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ESPECIAL APOSENTADOS
Em tempos de quarentena

AMS: SINDIPETRO-RJ GARANTE
DESCONTO EM FOLHA

A Juíza do Trabalho Titular, Gabriela Canellas Cavalcanti, no dia 15/5, acolheu o pedido formulado em ação coletiva proposta pelos 5 sindicatos da FNP e deferiu liminar, para
manter a forma de pagamento da AMS como
anteriormente praticada, ou seja, através de
desconto em folha de pagamento.
Em importante trecho da decisão, a juíza
destaca “que é imperioso salientar que promover alterações prejudiciais ao idoso afronta
a dignidade da pessoa humana e fere o direito
à vida, taxados como preceitos fundamentais
em nossa Carta Magna. O Estatuto do Idoso
explicita em seu art. 8º que “o envelhecimento

é um direito personalíssimo e a sua proteção
um direito social”, pelo que se conclui que o
melhor tratamento lhe deve ser dado”.
Sendo assim, liminarmente decide atender ao pleito dos sindicatos para que as empresas “mantenham os descontos das contribuições dos aposentados e pensionistas
em seus contracheques para pagamento do
custeio da Assistência Multidisciplinar de
Saúde – AMS.”
É mais uma vitória dos trabalhadores contra uma medida unilateral da gestão autoritária e antidemocrática de Castello Branco e
Cláudio Costa.

INSS LIBERA CADASTRO PARA PAGAMENTO
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A medida objetiva evitar as aglomerações nas filas de bancos, que facilitam a contaminação
pelo coronavírus, e disponibiliza o serviço através do aplicativo de celular Meu INSS e do site
www.meu.inss.gov.br.
A transferência será realizada totalmente a distância, evitando que o segurado precise comparecer a uma agência do INSS.
De acordo com o INSS, ao fazer a transferência, poderá ser solicitado o envio de documentação do segurado, mas o envio dos documentos é opcional. “Ao solicitar o serviço, o INSS fará
a solicitação dos dados junto ao banco informado pelo segurado. Feito o pedido, o serviço irá
gerar efeitos a partir do próximo pagamento”, informou o Instituto em nota.
A medida determina que só é possível fazer a transferência para a contracorrente em nome
do próprio beneficiário, em um dos bancos autorizados pelo INSS.
A transferência não é feita automaticamente, por isso ainda não é possível saber se será possível receber o benefício já no próximo pagamento, que começa a ser feito no final do mês, ou
no outro.
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ENTREVISTA

COM 103 ANOS E MUITOS

SORRISOS
E HISTÓRIAS

A

Petroleiro, torneiro mecânico aposentado há
75 anos, sobrevivente da gripe espanhola conta
como tem sobrevivido à pandemia provocada
pelo novo coronavírus.

o lado da sua esposa, dona Maria dos Prazeres, Fortunato Euzébio encontra ânimo para passar a quarentena. Ele
está isolado de parentes e amigos e conta que sente uma falta
danada deles, principalmente dos amigos do Sindipetro-RJ.
No apartamento que divide com a mulher, o aposentado
se distrai fazendo passeios pelos cômodos. Quando não está
lendo jornal, ou pensando estarrecido sobre a pandemia, assiste televisão.
Quando tinha 1 ano de idade, Euzébio enfrentou a pademia da gripe espanhola, entre 1918 e 1920. “Como eu era muito pequeno na época, não tenho como diferenciar a gripe espanhola do Covid-19”, relembrou.

DE QUE MAIS TEM SENTIDO FALTA
“Sinto falta de caminhar nas ruas, de ver e
conversar com os amigos, principalmente dos
amigos do sindicato. Mas, isso vai passar. Eu tenho esperança de que vai passar,” concluiu.

