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ACESSE NOSSAS MÍDIAS E CANAIS 

TEMPORARIAMENTE, EM FUNÇÃO DAS MEDIDAS DE 
SEGURANÇA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A REUNIÃO 

DOS APOSENTADOS ESTÁ SUSPENSA NO MÊS DE ABRIL

Apreensivo com o alastramento do corona-
virus, o Sindipetro-RJ, filiado à FNP, suspendeu 
por tempo indeterminado os atendimentos 
presenciais. O objetivo da medida é resguardar 
a saúde dos trabalhadores e de seus familiares, 
diante da pandemia do coronavírus.

O atendimento aos sócios para elaboração 
da Declaração de Rendimentos (Imposto de 
Renda) também está suspenso, mas os petrolei-
ros e petroleiras que desejarem poderão enviar 
os informes de rendimentos, comprovantes de 
despesas médicas, AMS e outros documentos 
para o e-mail irpf.sindipetro@gmail.com.

QUARENTENA

PETROS
O atendimento presencial da Petros foi tem-

porariamente suspenso e os agendamentos 
para o mês de abril  no Rio de Janeiro, cance-
lados. A agenda também está fechada para 
novas marcações. Visando solucionar as de-
mandas dos participantes, a equipe da Petros 
afirma já ter entrado em contato com quem 
estava agendado para avaliar e atender às so-
licitações.

O horário da Central de Relacionamento 
passa a ser das 8h às 12h. Além disso, o aten-
dimento telefônico será priorizado para parti-
cipantes com 70 anos ou mais e para aqueles 
que não têm acesso a meios digitais. Outro ca-
nal de relacionamento é o chat online, disponí-
vel nos dias úteis, das 8h às 18h.

ATIVIDADES PRESENCIAIS 
SUSPENSAS

As atividades da Secretaria dos Aposentados 
estão suspensas por tempo indeterminado.

Temporariamente, as atividades da FAAPERJ 
estão suspensas. 

COBAP também suspende 1° PECOBAN du-
rante situação de pandemia. 

https://twitter.com/Sindipetro_RJ
https://www.instagram.com/sindipetrorj/
https://www.facebook.com/sindipetrorj/
https://www.youtube.com/user/campanhapetroleo
https://sindipetro.org.br/
https://sindipetro.org.br/contato/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521996079083&text=Sindipetro%20RJ
https://sindipetro.org.br/contato/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521996079083&text=Sindipetro%20RJ
https://sindipetro.org.br/


FNP DENÚNCIA TERCEIRIZAÇÃO 
DA GESTÃO DA AMS

A Federação Nacional dos 
Petroleiros (FNP) recebeu de-
núncia de que a Petrobrás pre-
tende votar ainda neste mês 
a mudança administrativa da 
AMS, passando a gestão do 
plano de saúde dos petroleiros 
para uma empresa terceirizada.

A mudança vai impactar 
todos os participantes com 
aumento de custos e precari-
zação dos serviços prestados 
pela AMS. Além de gerar custos 
adicionais aos petroleiros, uma 
gestão terceirizada não terá nenhum 
compromisso com os beneficiários do 
plano. Para a FNP, é inadmissível qual-
quer alteração na AMS sem antes pas-
sar, necessariamente, por discussão 
com os participantes do plano, que 
financiam 30% desse benefício.

O Acordo Coletivo (ACT), assinado 
entre trabalhadores e empresa em 
novembro de 2019, garantia a criação 
de uma comissão, composta por re-
presentantes dos trabalhadores e da 
empresa, para que faça gestão dos 
custos e qualidade da AMS. Porém, 
somente após a FNP ter oficializado 
pedido para definir a comissão da 
AMS, a empresa chamou os sindicatos 
para reunião no próximo dia 31.

No entanto, de acordo com infor-
mações obtidas pela federação, já 
está programada para os próximos 
dias a criação de uma fundação e as 
negociações com a empresa tercei-
rizada para administrar esse fundo. 
Com isso, há indícios de interesses es-
cusos, tendo em vista que na última 

apresentação feita pela AMS o plano 
havia baixado custos, refeito contra-
tos e melhorado a qualidade da assis-
tência prestada.

