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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

especial aposentados

O INSS comunicou à Petros 
a decisão de prorrogar até feve-
reiro o pagamento do benefí-
cio de seus segurados por meio 
do convênio com a Fundação. 
Assim, os beneficiários só pas-
sarão a receber diretamente 
do próprio INSS a partir do be-
nefício de março. O benefício 
Petros de março será pago pela 
Fundação em 25 de março, en-
quanto o do INSS será pago di-
retamente pelo órgão até o 5º 
dia útil de abril. Para uma me-
lhor organização financeira, é 
importante ficar atento desde 

já a essas novas datas de crédi-
to, que serão válidas a partir de 
então.

O órgão de previdência ofi-
cial havia comunicado a todas 
as entidades fechadas de previ-
dência complementar a decisão 
de não fazer mais o pagamento 
do benefício de seus segurados 
por meio de convênio, mas, ini-
cialmente, a suspensão já vale-
ria a partir de janeiro.

O INSS também informou 
que utilizará as informações 
bancárias encaminhadas pela 
Petros para “viabilizar ma-

nutenção de pagamento na 
mesma conta para os casos de 
bancos credenciados”. Assim, 
apesar do fim do convênio, os 
participantes continuarão re-
cebendo o benefício da previ-
dência oficial na mesma conta 
em que é recebido o benefício 
Petros.

AdiAntAmento no diA 10 
tAmbém é estendido

Devido à extensão do pra-
zo de pagamento do INSS via 
Petros, o adiantamento do be-
nefício Petros e da previdência 
oficial no dia 10 — para ex-em-
pregados de Petrobras e BR 
Distribuidora — também será 
mantido em janeiro e fevereiro.

Para participantes do PPSP-R 
e do PPSP-NR, o pagamento da 
primeira parcela do 13º bene-
fício da Petros, em 25 de feve-
reiro, pode ajudar a suavizar a 
transição devido ao fim do con-
vênio com o INSS. Quem rece-
beu a primeira parcela do 13º 
de 2019 em fevereiro também 
receberá a de 2020 no mesmo 
mês. Quem não quiser manter 
a antecipação, basta informar 
à Petros em janeiro. Quem se 
aposentou em 2019 também 
deverá informar à Fundação 
em janeiro sobre a opção de an-
tecipação ou não da primeira 

inss manterá pagamento via 
petros até fevereiro

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

PrimeirA edição de 2020
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parcela do 13º. Em breve, a Petros divulgará detalhes sobre como fazer esta escolha.

Pensão judiciAl
Para aqueles que pagam pensão judicial via contracheque, a Petros mantém a orientação de co-

municar aos pensionados — como ex-cônjuge ou filho — a necessidade de cadastramento do ofício 
no INSS para que o desconto aplicado na parte da previdência oficial seja feito pelo órgão. Este pro-
cedimento é feito no portal Meu INSS. 

A Petros continua em contato com o INSS para obter mais esclarecimentos e orientações para 
passar a seus participantes. 

Fonte: Petros

Não é notícia velha que os 
problemas na AMS e no Bene-
fício Farmácia só aumentam. 
O descaso com a saúde na Pe-
trobrás já era nítido, porém 
vem se evidenciando de forma 
assustadora nas palavras de 
usuários do serviço, como é o 
caso de Arthur Cesar de Lima, 
de 81 anos.

Na manhã do dia 18 de de-
zembro, Arthur, que tem 28 
anos de Petrobrás e 31 de apo-
sentado, chegou na empresa, 
localizada no centro do Rio 
de Janeiro, com atendimento 
marcado no Benefício Farmá-
cia para solicitar reembolso de 

medicação de uso contínuo, 
por conta de uma série de do-
enças crônicas.

Quinze minutos após ter 
sido encaminhado para o posto 
de atendimento do Benefício 
Farmácia, Arthur passou mal e 
teve que ser socorrido pela bri-
gada da empresa.

“Me colocaram dentro de 
uma sala pequena, sem janela, 
sem ventilação, sem nada para 
aguardar o atendimento”, lem-
brou o aposentado. 

