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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!

Aposentados vão a Apareci-
da do Norte

Festa do
s Aposen

tados

Missa da Igreja dos Capuchinhos

ESPECIAL APOSENTADOS
JANEIRO: MÊS DOS APOSENTADOS

Janeiro, mês em que se comemora o Dia 
Nacional dos Aposentados (24/1), foi reple-
to de atividades. No dia 03/01, por exemplo, 
aposentados filiados à FAAPERJ participa-
ram da tradicional missa de São Sebastião, 
na Igreja dos Capuchinnhos, na Tijuca. 

Já no dia 24/01, caravanas de aposentados 
de todo país foram a Aparecida (SP) para o maior 
evento da data: a missa em homenagem à ca-
tegoria, no Santuário Nacional de Aparecida. 
Marcada para ter início às 8h de domingo (26), 
a missa antecedeu a Plenária dos Aposentados 

Após o ato religioso, representantes da 
COBAP, Federações e associações lotaram o 
auditório do subsolo da Basílica para o de-
bate e sugestões de propostas para a atuação 
do movimento. Além do presidente da CO-
BAP, a mesa foi composta pelos presidentes 
das federações de São Paulo, Antonio Alves; 
de Minas Gerais, Robson Bittencourt; de 
Santa Catarina, Iburici Fernandes; do Rio 
de Janeiro, Yedda Gaspar; pelo presidente 
do CODEL, Antonio Graff; pelo presidente 
da Central dos Aposentados, Sérgio Vieira; 
e pelos representantes de Sergipe, Alealdo 
Hilário; de Pernambuco, Tim Maia; da Para-
íba, Socorro Barbosa; da Bahia, Marise San-
são; do Espírito Santo, Carlos Ney e do Rio 
Grande do Sul, Carlos Olegário. 

Em resumo, o evento, organizado pela 
COBAP, contou com a participação de mi-
lhares de aposentados, pensionistas e fiéis 
sensíveis à causa. 

CARTA DE APARECIDA 2020
Leia a íntegra da carta em: http://www.

cobap.org.br/noticia/69662/carta-de-apare-
cida-2020
 

https://www.youtube.com/channel/UCnyzIs12vduHKKGqKDhryZg
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https://sindipetro.org.br/
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QUER RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO DOS APOSENTADOS?
Mande um email para: aposentados@sindipetro.org.br

A 
maneira como o apo-
sentado é tratado 
quando necessita de 

atendimento no Benefício Far-
mácia mostra a triste realidade 
da administração da Petrobrás 
em não zelar pelos trabalhado-
res aposentados.

Descaso, negligência e prin-
cipalmente a fala desrespeitosa 
são aspectos que merecem aten-
ção, uma vez que têm sido pro-
blemas recorrentes. 

Aos 81 anos, Paulo Roberto 
Fiuza sentiu na pele os efeitos 
da política de sucateamento da 
direção da Petrobrás na AMS e 
no Benefício-Farmácia, quando 
necessitou do serviço.

Deficiente visual, Fiuza bus-
cou atendimento no dia 23 de de-
zembro de 2019 e foi destratado 
pela atendente do Benefício Far-
mácia, que chegou a bater boca e 
gritar com o aposentado.

Segunda a esposa de Fiuza, 
a atendente chegou a dizer: “Eu 
sou terceirizada e estou aqui só 
para cumprir ordem”. Em segui-
da, a atendente interrompeu o 
atendimento e mandou que a 
esposa de Fiuza marcasse um 
novo atendimento.

“Nós temos ordem de aten-
der cada beneficiário por ape-
nas 30min. Portanto, marque 
um novo atendimento”, infor-
mou a atendente.

Indignada, Maria Madalena 
Fiuza, esposa de Paulo Roberto, 

fez uma reclamação na Ouvido-
ria da Petrobrás e marcou um 
novo atendimento.

Infelizmente, Paulo Rober-
to é apenas um dos muitos que 
sofrem, não por acaso, ao ten-
tar requerer o benefício a que 
têm direito. Esperas que pare-
cem intermináveis, em uma 
sala pequena e sem ventilação 
também são problemas que os 
usuários de AMS e Benefício 
Farmácia enfrentam no seu 
dia a dia. Triste!
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ATENÇÃO
Haverá mudança na 

forma de cobrança da 
AMS para aposentados 
e pensionistas que atual-
mente têm seus descon-
tos efetuados em folha 
de pagamento Petros.

Segundo informação 
divulgada pela em-
presa, de acordo com 
regulamento e ACT, a 
AMS passará a efetuar 
as cobranças através de 
boleto bancário.

