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BF: MEDICAMENTOS ATÉ R$ 150 
FICAM FORA DA COPARTICIPAÇÃO

Já está em vigor desde o dia 1º de ju-
nho o novo modelo do Benefício Farmá-
cia, que será de coparticipação, seguindo 
o ACT 2017/2019. O Sindipetro-RJ con-
tinua cobrando que a Petrobrás resolva 
o problema dos medicamentos abaixo 
de R$ 150,00, não incluídos na listagem 
de benefícios com reembolso. Estes me-
dicamentos terão apenas descontos nas 
farmácias conveniadas.

Outra reclamação é de o reembolso 
do benefício tem demorado muito. Ao 
longo das negociações do ACT 2017/19 
também cobramos alterações, durante 
as reuniões de Comissões, para reduzir 
o impacto da mudança na força de tra-
balho, tendo conseguido, por exemplo, 
a inclusão das seguintes doenças neuro-
lógicas crônicas: Alzheimer; Parkinson; 
Epilepsia; Esclerose Múltipla; Síndrome 
dos Corpúsculos de Levy; Doenças de 
Neurônio Motor (Ela); Atrofia Muscular 
Espinhal; AVC e aquelas com interface 
com doenças psiquiátricas. 

Secretaria de Aposentados convidou representantes da AMS para palestra na 
próxima reunião dos aposentados, no dia 3 de julho próximo

Com a adoção do novo modelo, não 
haverá mais cobrança de contribuições 
mensais fixas no contracheque. Na 
modalidade de coparticipação, ocorrerá 
desconto somente quando o benefício 
for utilizado. 

Além disso, os beneficiários poderão 
obter descontos em farmácias que es-
tão sendo conveniadas pela Petrobrás. 
Segundo a empresa já foram firmados 
convênios com a rede Pague Menos 
e a Drogaria Venâncio (veja no site 
de ambas para verificar os locais das 
farmácias). 

No último dia 29 de maio foi realiza-
da mais uma reunião da Comissão que 
trata de ajuste ao novo modelo. “Agora 
vamos verificar como esse novo serviço 
irá funcionar nestes primeiros dias, caso 
ocorram problemas o sindicato se fará 
presente como representante da cate-
goria para defender os beneficiários do 
sistema” – disse Celso Kafu, diretor do 
Sindipetro-RJ.

Prazos de reembolso - Em 
relação aos reembolsos de medicamen-
tos, os adquiridos até 31/05/2018 com 
pedidos de reembolso entregues até 
31/07/2018 serão pagos pela companhia 
ainda com base no modelo anterior. Os 
medicamentos adquiridos a partir de 
junho terão seus pedidos de reembolso 
tratados a partir de julho, de acordo com 
as novas regras e tabelas de copartici-
pação divulgadas no Anexo X do ACT 
2017-2019.

Sobre a modalidade de delivery 
de medicamentos,nada muda. Os be-
neficiários que já são atendidos por 
essa modalidade ou que necessitem 
de medicamentos de alto custo (valor 
unitário a partir de R$ 300,00) e onco-
lógicos poderão utilizar o delivery, de 
acordo com os atuais procedimentos. 
Em caso de qualquer dificuldade com o 
novo modelo, pedimos aos beneficiários 
que entrem em contato imediato com o 
sindicato.

A Comissão de Base dos Aposentados e Pensionistas (CBPAP) teve aprovado no último dia 8 de maio seu Regimento que 
delibera maior representatividade e colaboração dos inativos e pensionistas do Sistema Petrobrás junto à Secretaria de Apo-
sentados e Pensionistas do Sindipetro-RJ. A CBAP, conforme o Artigo 2º do Regimento é composta por 10 integrantes entre 
cinco titulares e cinco suplentes e irá reunir-se uma vez por mês, sempre na 1ª terça-feira do mês. Desde de 2005, a Comissão 
estava desativada por conta do despres-
tigio e omissão de direções anteriores 
do Sindicato que não estimulavam a 
formação da base dos aposentados. 

Composição da comissão: Titulares: 
Gilberto Ramos Jr., Antonio Peçanha, 
Maria José (Zezé), Sergio Castelanni 
e Haroldo Ferreira. Suplentes: José 
Francisco, Antonio Quintanilha, Cesar 
Augusto, Wagner Bastos e Tavares.

