
DESAFIOS

Em artigo, o economista Henrique Jäger 
discute os principais obstáculos políticos 
e econômicos, incluindo a precarização 
das relações de trabalho, que podem 
impactar o futuro do sistema de previdência 
complementar. PÁGINA 3

AMS 

Excepcionalmente em novembro, petroleiros 
sentiram um desconto duplicado referente 
ao grande risco do plano de saúde, realizado 
com o objetivo de equacionar o passivo 
gerado pelo balanço do último ano, que foi 
deficitário. PÁGINA 6

Confira o balanço de cada um dos seis planos e, além disso, os projetos de lei que podem afetar todo o sistema de 
previdência complementar PÁGINAS 4 E 5

CULTURA

O longa-metragem “Homem Onça”, 
protagonizado por Chico Diaz, reflete sobre 
a entrega da Vale do Rio Doce à iniciativa 
privada, nos anos 90, durante o governo do 
tucano Fernando Henrique Cardoso. PÁGINA 7

Instabilidade política e 
crise econômica afetam 
negativamente os Planos Petros 
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Eu não gostaria de escrever esse relato. 
Ficaria muito mais contente em compartilhar 
algumas linhas relacionadas à memória do meu 
esposo, que por 30 anos doou suor e muito da 
sua vitalidade para construir a empresa que 
é orgulho de todos aqui de casa, a Petrobrás.

Entretanto, infelizmente, escrevo essas linhas 
não para compartilhar histórias felizes, mas 
para denunciar a política de estrangulamento 
em curso, na qual a Petros tem realizado descon-
tos exorbitantes nas folhas de pagamento de 
aposentados e acionistas.

A previdência complementar de aposentados 
e pensionistas da Petrobrás foi criada com o 
objetivo de garantir um complemento, como o 
próprio nome já diz, para a aposentadoria do 
INSS e, com isso, garantir uma velhice digna 
aos petroleiros ou aos pensionistas, como eu.

Entretanto, desde o início desse ano a Petros 
e a AMS, plano de saúde suplementar dos petro-
leiros, têm realizado descontos sem nenhum 
aviso prévio e detalhamento sobre o que está 
sendo cobrado.

Eu recebia, normalmente, 3,5 mil reais do 
INSS e 1,5 mil reais da Petros. Desde o início 
do ano, com os descontos, estou recebendo no 

total somente mil reais. Prestes a completar 
80 anos, meu aniversário será em janeiro (se 
não morrer de enfarte até lá), estou tendo que 
sobreviver com menos de um salário mínimo.

Esses descontos dialogam com esse governo, 
que não é meu, pois não me representa. Governo 
que tem realizado uma política de morte desde 
o seu início, mas principalmente com o início 
da pandemia de covid-19.

Os resultados desses descontos têm sido 
terríveis para mim e para a minha família. 
Com os alimentos super caros, mal estamos 
conseguindo fazer mercado, que dirá pagar o 
aluguel, que tem um valor mais alto do que a 
quantia que estou recebendo por mês.

Sei que não estou sozinha nesta situação. 
Sei, inclusive, que muitas outras pessoas estão 
sofrendo mais do que eu, inclusive passando 
fome. Por isso, deixo aqui meu relato, não 
para suscitar mais sofrimento, mas para gerar 
indignação.

Essa é uma categoria que eu aprendi a amar, 
assim como meu esposo. E, hoje, me considero 
mais uma petroleira. É justamente essa cate-
goria que eu chamo à luta, porque, sem ela, a 
situação só tende a piorar. 
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Pensionista está recebendo apenas mil reais, após os descontos abusivos da Petros
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Muito se fala sobre os desastres 
que o governo cria com sua política 
econômica que gera desemprego, abre 
mão da soberania com privatizações 
e com a atual política de preços de 
combustíveis, destrói o meio ambiente 
e fragiliza a democracia com suas 
constantes ameaças. Mas o que talvez 
seja pouco analisado é como esse 
cenário caótico também deteriora 
tanto o INSS (principalmente com o 
desemprego) e também os rendimentos 
dos fundos de pensão privados, 
reduzindo a expectativa de recebimentos 
ou aumentando o déficit para aqueles 
que já pagam equacionamentos.