O último desconto 
referente à AMS na 
folha de pagamento da 
Petros acontecerá no 
mês de fevereiro.
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ATENÇÃO
B

astam algumas hori-
nhas de contato com 
a natureza ao longo 

da semana para melhorar a sua 
saúde e qualidade de vida. É o 
que mostra um estudo da Uni-
versidade de Exerter, no Reino 
Unido, que coletou e analisou 
dados de quase 20 mil pessoas, 
ao longo de dois anos, traçando 
um paralelo entre o tempo que 
elas dedicam a atividades ao ar 
livre (e outras que promovessem 
a proximidade com a natureza) e 
a percepção de melhora de seu 
bem-estar. 

Aqueles indivíduos que pas-
savam duas ou mais horas em 
sintonia com a natureza à sua 
volta relatavam benefícios con-
sistentes para o corpo e a mente 
em comparação àqueles que dis-
pensavam menos tempo a um 
estilo de vida mais natural. 

Publicado pela revista cien-
tífica Nature, o estudo apontou 
ainda algumas outras curiosi-
dades. Uma delas é que os be-
nefícios se estabilizam depois 
desse período. Entre três e 
cinco horas, por exemplo, não 

há diferença considerável nos 
ganhos para a sensação de bem-
-estar. Outro dado interessante é 
que o tempo estimado vale para 
todas as pessoas, independente 
de sexo, idade, etnia, condição 
social ou deficiência física.

A humanidade, ao longo de 
sua história, sempre esteve in-
serida em ambientes cujo con-
tato com a natureza era cons-
tante. Mas, com a modernidade 
das cidades e a concentração 
populacional em grandes cen-
tros urbanos, a rotina muitas 
vezes deixou de lado os espaços 
amplos e abertos perto da natu-
reza para dar lugar a constru-
ções fechadas, espaços meno-
res e a uma rotina intensa de 
trabalho e de contato com equi-
pamentos tecnológicos.

O padrão de comportamen-
to humano foi se modificando 
e essa transformação dos há-
bitos provocou uma série de 
alterações fisiológicas no orga-
nismo, influenciando inclusive 
o relógio biológico. O desenvol-

vimento do cérebro nesse am-
biente artificial teve um grande 
impacto nas formas de viver da 
civilização atual. 

Outras pesquisas na área da 
saúde vão além, afirma Erick 
Conde, professor do Departa-
mento de Psicologia da Uni-
versidade Federal Fluminense 
(UFF): “o chamado banho de flo-
resta, que é a imersão das pesso-
as dentro de ambientes naturais, 
seria capaz de reduzir os indi-
cadores fisiológicos do estresse. 
Com isso, efeitos até semelhan-
tes aos de determinado medica-
mento, como ansiolíticos, pode-
riam ser verificados em alguns 
pacientes”.

Isso se deve à capacidade que 
essa imersão natural pode ter de 
alterar até os níveis de neuro-
transmissores como a dopami-
na, ligada à sensação de prazer e 
bem-estar. 

Então, que tal experimentar 
um banho de floresta?

Fonte: Revista Nature

DUAS HORAS 

REVIGORANTES 
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o som de muita música com a 

banda HOLLIDAY e show de 

passistas de escolas de samba, 

além de muita alegria, os aposentados re-

criaram o clima irreverente dos blocos de 

rua do Rio de Janeiro na Festa dos Apo-

sentados, em homenagem ao Dia Nacional 

dos Aposentados, comemorado no dia 24 

de janeiro.

Mesmo sob o calor do Rio, não abriram 

mão das tradicionais máscaras de carnaval, 

alguns com outros acessórios como arcos 

de cabeça. Boa parte deles ostentavam boa 

forma e dançaram durante toda a festa.

O ponto alto da noite aconteceu por 

volta das 19h, quando as passistas subiram 

ao palco para apresentar muito samba no 

pé, fazendo jus ao clima contagiante de 

Carnaval na festa.  

A festa, realizada na Associação dos 

Empregados do Comércio (AEC) pela Secre-

taria dos Aposentados do Sindipetro-RJ, 

contou com uma variedade de comidinhas, 

tipo de boteco, e bebidas.

A decoração também ganhou destaque: 

máscaras de carnaval e fitas trouxeram 

um colorido a mais para o salão.

Assim, quem pode prestigiar a festa teve a 

oportunidade de se divertir e participar de uma 

prévia do carnaval do Rio de Janeiro.



