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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

PETROBRÁS IGNORA COMUNICAÇÃO COM 
SINDICATOS E ANUNCIA A DATA DE  

ASSINATURA DO ACT POR VIAS INDIRETAS

Usando o expediente das 
reuniões de “alinhamen-
to”, a direção da Petro-

brás através de seu diretor de 
Assuntos Corporativos, Eberal-
do Almeida Neto, informou que 
fará reunião com a FNP para a 
assinatura do Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT) na próxima 
sexta-feira (22). Assim sendo, 
mais uma vez os “gestores” mos-
tram sua falta de compromisso 
e respeito com a categoria e os 
sindicatos que aguardavam essa 
informação. Quanto aos refle-
xos do ACT, informou-se tam-
bém que o pagamento dos retro-
ativos será realizado no dia 10 
de dezembro.

Em fóruns internos da intra-
net da empresa, os empregados 
cobraram a assinatura do ACT e 
questionaram a direção da Petro-

brás pelo tratamento dado à Fe-
deração Nacional dos Petroleiros 
(FNP). Além disso, quando ques-
tionada sobre as negociações da 
PLR com a FNP, a empresa diz 
que iniciará o processo somente 
após a assinatura do ACT. Esta 
condição criada pela própria di-
reção da empresa, aliada ao in-
justificável atraso de 2 semanas 
para assinatura do ACT, preju-
dica a capacidade de negociação 
dos trabalhadores e compromete 
a boa fé negocial da PLR. 

Na penúltima sexta-feira (8), a 
FNP encaminhou ao juiz media-
dor do TST o resultado de suas as-
sembleias e a disposição para as-
sinar a quinta proposta do TST/ 
Petrobrás. No ofício enviado à di-
reção da empresa, a FNP cobrou 
que a assinatura do acordo fosse 
marcada o quanto antes e soli-

citou que a cópia da minuta do 
ACT fosse enviada aos seus sin-
dicatos filiados com antecedência 
de 24h da data para a assinatura. 
Confira o documento no link:  
http://bit.ly/2X6K7uX

FINALMENTE, PETROBRÁS 
ENVIA MINUTA

Ainda no fechamento des-
ta edição, a Petrobrás enviou a 
carta com a minuta do ACT, so-
licitando uma reunião para esta 
sexta a partir de 15h30. Sendo 
assim, o Sindipetro-RJ informa 
que já está fazendo uma análise 
do que foi enviado com o obje-
tivo de identificar se a minuta 
enviada corresponde integral-
mente à proposta aprovada nas 
assembleias. Em caso positivo, o 
acordo será assinado conforme 
decisão da categoria.

Direção da empresa anuncia em reunião de alinhamento de 
gestores e consultores, sem justificativa para o atraso, 

o dia de assinatura do acordo: sexta (22)

MÊS DA 
CONSCIÊNCIA 

NEGRA



A medida trará, a partir 
da aprovação pela Pe-
trobrás, SEST (Secre-

taria de Controle de Estatais) 
e PREVIC (Superintendência 
Nacional de Previdência Com-
plementar), a entrada de re-
cursos financeiros da ordem 
de R$ 3,6 bi para os grupos 
Não Pré-70 de ambos os pla-
nos (PPSP-R e NR), sem quais-
quer prejuízos para os Pré-70.

A ORIGEM DA CISÃO DOS 
PRÉ-70: MUDANÇA DA ME-

TODOLOGIA ADOTADA 

Essa mudança ocorreu de-
vido à nova metodologia ado-
tada para o estabelecimento 
da segregação patrimonial do 
grupo Pré-70. A Petros, até ago-
ra, utilizava para determinar o 
chamado “Patrimônio Disponí-
vel” dos Pré-70 o constante do 
Termo de Compromisso Finan-
ceiro Pré-70 (TCF Pré-70).

O TCF determinava que 
o patrimônio disponível fos-
se constituído pelos títulos 
públicos aportados pela Pe-
trobrás no PPSP, somando-se 
às contribuições vertidas ao 
plano por esse grupamento 
e pela Patrocinadora, menos 

os valores dispensados com 
o pagamento de benefícios 
dos Pré-70. Essa metodologia 
adotada no TCF contrariava o 
Termo de Transação Judicial 
(TTJ), derivado do Acordo de 
Obrigações Recíprocas (AOR), 
assinado entre a Petrobrás e 
Sindicatos em 2006.