PREVIC TENTA TIRAR A
RESPONSABILIDADE
DA PETROBRÁS

O

governo federal tenta aprofundar o plano de privatização da Petrobrás,
atacando os petroleiros com mais uma
manobra jurídica. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), com base na portaria 342, de 30 de
abril de 2020, pretende tirar a responsabilidade da Petrobrás como patrocinadora do
Plano Petros quanto ao déficit decorrente
da política salarial adotada pela empresa,
que por muitas vezes assegurou reajuste
acima da inflação.
De acordo com a portaria, em seu artigo 1º aprova as alterações propostas ao
regulamento do Plano Petros do Sistema
Petrobrás, “excetuado, porém, o art. 48, inciso VIII do Regulamento, tendo em vista
sua inadequação ao contido no §1º do art.
6º da Lei Complementar nº 108, de 29 de
maio de 2001, para o qual a Petros deverá
propor os ajustes devidos no prazo máximo de 360 dias”.
“A contribuição normal do patrocinador para plano de benefícios, em hipótese
alguma, excederá a do participante (...)”. O
jurídico da FNP já começou a trabalhar para
buscar a nulidade da portaria da Previc e
garantir na íntegra a manutenção das garantias previstas no artigo 48 e seu inciso.
Para Marcus Coelho, do jurídico da FNP,
“esse dispositivo de lei trata somente da contribuição normal e não de uma contribuição
extra, como consta no artigo 48”.
Marcus ressalta que o estatuto da Petros não afronta à Constituição Federal,
que em artigo específico (artigo 202, parágrafo 3) refere-se não a paridade, mas
sim ao limite de contribuição. A Previc está
extrapolando sua função de órgão fiscalizador, pretendendo condicionar a aprovação de Regulamento à alteração de texto,

devidamente aprovado e amplamente discutido, que atende os
exatos termos da lei.
A retirada do artigo que responsabiliza a Petrobrás por déficits, é uma afronta a boa vontade
negocial da categoria, que apoiou,
após muitas discussões, palestras,
reuniões e assembleias, a criação de
um novo Plano Petros. Em nenhu
m
momento essa alteração foi ventilada
nas apresentações feitas inclusive pelo
atual presidente do Fundo, Bruno Dias
Parte significativa do déficit do fundo
dos petroleiros poderia ser amortizado
se a Petrobrás efetuasse o pagamento do
Acordo de Obrigações Recíprocas (AOR),
que soma mais de R$ 20 bilhões, além de
déficits decorrentes dos compromissos
relacionados a paridade salarial, previstos
no artigo 41 dos regulamentos anteriores. Cabe à empresa também a escolha de
toda diretoria e parte dos conselheiros da
Petros, inclusive o presidente do conselho,
que possui “Voto de Minerva”, ou seja, que
define, em caso de empate sobe determinada discussão, o caminho que o fundo
deve seguir. Portanto, a manutenção do
texto no art. 48 é necessário por tratar-se de dispositivo que visa dar equilíbrio
ao PPSP de forma histórica, assegurando
responsabilidades dos patrocinadores em
relação a adoção de suas políticas salariais
que impactam as reservas do Plano, mesmo para os novos beneficiados.
Dentro das mudanças que o regulamento do novo plano Petros trará, o direito à aposentadoria especial está garantido
constitucionalmente, porém, foi prejudicado imensamente com a reforma da
Previdência para todos os
trabalhadores!

QUER RECEBER O BOLETIM ELETRÔNICO DOS APOSENTADOS?
Mande um email para: aposentados@sindipetro.org.br

PREVIC: MUDANÇA DO LIMITE DE IDADE
PARA APOSENTADORIA ESPECIAL

Na ocasião das discussões sobre o novo plano, ainda durate primeira apreciação dos regulamentos, o jurídico do Sindiptro-LP fez um ofício para a Petros, sobre a necessidade de se manter o limite de idade
no que já existia, mas não foi atendido. O que foi dito na época é que
não haveria tempo para se modificar nada, e que em um outro momento poderia se voltar ao regulamento para fazer modificações que
fossem necessárias.
De acordo com nosso jurídico, as pessoas que já estão aposentadas
pela especial ou que pleitearam a implementação antes da mudança do
regimento do novo plano Petros, poderão discutir na justiça a aplicação
do antigo regulamento, ou seja, com aposentadoria aos 53 anos.
Com as mudanças decorrentes da reforma da Previdência, a aposentadoria por regime especial para quem trabalhava antes das novas
regras, deverá cumprir alguns requisitos, que dificilmente alcançarão
a idade de 53/55 anos.
Com a reforma, os trabalhadores deverão cumprir um mínimo de
pontos para se aposentar, sendo:
- 66 pontos (soma da idade com o tempo de atividade especial e
tempo de contribuição, incluindo meses e dias) + 15 anos de atividade
especial, para as atividades de alto risco;
- 76 pontos + 20 anos de atividade especial, para as atividades de
médio risco;
- 86 pontos + 25 anos de atividade especial, para as atividades de
baixo risco.
Conforme dito pela Previc, o texto do novo regulamento deverá receber os ajustes num prazo de 360 dias. Até lá, caberá à categoria, com
muita luta, pesar para que o novo plano cumpra o que fazia de satisfatório no regulamento anterior e melhore com o novo regramento.
Se há possibilidade de mudanças, que se favoreça o trabalhador. O que
não aceitaremos é a Previc usar a mudança das regras do novo Plano para
limpar o Estatuto da Petros, para atender à agenda do governo federal.
A categoria não aceitará nenhum ataque por parte da empresa ou
governo, muito menos quando houve disposição de adequar o regramento que causava prejuízos tanto para os trabalhadores, quanto
para a empresa.
Mais do que nunca, estamos unidos e mobilizados!