COMISSÃO DE BASE: REGIMENTO APROVADO
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CAI PARENTE, MAS A POLÍTICA DE PRIVATIZAÇÃO E PERDA DE 
DIREITOS CONTINUA!

A política de preços dos combustíveis 
implementada na gestão Parente é o pilar 
do plano privatização, inclusive de 60% 
da participação da Petrobrás em quatro 
refinarias (RLAM, RNEST, REPAR e RE-
FAP), cedendo 25% do mercado de refino 
do país.

A estratégia entreguista visa mudar 
um cenário que persiste desde o fim do 
monopólio em 1997: nenhuma empresa 
privada construiu uma refinaria sequer 
no Brasil.

Em linha com os “especialistas” de 
mercado, que dizem que o fato da Petro-
brás praticamente ser a detentora do refi-
no é “ruim para o país”, Parente realizava 
sua política favorita: entregar a preço vil o 
patrimônio da Petrobrás e facilitar a vida 
dos privados que não querem investir; só 
lucrar às nossas custas.

Quanto ao novo presidente da Petro-
brás, Ivan Monteiro, é mais do mesmo, 
pois é cria de Aldemir Bendine, o homem 
que organizou o Plano de Desinvesti-
mentos da Petrobrás, da ordem de R$ 
58 bi, já no governo Dilma. Até a mídia 
hegemônica, que tanto colocava Parente 
como um “Deus” do mercado, parece não 
estar muito animada com a presença de 
seu pupilo Monteiro no comando da em-
presa, pois já começam a emergir no mar 
do noticiário econômico notícias sobre 
investigações da CVM sobre sua atuação 
na administração da Petrobrás.

 

Entendemos que nossa missão 
é derrubar essa política de preços e 
barrar a venda de ativos da Petrobrás. 
Por isso lutamos por uma greve por 
tempo indeterminado, independente, 
desvinculando à luta petroleira da 
campanha de defesa do ‘Lula Livre’, 
que não unifica a categoria. Também 
não fomos ouvidos pela FUP, nas di-
versas tentativas de buscar a unidade 
junto aos sindicatos da FNP. Neste 
quadro, perdeu-se a chance de supe-
rar o desmonte com a manutenção 
da greve, inclusive nas bases da FUP.

Mesmo assim, a saída de Pedro Pa-
rente só dá mais ânimo para impedir 
que o desmonte do Sistema Petrobrás 
seja de fato consolidado pelo governo 
neoliberal de Temer. Esta é uma vitó-
ria dos trabalhadores que colocou em 
xeque a política de preços de Pedro 
Parente e a venda das refinarias, 

A Federação Nacional dos Petroleiros 
(FNP) e seus sindipetros continuam na luta 
para retomada da greve nacional unifica-
da contra a privatização, leilões do Pré-Sal, 
o equacionamento e a perda de direitos. É 
mais do que necessário realizarmos uma 
plenária nacional de todos os sindipetros 
para a unificação da categoria.

A suspensão da Greve Nacional Pe-
troleira iniciada, em 30 de maio e encer-

rada em 1ª de junho aqui na base do 
Sindipetro-RJ, a luta dos caminhonei-
ros, rodoviários e demais categorias 
contra o governo Temer, em conjun-
to com a política de privatizações, 
aumentou a pressão contra Pedro 
Parente, colaborando para sua saída 
da direção da Petrobrás. Porém, com 
o novo presidente Ivan Monteiro, 
segue a política de preços atrelada ao 

mercado internacional e o desmonte 
da empresa.

Contraditoriamente, numa con-
juntura de um governo com índice de 
aprovação abaixo de 10% e com o então 
presidente Pedro Parente, com a corda 
no pescoço, esta era justamente a hora 
de avançarmos! Mas a Federação Única 
dos Petroleiros (FUP) decretou o fim da 
grave.

colocando-a sob discussão no momento, 
por grande parte da população.