“Com isso, por ocasião do 
Plano de Equacionamento do 
PPSP (PED 2015), observamos 
um comportamento estranho 
da dívida, que aumentava em 
torno de 3% apenas, apesar de 
um déficit técnico da ordem 
de 30% no plano. Essa situa-
ção, em nossa opinião, fazia 
com que os Pós-70 fossem res-
ponsabilizados por parte das 
responsabilidades dos Pré-70. 
Especificamente no PED, o va-
lor destinado aos Pós-70 ficou 
em torno de R$ 3,6 bilhões a 
mais, segundo as atuais contas 
da Petros” –  explica Ronaldo 
Tedesco, integrante do Con-
selho Deliberativo da Petros. 
Tedesco diz que com a cisão 
entre Pré-70 e Não Pré-70, 
estabeleceu-se uma nova me-
todologia de cálculo do pa-
trimônio dos Pré-70, agora 
em convergência com o TTJ, 

considerando a “cota-parte” 
do plano. Isso significa que 
não haveria qualquer ativo 
“pré-carimbado” para os Pré-
70, mas sim que o patrimônio 
seria constituído por todos 
os ativos, proporcionalmente 
às provisões matemáticas de 
cada um dos grupos (Pré-70 e 
Não Pré-70).

O COMPROMISSO COM OS 
PRÉ-70 PARA ALÉM DE 2028 

Além de colocar R$ 3,6 bi no 
PPSP (NR e R), a Cisão permitiu 
ainda que se definisse de forma 
mais clara o compromisso da 
Petrobrás com os Pré-70. Isso 
por que, segundo a Petrobrás, 
esse compromisso teria térmi-
no em 2028, com o fim da vi-
gência do AOR, TTJ e TCF.

O Sindipetro-RJ entende e 
enfatiza que não há plano de 
equacionamento honesto sem 
que seja feito o pagamento das 
dívidas das patrocinadoras. A 
partir daí, o montante residual 
seria devidamente equaciona-
do, sem penalizar os assistidos 
da forma criminosa como vem 
acontecendo.

Veja a matéria na íntegra: 
http://bit.ly/2CisaoGrupos

http://bit.ly/2CisaoGrupos

CONSELHO DELIBERATIVO DA PETROS APROVA CISÃO DE GRUPOS
Na última quinta-feira (13) foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da Fundação 

a proposta de Cisão dos grupos Pré-70 e Não Pré- 70 (ou Pós-70) nos planos PPSP-
-NR e PPSP-R (Plano Petros do Sistema Petrobrás - Não Repactuados e Plano Petros 



Em celebração à luta histórica do Movi-
mento Negro pelo Feriado Nacional de 
Zumbi e Dandara, heróis da resistência 

e luta negra nos quilombos brasileiros, será 
realizada a VIII Marcha da Periferia/RJ 2019, 
nesta quarta-feira (20), nesta quarta-feira (20), 
com concentração a partir das 10h, sob o via-
duto Negrão de Lima, em Madureira, subúrbio 
do Rio de Janeiro.

A história mostra que os diferentes gover-
nos não conseguem acabar com as desigual-
dades sociais, muito pelo contrário: crescem 
os genocídios negro e indígena e o feminicídio 
das mulheres negras. Através de inúmeras po-
líticas que são explicitamente machistas, ra-
cistas e anti-indigenistas, representando uma 
ameaça aberta e deslavada ao direito à vida de 
milhares de pessoas das comunidades negras 
e pobres deste país, o governo Bolsonaro dá 
carta branca para polícia matar, além de não 
melhorar as condições de vida e trabalho des-
ta mesma polícia.

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA: 
MADUREIRA RECEBE A MARCHA DA PERIFERIA 

Os ataques governistas aos direitos da clas-
se trabalhadora, como a destruição da Previ-
dência Pública em andamento no Congresso 
Nacional e o aprofundamento da Reforma 
Trabalhista, tudo isso como parte da tentati-
va de transformar o Brasil numa colônia com 
milhões de trabalhadores semiescravizados, 
vêm impactando, principalmente, e priorita-
riamente, sobre a população negra da perife-
ria e das favelas.