PETROS
APROVADA A NOVA PROPOSTA DE
PLANO DE EQUACIONAMENTO (PED)
Em maio/junho de 2019, o STJ havia derrubado todas as liminares que
suspendiam o desconto do PED2015. Desde então, os mesmos foram retomados.
Além disso, havia a perspectiva de piorar o desconto com um novo equacionamento referente ao déficit de 2018.
Por isso, seguia o trabalho de propor outra forma de equacionamento para
minorar os descontos mensais contra os trabalhadores. Baseado na proposta trabalhada pelos sindicatos e federações, o novo presidente da PETROS
apresentou a NPP, a nova proposta de equacionamento que acabou sendo
aprovada em assembleias tanto na base do Sindipetro-RJ, como por todo o
país. A mesma soma os PEDs 2015 e 2018, mas reduz a parcela mensal a ser
descontada dos trabalhadores ativos e assistidos. Essa proposta estava ainda
em trâmite para ser implantada. A perspectiva de aprovação e aplicação das
alíquotas reduzidas era de abril/2020 o que não ocorreu. Por isto, seguia o
desconto no patamar anterior.
No dia 5 de maio, tivemos o informe de que a nova proposta de PED, que
já havia sido aprovada no âmbito da Petrobrás, da Petros e pela Secretaria de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), órgão supervisor
da Petrobras, teve sua aprovação pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), que publicou seu de acordo na edição desta
no Diário Oficial da União.
Assim, informam que, como a aprovação ocorreu neste mês de maio, a
primeira cobrança seguindo as novas alíquotas reduzidas será feita no contracheque de junho (25/6). As alíquotas serão: 12,05% PPSP-R e 13,59% PPSP-NR para os assistidos e 10,56% PPSP-R e 12% PPSP-NR para trabalhadores
da ativa.
Agora, demos esse passo de minorar o desconto mensal contra as famílias dos trabalhadores petroleiros (pendente um ajuste para aqueles que ganham até R$ 6000,00) e de manter o modelo de benefício definido com as
respectivas obrigações e riscos de responsabilidade das patrocinadoras, mas
sabemos e permanecemos com a luta central, que é justa e que realmente
pode reverter estes déficits, de cobrar das dívidas da Petrobrás e demais patrocinadoras bem como a buscar responsabilizar cível e criminalmente os
agentes dos governos, seja nas direções da PETROS ou da PETROBRAS que
tenham agido de forma temerária ou fraudulenta.

