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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

Reunião dos aposentados sempRe na pRimeiRa teRça-feiRa de todo mês, 
há 18 anos, a paRtiR das 14h, no sindipetRo-Rj. não peRca!

especial: aposentados na 
gReve nacional petRoleiRa

C
onsiderada uma das 
greves mais fortes da 
categoria, a Greve Na-

cional dos Petroleiros, iniciada 
no dia 1º de fevereiro, ganhou 
reforço com a participação dos 
aposentados. Em assembleia na 
terça (04/02), aposentados apro-
varam ato em defesa dos empre-
gados das refinarias, realizado 
no dia 06 de fevereiro, no Edise. 
No dia 13, durante o grande ato 
unificado, com passeata até a Ci-
nelândia, aposentados também 
marcaram posição. No dia 18, 
bem como em outros atos e mo-
bilizações realizados em defesa 
da greve, os aposentados estive-
ram presentes. 

Vale destacar que a Petro-
brás, uma das maiores empresas 
do mundo, vem passando por 
um processo de desmonte que 
perpassa por diversos gover-
nos. No entanto, sob o governo 
de Bolsonaro, esse processo tem 
sido aprofundado a passos lar-
gos. Não é à toa que a categoria, 
ao entrar em greve, tomou como 
uma pauta central a reversão 
das demissões de mais de mil 
trabalhadores, consequência do 
fechamento da Fábrica de Fer-
tilizantes Nitrogenados Araucá-
ria, no Paraná (FAFEN-PR).

Continua na página 5 --->
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QueR ReceBeR o Boletim eletRÔnico dos aposentados?
Mande um email para: aposentados@sindipetro.org.br

paRa o BRilho dos 
aposentados

aBRa alas

N
este carnaval, os aposentados do 
Sindipetro-RJ, como sempre, co-
locou o bloco “na rua”, ou melhor, 

“na quadra”.  Sem autorização para desfilar, 
depois de quase 30 anos de carnaval, o blo-
co dos aposentados do Sindipetro-RJ fez sua 
tradicional folia na quadra da Associação dos 
Aposentados da Rede Ferroviária, em Deo-
doro, no dia 21/2.

“Durante todos esses anos de bloco nas 
ruas do centro do Rio, nunca houve registro 
de uma confusão”, destacou Roberto Ribei-
ro, da Secretaria de Aposentados do Sindi-
petro-RJ.

Mas, a decisão não é algo particular. A 
perseguição da prefeitura é contra o carna-
val como um todo, contra a alegria e a cul-
tura. Não é à toa que o caixão de Crivella foi 
jogado ao mar, com direito a cortejo fúnebre 
e tudo, por blocos tradicionais do carnaval 
do Rio de Janeiro. 

 O bloco que atrever-se a colocar a 
folia na rua pagaria multa, que tinha 
valores a partir de R$ 1,3 mil, depen-

dendo da quantidade de lixo que a Comlurb 
recolher depois da passagem do bloco.

Tão preocupado em penalizar os blocos 
de carnaval, Crivella esqueceu do que pro-
meteu. A cidade do Rio de Janeiro vive uma 
crise gigantesca, as pessoas estão morrendo 
sem atendimento nos hospitais e postos de 
saúde, a prefeitura atrasa pagamentos, demi-
te profissionais de saúde e corta verbas.

Na Educação, crianças e profissionais do 
setor convivem todo o dia com a violência 
e a falta de condições de trabalho, inclusive 
material didático. Dia a dia o governo ataca 
esses profissionais. Até hoje não regularizou 
a situação do Rio de Janeiro. 

deixa os velhos em paz
samBa enRedo

Autores: Ney do pagode, 
Davi do pandeiro, Jesus e Pau-
linho tamborim

Deixa em paz quem 
sabe mais

Na terceira idade somos 
a voz do povo

Chegou a hora vou co-
brar

Ninguém vai me calar de 
novo

Já fui marginalizado
Essa ganância continua
Sem educação não da
A saúde tá sem cura 

Só quero trilhar na 
liberdade

Bem longe do hospital
Mudou a nossa consti-

tuição
Cultural é nosso carnaval

Velho é o mundo, diz 
ditado popular

Vem lá de Brasília
A ordem do homem é 

cortar
Na luta FAAPERJ e 

COBAP
Não cansam e nem vão 

se entregar
Na busca pros aposen-

tados
A luta cai continuar 

O ouro negro se jorran-
do custa mais

Não vem privatizar a 
Petrobrás

A chama do meu gás 
está acesa

Beleza pros meus an-
cestrais

i pecoBan
As inscrições para o 1° PECOBAN - Seminário das 

Categorias dos Petroleiros, Correios e Bancários es-

tão a todo vapor. Se você ainda não se inscreveu, cor-

ra que ainda dá tempo! 