Em que pese a FNP vir cobrando 
costumeiramente melhoras, como 
habilitação de novos credenciados e 
no atendimento ao participante, fazer 
qualquer alteração na administração 
do plano AMS nesse momento em 
que há uma pandemia no mundo e 
que novas discussões sobre a impor-
tância para a saúde e para os estados 
são travadas, e não apenas a estatiza-
ção do sistema de saúde, é, no míni-
mo, contraditória a decisão dos exe-
cutivos da Petrobrás.

A FNP lutará para fazer valer o di-
reito dos participantes da AMS, para 
que o Conselho de Administração e a 
Diretoria Executiva da Petrobrás abra 
espaço para os trabalhadores partici-
parem de qualquer alteração no pla-
no de saúde da categoria.

Sindipetro-RJ: JUNTOS SOMOS 
MAIS FORTES! 
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QUER RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO DOS APOSENTADOS?
Mande um email para: aposentados@sindipetro.org.br

Nós, petroleiros e petroleiras do Sistema PETROBRÁS estamos mais do que nunca 
comprometidos com o abastecimento do país. Somos nós que trabalhamos dia e noite 
em escalas exaustivas, em locais perigosos e insalubres, muitas vezes confinados em 
plataformas em alto mar longe das nossas famílias para garantir que o diesel, a gasolina 
e o gás cheguem até o povo brasileiro. Carregamos a bandeira do Brasil no nosso uni-
forme e muito nos orgulha prestar esse serviço essencial de Norte a Sul do país.

Diante da pandemia do coronavírus, nos colocamos à disposição para o combate 
e para buscar formas de seguir trabalhando sem nos transformar em vetores de trans-
missão do vírus, nem comprometer a saúde e a segurança dos nossos colegas, famílias 
e comunidade. Nesse sentido, várias propostas foram feitas e não houve qualquer ne-
gociação por parte da direção da empresa.

Viemos a publico denunciar que a política do Bolsonaro e dos seus subordinados à 
frente da empresa é totalmente IRRESPONSÁVEL. Estão se negando a reduzir as ativida-
des da empresa ao essencial para manter ambulâncias, hospitais, alimentos, remédios, 
o botijão de gás, ou seja, o que é essencial para o povo. Com a quantidade de pessoas 
que ainda circulam sem necessidade pela empresa podemos ser vetores de transmis-
são, além da hipótese de provocar um adoecimento generalizado que inviabilizaria a 
continuidade operacional.

Além disso, entendemos que a PETROBRÁS, como empresa estatal, nesse cenário de 
crise humanitária, deve cumprir com sua responsabilidade social. O lucro da empresa 
até agora foi gigantesco e agora o país precisa da empresa para enfrentar essa crise. 
A importância de ter uma empresa estatal com produção nacional é justamente essa: 
poder resistir a um cenário de crise global garantindo as necessidades básicas da po-
pulação. Uma medida importante que pode ser feita pela empresa é subsidiar o botijão 
de gás. A PETROBRÁS tem que ser do povo brasileiro permitindo um país soberano 
respeitando quem faz tudo acontecer, quem produz: o trabalhador. 

É desumano e absurdo, portanto, que a PETROBRÁS demita nesse cenário de crise. 
Hoje ela emprega mais de 100 mil terceirizados que se vêem agora ameaçados pela 
redução das atividades. A PETROBRAS deve manter os contratos e pagamentos indi-
cando que as empresas dêem licença remunerada ou quarentena aos terceirizados, 
impedindo que estas empresas e estes trabalhadores sejam prejudicados ou sejam ex-
postos ao coronavírus. No mais, a empresa extrapolou todos os limites quando demitiu 
(por telefone) e suspendeu trabalhadores que participaram da última greve petroleira 
em meio a essa crise social e econômica, aplicando punições à revelia do acordo firma-
do na Justiça do Trabalho. É um ataque à democracia e, mais que isso, é uma profunda 
covardia e desumanidade. 