PETROS INFORMA
QUE VAI ADIANTAR
SEGUNDA PARCELA
DO 13º DO INSS
E DE PLANOS BD

Segundo informativo da Petros, como
parte das medidas para enfrentar o impacto financeiro da pandemia do novo
coronavírus, o governo isentou por 90
dias a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) na concessão
de crédito. Assim, não haverá cobrança
deste imposto para o participante que
precisar solicitar um novo empréstimo
à Petros até o dia 3 de julho. O valor do
empréstimo depende da margem consignável de cada participante, pode
chegar a R$ 164 mil e o pagamento
pode ser feito em até dez anos, de acordo com as regras de cada plano.
Quem tem contrato com o pagamento
das parcelas temporariamente suspenso
não poderia contratar um novo empréstimo. Mas, devido aos impactos da pandemia da COVID-19 no orçamento das famílias, esses participantes poderão fazer
uma nova contratação caso precisem e
tenham margem consignável.
Desta forma, cada participante poderá ter até dois contratos. Por isso, quem
tem apenas um contrato suspenso e tem
margem consignável, pode pedir outro.
Quem suspendeu dois contratos, caso tenha margem, precisará reativar pelo menos um deles, entrando em contato com a
Central de Relacionamento.
Quando o IOF é cobrado, a taxa total,
de 3,38%, é descontada do valor concedido pela Petros e integralmente repassada
ao governo. Devido à isenção temporária,
esta cobrança não incidirá sobre o valor
do empréstimo Petros.

SECRETARIA DOS APOSENTADOS
1 – Site do SINDIPETRO-RJ www.sindipetro.
org.br, através da Secretaria de Aposentados;
2 - Programa “APOSENTADO PRESENTE”
transmitido ao vivo através da Radio petroleira https://radiopetroleira.wixsite.com/radiopetroleira/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 Petrobrás, Petros, ACT e assuntos gerais. No entanto, não se trata de um grupo de debate, apenas de divulgação de informação.
Portanto, apenas os administradores do
grupo, integrados pelos membros da Secretaria dos Aposentados, podem enviar
mensagens. Quem quiser participar, entre em contato com a Secretaria. Telefone:
(21) 3034-7302 ou (21) 972974383.

O QUE A PETROBRÁS
ESTÁ FAZENDO PARA OS
APOSENTANDOS EM PLENA
PANDEMIA:

“O FILHO DO MAL”

No início de abril, a Petrobrás informou que seu conselho de administração aprovou a criação de um Programa
de Aposentadoria Incentivada (PAI) com
vigência até 2023 e ajustou estímulos
previstos em planos de desligamento
anteriores, projetando que as iniciativas
possam alcançar 3,8 mil empregados.

doria dos empregados constantes do
público alvo, enquanto no PDV 2019 a
existência de categorias no programa
que preveem saída dos funcionários em
até 24 meses produzem o efeito de diluir os desligamentos no tempo, acrescentou a Petrobrás.
Além disso, a companhia optou por
diferir o pagamento das indenizações
em duas parcelas, sendo uma no momento do desligamento e a outra em
julho de 2021 ou um ano após o
desligamento, o que for maior.

Segundo a empresa, o novo programa (PAI) será voltado aos empregados
aposentáveis, enquanto os ajustes para
incentivar mais adesões contemplarão
três Programas de Desligamentos Voluntários (PDVs) existentes da companhia, uma forma de enxugar a empresa
Os programas de desligapara privatizá-la.
mento já vinham ocorrendo, no
âmbito de um grande prograA Petrobrás acrescentou ainda que ma de cortes de custos e deos ajustes de incentivo no PDV 2019 vão sinvestimentos da Petrobrás,
exigir provisão adicional de R$1,29 bi nas que busca focar a empresa
demonstrações financeiras do segundo na exploração e produção
trimestre, devido ao público já desligado de petróleo em águas proe inscrito. O provisionamento para as no- fundas. Mentira! Visa entrevas adesões ocorrerá conforme as inscri- gar nosso maior patrimôções forem efetivadas.
nio aos abutres.
A empresa pontuou também que
os outros dois PDVs —específicos para
unidades alvo de desinvestimentos e
empregados do segmento corporativo— são programas feitos em ciclos e
com menor número de vagas, totalizando valores menores. Dessa forma, o provisionamento também será realizado
conforme as inscrições.

As novas iniciativas
ocorrem agora em meio a
uma crise global do setor
de petróleo, que sofre
consequências da pandemia do coronavírus
e de uma guerra de
preços travada entre Rússia e Arábia
No PAI, os desligamentos só ocorre- Saudita, duas girão quando da concessão da aposenta- gantes do setor.

COMPORTAMENTO

José Roberto de Moura (à direita) e
Antônio Carlo Abreu (à esquerda), associados presentes durante reunião dos aposentados, quando ainda eram presenciais

Aposentado Roberto Ribeiro

A SÓS

EM TEMPOS DE
QUARENTENA

Aposentada Mauricéia Neves

APOSENTADOS, APOSENTADAS
E PENSIONISTAS DA PETROBRÁS
MOSTRAM COMO TÊM PASSADO
O PERÍODO DE RECLUSÃO.