Os Sindicatos filiados a Federação 
Única dos Petroleiros (FUP) sempre 
trataram desse tema com extremo 
cuidado e com os dois pés na realidade. 
Nesse sentido, cabe ressaltar que 
há duas tarefas a serem feitas: com 
o avanço da imunização, abre-se a 
possibilidade de retomar as mobilizações 
e obrigar a Petros e Petrobrás a 
negociarem com as entidades sindicais. 
A segunda é trabalhar para que o 
próximo governo não seja nem fascista e 
nem liberal, pois boa parte dos amargos 
frutos que colhemos hoje vêm das 
políticas econômicas implementadas 
por diversos governos que tivemos ao 
longo da história, que privilegiaram 
o setor financeiro em detrimento dos 
trabalhadores e da população como um 
todo.

Aprove i tem essa ed ição e 
preparem-se pra retornar às trincheiras 
de luta!

EDITORIAL

COM OS DESCONTOS DA PETROS, NÃO ESTOU 
NEM CONSEGUINDO FAZER MERCADO

A LUTA É 
AGORA!

Por Bronca do Peão*

►  // CHARGE

* Texto enviado por uma pensionista que preferiu não se identificar.



Segundo a Associação Brasileira de Previdên-
cia Privada (ABRAPP), existem atualmente 291 
entidades fechadas de previdência complemen-
tar, abrangendo 2,8 milhões de participantes 
ativos e 838 mil participantes em gozo do bene-
fício, totalizando 1,14 trilhão de ativos admi-
nistrados – o equivalente a 14,1% do Produto 
Interno Bruto (PIB). Todo esse sistema de previ-
dência complementar está prestes a completar 
duzentos anos de história, com sérias questões 
a serem enfrentadas.

Tramitam hoje no Congresso Nacional mais 
de duas dezenas de projetos com propostas 
que impactam as entidades fechadas de previ-
dência complementar. Temas como equaciona-
mento, portabilidade, imposto de renda, teto 
de pagamento dos benefícios, regulação dos 
representantes dos trabalhadores e gestão das 
fundações/recursos se destacam perante os 
demais.

Quanto aos representantes dos trabalhado-
res, que devem ser eleitos, algumas propostas 
tentam impor uma redução das suas participa-
ções, lembrando os tempos da ditadura. Existe 
até mesmo o plano de inserir profissionais do 
mercado financeiro nas instâncias de decisões 
na condição de “especialistas”.

Também preocupa a iniciativa do Executivo 
Federal, por meio do projeto de lei conhecido 

como IMK (Iniciativas de Mercados de Capitais), 
que propõe uma ampla revisão das leis comple-
mentares 108 e 109. O PL IMK, com o discurso 
de harmonização e convergência das regras 
das entidades de previdência fechadas com as 
abertas, promove uma ampla flexibilização das 
normas do setor em benefício das entidades de 
previdência aberta e não leva em consideração 
as propostas de modernização das leis 108 e 
109 apresentadas pelos trabalhadores.

Se estas propostas forem aprovadas, a 
tendência é que a representação dos trabalha-

dores, que em última instância são os donos do 
dinheiro, diminua e que os bancos e segurado-
ras, com suas taxas exorbitantes, avancem na 
administração dos recursos previdenciários.

Por fim, é importante destacar que as 
mudanças estruturais no mercado de trabalho, 
com o aumento do desemprego estrutural e da 
precarização das relações de trabalho, assim 
como as alterações na gestão dos trabalhadores 
por parte das empresas, colocam um grande 
desafio para as entidades fechadas de previ-
dência complementar.

Entretanto, apesar das questões levanta-
das acima, o baixo valor da previdência básica 
(RGPS) e as condições cada vez mais difíceis 
para acessar esse benefício colocam a previdên-
cia complementar fechada como uma opção real 
para garantir a qualidade de vida dos trabalha-
dores. Deste modo, a manutenção destas enti-
dades e o fortalecimento das mesmas deve ser 
uma bandeira permanente dos trabalhadores. 