 
LEIA  A ÍNTEGRA DA CARTA EM:  https://sindipetro.org.br/carta-aberta-a-populacao/ 

Nós da Secretaria de Aposentados do SINDIPETRO-RJ, estamos comunicando o cance-
lamento da nossa Reunião Mensal do dia 07 de Abril de 2020, em função do estado em 
que se encontra o país com a pandemia do Coronavirus, COVID 19, respeitando as reco-
mendações do Ministério da Saúde, solicitamos a compreensão de todos e desejamos saú-
des pra todos e que Deus nos proteja desse vírus e torcemos para que em maio possamos 
retornar com as nossas Reuniões Mensais, abraços a todos.  
Roberto Ribeiro 
Coordenador da Secretaria de Aposentados e Pensionistas do Sindipetro-RJ.

NOTA DA SECRETARIA 
DOS APOSENTADOS



A AMS passa a oferecer cobertura para o 
exame “pesquisa por RT – PCR (Reverse Trans-
cription Polymerase Chain Reaction)”, indicado 
para diagnóstico definitivo por infecção pelo 
coronavírus, seguindo as Diretrizes de Utili-
zação da Agência Nacional de Saúde (ANS) e 
orientações do Ministério da Saúde.

O exame deverá ser realizado somente 
em casos suspeitos e nos estabelecimen-
tos da rede credenciada da AMS, não sendo 
possível o reembolso do exame pela moda-
lidade Livre Escolha.
CASOS CONSIDERADOS SUSPEITOS

Conforme definição do Ministério da 
Saúde são considerados casos suspeitos 
aqueles que apresentarem febre acima 
de 37,8 C acompanhada de problemas 
respiratórios (tosse seca, dor de garganta 
e dificuldade para respirar). Além disso, 
precisam se enquadrar dentro de uma 
das seguintes situações: 

Viagens internacionais nos 14 dias anterio-
res ao aparecimento dos sinais ou sintomas;

Contato próximo com caso suspeito de 
coronavírus nos 14 dias anteriores ao apare-
cimento dos sinais ou sintomas;

Estar em Cidades ou Estados brasileiros 
mapeados com a transmissão comunitária 
ou sustentada (Cidades do Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Porto Alegre e Estados de 
São Paulo, Santa Catarina e Pernambuco).

POR CONTATO PRÓXIMO, ENTENDE-SE:
Estar a menos de 2 metros por um pe-

ríodo superior a 15 minutos, não utilizando 
equipamentos de proteção individual. O 
contato próximo pode incluir cuidar, morar, 
visitar, trabalhar ou compartilhar uma área 
ou sala de espera;

Ter contato direto com secreções sem o 
uso de equipamentos de proteção individu-
al recomendados.

ORIENTAÇÕES PARA OS NOSSOS 
BENEFICIÁRIOS

A AMS recomenda que os beneficiários 
procurem os serviços de emergência somen-
te nos casos suspeitos. É fundamental estar 
sempre atualizado sobre novas orientações 
do Ministério da Saúde. Cuide de sua saúde! 
 
REDE CREDENCIADA DA AMS

O exame “pesquisa por RT – PCR”, indica-
do para diagnóstico definitivo por infecção 
pelo coronavírus, não está incluído na mo-
dalidade Livre Escolha e, portanto, não será 
passível de reembolso após o pagamento 
pelo beneficiário.

A AMS apenas cobrirá o exame nos esta-
belecimentos que fazem parte da sua rede 
credenciada.

Atenção! Evite ir aos hospitais caso 
não faça parte do grupo classificado 
como suspeito. Proteja-se de possíveis 
contaminações.

AMS INFORMA SOBRE 
COBERTURA DE CASOS DE 
CORONAVIRUS SUSPEITOS

PETROS INFORMA: PARTICIPANTES 
PODEM SUSPENDER PAGAMENTO DE 
EMPRÉSTIMO DE ABRIL A JUNHO

A Petros permitirá a suspensão temporária do pagamento das parcelas de empréstimo. Esta 
opção estará disponível a participantes de todos os planos que contam com este serviço. Para 
suspender o pagamento por três meses — de abril a junho — é preciso acessar a Área do Partici-
pante, no Portal Petros, no prazo de 26 de março a 3 de abril, e fazer esta escolha.

Os participantes que não se manifestarem terão a prestação cobrada normalmente nos 
meses de abril a junho. No caso dos participantes do PPSP-R e do PPSP-NR que pagam 
equacionamento e optaram, no ano passado, pela suspensão temporária por seis meses, 
não há necessidade de se manifestar novamente, pois as cobranças já estão suspensas até 
o mês de junho.