O evento será realizado dos dias 14 a 17 de maio, 

na cidade de Aracaju (SE) e contará com uma vasta 

programação com temas da categoria e de interesse 

nacional.

Inscrições pelo link http://bit.ly/2OycvCY ou en-

tre em contato pelo telefone (61) 33263168 - Ramal 

1 - COBAP Viagens.

* O Pacote alimentação é restrito aos moradores 

de Aracaju (SE).
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pé na aReia 
ou na grama,

 na agua, na fazenda

Rio de janeiRo

P
resentes em todos os 
atos convocados pela 
Greve Nacional dos 

Petroleiros, que durou 19 dias, 
os aposentados demosntraram 
disposição para lutar.

Mesmo com o chamado da 
Petrobrás para furarem a greve, 
os aposentados responderam 
bonito: “Não somos traidores!”

Quando a greve dos petro-
leiros e das petroleiras atingia 
mais de 90 unidades em 13 es-
tados, os sindicatos filiados à 
FNP começaram a receber li-
gações de companheiros que 
se aposentaram recentemente 
dizendo que estavam sendo 
procurados pelos gerentes da 
Petrobrás para que substituís-
sem os trabalhadores em greve. 

Os sindicalistas afirmaram 
que os aposentados ficaram re-
voltados com a atitude da em-
presa.

a luta continua
Sem dúvida, essa greve, que 

foi a maior da categoria petro-
leira, desde 1995, teve como a 

protagonista a força dos petro-
leiros, que conquistaram a sus-
pensão das mais de 1 mil demis-
sões na Fafen Araucária – no 
Paraná.

Ainda que seja uma suspen-
são temporária, a decisão só 
ocorreu diante da impressio-
nante unidade e mobilização 
demonstrada pelos petroleiros.

Agora, a luta continua em 
Brasília, com negociação no 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), que visou tratar de todo 
os fatos que envolvem a greve 
nacional dos petroleiros, inclu-
sive as demissões na Fábrica de 
Fertilizantes Nitrogenados do 
Paraná (Fafen).

Por isso, a tarefa, nesse mo-
mento, é seguir fortalecendo a 
unidade. Só a luta poderá bar-
rar a privatização da Petrobrás, 
processo que explica todos os 
ataques da empresa, como as 
demissões, fechamento de uni-
dades, ataques aos direitos dos 
trabalhadores e dos aposenta-
dos, política de preços dos com-
bustíveis e desmonte da estatal.

aposentados na luta O 
verão é uma ótima oportunidade 
para fazer atividades e programa-
ções em harmonia com a natureza. 

Por isso, preparamos uma listinha com suges-
tões variadas que ajudem você a montar um ro-
teiro que combine natureza e diversão. Veja: 

piQueniQue
Que tal fazer um piquenique cercado pela 

natureza? Reúna amigos na Lagoa ou Aterro do 
Flamengo para um encontrinho ao ar livre. Leve 
apenas uma toalha ou canga para apoiar as bebi-
das e as guloseimas que você levar.

niteRói
Vale a pena atravessar a ponte e aproveitar 

o dia nas praias da Região Oceânica de Niterói. 
Camboinhas tem areia limpa e águas transparen-
tes, ideal para um passeio com a família. 

Itacoatiara, além da beleza, é ponto de surfista 
e bodyboarders, por causa de suas ondas fortes.

Visite também a Praia de Itaipu, com águas 
clamas e boa para levar as crianças.

aventuReiRos
Engana-se quem pensa que ponto de mergu-

lho bom é só nas praias distantes da cidade. Aven-
tureiros de primeira viagem podem fazer um cur-
so de final de semana e conhecer as maravilhas 
subaquáticas.

Há saídas de mergulho para as Ilhas Cagarras, 
em pleno coração do Rio. Há aulas teóricas e práti-
cas na Av. Ataulfo de Paiva, 658, sala 402, Leblon. 

Tel. (21) 3902-6002.
Faça também rapel no Morro da Catacumba, 

na Lagoa. São cerca de 40min e uma linda paisa-
gem para muitas fotos.