Estas instituições devem adotar o que há de 
mais moderno do ponto de vista da gestão dos 
recursos e de seus passivos. Quanto aos riscos 
institucionais, somente o aumento da pressão 
sobre o Congresso Nacional pode barrar as 
iniciativas patrocinadas pelos bancos e segu-
radoras para abocanhar parte importante dos 
recursos dos trabalhadores

OS DESAFIOS PARA A PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR EM TEMPOS DE UBERIZAÇÃO 
DO TRABALHO
O sistema de previdência complementar abrange 3,6 milhões de participantes ativos e aposentados; 
atualmente, enfrenta obstáculos políticos e econômicos que podem impactar seu futuro 

AMEAÇAS 

Atualmente, mais de duas dezenas de projetos relacionados à previdência complementar tramitam no Congresso Nacional 

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por Henrique Jäger*

SOMENTE O AUMENTO 
DA PRESSÃO SOBRE O 
CONGRESSO NACIONAL 
PODE BARRAR 
AS INICIATIVAS 
PATROCINADAS 
PELOS BANCOS E 
SEGURADORAS 
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*Economista, ex-presidente da Petros, atualmente assessora a Federação Única dos Trabalhadores (FUP).



SINAL DE ALERTA 

COMO AS CONJUNTURAS POLÍTICA E 
ECONÔMICA PODEM IMPACTAR OS 
PLANOS PETROS

PLANOS PRÉ-70 REPACTUADOS E 
NÃO-REPACTUADOS

A instabilidade política e crise financeira impactaram negativamente os planos, 
o que acende o sinal de alerta para o próximo ano

*Elaborado por Andreza de Oliveira a partir da entrevista com Luiz Felippe Fonseca

Esses são os planos de quem trabalhava na 
Petrobrás antes da fundação da Petros, que 
corresponde aos atuais aposentados e pensionis-
tas, trabalhadores que estão em uma condição 
especial na qual a estatal arca com qualquer ônus 
em eventuais déficits do plano, ou seja, não 
precisam desembolsar o valor do equacionamento 
mensalmente. 
São compostos por um contingente significativo, 
com aproximadamente 18 mil pessoas entre 
aposentados e pensionistas, repactuados e 
não-repactuados, que não tiveram o tempo de 
contribuição normal do plano. 

PLANO PETROS 2 (PP2)

Este é o que vem sendo mais equilibrado ao longo 
dos anos, tem pequenos superávits e agora nesse 
segundo semestre também teve uma queda na 
rentabilidade dos investimentos, deixando-a bem 
aquém da necessidade que ele teria de remunerar. 
Contudo, por se tratar de um plano que ainda 
recebe muitas contribuições, ele não corre o risco, 
como os outros, da necessidade de liquidez com 
equacionamentos. O PP2 possui bastante chance 
de recuperação e dinheiro para investimentos 
novos, por isso não passa por tantos riscos 
quanto os mais antigos. 

PLANO PETROS 3 (PP3)
O mais recente dos planos da Petros entrou em 
funcionamento no segundo semestre deste ano, 
momento em que as rentabilidades estão muito 
baixas, então já começou com um rendimento 
negativo. 
Esse é um plano que teve a adesão muito abaixo 
do que a pretendida pela Petrobrás, aproximada-
mente 2.300 trabalhadores, apenas, migraram 
para ele, que já começou em um momento de 
crise. 

PLANO PETROS DO SISTEMA 
PETROBRÁS REPACTUADOS E NÃO 
REPACTUADOS (PPSPS)
Planos destinados aos trabalhadores que 
ingressaram na Petrobrás após a fundação da 
Petros, nos quais já existe o pagamento do equa-
cionamento. 
Em 2020, com a separação de massas dos repac-
tuados e não repactuados, os equacionamentos 
vigentes foram reajustados, gerando um alívio 
para maioria dos participantes. Com essa 
mudança de critérios, houve também uma 
mudança no valor do benefício de pecúlio por 
morte – que foi reduzido e ajudou a equilibrar um 
pouco mais esses dois planos, que fecharam em 
superávit no último ano. 
A situação esteve positiva até junho deste ano 
porque, a partir do segundo semestre, devido à 
conjuntura econômica e instabilidade política, os 
investimentos nesses dois planos foram prejudica-
dos, então estamos vivendo uma rentabilidade 
negativa. 
A partir disso, acendeu um alerta para possíveis 
novos equacionamentos, visto que é um cenário 
preocupante se continuarmos novembro e dezem-
bro nesse ritmo. Entretanto, acredito que dê para 
melhorar essa rentabilidade nos próximos dois 
meses para não necessitar de um novo equacio-
namento, mas o risco ainda existe. 