Após solicitar a suspensão temporária do empréstimo Petros, o participante não deve 
fazer qualquer movimentação no contrato até o dia 6 de abril, para não invalidar o pedido 
de suspensão do pagamento das parcelas de abril, maio e junho. Qualquer movimenta-
ção contratual, como novação e refinanciamento, cancelará automaticamente o pedido 
de suspensão.

Durante os três meses de suspensão, o participante continuará tendo descontados no 
seu contracheque os valores referentes à taxa de administração do contrato e ao Fundo de 
Quitação por Morte, que variam de acordo com o plano. Os juros e a correção referentes 
ao período de suspensão do pagamento serão somados ao saldo devedor, seguindo a 
taxa prevista no contrato. Para verificar a taxa de administração, de juros e o FQM, acesse 
seu contrato, na Área do Participante, aqui no Portal Petros (Autoatendimento – Emprésti-
mo – Condições contratuais). Avalie com cautela se a suspensão temporária por três meses 
é realmente necessária.

Para participantes que recebem 40% de adiantamento no dia 10, a suspensão tempo-
rária das parcelas de empréstimo será integralmente refletida no pagamento do dia 25, 
com um valor líquido maior.

Para pedir a suspensão temporária das prestações, é preciso acessar a Área do Participan-
te, no Portal Petros, informando matrícula e senha. O participante que tiver esquecido matrí-
cula e/ou senha, deve clicar em “esqueci a matrícula” e/ou em “esqueci ou não tenho senha”.

Na seção “Empréstimos”, o participante deve clicar em “Solicitação de empréstimos”, e, 
em seguida, ir para “Suspensão temporária por 3 meses”. Depois, deve selecionar o contra-
to e clicar em “Suspender”. Quem tem mais de um empréstimo com a Petros deve realizar 
este procedimento para cada contrato ativo.

Em caso de dúvidas, acesse o chat online, pelo portal ou aplicativo, ou envie sua men-
sagem para o “Fale conosco”.

Participantes a partir de 70 anos ou sem acesso a canais digitais podem fazer a solici-
tação de suspensão pela Central de Atendimento (0800 025 35 45 ou 21 3529-5550, para 
ligações de celular), que está trabalhando em regime de contingência das 8h às 12h.



COVID-19 IMPÕE 
HOMOLOGAÇÕES 
VIRTUAIS

Como estamos num qua-
dro de excepcionalidade, o 
setor Jurídico do Sindipe-
tro-RJ indica que a homo-
logação virtual seja aceita 
pelos petroleiros que já fo-
ram desligados devido aos 
PIDVs ou por questões de 
interesse do próprio empre-
gado. Continuamos contra 
orientando a homologação 
nos casos de justa-causa ou 
conveniência da empresa.  

Apesar de ser uma con-
duta antissindical utiliza-
da pela empresa de forma 
oportunista, inclusive tendo 
sido rechaçada pelo Sindi-
cato, como publicamos no 
dia 18 de março (https://

bit.ly/homologação1), a 
necessidade de quarente-
na, sem que vislumbremos 
sua duração, se impõe so-
bre todos nós. Chegamos 
a um momento urgente de 
isolamento social devido 
ao avanço da pandemia do 
COVID-19 e não há como 
contornar isso.

PRESTE ATENÇÃO
O petroleiro precisa fi-

car muito atento durante a 
homologação virtual. É im-
portante verificar as verbas 
rescisórias, que têm que 
ser pagas em até dez dias 
após o desligamento (não 
da homologação) e inde-
pendente do TRCT (Termo 

de Rescisão de Contrato de 
Trabalho) ter sido emitido 
ou não, sob pena de multa 
de um salário se a empresa 
não o fizer.

A MP 927, emitida por Bol-
sonaro na madrugada do dia 
22/3, alterou a questão do 
exame demissional, confor-
me o artigo 15, parágrafo 3:

“§ 3º O exame demissio-
nal poderá ser dispensado 
caso o exame médico ocu-
pacional mais recente tenha 
sido realizado há menos de 
cento e oitenta dias.”