ATO EM BH
O Dia Nacional do Apo-

sentado, celebrado foi 
marcado por atos reivindi-
catórios e comemorativos 
em todo o país. Na capital 
mineira, Belo Horizonte, 
no entanto, a ação precisou 
ser adiada.

Devido as fortes chuvas 
que assolaram diversas 
regiões de Minas Gerais, 
o Sindicato Nacional dos 
Aposentados (SINAP -MG), 
adiou o evento para o dia 
12 de fevereiro (quarta-fei-
ra), na Praça Sete, a partir 
das 10h.

Além de atrações cul-
turais, serviços médicos e 
jurídicos prestados à comu-
nidade, o evento terá uma 
manifestação em frente à 
agência do INSS para reivin-
dicar direitos à categoria. 
“Lideranças dos trabalhado-
res e aposentados debaterão 
sobre a reforma da Previ-
dência, diminuição das pen-
sões, crise do INSS, reajuste 
das aposentadorias, entre 
outros temas de interesse 
dos aposentados”, afirmou 
o presidente do SINAP/MG, 
Adilson Rodrigues.

Após o ato público, lide-
ranças do movimento de 
aposentados e trabalhado-
res irão se reunir para ela-
borar propostas conjuntas 
para vigorar este ano. O Dia 
Nacional do Aposentado 
marca o início das lutas em 
prol da categoria.



BEM-ESTARTrabalhadores aposen-
tados e pensionistas,

No dia a dia de interlocu-
ção com a categoria, per-
cebemos que muitos estão 
em quadro de adoecimento 
mental. Não só devido às 
maldades que estão sendo 
feitas, como a estagnação 
financeira via Petros (PED 
assassino), ou AMS, mas 
também males que decor-
rem da própria idade. Não 
raro nos atendimentos, 
principalmente no jurídico, 
encontramos pessoas que 
antes eram vistas como de 
difícil trato, mas, na verda-
de sofrem de alguma doen-
ça degenerativa. 

É preciso empatia e 
muito carinho para tratar 
e encaminhar pessoas que 
estejam com adoecimento 
ou apresentando os primei-
ros sintomas, além de ajuda 
especializada para manter 
uma qualidade de vida me-
lhor. Mantenha as visitas 
ao seu geriatra e questione 
sobre seu estado geral. 

Doenças degenerativas 
podem dar sinais mesmo 
durante a juventude e 
quanto mais cedo forem 
diagnosticadas e tratadas, 
maior a probabilidade de 
sucesso na luta contra sua 
evolução e em prol da cura.

Fique atento também 
à depressão, não se isole, 
mantenha as relações so-
ciais, a sintonia com o que 
lhe faz bem. A depressão 
pode ser o gatilho para ati-
var e acelerar vários males, 
como doenças degenerati-
vas. É essencial cuidar da 
alimentação e manter-se 
exercitando o corpo e a 
mente.

EDITORIAL

Embora, ao falar de saúde 
mental no trabalho tende-
mos sempre a focar no tra-
tamento dos ambientes e o 
adoecimento como consequ-
ência, podem existir também 
o agravamento de condições 
mentais com um ambiente 
de trabalho não adequado.

 O trabalho é central na 
vida do ser humano, e, sa-
bendo disso, nas últimas dé-
cadas o processo de inclusão 
de pessoas com condições 
mentais cujo despertar não 
guarda ligação com o traba-
lho ou que se manifestaram 
anteriormente ao trabalho, 
é fator de manutenção e 
melhora da saúde mental 
dessas pessoas. Pessoas, por 
exemplo, com esquizofrenia, 
espectro autista e psicoses 
sob tratamento podem per-
feitamente trabalhar e con-
tribuir positivamente, em-
bora, em alguns casos sejam 

necessárias algumas adapta-
ções dos demais trabalhado-
res e trabalhadoras e do pró-
prio ambiente de trabalho. 

O preconceito, infeliz-
mente, é um dos maiores 
obstáculos para a verdadei-
ra inclusão dessas pessoas.  
Infelizmente soam utópicas 
as tentativas de inclusão 
em um meio individualista, 
egoísta e competitivo como 
o que vivemos, mas não 
existe outra forma; do con-
trário continuaremos a ver 
o tema responsabilidade so-
cial apenas como um jogo de 
cena e peça de marketing. 

Lembrando que na Pe-
trobrás temos trabalhando 
pessoas com as mais dife-
rentes condições, ajudar a 
verdadeiramente fazer o 
mundo delas melhor, am-
pliará nosso próprio mun-
do, que é também o mundo 
de quem amamos.