Será realizada no Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, na próxima segunda-feira (25), a 
primeira audiência de conciliação da ação da di-

reção da Petrobrás  que  processa trabalhadores que 
estão em luta contra a privatização da empresa. São 
alvos desta ação os diretores do Sindipetro-RJ, Natália 
Russo, Eduardo Henrique, Igor Krettli e o petroleiro 
Marcello Bernardo, que não possui mandato sindical. 

Os quatro ingressaram com uma ação popular con-
tra a venda das refinarias da companhia, mas a direção 
da Petrobrás em represália está processando os traba-
lhadores por danos morais e materiais, exigindo repa-
rações no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) de 
cada um, em processo que ainda pode se tornar um in-
quérito investigativo, deixando claro o tom de ameaça.

Enquanto isso, gestores que lesaram e lesam a com-
panhia e seus trabalhadores promovendo um desmonte 
injustificável são premiados com RVEs polpudas às cus-
tas da apropriação da renda petroleira.

PETROLEIROS QUE DEFENDEM A PETROBRÁS SÃO ALVOS DE
PROCESSOS MOVIDOS PELA DIREÇÃO DA EMPRESA 



ATENÇÃO! TRABALHO INTERNO
A última semana do mês sempre é dedicada a um trabalho inter-

no para distribuição de ações e finalização de pendências. Portanto 
neste período não há atendimento ao público.

NOVOS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO JURÍDICO

Segundas e quartas de 10h às 14h
Terças e quintas de 14h às 18h

Telefones de contato: 
21 3034-7318 ou 3034-7319
E-mail: juridico@sindipetro.org.br

Atendimentos com os advogados 
somente com hora marcada

Fora do horário de atendimento 
ligar para recepção 21 3034-7300

Advogada Previdenciária – Drª Salete
Segundas e quartas de 12h30 às 17h 
Quinta de 10:30 às 14h
Telefone: 21 3034-7328

www.sindipetro.org.br 
(21)3034-7300/7326

Comunicação: Antony, Carla Marinho, Coaracy, Eduardo Henrique,

Gustavo Marun, Natália Russo, Vinícius Camargo | (21)3034-/7307/7337

Edição e Redação: André Lobão (MTb 28.307-RJ) e Regina Quintanilha (MTb 17.445-RJ

Secretaria: Ronaldo Martins | Designer Gráfica: Adriana Gulias

Projeto Gráfico: Caio Amorim |  Impressão: MEC | Tiragem:  10.000

O Sindipetro-RJ através 
de seu Departamento Jurídi-
co volta a informar que por 
conta de dúvidas  quanto ao 
prazo prescricional das ações 
do FGTS, e que no intuito de 
evitar eventuais prejuízos aos 
associados que pretendam in-
gressar com ações individuais, 
ajuizou um protesto interrup-
tivo de prescrição, conforme 
autorizado pelo art. 202, inci-
so II do Código Civil Brasileiro 
que, caso seja deferido, pos-
sibilitará a distribuição des-
tas ações individuais em data 

posterior a 13 de novembro 
de 2019. Leia na íntegra em: 
http://bit.ly/InformeFGTS  

 
FGTS (EXPURGOS)

Já para as ações que en-
volvem os expurgos inflacio-
nários do FGTS, o sindicato 
informa que irá receber a do-
cumentação devida de seus 
associados até este mês de 
dezembro de 2019, já que a 
prescrição ocorre em março 
de 2020. Esta medida é jus-
tificada para garantir a sua 
distribuição, por conta do 

recesso do Poder Judiciário. 
 
EQUACIONAMENTO – PPSP1 
Por conta da suspensão das 
ações em setembro, pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), 
não há movimentação por en-
quanto a ser informada. 

Caso ainda persista algu-
ma dúvida, os associados po-
dem entrar em contato com o 
Sindipetro-RJ através dos tele-
fones 3034.7318 e 3034.7319, 
Whatsapp  (21) 99748-0171 ou 
através do e-mail juridico@
sindipetro.org.br.

FGTS (TAXA REFERENCIAL - TR) 

INFORME JURÍDICO: 