Leia o texto na íntegra 
em: https://www.sindipetro.
org.br/covid-19-impoe-ho-
mologacoes-virtuais/

SECRETARIA DOS APOSENTADOS

1 – Site do SINDIPETRO-RJ www.
sindipetro.org.br, através

da Secretaria de Aposentados; 

2 - Programa “APOSENTADO PRE-
SENTE” transmitido

ao vivo através da Radio petroleira 
https://radiopetroleira.wixsite.com/ra-
diopetroleira/aposentado-presente.

Toda terça-feira, das 18h30
às 19h, com reprise na quarta-feira, 

01h da manhã), 10h e
15h. Os programas anteriores
estão disponíveis no site;

3 - Programa Faixa Livre na
Rádio Bandeirantes AM 1360,
das 09h às 10h, na segunda-feira e 

das 8h às 10h de terça-feira
a sexta-feira.

4 - Programa Circuito Petroleiro 
Aposentados em

www.tvpetroleira.tv, clique
em “Videoteca”, “Circuito Petroleiro”, 

“Circuito Petroleiro

Aposentados”.
NÚCLEO 6 - SECRETARIA DE
APOSENTADOS
Diretores: Roberto Ribeiro,
Schopke e Jorge Rosa.
Secretária: Tatiane Velasco

CONTATOS
(21) 3034-7302/3034-7338 
aposentados@sindipetro.org.br /
Facebook: Aposentados SindipetroRJ

WhatsApp notícias
A Secretaria dos Aposentados criou um 
grupo de WhatsApp, no mês de fevereiro, 
para divulgação de notícias sobre a Petro-
brás, Petros, ACT e assuntos gerais. No en-
tanto, não se trata de um grupo de deba-
te, apenas de divulgação de informação. 
Portanto, apenas os administradores do 
grupo, integrados pelos membros da Se-
cretaria dos Aposentados, podem enviar 
mensagens. Quem quiser participar, en-
tre em contato com a Secretaria. Telefone: 
(21) 3034-7302  ou (21) 972974383.

23/03: SINDIPETRO 
RJ COMPLETA 61 
ANOS DE LUTA!

Em função da pandemia, não tivemos 
como comemorar, mas isso não impede 
que lembremos nossa história. Não à toa 
nós, petroleiros, temos um dos melhores 
acordos coletivos do país. Isso foi fruto de 
muita luta. E o SINDIPETRO RJ foi um dos 
pioneiros. Fundado já em 1959.

Hoje querem nos destruir, fazem de 
tudo para nos descredibilizar, mas en-
quanto tivermos pessoas para carregar 
nosso espírito de luta, nossa memória es-
tará viva. Não somos feito de sede, de di-
retores ou papéis. Somos feito de gente, 
de sonhos de justiça e de uma Petrobrás 
que cumpra sua missão com o povo. 

Apesar de toda a campanha negati-
va, nós crescemos nos últimos anos. Isso 
significa que mais gente se juntou para 
preservar conosco essa história. Somos 
o ontem, o hoje e o amanhã. Somos fei-
to de gente das mais diferentes gerações 
que resolveram lutar por seus direitos e 
acreditar no coletivo. Em tempos de Co-
rona vírus, essa memória de solidariedade 
e coletividade vale lembrar. Mais do que 
nunca precisamos de união, mesmo que à 
distância.

PANDEMIA SUSPENDE PRAZOS 
ELEITORAIS NO SINDIPETRO-RJ 
(MANDATO 2020-2023)

No dia 24/03, a Comissão 
Eleitoral reuniu-se por vide-
oconferência para dar pros-
seguimento às deliberações 
que se tornaram impera-
tivas diante da pandemia 
causada pelo Covid-19.

A reunião contou com a 
participação da assessoria 
jurídica do pleito e do ad-
vogado indicado pela Opo-
sição (Chapa 2 – Surgente). 
Representantes da Chapa 
3 (Emancipação) já haviam 
protocolado documento so-
licitando o adiamento.

O processo eleitoral 
do Sindipetro-RJ pleito 
2020/2023 e todos os seus 
prazos foram assim suspen-
sos, por decisão unânime 
da Comissão. (Leia maté-
ria na íntegra em: https://
www.sindipetro.org.br/pan-
demia-suspende-prazos-
-eleitorais-no-sindipetro-rj-
-mandato-2020-2023/).

