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Mais de dois terços dos participantes repactuaram!
.

Os petroleiros mais uma vez fa-
zem história ao conquistar o maior
acordo já negociado no Sistema de
Previdência Complementar brasileiro.
Trabalhadores da ativa, aposentados
e pensionistas confiaram no processo
de negociação conduzido pela FUP e
seus sindicatos e garantiram um acor-
do histórico, que, além de resolver o
déficit e os principais problemas do
Plano Petros, viabilizará uma das mai-
ores bandeiras de luta da nossa cate-
goria: a conquista da gestão da Petros.

O processo de repactuação do
atual regulamento do Plano Petros en-
cerrou-se nesta quarta-feira (28), após
uma ampla e democrática campanha
em todo o país. A FUP e seus sindica-
tos conduziram com garra não só a
negociação com a Petrobrás e a Pe-
tros, como o debate com a categoria.

Mais de dois terços dos partici-
pantes e assistidos do Plano Petros
entenderam a necessidade das mu-
danças propostas e ultrapassaram as
expectativas da meta de repactuação.
Até o último levantamento feito pela
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Petroleiros garantem  o equilíbrio
do Plano Petros através do maior
acordo da história da categoria

FIQUE DE OLHO

Eleição no Sindipetro
São José dos Campos:

FUP apóia Chapa 2Chapa 2Chapa 2Chapa 2Chapa 2

Termina na sexta-feira (02), as elei-

ções no Sindipetro São José dos Cam-

pos. A FUP e seus sindicatos filiados

apóiam a Chapa 2, que, além de ter

defendido a repactuação do Plano

Petros, luta para recuperar a unidade

nacional dos petroleiros. A eleição da

nova diretoria irá definir os rumos des-

te importante sindicato. A unidade na-

cional é o que fortalece as lutas e

conquistas da nossa categoria. Por

isso, a FUP conclama os petroleiros

de São José a elegerem a Chapa 2.

Adiantamento do 13º
para aposentados será

pago dia 23/03

Conquista do atual ACT, através da

pressão da FUP e de seus sindicatos,

o adiantamento do 13º dos aposenta-

dos e pensionistas será feito pela

Petros no próximo dia 23. O adianta-

mento será de 50% do 13º benefício da

parcela Petros, nos mesmos moldes

que a que a Petrobrás pratica para a

ativa. Em novembro, a Petros pagará

os outros 50% do 13º.  Uma vitória para

os aposentados  que a FUP e os sindi-

catos lutam há anos para conquistar.

Petros, com base nos termos proces-
sados até às 18 horas do dia 28, mais
de 54 mil participantes haviam repac-
tuado. Na ativa, o índice de repactua-
ção já estava em 75,5% e entre os
assistidos, em 64% (pensionistas) e
60,5% (aposentados).

Os números finais  serão divulga-
dos na próxima semana, quando todos
os termos de repactuação forem pro-
cessados pela Petros. A Fundação pre-
cisa aguardar o recebimento de todos
os termos postados através dos Cor-
reios e entregues nas unidades da Pe-
tros e postos de atendimento das uni-
dades do Sistema Petrobrás.

Os participantes que repactuaram
garantiram, entre outras conquistas, o
saneamento do Plano Petros, a gestão
paritária da Petros, a correção das
pensões, a redução do limite de idade
para o grupo 78/79, o custeio paritário
do plano, maior segurança no reajuste
dos benefícios e indenização de, no
mínimo R$ 15 mil, cujo pagamento
será efetuado pela Petrobrás até o dia
12 de março.

Plano Petros terá superávits e gestão dos trabalhadores

O acordo conquistado pela catego-
ria garantirá aportes de mais de R$ 6
bilhões para o Plano Petros, fazendo
com que o plano saia de uma situação
deficitária (cuja solução proposta ante-
riormente pela Petrobrás era dividir a
conta com os participantes e assistidos,
através do aumento de mais de 60% nas
contribuições) para um superávit de pelo

menos R$ 1,7 bilhão.
Através da repactuação, garanti-

mos o equilíbrio financeiro do Plano
Petros, com chances claras de superá-
vit ainda este ano, e a participação direta
dos trabalhadores na gestão do plano, o
que possibilitará que o saldo atuarial
positivo seja convertido em benefícios
para os participantes.

CONQUISTA

HISTÓRICA