Mas, afinal de contas, como 
foi possível chegar a este pon-
to? Uma situação recorrente 
numa das empresas mais im-

portante do país, sem explica-
ção e muito menos sem inicia-
tiva para resolver o problema. 

Nos discursos frios e sem 
vida dos gerentes de RH e AMS 
o problema parece menor do 
que realmente é nas mesas de 
negociação de Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT). No entanto, 
as reclamações contra AMS e 
Benefício Farmácia, que ten-
tam encobrir, demonstram a 
falta de vontade e incompetên-
cia da gerência da Petrobrás.

Seu Arthur é apenas um 
dos muitos que sofrem, não por 
acaso, ao tentar requerer o be-
nefício que tem direito. 

Benefício farmácia, um descaso 
com a saúde do aposentado
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Quer receBer o Boletim eletrÔnico dos aposentados?
Mande um email para: aposentados@sindipetro.org.br

npp vai reduzir o valor do eQuacionamento! 
falácia ou verdade? ronaldo tedesco explica...

Se fizermos uma retrospec-
tiva, relembraremos que o PED 
2015 foi aprovado em setembro 
de 2017. A aprovação foi basea-
da na legislação que orienta de-
sequilíbrios técnicos dos planos 
de previdência complementar. 
De acordo com a legislação, o 
déficit deve ser solucionado 
com planos de equacionamen-
to, cuja participação deve ser na 
proporção das contribuições de 
patrocinadoras e participantes.

Portanto, não há o que se 
questionar em relação a nossa 
participação. O que se questio-
na, desde sempre, porém, é o 
montante dessa participação. 
Pois, entende-se que dentre os 
fatores que provocaram o défi-
cit técnico do PPSP, a Petrobrás 
é responsável pelo crescimento 
real de benefícios provocado 
pelo reajuste dos salários da 
ativa, conforme preconizado 
no artigo 48, inciso IX do Re-
gulamento do PPSP. A respon-
sabilidade da Petrobrás e da BR 
Distribuidora é integral e ex-
clusivamente delas.

Além disso, entende-se que 
a responsabilidade da Petro-
brás é exclusiva também em re-
lação a boa parte do contingen-
te judicial, pelo mesmo motivo 
(artigo 48, inciso IX), e também 
em relação à sua gestão frente à 
Fundação, que lhe dá responsa-
bilidade sobre os resultados dos 
investimentos. 

Até mesmo alguns inves-
timentos foram realizados em 
interesse da Petrobrás, como 
Sete Brasil, Lupatech e Pituba, 
cujo resultado negativo deve 
ser cobrado pela Petros à em-
presa. Fora isso, entende-se 
que todos devem participar do 

equacionamento do déficit, ex-
cluindo o que é somente da res-
ponsabilidade da Petrobrás.

Por outro lado, é importan-
te esclarecer que o discurso de 
que os conselheiros e entida-
des afirmavam estar tudo bem 
com a Petros é FALSO! A prova 
disso é que as contas da Petros 
foram rejeitadas por todos os 
anos desde 2004 até 2018, in-
clusive. Os pareceres do con-
selho fiscal da Petros e os votos 
dos conselheiros eleitos foram 
encaminhados aos órgãos de 
fiscalização, que nunca toma-
ram quaisquer providências. 
Responsabilizar conselheiros e 
as entidades é um discurso fal-
so que retira da Petrobrás e dos 
órgãos de fiscalização (Previc e 
MPF, entre eles) suas respon-
sabilidades pela situação a que 
chegamos hoje.

No fechamento de 2014, o 
déficit técnico era de R$ 6,2 bi-
lhões. No fechamento de 2015, 
foi para R$ 22,6 bilhões. Um 
crescimento de R$ 16,4 bilhões. 
Desse montante, R$ 11,7 bilhões 
foram devidos a três decisões 
do Conselho Deliberativo da 
Petros, por orientação da pró-
pria Petrobrás (R$ 5,2 bilhões 
da família real, R$ 3 bilhões do 
Teto operacional dos 90% e R$ 
3,5 bilhões do Fundo Previden-
cial para o Acordo de Níveis). 