ADOECIMENTO MENTAL E TRABALHO

ADOECIMENTO E VÍCIOS
Não podemos esquecer dos vícios, seja o alcoolis-

mo, o tabagismo ou o vício em outras drogas. Lembre-
mos do vício em telas (celular, computador, jogos etc.) 
ou em qualquer outro objeto e processo que a pessoa 
se dedique de forma impulsiva e compulsiva, perden-
do o controle sobre seus atos para conseguir estar no 
processo ou objeto desejado. 

Nenhum vício é saudável, se você se encontra em 
uma situação de vício, o primeiro passo é reconhecer 
isso. Em seguida, buscar ajuda familiar, profissional 
e até mesmo espiritual, a depender de suas crenças e 
valores. Não é demérito ou vergonha pedir ajuda, ao 
contrário, muitas vezes é o que pode nos permitir mu-
dar a condição na qual nos encontramos.

www.sindipetro.org.br 
(21)3034-7300/7326
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Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a cada 40 segundos, alguém come-
te suicídio no mundo. Este dado alarman-
te vem colocando o suicídio como um dos 
mais graves problemas de saúde pública da 
atualidade e, dentre os muitos fatores que 

contribuem para sua ocorrência, está o adoecimento mental. Assim, 
ao tratarmos da saúde mental dos cidadãos, não podemos deixar de 
abordar o suicídio, pois talvez algum dos leitores esteja enfrentando 
esta situação, senão por ele próprio, por pessoas próximas.

 Na impossibilidade de tratarmos de um tema tão complexo 
nestas simplórias notas de jornal, aconselhamos que procurem 
conversar sobre o tema com pessoas especializadas e dispostas a 
ouvir sem julgamentos, como as pessoas que estão a sua disposição, 
todos os dias da semana, em qualquer horário, no Centro de Valori-
zação da Vida. Basta ligar para o número 188.

 

SUICÍDIO

O Jurídico do Sindi-
cato fez no último 

ano 18 atendimen-
tos com tema re-

lacionado a algum 
tipo de violência no 

trabalho. Cinco fo-
ram judicializados e 
dois ainda serão nas 
próximas semanas.

INFORME JURÍDICO 

O  Dia Nacional Dos Apo-
sentados, foi instituído pela 
lei 6.926 de 1981, de autoria 
de Benedito Marcílio, ex-pre-
sidente da COBAP (Confede-
ração Brasileira dos Aposen-
tados e Pensionistas). A data 
foi escolhida para lembrar a 
histórica aprovação da Lei 
Eloy Chaves, em 24 de janei-
ro de 1923, que criou a Caixa 
de Aposentadoria e Pensões 
para os empregados de todas 
as empresas privadas das 
estradas de ferro, dando ori-
gem à Previdência Social.

Este dia é dedicado àque-
les que muito trabalharam, 
muito lutaram para cons-
truir este belo Brasil. Porém, 
nosso país, que hoje detém a 
8ª maior economia mundial, 
tem esta riqueza concentra-
da nas mãos de uma minoria. 
O sistema privilegia o capital 
em detrimento dos aposen-
tados e trabalhadores que 
são excluídos da distribuição 
da riqueza.

Nós, aposentados, não 
podemos abrir mão dos 
nossos direitos. Precisamos 
continuar lutando por uma 
Seguridade Social justa, atra-
vés da principal conquista da 
Constituição Federal de 1988 

com o tripé: Previdência So-
cial, Saúde e Assistência So-
cial. Ao mesmo tempo em 
que a Constituição criou este 
tripé, estabeleceu também as 
fontes de receitas, as contri-
buições sociais, que são pa-
gas por todos os setores. Ou 
seja, empresas contribuem 
sobre o lucro e passam a 
parte patronal da contribui-
ção sobre a folha de salário. 
Trabalhadores contribuem 
sobre seus salários, e toda 
sociedade contribui por meio 
da contribuição embutida 
em tudo que adquire (Cofins).

Além dessas, há contri-
buições sobre importação 
de bens e serviços e outras 
previstas em lei. A segurida-
de social tem sido altamente 
superavitária.

Somos hoje mais de 35 
milhões de aposentados 
(INSS), sendo 12,4 milhões 
acima de 70 anos (IBGE). 
Através de muitas lutas con-
quistamos o Estatuto do Ido-
so, Universidade da Terceira 
Idade entre outros, mas não 
podemos parar.