Vale lembrar que 3 cha-
pas concorreram: 1 Demo-
cracia e Luta (composta 
pela maioria da atual dire-
ção); 2. Surgente (compos-

ta por membros da FUP); e 
3. Emancipação (Composta 
por parte da atual direção).  

Abaixo, segue o resulta-
do das assembleias do dia 
10/03: 

Chapa 1 = 80 votos = 
73,39% = 5,138 = 5 repre-
sentantes

Chapa 2 = 16 votos = 
14,68% = 1,028 = 1 repre-
sentante

Chapa 3 = 13 votos = 
11,93% = 0,835 = 1 repre-
sentante
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PROGRAMA 490 
03/03/2020 
A avaliação da greve dos petroleiros 
foi o principal tema abordado neste 
programa, gravado logo após a reunião 
mensal de aposentados e pensionistas 
no auditório do SINDIPETRO-RJ. 
Mediado pelo diretor Roberto Ribeiro, 
também da FNP e da FAAPERJ, o 
programa contou com a participação 
da diretora Moara Zanetti, do diretor 
Antônio Furtado, da aposentada 
Claudete e do conselheiro fiscal Sérgio 
Castellani.

PROGRAMA 491 
10/03/2020
Neste programa, apresentado pelo 
diretor Roberto Ribeiro, da Secretaria 
de Aposentados e Pensionistas do 
Sindipetro-RJ, foram dados informes 
sobre as manifestações do 8M, houve 
convocação de atividades e foram 
debatidos temas importantes como 
as eleições no Sindicato e na FAAPERJ. 
Participaram desta edição, Antônio 
Peçanha e Haroldo Ferreira Filho, 
ambos representes do Sindipetro-RJ no 
Conselho da FAAPERJ; o diretor do Setor 
Privado, Antonio Furtado.

PROGRAMA 492 
17/03/2020
Devido às recomendações de prevenção 
ao COVID-19, este programa foi gravado 
por telefone com apresentação do 
diretor Roberto Ribeiro e participação 
especial do diretor do Setor Privado, 
Antonio Furtado. Foram noticiados 
principalmente informes com relação 
ao funcionamento da secretaria de 
Aposentados e Pensionistas – telefone 
celular (21 97297-4383) – da sede do 
Sindicato e o e-mail irpf.sindipetro@
gmail.com para o envio de documentos 

para a elaboração do Imposto de Renda. 
Também foi informado o resultado 
da assembleia, que ocorreu no dia 
10 passado, que elegeu a Comissão 
Eleitoral iniciando o processo para 
o próximo mandado 2020-2023 na 
direção do Sindipetro-RJ. E ressaltado 
ainda que os atos programados para 
a quarta (18) foram suspensos, com a 
manutenção da Jornada de Lutas.

PROGRAMA 493 
24/03/2020
Gravado em estúdio virtual, diante do 
isolamento imposto pelo coronavírus, 
este programa, apresentado pelo 
diretor da Secretaria de Aposentados e 
Pensionistas do Sindipetro-RJ, Roberto 
Ribeiro, contou com a participação 
especial da médica do trabalho, 
Lilian Alves Vieira, que fez vários 
esclarecimentos sobre como podemos 
enfrentar a pandemia. Também 
participou o diretor do setor Privado do 
Sindipetro-RJ, Antonio Furtado.

Para ouvir o Programa APOSENTADO  
PRESENTE, pela web radio petroleira, 
todas terças-feiras ao Vivo dás 18:30h 
às 19:00h, através do Computador ou 
Celular.
1- Acessar pelo Google: Sindipetro-RJ, 
2- Clicar em cima da palavra SITE, 
3- Vai prá baixo,  até a palavra RÁ-
DIO PETROLEIRA, clique em cima, 
4- Aparece a baixo duas tarjas pretas, 
Clique na segunda onde tem uma 
Seta para iniciar o Som do programa.
 A partir do dia 30/03, todos os progra-
mas estarão disponíveis no Histórico 
da Rádio Petroleira e no no Spotify.

Lamentamos muito pelo programa dos Aposentados Presentes, há várias 
semanas, não estar indo ao ar nas terças-feiras, às 18h30min e às 19h, em 
função de alguns problemas técnicos

PARA OUVIR O PROGRAMA


