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ACORDO COLETIVO SERÁ DO 
TAMANHO DA LUTA

03/10: ATO EM DEFESA DA PETROBRÁS
No dia 3 de outubro, aniversá-

rio de 64 anos da Petrobrás, o 
Sindipetro/MG vai se unir aos 
petroleiros de todo o País para 
defender o maior patrimônio do 
povo brasileiro. Por isso, irá 
disponibilizar ônibus aos  que 
queiram participar do ato que 
será realizado  Rio de Janeiro.

O transporte sairá da porta do 

A
 proposta de Acordo 
Coletivo de Trabalho 
( A C T )  2 0 1 7 / 2 0 2 0 

apresentada pela Petrobrás no último 
dia 14 afronta os petroleiros. Além de 
dizimar uma série de direitos, a 
empresa quer reduzir um terço das 
atuais cláusulas do ACT, que são 
fruto de lutas históricas da categoria.

Entre outras coisas, a proposta 
traz reajuste salarial de 1,73% no 
salário básico e na RMNR; redução 
de 50% no valor das horas extras; fim 
do auxílio almoço e migração 
obrigatória para o Vale Refei-
ção/Vale Alimentação; reajuste de 
34% para a tabela de Grande Risco da 
AMS; fim do Benefício Farmácia, da 
Gratificação de Campo Terrestre, do 
Adicional do Estado do Amazonas e 
do Programa Jovem Universitário.

Também estão previstas nova 
redução da jornada de trabalho do 
regime administrativo com redução 
de 20% da remuneração; diminuição 
da gratificação de férias, que passará 
a ser de 1/3 (sendo que os 2/3 
restantes serão pagos em forma de 
abono) e fim da vigência de dois anos 
do ACT.

Ou seja, as mudanças propostas 
pela Petrobrás obrigam os trabalha-
dores a serem firmes na luta e, por 
isso, o Sindipetro/MG e os demais 
sindicatos filiados à FUP afirmam 
que o Acordo Coletivo desse ano  
será reflexo das mobilizações e terá o 
tamanho da luta da categoria. 

Além disso, outro desafio é que a 
negociação dos petroleiros está 
acontecendo nas vésperas da implan-
tação da reforma trabalhista, que 
retirou direitos básicos da classe 
trabalhadora. Essa ‘contrarreforma’ 
entra em vigor um dia após o fim da 
prorrogação do ACT dos petroleiros.

Após a proposta da Petrobrás, a 
FUP voltou à empresa na última 
terça-feira (21) para, juntamente com 
o Grupo de Estudos Estratégicos e 
Propostas para o Setor de Óleo e Gás 
(Geep), defender mudanças nos 
rumos da empresa, a partir da pauta  
e do aditivo entregues pela FUP à 
direção da companhia em agosto. 

Também nessa reunião, a Federa-
ção apresentou à empresa uma 
proposta para que a Petrobrás volte a 
ser uma empresa pública e integrada 

de energia, com foco no desenvolvi-
mento nacional. O equacionamento 
do déficit da Petros, a subnotificações 
de acidentes e as privatizações, sendo 
a mais recente a da Fafen-PR, 
também foram denunciadas.

Já nessa quinta-feira, em uma 
terceira reunião de negociação do 
ACT 2017/2019, diretores sindicais 
discutiram com os gestores sobre as 
questões de saúde e segurança 
previstas na proposta da FUP e na 
contraproposta da estatal.  

Sindicato (av. Barbacena, 242, 
Barro Preto, BH) às 22h do dia 2 
de outubro. 

Os interessados devem enviar 
seu nome completo e número de 
identidade para o e-mail: secreta-
ria@sindipetromg.org.br até o 
dia 29/09. Em caso de dúvidas, 
ligue para o diretor do sindicato 
Eduardo Sousa: (31) 9 8417 6141.

Reunião de negociação do ACT 2017/2019 entre FUP e Petrobrás

 FUP defende Petrobrás pública e integrada

http://secretaria@sindipetromg.org.br
http://secretaria@sindipetromg.org.br


ENTENDA O DÉFICIT DA PETROS

Diretoria Colegiada: Alas Castro, Alexandre Finamori, Aluízio Castro, Anselmo Braga, Carlos Roberto, Cristiane Reis, Cristiano Almeida, Edson Ferreira, Eduardo de Sousa, Felipe Pinheiro, Joaquim Monteiro, Julionor Quintela, Leopoldino Martins, 
Letícia Staela, Márcia Nazaré, Edna Vieira, Orlando Carlos, Osvalmir de Almeida, Paulo Valamiel, Ronaldo Marques, Salvador Cantão, Thiago Marinho, Vinícius Costa e Wender Destro. 

