentença de mérito na
primeira instância.
Esta decisão monocrática,
proferia pelo Presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
é passível de impugnação através
de recurso específico (agravo regimental), de forma a fazer com que
um órgão colegiado (Corte Especial
do STJ) a reforme ou a confirme,
sendo o prazo para interposição do
referido recurso de 5 (cinco) dias,
nos termos do § 2º do art. 271 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
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TBT: Repercute no Brasil o sucesso do
Congresso de Bento Gonçalves
TBT é uma gíria popular que significa throwback Thursday, e pode ser traduzida do inglês como quintafeira do regresso. O termo, simbolizado por #TBT, é utilizado pelos usuários de redes sociais para marcar
fotos e fatos que se refiram às lembranças.
Como todo Congresso que
se preze, o XIX Congresso Nacional de Aposentados e Pensionistas, realizado conjuntamente com o 8° Seminário
da FETAPERGS dos dias 17 a
20 de setembro, foi considerado construtivo para os congressistas e organizadores do
evento.
Após a programação de
abertura, em que ficou claro
o fortalecimento da COBAP e
Federações como movimento
único e decisivo nas questões
dos aposentados brasileiros,
foi a vez de palestras e propostas debatidas entre os participantes.
Previdência Social, Sistema Único de Saúde, Unidade
no Movimento dos Aposen-

tados, Unificação da Imagem,
Reforma Tributária e Direitos
Sociais foram os principais temas de explanação e debate.
A Secretaria da Mulher,
projetada
anteriormente
pela presidenta da Federação da Bahia, Marise Sansão,
tornou-se realidade no Congresso de Bento Gonçalves.
Apesar de Marise não poder
comparecer ao evento devido
a problemas de saúde, a nova
Secretaria já começa a funcionar.
Apesar do frio noturno
da Serra Gaúcha, o evento
foi aquecido com homenagens aos ex-presidentes da
COBAP e figuras importantíssimas para o movimento
dos aposentados. Danças tí-

picas da região e o tradicional
churrasco gaúcho também
aqueceram as noites do XIX
CNAPI. Osvaldo Fauerharmel, presidente da FETAPERGS, o presidente da COBAP,
Warley Martins, e toda a diretoria de ambas as entidades
levam consigo a sensação de
dever cumprido e continuidade do trabalho. Foi aprovado
no Congresso que no próximo
ano o evento será realizado
pela segunda vez em terras
goianas, na cidade de Caldas
Novas.
Leia matéria completa em:
h t t p : //c o b a p . o r g . b r /n o t i cia/7702/repe rcute-no-brasil-o-sucesso-do-congresso-de
-bento-goncalves
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27 de setembro: reunião
dos aposentados
Durante um bate-papo, representantes das secretarias
dos Aposentados e do Jurídico do SIndipetro-RJ falaram e
tiraram dúvidas sobre a Ação da VPDL/1971. Mais de 70
pessoas participaram da iniciativa.

MANIFESTO DE BASES OPERACIONAIS DO SINDIPETRO RJ
Na última sexta-feira,
dia 13/09/2019, um grupo de petroleiros se reuniu
para discutir as estratégias
de luta para defender a Petrobrás, a Transpetro e demais subsidiárias (incluindo
a BR Distribuidora) e o Brasil.
Ao longo do dia, os trabalhadores fizeram uma análise do papel de sua unidade
industrial em relação à cadeia do petróleo no estado
do Rio de Janeiro e adjacências. Por fim, chegou-se à
conclusão de que uma GREVE, mesmo tendo apenas a
adesão dos trabalhadores do
estado do Rio de Janeiro, teria um impacto gigantesco
na economia fluminense.
Tendo em vista os recentes ataques do governo Bolsonaro à soberania nacional,
com a venda do controle da
BR Distribuidora, a iminente venda de 8 refinarias, os
leilões de campos de petróleo (que já acontecem desde o governo FHC, sem in-

terrupções), as declarações
do presidente da Petrobrás
sobre o projeto de manter a
empresa somente no sudeste
do país, inclusive com a desocupação de ativos, como o
EDIBA, na Bahia, nós, petroleiros do estado do Rio de Janeiro , vemos como única forma de defesa a estes ataques
a organização da classe trabalhadora e o início de uma
greve, cuja pauta principal é a
interrupção do projeto entreguista do governo Bolsonaro.
É importante ressaltar que
estamos em plena negociação de um Acordo Coletivo de
Trabalho, e que um eventual
sucesso na negociação deste
acordo não deve desmobilizar a organização da categoria petroleira. O governo está
vendendo a nossa soberania
por preço de banana, e este é
o principal motivo da nossa
luta, mais importante do que o
ACT, mais importante que nossos empregos de crachá verde. ESTAMOS EM GUERRA!