Isso significa dizer que a Pe-
trobrás, voluntariamente, fez 
o déficit técnico do plano cres-
cer em mais de R$ 11 bilhões de 
forma proposital. A Petros já ti-
nha problemas e a Petrobrás os 
agravou por vontade própria, 
com o objetivo de inviabilizar 
o PPSP. Assim, pode-se perce-
ber que todos os participantes 
estão vivendo um suplício cau-
sado pela Petrobrás e pelos ges-
tores nomeados por ela, não pe-

los conselheiros eleitos, muito 
menos pelas entidades repre-
sentativas dos participantes. 
Dizer o contrário, ajuda a tirar 
da Petrobrás as responsabili-
dades e encargos financeiros 
que ela não quer assumir.

beneFÍcio FlutuAnte 
ou contribuição 
FlutuAnte

Mais uma vez, vale a pena 
explicar que o que caracteriza 
o Benefício Definido é justa-
mente a contribuição variável 
para garantia do benefício. A 
retirada do custeio do regula-
mento somente permitirá que 
os processos sejam mais céle-
res. Mas sempre foi possível 
variar a contribuição. 

Somente em planos de 
Contribuição Definida (CD), 
por definição no próprio 
nome, a contribuição não é 
variável, pois o que é variável 
é o benefício.

O fato, por exemplo, da 
Petrobrás fazer aprovar a as-
sunção da Família Real em de-
zembro de 2015, sem estudar 
a necessidade de aumentar o 
valor da contribuição normal, 
é gerador de novos déficits.

os PÓs-70 não Podem PA-
GAr PelA PetrobrÁs A 
dÍVidA dos Pré-70

A dívida dos Pré-70 foi re-
conhecida pela Petrobrás em 
relação ao serviço passado. 
Ou seja, em relação às contri-
buições não vertidas ao plano 
pelas patrocinadoras e tam-
bém pelos participantes do 
grupo pré-70 desde o início 
do plano.

Essa cobrança foi realiza-
da diversas vezes e a Petro-
brás, para encurtar a história, 
fechou em 2006 o Acordo de 
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Obrigações Recíprocas (AOR), 
que gerou o Termo de Transa-
ção Judicial (TTJ) e o contrato 
da dívida chamado de Termo 
de Compromisso Financeiro 
(TCF), que pretende quitar esse 
valor até 2028, deixando o pla-
no equilibrado. 

Ocorre que, em caso de de-
sequilíbrio técnico do plano, o 
contrato da dívida (TCF) se de-
monstrou desajustado ao TTJ, 
gerando uma responsabilidade 
não coberta pela Petrobrás e 
que foi assumida pelos partici-
pantes pós-70. Ninguém perce-
beu isso enquanto o plano es-
tava em equilíbrio, até que um 
estudo sobre o déficit técnico, 
que foi realizado pelo conse-
lheiro Ronaldo Tedesco, apon-
tou o problema.

A partir disso, a Federação 
Única dos Petroleiros (FUP) co-
locou sua assessoria técnica 
para estudar a questão. A AE-
XAP (Associação dos Ex-fun-
cionários da Petros) também 
estudou o problema. Já a Fede-
ração Nacional dos Petroleiros 
(FNP) construiu o Fórum em 
Defesa da Petros para organi-
zar uma luta decisiva, hoje vi-
toriosa. A iniciativa garantiu 
o reconhecimento de R$ 3,6 
bilhões por parte da Petrobrás, 
reduzindo o déficit técnico dos 
planos em cerca de 15%.

tetos do inss PArA 
cÁlculo e beneFÍcio
 dA APosentAdoriA

É importante salientar que 
não haverá perda do contrato, 
nem perda da referência dos 
3 tetos do INSS para cálculo do 
benefício das aposentadorias.

O governo publicou a CGPAR 
25, que está sendo questionada 
judicialmente pelas entidades 
sindicais e que obriga à desvin-
culação dos planos de previdên-
cia complementar dos benefí-
cios do INSS. A referência será 
fixada em valor financeiro que 
será corrigido pelo IPCA. 