EXPECTATIVA PARA OS DEMAIS 
PLANOS DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR
No geral, existe uma preocupação para todo o 
mercado previdenciário, inclusive para a Petros. 
Estamos em um ano com a inflação muito alta e 
os planos precisam ganhar mais do que a inflação 
e a taxa de juros atuarial somadas, o que está em 
torno dos 15%, e o que vemos são rentabilidades 
acumuladas longe disso, o que dificulta o 
equilíbrio dos planos. 
Além da instabilidade política, crise econômica e 
inflação alta, a votação da Lei Complementar 108, 
que pode transferir os planos previdenciários 
públicos para a iniciativa privada, está prevista 
para novembro deste ano e representa uma 
ameaça. 
Esse projeto busca dar uma abertura maior para 
que os planos de entes públicos possam ser 
geridos pela iniciativa privada. Isso representa um 
risco muito grande porque esvazia os recursos da 
previdência complementar fechada.
Acredito que seja a principal ameaça porque 
transfere os planos para gestão de bancos e 
seguradoras, que cobram taxas maiores dos 
participantes.
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No mês de novembro, trabalhadores da 
Petrobrás perceberam um desconto maior 
relacionado à Assistência Multidisciplinar de 
Saúde (AMS). A quantia descontada é referente 
ao “grande risco” do plano e foi duplicada para 
coincidir com o 13º salário e, assim, aliviar os 
descontos para os petroleiros nos demais meses 
do ano. 

Conforme cláusula prevista em Acordo Cole-
tivo de Trabalho (ACT) firmado no último ano, 
a medida estabelece que essa contribuição seja 
cobrada, excepcionalmente, no mês de novem-
bro para equilibrar a balança do plano de saúde 

– que no último ano registrou um déficit, preci-
sando, assim, equacionar o passivo da AMS.

Petroleiro aposentado e dirigente do Depar-
tamento dos Aposentados (Daesp) do Sindi-
cato Unificado dos Petroleiros do Estado de São 
Paulo (Sindipetro-SP), Carlos Cotia explica que 
a tendência é que os próximos meses voltem a 
ter o desconto padrão, menor que o deste mês. 
“Esse desconto em dobro foi agendado para 
novembro por conta do 13º salário, mês em 
que o trabalhador recebe a mais, e para reduzir 
as contribuições extraordinárias para sanar os 
déficits do plano”, afirma. 

Entretanto, o 13º dos aposentados e pensio-
nistas da Petros, este ano, foi adiantado por 
determinação do governo para ficar compatível 
com o pagamento do benefício do INSS. 

O pagamento do plano da AMS é dividido 
em duas partes: a de pequeno risco, que é 
referente às consultas, exames, tratamentos 
dentários e varia de acordo com a utilização; e 
a de grande risco, paga por todos mensalmente 
e que representa as eventuais internações, 
procedimentos hospitalares e cirurgias. Ambas 
as partes variam de acordo com idade e salário 
do participante.