Como se não bastasse os ataques 
contra a Petrobrás e seus trabalhadores, 
a entrega do petróleo do Pré-Sal fica 
temerosamente mais real e factível 
com a realização dos leilões como o da 
4ª Rodada do Leilão de Partilha, reali-
zado no último dia 7 de junho, no qual 
a Petrobrás foi uma mera coadjuvante, 
assistindo as petroleiras estrangeiras 
abocanharem a preços irrisórios poços 
com imensos potenciais de lucro. 

Diante deste cenário fica clara a 
importância de estarmos juntos. A FNP 
e seus sindipetros são a favor da uni-
dade; que possamos construir, através 
do diálogo, com pressão das bases, um 
comando e calendário unitário de greve, 
com as bandeiras que nos unem. Que os 
trabalhadores pressionem e exijam isso 
das suas direções sindicais! 

O LEGADO DE 
PEDRO PARENTE

UNIDADE PARA LUTAR
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A reunião aconteceu no dia 6 de ju-
nho, na sede do Sindipetro-RJ. Estavam 
presentes representantes da Federação 
Nacional dos Petroleiros (FNP), GDPA-
PE, FENASPE, AEPET, conselheiros da 
Petros e advogados. A orientação é para 
que as pessoas que sofreram desconto 
do equacionamento da Petros entrem 
em contato com os sindipetros para 
receberem ajuda.

Além de alinhar as ações em an-
damento e socializar informes sobre 
o andamento das ações, o Grupo de 
Trabalho mantém a orientação de que 
ações individuais devem ser impetradas 
quando as outras ações já não consegui-
rem suspender o PED, verificando o caso 
concreto de cada participante, ou seja, 
não repactuados, repactuados e outros.

Em assembleia de prestação de contas dia 21/05, após o Sindipetro-RJ realizar 
uma apresentação sobre a situação financeira da entidade e os cortes de custos 
efetuados no período correspondente ao balanço, os presentes aprovaram por 
ampla maioria as contas de 1º de junho a 31 de dezembro de 2017.

CONTAS APROVADAS PELA CATEGORIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA EM DEFESA DA PETROS
A Câmara Municipal do Rio de Ja-

neiro promoveu, no dia 28 de maio o 
debate público “Em defesa da Petros”. 
No debate, os participantes ressalta-
ram o abusivo equacionamento da 
Petros, além do grande interesse de 
empresas estrangeiras pela Petro-
brás, em que lutam para expandir o 
acesso de suas corporações no nosso 
país. Presentes os representantes, 

da FNP, FUP, AEPET, Federação dos 
Marítimos, deputados e outros.

O evento foi uma iniciativa do 
vereador Reimont (PT) e aconteceu 
no plenário Teotônio Villela do Pa-
lácio Pedro Ernesto, na Cinelândia. 
Roberto Ribeiro, diretor da FNP/
Sindipetro-RJ, participou da mesa 
de debate: “Esse equacionamento é 
muito mais político que técnico. Nós, 

enquanto aposentados, somos os 
que mais sofrem com essa situação 
em que descontos extraordinários 
chegam até 300% do que contribu-
ímos. Muitas pessoas já estão tendo 
problemas de saúde e enfrentando 
situações que limitam o seu orça-
mento doméstico até para cumprir 
obrigações básicas como comprar sua 
própria alimentação” – denunciou.”

GT EQUACIONAMENTO: 
PRIORIDADE PARA 
AÇÕES COLETIVAS
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SINDICALIZAÇÃO: CAMPANHA CONTINUA FIRME
Para ampliar o contato com 

a categoria e conquistar novos 
associados, a atual gestão do Sin-
dipetro-RJ tem estado sistemati-
camente nas bases. 

O objetivo é também fortalecer 
a luta contra a retirada de direitos 
dos trabalhadores petroleiros e 
defender a Petrobrás 100% estatal.

Conhece algum petroleiro que 
ainda não esteja filiado ao Sindi-
petro-RJ. Converse com ele, fale 
sobre a importância de fortalecer 
nossa entidade! Passe os contatos 
do Sindipetro e o oriente a procu-
rar a secretaria de Aposentados 
caso ele tenha alguma dúvida!

Futuras mães beneficiárias da AMS 
no Rio de Janeiro, já podem optar pelo 
parto normal humanizado. O Projeto 
Parto Adequado está disponível em 
parceria com a Clínica Perinatal de La-
ranjeiras e a Clínica Perinatal da Barra 
da Tijuca. Em breve, a iniciativa será 
estendida para outros estados, em par-
ceria com maternidades credenciadas.