Não haverá, no entanto, 

perda financeira para os par-
ticipantes, nem alteração dos 
compromissos, exceto a desvin-
culação do INSS, dando certa es-
tabilidade ao plano em relação 
às mudanças que os governos 
realizam nos benefícios sociais.

redução eternA de 30% 
do décimo-terceiro, 
criAdo Por lei em 1962

Os assistidos não recebem 
13º salário, mas sim, um abono 
anual que cumpre as funções 
do 13º salário. Esse abono anu-
al precisará sofrer uma taxação 
de 30% para diminuir o valor 
das contribuições extraordiná-
rias que os participantes estão 
sendo obrigados a pagar por lei. 

Essa situação é necessária 
para que a viabilidade da conti-
nuação do PPSP não inviabilize 
a vida dos participantes, como 
tem sido no PED 2015. 

Assim, o novo PED combi-
na as prerrogativas legais de 
instituir uma contribuição ex-
traordinária com redução dos 
benefícios a conceder, no caso, 
redução de 30% no abono anual 
e redução do pecúlio.

recAdAstrAmento dA
FAmÍliA reAl não Foi 
conFiÁVel

Mais uma vez, isso não é 
verdade! Primeiro porque o re-
conhecimento da Família Real 
foi apontado como necessário 
ao PPSP pela primeira vez em 
2004 pelo Conselho Fiscal. 

Mas, a Petrobrás somente 
permitiu que a Petros reconhe-
cesse a Família Real em 2015, 
longos 11 anos depois, causan-
do o déficit técnico de R$ 5,2 bi-
lhões no plano. 

Além disso, desde 2004 
também o Conselho Fiscal 
apontava a necessidade do re-
cadastramento geral de todos 
os participantes da Petros, que 
somente foi iniciado o em 2016, 
sendo auditado por auditor 
independente e validado por 
agente externo para dar maior 

confiabilidade ao processo. 
Após todo esse tempo, fe-

lizmente, pode-se dizer que se 
tem um cadastro confiável, au-
ditado e validado que nos con-
fere maior confiança, hoje, nos 
números do passivo atuarial.

Petros não reduZ GAstos
 e AindA PAGA Plr?

A taxa de administração 
(carregamento) praticada na 
Petros foi reduzida para 4% em 
2010, contra o posicionamen-
to dos conselheiros eleitos, que 
conquistaram em 2018 a assi-
natura de um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) para 
solução do custeio administra-
tivo que mantinha planos de-
ficitários administrativamente 
sendo bancado pelos PPSP e 
pelo PP-2. 

O maior gasto da Petros, hoje, 
é com pessoal e com os contratos 
com escritórios jurídicos para 
enfrentar 27 mil processos de 
revisão de benefícios. Embora 
o objetivo deve ser reduzir esse 
passivo jurídico, melhorar pro-
cessos e modernizar a Petros.

Infelizmente, a Petros se 
utiliza do mecanismo da re-
muneração variável (PR – par-
ticipação nos resultados) para 
reduzir seus encargos com a re-
muneração fixa e impostos. Os 
conselheiros sempre votaram 
contra a remuneração variável, 
considerando-a um ataque aos 
direitos dos trabalhadores, mas 
é a prática na maioria das em-
presas do país. Na Petros não é 
diferente!

Nos últimos anos foram to-
madas seguidas iniciativas de 
redução de gastos através da 
compra de sistemas informati-
zados, melhorias nos processos 
internos. Os efeitos dessas mu-
danças não serão percebidos 
agora, mas no longo prazo.

leia a explicação na íntegra 
em: http://www.fnpetroleiros.
org.br/noticias/5609/npp-vai
-reduzir-o-valor-do-equacio-



secretaria 
dos aposentados

 1 – Site do SINDIPETRO-RJ  
www.sindipetro.org.br, atra-
vés da Secretaria de Aposen-
tados;

3 - Programa “APOSENTA-
DO PRESENTE” transmitido 
ao vivo através da Radio pe-
troleira  https://radiopetrolei-
ra.wixsite.com/radiopetrolei-
ra/aposentado-presente. 

Toda terça-feira, das 
18h30min às 19horas, com re-
prise 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 se-
gunda-feira e das 8h às 10h de 
terça-feira  a sexta-feira.