É importante lembrar também que vivemos em um estado de exceção, com uma
grave crise institucional no
Brasil. Em 1995, mesmo com
todos os trâmites legais cumpridos de acordo com a Lei, consideraram nossa greve ilegal. Por
isso, entendemos que o judiciário irá considerar nossa futura
paralisação ilegal, e que mesmo
assim, a classe trabalhadora
deve prosseguir com a luta.
ESTAMOS
EM
GERRA!
Sendo assim, os petroleiros
do RJ convidam os petroleiros
de todo Brasil, os Sindipetros,
a FNP e a FUP para iniciarmos
nosso movimento paredista no
dia 03/10/2019.
Desejamos que esta
greve tenha adesão nacional,
porém
devido
a gravidade dos ataques
propostos por este governo, estamos considerando fazer a greve sozinhos.
ESTAMOS EM GREVE,
VAMOS À LUTA!

Aposentados presentes
Toda terça-feira, entra no
ar uma nova edição do programa do Núcleo 6 do SINDIPETRO-RJ, composto por Jorge
Rosa (Angra dos Reis), Reinhold
Schopke e Roberto Ribeiro. Veiculado desde 2009, o programa
é apresentado por Roberto Ribeiro com participação de convidados para divulgar a agenda
de atividades da semana e debater os principais temas que
envolvem aposentados e pensionistas, valorizando sempre
a participação dos ativos nessas
discussões. Reprises às quartas,
1h - 10h e 15h.
Aposentado Presente 472
Programa do dia 17 de setembro de 2019 - A venda de
ativos da Petrobrás, como as refinarias, foi o principal assunto
neste programa, que, entre outras notícias, também informou

sobre o resultado das eleições
para conselheiros na Petros.
https://www.sindipetro.org.br/
multimidia/audio/
Aposentado Presente 471
Programa do dia 10 de setembro de 2019 - O ACT, o PED
e as eleições para conselheiros
da Petros, as propostas de privatização de estatais do governo, a
venda de ativos da Petrobrás e o
anúncio do fechamento de unidades, eleições na COBAP foram
alguns dos temas desta edição.

lhadores é uma vitória após a
rejeição da terceira proposta da
empresa nas assembleias; informes das eleições na COBAP
e convocação da mobilização
para as lutas da categoria.
https://www.sindipetro.org.br/
multimidia/audio/
Aposentado Presente 469
Programa do dia 27 de agosto de 2019 - As negociações com
a Petrobrás e as assembleias
nas bases do Rio de Janeiro e

da FNP no Acordo Coletivo
de 2019, informes de Anhttps://www.sindipetro.org.br/
gra dos Reis, das eleições na
multimidia/audio/
COBAP e convocação para a
reunião mensal no dia 3 de
Aposentado Presente 470
Programa do dia 03 de se- outubro.
tembro de 2019 - A prorrogação
do ACT no TST, após investida
da Petrobrás contra os traba-

https://www.sindipetro.org.br/
multimidia/audio/

Uma edição da Secretaria dos Aposentados
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(21)3034-7300/7326
07/10/2019
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1 de outubro: Reunião dos aposentados e pensionistas
Durante primeira reunião do mês de outubro, aposentados debateram assuntos relacionados à Petros, ao FGTS e ainda sobre o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Mais de 90
pessoas estavam presentes. Por conta do ACT, a próxima reunião será realizada daqui a 15
dias, precisamente no dia 15 de outubro, na sede do Sindipetro-RJ. Não perca!

3 de outubro: Aposentados em defesa
da educação e contra as privatizações
Petroleiros aposentados participaram de atos pelo país e pediram investimentos na
educação e rejeitaram as privatizações de Bolsonaro.
Vale lembrar que a Petrobrás é extremamente importante para a Educação, os royalties do petróleo vão para a Educação. É isso que permite que diversas universidades
pensem seu desenvolvimento. A Petrobrás é uma estatal essencial para pensar o desenvolvimento do país.
7