Segundo dados da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) o parto 
natural reduz em três vezes os riscos 
de morte para a mãe por infecções ou 
hemorragias; a recuperação é mais 
rápida e a amamentação é facilitada de-
vido aos hormônios que a mãe produz. 
Para o bebê, o parto natural elimina os 
riscos de lesões, reduz em 120 vezes os 
problemas respiratórios, protege contra 
infecções; elimina os riscos de retirada 
prematura.

O Projeto é uma iniciativa da ANS 
em parceria com o Hospital Israelita 

Albert Einstein (HIAE) e o Institute for 
Healthcare Improvement (IHI), com 
apoio do Ministério da Saúde (MS). O 
objetivo é mudar o modelo de atenção 
ao parto. No Brasil, a taxa de cesarianas 
na saúde privada é de 84% e na saúde 
pública chega a 40%. Cerca de 25% dos 
óbitos de recém-nascidos e 16% dos 
óbitos infantis estão relacionados à pre-
maturidade. Atualmente participam do 
Projeto Parto Adequado em todo o Brasil 
136 maternidades e 68 operadoras de 
planos de saúde. Nos 18 meses iniciais do 
projeto foi possível evitar a realização de 
10 mil cesarianas desnecessárias.

Como Aderir ao Projeto – Para ade-
rir ao Projeto as beneficiárias da AMS 
no Rio deverão agendar a primeira 
consulta do pré-natal, por telefone, em 
uma das unidades credenciadas, a Clí-
nica Perinatal de Laranjeiras (telefone: 
(21) 2102-2300) ou a Clínica Perinatal 
da Barra da Tijuca (telefone:3722-2000).

PROJETO PARTO ADEQUADO ESTÁ DISPONÍVEL 
PARA BENEFICIÁRIAS DA AMS

A Petrobrás enviou um ofício ao Sindipetro-RJ informando que as solicitações 
de reembolso da AMS já podem ser feitas pelo Botão Compartilhado. Os reembol-
sos disponibilizados no Botão Compartilhado são: anestesias, consultas, contas 
hospitalares, despesas no exterior, exames de imagem ou laboratoriais, honorários 
médicos, materiais e medicamentos, odontologia, próteses externas, entre outros. 
Sobre os reembolsos do Auxílio Cuidador do Programa de Assistência Especial 
(PAE), o atendimento será feito através de opção específica na ferramenta (Auxílio 
Cuidador do PAE – Comprovante de Pagamento de Cuidador).

A companhia informa que em caso de dúvidas disponibiliza contato telefôni-
co pelo Call Center da AMS através do 0800 287 22 67 (Opção 1) ou acesse o ‘Fale 
Conosco’ no Botão Compartilhado ou no site ams.petrobras.com.br

REEMBOLSO AMS

Imagine um empresário sócio 
de uma empresa gestora de in-
vestimentos que seja responsável 
pela aplicação de um Fundo Mul-
timercado criado para atender a 
um grande fundo de pensão, e 
que esse mesmo empresário seja 
dono de outra empresa que rece-
beu investimentos deste mesmo 
Fundo Multimercado.

Estamos falando de Carlos 
Valmer Pereira Thome da Silva, 
sócio, administrador da empresa 
Global Capital 2000 Adminis-
tradora de Recursos Financeiros 
S/A, gestora do Fundo de Inves-
timento Multimercado (FIM) 
Petros Crédito Privado Boreal, 
e também sócio da Zoomp S/A, 
grife de roupas que fez sucesso 
nos anos 1990.

Essa história parece um clás-
sico conflito de interesse que 
envolve um investimento de 
mais de R$ 11,2 mi, realizado em 
2007, em que o FIM Petros fez 
na Zoomp S/A, em abril de 2007. 

Em 2009 a empresa entrava 
em processo de recupera- ção 
judicial. A Petros somente iniciou 
a execução judicial da Zoomp nos 
anos de 2009 e 2010, depois de, 
literalmente, a vaca ter ido para 
o brejo.

INVESTIMENTOS 
“FURADOS”
DA PETROS: ZOOMP