5 - Programa Circuito Pe-
troleiro Aposentados em 
www.tvpetroleira.tv, clique 
em “Videoteca”, “Circuito Pe-
troleiro”, “Circuito Petroleiro 
Aposentados”.

NÚCLEO 6 - SECRETARIA DE 
APOSENTADOS
Diretores: Roberto Ribeiro, 
Schopke e Jorge Rosa. 
Secretária: Tatiane Velasco

CONTATOS 
(21) 3034-7302/3034-7338 apo-
sentados@sindipetro.org.br / 
Facebook: Aposentados Sindi-
petroRJ

próximas reunião de aposentados 
 
RIO DE JAENIRO - DIA 07 ÀS 14H 
Auditório - Av. Passos, 34, 
Centro

     ANGRA - DIA 08, ÀS 14H
Rua Itassucê, 157, Jacuecanga, 
Angra dos Reis.

 MANGUINHOS - DIA 09 ÀS 14H 
Auditório - Av. Passos, 34, 
Centro

consideraçÕes da secretaria dos 
aposentados e da direção do sindipetro-rj

Nós, da Secretaria dos Aposentados e a direção do Sindipetro-RJ, 
concordamos com praticamente toda a explicação de acima.  Mas, 
discordamos do posicionamento do atual presidente da Petros, Bru-
no Dias, não cobrar um centavo da patrocinadora. 

Apesar disso, vale ressaltar que o PED alternativo, trabalhado 
no âmbito do Fórum, fica superado pelo NPP (http://bit.ly/boletim-
FNP). Ainda o PETROS 3 é a amea ça e alternativa da Petrobrás para 
conseguir a quitação das dívidas e a mudança definitiva do Plano 
PETROS 1 (PPSP) para um plano de contribuição definida (CD), ao 
invés de benefício definido (BD), em que as responsabi lidades das 
patrocinadoras são maiores.

Sabemos que após o famigerado PED 2015 imposto pela Petros, 
muitas pessoas passaram a conviver com descontos que as levam 
até a penúria devido aos valo res escorchantes das contribuições co-
bradas pelo equa cionamento. Ainda, que vidas se perderam na falta 
de perspectiva de uma solução justa.

O Jurídico do Sindicato produziu um parecer (http://bit.ly/Pa-
recerNPP) que identificou algumas questões do NPP que merecem 
uma maior atenção e avaliação por parte dos participantes, como:

1– É prevista uma nova avaliação atuarial, por ter sido considerada 
a situação de 31/12/2018, o que pode ocasionar variações no valor das 
contribuições extra ordinárias pela utilização de dados mais atualizados;

2– Ao aceitar a proposta, as entidades renunciam, por tempo in-
determinado, ao direito de questionar, em futuras ações, quaisquer 
pontos constantes da Propos ta especificados no anexo;

3– Além de renunciar ao direito de judicializar o objeto da Pro-
posta/anexo, há expressa previsão de, acaso judicializada, inclusive 
na hipótese de eventual descumprimento de seus termos, não haver 
pedido de liminares em tais demandas, até o trânsito em julgado das 
eventuais ações;

4– Foi previsto que, na hipótese de não ser possível aprovar a 
Proposta até o dia 31/12/2019, seja assinado o Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) com a PRE VIC, permanecendo vigentes o teor do 
Termo de Com promisso e Outras Avenças (http://bit.ly/TermoNPP), 
enviado às entidades pela Petros. Caso seja firmado o TAC, a Petros 
se obriga a dar transparência do seu teor aos participantes, assisti-
dos e às entidades.

estudo comPArAtiVo: nPP X Ped15 + Ped18
Agnelson Camilo, diretor da FNP , elaborou um estudo compara-

tivo do NPP (http://bit.ly/ComparativoPED15PED18) em relação aos 
planos de equacionamento PED-2015 e o PED-2018. Entre outros 
pontos ele chama atenção e destaca que “o Novo Plano Petros (NPP), 
que já foi aprovado nas assem bleias, substituirá o PED15 e PED18, 
só será vantajo so para os assistidos que ganham acima de R$6mil. 
Para quem ganha abaixo desse valor, as perdas serão signifi cativas. 
Quanto menor o benefício recebido da Petros, maior a perda com 
o NPP” – explica. Ainda na opinião dele, o NPP teria uma premissa 
básica, suavizar os descontos extraordinários. Para outras informa-
ções acesse http://bit.ly/ConselheirosBlog.



 
programa 482
17/12/2019

O programa foi especial, 
o último de 2019, com uma 
retrospectiva de assuntos 
que foram noticiados e de-
batidos ao longo do ano. 