Quase ao aR livRe
Inaugurado há um ano, o Arp, no hotel Arpoa-

dor, tem jeito descontraído de “pé na areia”. O car-
dápio vai desde um belo brunch até petiscos para 
um happy hour.

Uma ótima opção para quem quer conversar 
com uma vista deslumbrante e, depois da refei-
ção, caminhar com os pés na areia pelo Arpoa-
dor e Ipanema ou apenas sentar e admirar o pôr 
do sol mais famoso da cidade. Rua Francisco 
Bhering, 65, Ar-
poador. Tel. (21) 
3600-4000.

Reserve tam-
bém um passeio 
no Sítio Roberto 
Burle Marx, Cen-
tro de Estudos de 
Paisagismo, Botâ-
nica e Conserva-
ção da Natureza, 
dentro do Maciço 
da Pedra Branca. 
Aberto de terça 
a sábado, exceto 
feriados. Confira 
os horários.



novo ped do ppsp 
foi apRovado
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N
o último dia 20, a Pe-
tros divulgou que o 
novo PED do PPSP 

foi aprovado pelo Conselho De-
liberativo da Fundação. Houve 
redução das metas atuariais, 
4,43% para o PPSP-R e 4,37% 
para PPSP-NR.

Nossos conselheiros solici-
taram que fosse disponibilizado 
um simulador no site, mas para 
o cálculo basta o salário de par-
ticipação (ativos) ou o benefício 
Petros (assistidos) como base 
para multiplicar pela alíquota.

Foi a nossa união e a luta 
que proporcionou essa solução 
mediada. Portanto a luta con-
tinua para que possamos ter 
o ressarcimento das perdas e 
um controle da gestão que nos 
permita mais transparência na 
Petros.

O PED aprovado agora deve 
passar pela Petrobrás, Sest e 
Previc, e não deverá ser im-
plantado antes da chancela de 
todos. Os novos regulamentos 
ficarão por 30 dias acessíveis 
no site da Petros para todos co-
nhecerem.

pRincipais alteRações
O Novo PED apresenta alí-

quota única de contribuição ex-
traordinária, com variação se-
gundo a situação do participante 

no plano (ativo ou assistido). 
É importante ressaltar que, 

após a atualização dos cálcu-
los, essas alíquotas de contri-
buição extraordinária ficaram 
menores do que aquelas apre-
sentadas durante o período de 
negociação do Novo PED, o que 
reduzirá ainda mais o impacto 
financeiro do equacionamento 
no orçamento dos participan-
tes. Isso foi possível diante do 
bom resultado dos investimen-
tos ocorrido no ano de 2019. 

Confira abaixo as novas 
alíquotas comparadas àquelas 
apresentadas anteriormente, 
durante as negociações:

O Novo PED também esten-
de o tempo de cobrança para 
vitalício em vez de 18 anos e 
institui uma contribuição de 
30% sobre o 13º benefício. Estas 
mudanças se unem a alterações 
como novo critério para cálculo 
do valor de pecúlio, proporcio-
nando a redução da contribui-
ção extraordinária mensal a 
ser paga pelos participantes.

Conforme acordado nas ne-

gociações e amplamente divul-
gado aos participantes, também 
foram realizadas mudanças no 
regulamento necessárias para 
garantir o equilíbrio econômi-
co-financeiro-atuarial dos pla-
nos, bem como para adequação 
à Resolução 25 da Comissão In-
terministerial de Governança 
Corporativa e de Administra-
ção de Participações Societárias 
da União (CGPAR) de 2018. 

Além disso, também foram 
feitas adequações estritamente 
necessárias à Reforma da Pre-
vidência sem as quais não seria 
possível a aprovação pelos ór-
gãos fiscalizadores.

Com o intuito de dar trans-
parência ao processo, é impor-
tante notar que as entidades 
que compõem o GT Paritário 
estiveram na Petros nos dias 
13, 14 e 15 de fevereiro, ocasião 
em que tiveram a oportunida-
de de revisar a minuta dos re-
gulamentos antes mesmo da 
aprovação pelo Conselho Deli-
berativo. 

Na ocasião, foi ratificada a 

adequação das alterações regu-
lamentares aos termos acorda-
dos durante as negociações, bem 
como apresentadas algumas 
sugestões que foram analisadas 
conjuntamente com o corpo téc-
nico da Petros.
atenção: algumas alteRações — 
cálculo dos benefícios, desvin-
culação do INSS e reajuste pelo 
IPCA — só serão aplicadas a par-
ticipantes sem direito adquirido, 
isto é, apenas os ativos que não 
estiverem aposentados pelo INSS 
até o dia anterior ao da aprova-
ção das mudanças pela Superin-
tendência Nacional de Previdên-
cia Complementar (Previc) e seus 
futuros pensionistas. 