Jornalistas: Nathália Barreto - 3426/ES e Thaís Mota - 15616/MG 

Av. Barbacena, 242 - Bairro Barro Preto - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.190-130 - Tel.: (31) 2515-5555 - Fax (31) 2535-3535. - www.sindipetromg.org.br - sindipetromg@sindipetromg.org.br

As causas para o décit elevado do PP-1 
estão relacionadas, principalmente, ao 
aumento dos compromissos futuros do 
plano em decorrência da  mudança no 
perl da família dos petroleiros, o aumento 
da expectativa de vida e a retirada do teto 
operacional de 90%.

Além disso, a má gestão, investimentos 
mal feitos e a crise nanceira também 
contribuíram para o crescimento do décit.

Equacionamento mais justo é tema 
de debate no Sindipetro/MG

Veja alguns dos ítens que compõem o décit no Petros-1

Retirada do Teto Operacional de 90% de 9.500 participantes

Equiparação dos benefícios dos aposentadas com os conquistados 
pela ativa nos ACT’s de 2004, 2005 e 2006.

Ações judiciais movidas contra a Petros 

Formação de novas famílias e aumento do número de dependentesR$ 5,2 bi

R$ 3,5 bi

R$ 1,32 bi

R$ 1 bi

Desvalorização de investimentos feitos devido à crise econômica R$ 5,4 bi

Registros do Seminário sobre o equacionamento do PP-1

Na luta por um equacionamento 
mais justo, petroleiros da ativa, 
aposentados e pensionistas participa-
ram de dois seminários promovidos 
pelo Sindipetro/MG para debater a 
situação do déficit do Plano Petros 1. 
O plano de equacionamento de R$ 
27,7 bilhões foi aprovado pelo 
Conselho Deliberativo da Petros e as 
cobranças devem chegar aos bolsos 
dos participantes e assistidos até o 
fim do ano. 

Em ambos os eventos, realizados 
nos dias 19 e 20 de setembro, foram 
discutidas propostas de mobilização 
e também saídas jurídicas para 
minimizar o prejuízo aos beneficiári-
os e contribuintes do PP-1. Além 
disso, a FUP ingressou com uma 
Ação Civil Pública para barrar a 
cobrança das contribuições adiciona-
is, sob a alegação de que o equaciona-
mento é abusivo e injusto, e exigindo 
uma auditoria do déficit.

Segundo o ex-ouvidor da Petros e 
diretor da Sindicato Unificado de São 
Paulo, Carlos Cotia, até o ano 
passado, o equacionamento seria 
feito pelo valor mínimo, que é de R$ 
16 bi. Inclusive, já havia um plano de 
equacionamento pronto para ser 
cobrado a partir de março de 2016, 
considerando o piso do déficit. No 
entanto, com o golpe e a mudança na 
direção da Petrobrás, a proposta 

mudou. 
" M u d o u  o 

governo, mudou 
a orientação e, 
p a r a  m i m ,  o 
objetivo dessa 
mudança  e s tá 
muito claro: é 
l impar todo o 
passivo da Petros. 
Afinal, a política 
n a  P e t r o b r á s 
agora é de venda 
de ativos e, para 
isso, é importante 
limpar tudo. Não há dúvidas de que é 
uma decisão política".

Ainda segundo Cotia, o PP-1 tem 
problemas estruturais que deman-
dam sim um equacionamento. No 
entanto, ele não pode ser feito com 
base no teto, pois existem fatores 
conjunturais, como a recessão da 
economia e maus investimentos. 
Alguns deles estão diretamente 
relacionados à gestão de recursos 
feita pela Petros. 

Já a vice-presidente da Associação 
Nacional dos Participantes de 
Fundos de Pensão (Anapar), Cláudia 
Ricaldoni, fez um panorama de 
outros fundos de pensão que também 
estão com déficit e ressaltou que, 
desde 2015, a legislação autoriza o 
equacionamento pelo valor mínimo. 

Por isso, a cobrança pelo teto não se 
justifica.

Um alerta feito tanto pelos 
palestrantes quanto pelo coordena-
dor do departamento jurídico do 
Sindipetro/MG, Caio Gabriel 
Ferreira Marcondes, é de que os 
participantes do PP-1 tomem cuida-
do com ações judiciais individuais 
nesse momento. Isso porque ações 
sobre previdência complementar são 
de competência da Justiça Cível e não 
mais da Justiça Trabalhista, que tem 
um conjunto de regras  mais vantajo-
sas para o trabalhador. Além disso, 
no caso da Justiça comum, na 
hipótese de improcedência das ações 
individuais, o trabalhador poderá ser 
condenado a pagar as custas do 
processo.
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