PLANO DE SAÚDE 

DESCONTOS DA AMS SÃO MAIORES EM 
NOVEMBRO POR CONTA DO 13º SALÁRIO

Novembro foi o mês escolhido por ser próximo à data do pagamento do 13º dos trabalhadores aliviando, assim, o desconto nos demais meses

Por Andreza de Oliveira

Desconto referente ao grande risco do plano de saúde ocorre em dobro para os participantes 
excepcionalmente em novembro
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Diferentemente do desconto planejado para ocorrer no 13º salário e aliviar as contas dos trabalhadores, os débitos abusivos que a AMS 
realizou ferem outra cláusula do ACT, a 34, comprometendo o salário de diversos petroleiros. 
Para enfrentar o problema, o Sindipetro-SP entrou com uma ação judicial coletiva contra a AMS, reforçando que a conduta seguida pelo 
plano, Petrobrás e Petros em aumentar a margem consignável para descontos é ilegal. O processo foi julgado em 1ª instância, indeferido 
e agora aguarda sentença.

Descontos abusivos da AMS
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CULTURA

‘HOMEM ONÇA’: A PRIVATIZAÇÃO MATA!
Com elenco ilustre, longa reflete sobre entrega da Vale do Rio Doce à privatização nos anos 90

Por Odara Monteiro, sob supervisão*

Longa reflete sobre entrega da Vale do Rio Doce à privatização nos anos 90

Há 24 anos, o governo Fernando Henrique 
Cardoso entregava a principal empresa brasileira 
no ramo da mineração e infraestrutura para os 
braços de banqueiros e fundos de investimentos 
internacionais, processo [criminoso] de privati-
zação da Vale do Rio Doce, hoje, Vale. 

Leiloada por apenas R$3,3 bilhões, com 
reservas minerais calculadas em mais de R$100 
bilhões à época, os resultados diretos da entrega 
da estatal resultaram em crimes como o de 
Mariana, na bacia do rio Doce, e Brumadinho, 
na bacia do rio Paraopeba. É nesse contexto que 
surge “Homem Onça”, de Vinícius Reis. 

Situado no final dos anos 90, em meio à crise 
econômica que o Brasil enfrentava, duas medi-
das foram adotadas pelo então governo federal: 
a adoção de uma nova moeda nacional e o início 
da venda de instituições públicas para empre-
sas privadas. Surge, então, o homem onça, um 
sobrevivente em um mundo que não respeita o 
meio ambiente.

O longa investiga como a história do país 
reflete na vida pessoal de Pedro, interpretado 

por Chico Diaz, contrastando duas narrativas do 
cotidiano do personagem: o presente, em que 
Pedro vive seus últimos momentos na empresa a 
que se dedicou por quase 30 anos; e o futuro, no 
qual tem uma rotina em meio à natureza após 
uma aposentadoria forçada, de volta à sua terra 
natal, onde reencontra seu grande amor.

Em “Homem Onça”, Pedro é gerente da estatal 
fictícia Gás do Brasil, cargo que ocupa com orgu-
lho. Apaixonado pelo que faz, Pedro vive uma vida 
estável de classe média com sua esposa Sônia 
(Silvia Buarque), e a filha Rosa (Valentina Hers-
zage). Trabalhando em uma das maiores estatais 
do país, Pedro lidera um projeto de sustentabi-
lidade, que ganha um renomado prêmio inter-
nacional, o que tranquiliza sua equipe quanto à 
garantia de seus empregos, apesar da crise que 
a empresa começa a enfrentar.  

Com a privatização concretizada da Gás do 
Brasil, e as novas implementações criadas pelos 
novos donos, como a demissão em massa dos 
funcionários, Pedro se vê obrigado a realizar 
procedimentos com os quais não concorda para 

manter seu próprio emprego. Aos poucos, o 
personagem começa a perder sua própria identi-
dade e se vê obrigado a antecipar a sua aposen-
tadoria. 

Aposentado e com uma doença na pele, o 
personagem de Chico Diaz decide se separar da 
família e se mudar para Barbosa, sua cidade 
natal, no interior do país. Lá, ele descobre que 
a onça pintada que outrora habitava a mata ao 
redor da cidade, no tempo de sua infância, ainda 
vive.

‘’Homem Onça’’ traça um diálogo direto com 
o momento atual do Brasil, relatando o início da 
era das privatizações no país, hoje, calorosa-
mente defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro 
(PL).