No estúdio, o diretor 
Roberto Ribeiro recebeu 
o também diretor da Se-
cretaria de Aposentados e 
Pensionsitas do SINDIPE-
TRO-RJ, Reinhold Schopke; 
o diretor do setor Privado, 
Antonio Furtado, e Anto-
nio Peçanha, conselheiro 
fiscal do SINDIPETRO-RJ. 
Durante o programa, Fur-
tado foi homenageado por 
ter participado de todas as 
edições do programa. 

Convocação para a pró-
xima reunião mensal, que 
será no dia 07 de janeiro, às 
14h, na sede do Sindicato. 

Programa disponível em:
https://www.sindipetro.
org.br/aposentado-pre-
sente-479-19-11-2019 

programa 481
10/12/2019

Neste programa, grava-
do com o diretor Roberto 
Ribeiro por telefone, rece-
bemos a participação es-
pecial do diretor Antonio 
Furtado (foto) no estúdio 
da Rádio Petroleira. 

Foi debatida a nova pro-
posta de equacionamento 
PETROS que foi aprovada 
pela categoria e o descon-
to do INSS, com comentá-
rios sobre a Previdência, o 
Governo e as mobilizações 
dos trabalhadores que es-
tão perdendo vários direi-
tos conquistados. 

ouça em: 
https://www.sindipetro.
org.br/aposentado-presen-
te-481-10-12-2019/

 

programa 481
03/12/2019

Gravado na sede do 
Sindicato, logo após a reu-
nião mensal de Dezem-
bro, onde o presidente 
da PETROS, Bruno Dias, 
fez palestra e respondeu 
a dúvidas sobre o Novo 
Plano PETROS. A Reunião 
também teve caráter de 
assembléia e aprovou o 

Novo Plano. Este programa 
contou com a participação 
do diretor do Setor Privado, 
Antonio Furtado, do dire-
tor Paulo Moreira (também 
da FNP) e do diretor da FNP, 
Celso “Kafu”. O diretor Ro-
berto Ribeiro, que também 
é da FNP e FAAPERJ, não 
pode estar presente, mas 
apresentou o programa por 
telefone. Os comentários 
ficaram em torno do Novo 
Plano PETROS. 

ouça em: 
https://www.sindipetro.
org.br/aposentado-presen-
te-481-03-12-2019/

programa 480
26/11/2019

Neste programa, entre 
outros assuntos, foram 
detalhadas todas as infor-
mações sobre o encerra-
mento do pagamento do 
INSS via PETROS.  

Apresentado pelo dire-
tor Roberto Ribeiro, da Se-
cretaria de Aposentados e 
Pensionistas do SINDIPE-
TRO-RJ, o programa con-
tou com a participação es-
pecial do diretor do Setor 
Privado, Antonio Furtado. 

ouça em: 
https://www.sindipetro.
org.br/aposentado-pre-
sente-480-26-11-2019/

aposentado, presente!
Transmitido ao vivo através da Radio Petroleira toda terça-feira, das 
18h30min às 19horas, com reprise na quarta-feira, 01hora da ma-
nhã, às 10 horas e  às 15 horas. 

próxima reunião dos aposentados: 07/01/2020, às 14horas
Na Av. Passos, número 34, Centro



solicite seus serviços de ams

comissão aprova isenção de 
ir soBre aposentadoria 
complementar

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do 
Senado Federal aprovou nessa quarta-feira 
(11/12/2019) um projeto de lei que isenta Im-
posto de Renda sobre a aposentadoria com-
plementar. O texto segue para votação final 
na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

A proposta isenta os rendimentos pagos por entidade de Previdência complementar a homens e 
mulheres a partir de 65 e 60 anos, respectivamente.