Participantes em BPO são con-
siderados com direito adquirido. 
Também têm direito adquirido 
aposentados, pensionistas e ati-
vos que se aposentarem pelo INSS 
até o dia anterior ao da aprovação 
das alterações pela Previc, assim 
como seus beneficiários.

Redução de meta atuaRial
Além do Novo PED, o Con-

selho Deliberativo também 
aprovou a redução das metas 
atuariais dos planos PPSP-R e 
PPSP-NR para 4,43% + IPCA e 
4,37% + IPCA. Tal medida foi 
apontada como necessária pelas 
áreas técnicas e é extremamente 
benéfica para os planos na medi-
da em que reduz o risco de novos 
déficits.

Espera-se que o Novo PED, 
associado às alterações mencio-
nadas, represente um novo mo-
mento para que a Petros seja ca-
paz de garantir maior equilíbrio 
e previsibilidade ao PPSP-R e ao 
PPSP-NR.

É importante ressaltar que 
todas essas medidas constarão 
de um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), cuja minuta tam-
bém foi aprovada hoje pelo Con-
selho Deliberativo da Petros.

Em resumo, as principais mu-
danças são: 

www.sindipetro.org.br


pRogRama 487
04/02/2020

gravado após a Reu-
nião Mensal dos aposenta-
dos e pensionistas na sede 
do SINDIPETRO-RJ, o di-
retor Roberto Ribeiro con-
versa com o aposentado 
Denir Moreira sobre vá-
rios assuntos como a gre-
ve nacional da categoria, 
a dívida da Petros, AMS, 
entre outros. Foi convoca-
do o ato contra a venda de 
ativos da Petrobrás no dia 
06, quinta-feira, às 12h30, 
em frente ao EDISE.

Ouça em: 
https://www.sindipetro.
org.br/aposentado-pre-
sente-487-04-02-2020/

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 18h30 
às 19h, com reprise na quarta-
feira, 01h da manhã), 10h e 15h. 
Os programas anteriores estão 
disponíveis no site;

4 - Programa Faixa Livre na 
Rádio Bandeirantes AM 1360, 
das 09h às 10h, na segunda-fei-
ra 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 03 ÀS 14h 
Auditório - Av. Passos, 34, 
Centro

     ANGRA - DIA 04, ÀS 14h
Rua Itassucê, 157, Jacuecanga, 
Angra dos Reis.

 MANGUINHOS - DIA 05 ÀS 14h 
Auditório - Av. Passos, 34, 
Centro

aposentado
pResente!

pRogRama 488
14/02/2020

A greve nacional dos 
petroleiros foi o tema 
principal nesse “Aposenta-
do, Presente!”. O programa, 
comandado pelo diretor 
Roberto Ribeiro, da Se-
cretaria de Aposentados e 
Pensionistas do SINDIPE-
TRO-RJ, recebeu a partici-
pação do diretor do setor 
Privado, Antonio Furtado, 
e do aposentado Haroldo 
Ferreira Filho, que é da 
Comissão de Base do Sin-
dicato e representa o SIN-
DIPETRO-RJ no Conselho 
da FAAPERJ. Também fo-
ram divulgados informes 
gerais sobre Petros e INSS, 
entre outros assuntos. 

Ouça em: 
https://www.sindipetro.
org.br/aposentado-pre-
sente-488-11-02-2020/

pRogRama 489
18/02/2020

A grande marcha unifi-
cada, com outras categorias 
e entidades do movimento 
social no dia 18, o avanço 
acelerado da privatização 
nesta gestão da Petrobrás 
e o processo eleitoral na 
FAAPERJ foram alguns 
dos temas debatidos, além 
de outros importantes in-
formes divulgados pelo di-
retor Roberto Ribeiro, da 
Secretaria de Aposentados 
e Pensionistas do SINDI-
PETRO-RJ. Ele recebeu no 
estúdio da Rádio Petrolei-
ra o diretor Antonio Fur-
tado, do setor Privado do 
Sindicato, e Antônio Pe-
çanha, conselheiro fiscal 
do Sindicato. Também foi 
convocada a próxima reu-
nião mensal, no dia 03 de 
março. 

Ouça em: 
https://www.sindipetro.
org.br/aposentado-presen-
te-489-18-02-2020/
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