A COBAP DO FUTURO
COM SEU MERECIDO
PROTAGONISMO
1) Construiremos o CTD (Centro de Treinamento de Dirigentes), em Brasília. Buscaremos um
local amplo, com alojamento, auditório, salas de aulas
com equipamentos que busquem oferecer aos diretores da base o subsídio que os tornem líderes mais preparados e possam levar o conhecimento para suas associações. No CTD,
ofereceremos cursos e palestras que ensinem práticas de boa gestão e crescimento das entidades, como cursos voltados para as
assessorias jurídicas das associações, além de buscar a inclusão digital dos aposentados e pensionistas;
2) Valorizaremos verdadeiramente as associações de base, desde sua estrutura com móveis, equipamentos de informática
e demais acessórios (são as entidades de base que carregam a carga da pirâmide confederativa e garantem a sustentabilidade do
nosso movimento, por tanto, a arrecadação da COBAP será revertida para as associações de base);
3) Modificaremos o estatuto da COBAP, permitindo somente uma eleição e reeleição aos seus dirigentes (assim todos terão
oportunidades e ninguém se perpetuará no poder);
4) Criaremos um corpo jurídico forte, que fique à disposição das Associações e Federações (sempre haverá um advogado de
plantão em Brasília, sanando as dúvidas e assessorando gratuitamente as entidades em todas as áreas, além de visitar e treinar o
corpo jurídico das entidades que necessitarem);
5) Contrataremos uma assessoria política/parlamentar de qualidade e profissional (é crucial que a COBAP mantenha um
assessor parlamentar atuando a semana toda na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para buscar a proposição de leis,
buscar os projetos de lei de interesse dos aposentados e pensionistas que estejam engavetados, além de acompanhar o andamento
dos projetos e votações);
6) Implantaremos o programa Compliance, prática mundialmente conhecida, para acabar com a falta de transparência na
Confederação (o modelo de gestão Compliance otimiza a gestão com transparência, eficiência e traz credibilidade);
7) Recriaremos o conselho de presidentes de Federações (com intuito de promover debates mais democráticos, ouvindo as
opiniões, críticas e sugestões dos líderes de todos os estados, assim devolveremos a voz dos presidentes de federação que nunca
deveriam ter sido silenciados, queremos uma gestão compartilhada e não ditatorial);
8) Fortaleceremos o departamento de comunicação da COBAP, equipando e investindo nas mídias sociais, além de campanhas de TV e Rádios para a conscientização dos aposentados, pensionistas e da população (é fato que com o advento da internet, a
vida das pessoas se tornou mais dinâmica e infelizmente, a COBAP parou no tempo. Vamos reconectar os aposentados e propagar
a inclusão digital para o máximo de aposentados, pensionistas e idosos que conseguirmos isto, através de cursos de informática e
acesso a computadores e a internet);
9) Fundaremos as Federações que faltam e fortalecer as existentes (criaremos federações no Amazonas, Acre, Maranhão,
Piauí, Roraima, Rondônia, Amapá e Ceará. Buscaremos a organização de nossa classe e do nosso movimento, com incentivo para
entidades novas, assim como preceitua o estatuto da COBAP);
10) Contrataremos assessoria econômica especializada em Previdência Social e Entidades (buscaremos, através dessa assessoria, o desenvolvimento de projetos sociais e convênios que beneficiem as entidades em geral, além de seus sócios e familiares);
11) Promoveremos e intensificaremos as manifestações de rua, protestos em regiões estratégias e atividades semanais reivindicatórias em Brasília (reativaremos a fama de mobilizadora de massas que a COBAP tinha no passado, assim, reativaremos as
parcerias com entidades do serviço público e do regime geral);
12) Buscaremos o apoio necessário para conseguir a redução das contribuições das Associações de Base (Atualmente a COBAP
e as Federações ficam com 28% da arrecadação das associações de base, através do desconto em folha, sendo 13% para a COBAP e 15%
para as Federações. Em nossa gestão buscaremos reduzir esses valores, contemplando as associações de base e não prejudicando as
Federações, que estão intrinsecamente ligadas às essas entidades, dando apoio e estrutura. Firmaremos este compromisso, reverter a
arrecadação da COBAP para as entidades de base e reduziremos a contribuição oriunda do desconto em folha);
13) Reativaremos o UNA-SE - Movimento Unificado dos Idosos, Aposentados e Pensionistas do Serviço Público e do INSS
(o maior movimento unificado de aposentados da América Latina foi esquecido e não podemos deixar isso acontecer. Em 2014, o
UNA-SE, influenciou as eleições no Brasil, não deixando políticos com longa história no parlamento se reeleger, houve renovação
e uma parcela disso foi à união dos aposentados do serviço público e da iniciativa privada);
14) Reconstruiremos as parcerias históricas da COBAP com as entidades civis e com as entidades das carreiras típicas de
Estado (a COBAP sempre teve passe livre entre todas as entidades civis, contudo, hoje, essa realidade é bem diferente, esse afastamento se deu devido a pedidos espúrios e a falta de comprometimento com a verdadeira luta. Perdemos muito, ANFIP, FONACATE, MOSAP, SINAIT, SINAL, ANASPS, Frente Parlamentar em Defesa da Previdência e muitas outras não querem parceria, não
querem lutar lado a lado, com isso, é nossa prioridade reverter esse quadro e reconstruir essas pontes que foram abaladas pela má
gestão e o interesse desvirtuado);
15) Criaremos a condição devida para recepção de autoridades na sede da COBAP em Brasília (com simples reforma, buscaremos melhores condições para receber semanalmente autoridades e parlamentares em nossa sede, assim conseguiremos credibilidade e respeito. A COBAP merece uma sede robusta e respeitável, sem aparentar uma colônia de férias).
07/10/2019
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