A intenção do senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), autor do projeto, é compensar beneficiários que 
têm Previdência complementar e recebem mais do que o salário mínimo, hoje estipulado em R$ 998.

O senador destaca que os trabalhadores da iniciativa privada tiveram três tipos de punição nos 
últimos governos. São elas:
- Valor real do benefício reduzido pela aplicação do fator previdenciário;
- Incidência do IRPF sobre a complementação da aposentadoria;
- Aumento de despesas com assistência médica e remédios com o avançar da idade.

O PL também isenta a complementação de aposentadoria paga pelo INSS a ferroviários da extin-
ta Rede Ferroviária Federal S/A e aos empregados do extinto Departamento de Correios e Telégrafos.
 (Com informações da Agência Senado)

Em continuiodade ao movimento de ampliação e disponibilização dos serviços de AMS nos 
canais de realacionamento remotos, a Petrobrás informou que, a partir de janeiro de 2020, a AMS 
contará apenas com as seguintes centrais para atendimento presencial: Edise, Edihb, Imbetiba, 
Campos, Salvador, Aravcaju e Natal. 

Em homenagem ao Dia Nacional dos Aposentados,  o Sindipetro
-RJ irá realizar uma festa na Associação dos Empregados do Comércio 

(AEC). 

A AEC fica  na , Av. Rio Branco, 120 - SL, das 16h às 20h.
Para animar a festa: banda HOLLIDAY e show daePassistas 

de escolas de samba.
 

Mais informações serão divulgadas em breve.

24 de janeiro de 2020
festa dos aposentados do rj



Aprovadono dia 20 de dezembro, na vi-
rada do ano e início do recesso do judiciário, 
no CNPC (Conselho Nacional de Previdência 
Complementar) o fim da eleição para diretoria 
em EFPC (Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar, como a FUNCEF e a PREVI).

Essa alteração nas regras via Resolução do 
CNPC, introduzindo processo seletivo, em de-
trimento do eletivo, substitui completamente 
a previsão estatutária de eleições nos Fundos 
de Pensão que dispõe desse importantíssimo 
instrumento, o mais eficiente meio de fisca-
lização e transparência da atuação dos dire-
tores indicados pela patrocinadora (governo/
políticos). 

Segundo notícia, haverá prazo de 02 anos 
para os estatutos serem adequados a nova 
exigência. A previsão é que ela será publicada 
no DOU até JAN/20.

É mais uma frente de ataque contra a par-
ticipação dos donos dos recursos geridos pelos 
fundos de pensão na sua gestão. 

A colocação de um “s” na palavra  eletivo 

a transforma em seletivo, e isso muda tudo, 
muda o futuro das fundações, escancara as 
portas de seus cofres para as ingerências es-
púrias contra as quais tanto temos lutado.

Essa mudança normativa  restabelece o 
fantasma da proposta inicial do oportunista 
projeto de lei PLP 268, que tanto combatemos, 
nascido como manobra de alguns parlamen-
tares espertalhões, que queriam neutralizar 
os efeitos da CPI do Fundos de Pensão, ofere-
cendo o ombro amigo do carrasco para conso-
lar suas vítimas. 

Segundo Silvio Sinedino, ex-conselheiro 
do Conselho Deliberativo da Petros, o Estatu-
to atual da Petros já não previa eleição para 
Diretores, quem tem isso é a PREVI (BB) e a 
FUNCEF (CEF). “Nós temos isso aprovado pelo 
CD, que foi uma das cláusulas do AOR, mas 
a Petrobrás nunca deixou esse novo Estatuto 
entrar em vigor”, explicou. 

Agora, com a nova leia, vai ficar ainda 
mais difícil colocar um representante dos tra-
balhadores na direção.

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

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

Gustavo Marun, Natália Russo, Vinícius Camargo  

edição, redação e diagramação: Vanessa Ramos (MTB 40.208) 
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Bolsonaro acaBa com 
a participação dos 
empregados nas 
diretorias de planos 
de pensão 
FUNCEF, PETROS, PREVI, ETC 
SERÃO ATINGIDOS

Veja o “presentinho“ de natal que a área econômica do governo deu aos participantes de 
fundos de pensão.