Com relação à Petro-
brás, Petros e o Governo, a 
luta tem sido intensa e ár-
dua, pois estes insistem em 

desrespeitar nossos direitos, 
com a compra dos mesmos 
através das repactuações ou 
dos acordos coletivos discri-
minatórios, PED (Plano de 
Equacionamento do Déficit), 
NPP (Novo Plano Petros), 
etc... 

Diante da atual situação 
dos aposentados e pensio-
nistas, é importante a parti-
cipação e união de todos nas 
reuniões mensais dos apo-
sentados, bem como nos atos 
e assembleias. 

Em 2020, iremos conti-
nuar lutando pelos nossos 
direitos, e em especial pelo 
pagamento das dívidas da 
Petrobras para com os par-
ticipantes e assistidos do 
Plano Petros, e em abril, ha-
verá eleições para nova Dire-
toria Colegiada do Sindipe-
tro-RJ. Portanto, contamos 
com o apoio e voto de todos 
na possível chapa em que 
nós aposentados estaremos. 
Aproveitamos para desejar 
um ano de muitas lutas fa-
voráveis aos aposentados. 

Atenciosamente,
Roberto Ribeiro/ Jorge 
Antônio Rosa/ Reinhold 
SchopkeDIA
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PROGRAMA 483
07/01/2020

O termo da PETROS  
que a categoria aprovou 
em assembleias foi o tema 
principal desse programa, 
presentado pelo diretor 
Roberto Ribeiro, também 
da FAAPERJ e da FNP. 
Essa edição abriu a tem-
porada de programas em 
2020 e recebeu como con-
vidados Claudete e Mariu-
che, aposentadas da base; 
o conselheiro fiscal do Sin-
dicato, Sérgio Castellani; 
o diretor da Secretaria de 
Aposentados e Pensionis-
tas, Reinhold Schopke; e o 
diretor do setor Privado, 
Antonio Furtado.

Ouça em: 
https://www.sindipetro.
org.br/aposentado-pre-
sente-483-07-01-2020/

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 quar-
ta-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 04 ÀS 14h 
Auditório - Av. Passos, 34, 
Centro

     ANGRA - DIA 05, ÀS 14h
Rua Itassucê, 157, Jacuecanga, 
Angra dos Reis.

 MANGUINHOS - DIA 06 ÀS 14h 
Auditório - Av. Passos, 34, 
Centro

APOSENTADO
PRESENTE! PROGRAMA 484

14/01/2020
A luta dos trabalha-

dores contra as privatiza-
ções; a contaminação da 
água da CEDAE no RJ; a 
PETROS; o ACT e a parti-
cipação dos gerentes nas 
assembleias; o ano eleito-
ral, na direção do SINDI-
PETRO-RJ e na direção da 
FAAPERJ; e a festa do dia 
24 em homenagem ao Dia 
Nacional do Aposentado 
foram alguns dos assuntos 
debatidos neste programa. 
Apresentação do diretor 
Roberto Ribeiro, por tele-
fone, o programa contou 
com a participação do di-
retor do setor Privado, 
Antonio Furtado, no estú-
dio da Rádio Petroleira.

Ouça em: 
https://www.sindipetro.
org.br/aposentado-pre-
sente-484-14-01-2020/

PROGRAMA 485
21/01/2020

Apresentado pelo dire-
tor Roberto Ribeiro, da Se-
cretaria de Aposentados e 
Pensionistas do SINDIPE-
TRO-RJ, diretor da FNP e da 
FAAPERJ, o programa abor-
dou o endividamento da PE-
TROS, a abertura do proces-
so eleitoral para a diretoria 
do Sindicato, o ato agendado 
para o dia 24 quando se mar-
ca o Dia Nacional do Aposen-
tado. Participação especial 
do diretor do setor Privado, 
Antonio Furtado.

Ouça em: 
https://www.sindipetro.
org.br/aposentado-presen-
te-485-21-01-2020/

PROGRAMA 486
28/01/2020

Temas como Petros, INSS, 
AMS, Jornada de Lutas e a 
revolta dos trabalhadores 
oprimidos em Cubatão fo-
ram abordados. O programa 
recebeu no estúdio da Rádio 
Petroleira dois diretores do 
Sindicato do Litoral Paulista: 
Adaedson Costa, que tam-
bém é coordenador da FNP, 
e Fábio Venâncio. Participa-
ção especial do diretor do se-
tor Privado do SINDIPETRO-
-RJ, Antonio Furtado.

Ouça em: 
https://www.sindipetro.
org.br/aposentado-presen-
te-486-28-01-2020/
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