O longa, que foi exibido nos Festivais de 
Cannes e de Gramado, mostra os prejuízos que 
a entrega da estatal à privatização causou ao 
país e aos funcionários da empresa, trazendo 
um sentimento desesperado do protagonista, que 
vê toda a sua vida ruir graças ao neoliberalismo 
capitalista.
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PETROBRÁS NA MIRA DO SUCATEAMENTO

A Petrobrás fechou, no 
início de novembro, a venda de 
mais uma de suas unidades de 
refino. O contrato encaminha 
a privatização da Unidade de 
Industrialização do Xisto (SIX), 
localizada no Paraná, sobre uma 
das maiores reservas mundiais 
de xisto, por US$ 33 milhões. A 
operação depende da aprovação 
do CADE e da ANP. 

Ex-secretário do Tesouro de 
Michel Temer, cargo que ocupou 
no governo Bolsonaro até julho 
de 2020, Mansueto Almeida 
deixou o posto para tornar-se 
sócio do banco fundado por 
Paulo Guedes, o BTG Pactual. 
Após Guedes sinalizar a busca 
de petrodólares para parceria 
de investimento no mundo 
árabe, Mansueto afirmou que 
"com calma, vamos conseguir 
privatizar a Petrobrás".

Em constante desavença com 
a Petrobrás, Jair Bolsonaro (sem 
partido) afirmou, em uma de 
suas ‘motociatas’, que procura 
uma maneira de “ficar livre da 
Petrobrás”. Motivado, principal-
mente, pela alta no preço dos 
combustíveis, a estatal entrou 
na mira do governo federal. Bol-
sonaro ainda garantiu que fará 
“jogo pesado” com a empresa.

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou, na segunda-feira (22), 
que o governo está trabalhando 
para avançar na agenda de de-
sestatização de empresas como 
Correios e Eletrobrás, mas re-
clamou sobre a resistência que 
enfrenta no Congresso Nacional. 
Estagnada, a venda dos Correios 
teve parecer favorável do Sena-
do. No entanto, a da Eletrobras, 
já aprovada, será afetada pelas 
férias do TCU.

Em agosto deste ano, a 
Petrobrás assinou o contrato 
de venda da Refinaria Isaac 
Sabbá (REMAN), acordo que foi 
fechado em 70% abaixo do valor 
estimado da refinaria. No último 
mês, o Sindipetro-AM entrou 
com pedido de liminar contra a 
venda da unidade, exigindo que 
a negociação entre as partes 
seja paralisada imediatamente, a 
fim de evitar prejuízo aos cofres 
públicos.

O ex-magistrado Sergio Moro, 
agora candidato do Podemos à 
presidência da República para as 
eleições de 2022, afirmou, em 
entrevista à CNN, ser a favor da 
privatização da Petrobrás. Moro 
alegou que não vê problema em 
privatizar a estatal, mas, em 
tom de crítica à atual política 
de desestatização, ressaltou que 
qualquer medida nesse sentido 
deve ser embasada com estudos 
e/ou análises técnicas.

Em viagem a Dubai, nos 
Emirados Árabes, o ministro 
da economia, Paulo Guedes, 
acompanhado do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), buscou 
“petrodólares”, recursos ganhos 
com a exportação do petróleo. 
Segundo especialistas, o objetivo 
de Bolsonaro seria negociar a 
venda da Petrobrás junto ao 
fundo árabe Mubadala, que 
adquiriu a Refinaria Landulpho 
Alves (Rlam), na Bahia, no início deste ano.

No comando da Petrobrás, o 
general Silva e Luna afirmou, em 
entrevista, que a privatização da 
estatal não faria diferença con-
siderando suas atuais regras de 
governança. Luna ainda justifi-
cou que a redução do número 
de estatais não passa de “uma 
tendência global” e que a venda 
da Petrobrás reduziria o recebi-
mento de dividendos do governo.

MAIOR RESERVA MUNDIAL DE XISTO BTG PACTUAL X PETROBRÁS

SUCATEAMENTO PROGRESSIVO CONGRESSO NO CAMINHO

VENDA DA REMAN EM DESACORDO ECONOMIA LIBERAL

‘PETRODÓLARES’ PRIVATIZAÇÃO É TENDÊNCIA GLOBAL
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