Aposentado Roberto Ribeiro em quarentena em Itaipu.

Aposentada Maria do Rosário

CIENTISTAS ALERTAM
NÃO É HORA DE
SAIR DO ISOLAMENTO
Os maiores cientistas e pesquisadores brasileiros na área de saúde que participaram da
Marcha Virtual pela Ciência deram o recado:
não é hora de sair do isolamento.
Na contramão, em Brasília, o presidente Jair
Bolsonaro levava um grupo de empresários
ao Supremo Tribunal Federal para pressionar
pela redução das medidas de isolamento social que, na visão dele, estão prejudicando a
economia.
Cientistas chamaram a atenção para o fato
de que o Brasil está agora entrando no inverno, estação que tradicionalmente agrava as
doenças respiratórias.
Os especialistas também foram enfáticos
na defesa de maiores investimentos em saúde,
educação, ciência e tecnologia para enfrentar
a pandemia.
Unaí Tupinambás, do Departamento de
Clínica Médica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), relatou a experiência de
Belo Horizonte, onde, segundo ele, um “lockdown” rigoroso tornou a situação da cidade
mais tranquila que no resto do país, graças a
um programa de medidas em parceria com a
prefeitura.
“Ainda vamos conviver por muito tempo (com a doença), vamos ter uma segunda
onda, uma terceira onda. Temos que redesenhar, mudar a chave”, sugeriu infectologista.
Criticando a perda de financiamento da ciência e da saúde, a pneumologista Margareth
Dalcomo, da Fiocruz, destacou o lado positivo
da crise que é a valorização da ciência junto à
sociedade e o surgimento da cultura de doações. “A doação é comum nos Estados Unidos,
mas o Brasil nunca teve, hoje vemos que é necessária, é um aprendizado que estamos trazendo”, afirmou.
Fonte: Jornal da Ciência

ESPAÇO APOSENTADO
Nesta edição, criamos uma seção para
os leitores onde todos poderão enviar cartas, poesias, músicas e poemas para serem
publicados. Todos os textos devem ser enviados para os seguintes e-mail: aposentados@sindipetro.org.br ou ramos.comunicacao@gmail.com

É NECESSÁRIO!
O quê é preciso para as consciências
Começarem a perceber
Quanto à natureza vive a gritar
Ela, aos poucos está morrendo
Pedindo socorro, mãos gananciosas
Em nome do progresso
Poluem os rios, devastam florestas
Estragam alimentos, infertilizam a terra
Tornando-a estéril, abusam dos agentes
químicos
Contaminando o próprio ar que respiram
O ingerido não é saudável
O corpo sofre, as doenças atacam
O ambiente é pesado, os olhos ardem
Respirar torna-se difícil
O globo está quente, os polos derretendo
Infelizmente nem assim
Os interesses se voltam para o bem estar
Eles são vorazes,
destruidores
O lucro é o principal fator
Exterminam o ser
vivente
A água como vida,
é impura, doente
Chuva ácida
A natureza pedindo ajuda
Ajuda para sobreviver

Por Antônio Furtado

EM FUNÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA, A
REUNIÃO DOS APOSENTADOS, MOMENTANEAMENTE
SERÁ REALIZADA POR VÍDEO CONFERÊNCIA.
NÃO PERCA!

PAUSA PARA
AS RAPIDINHAS
MORTES DOBRARÃO

“Se todos pegarem de uma vez, vão
morrer sem chegar a uma UTI. O isolamento é uma questão ética, moral e de
humanidade”.
Por Oswaldo Tanaka, diretor da Faculdade de Saúde Pública da USP

NAS SOMBRAS, O MAL
AVANÇAS

Na calada da noite, na segunda semanda de maio, o governo conta com
a distração provocada pela crise na
saúde para avançar com projeto de reduzir direitos e legitimar a privatização
da Petrobrás.

PADEMIA É APENAS UM
RESFRIADINHO

Sobe o número de petroleiros mortos
em plataformas petroleiras, divulga Anvisa.

NOVOS ESTUDOS DA UFRJ
Revelado no dia 17 de maio, estudos da
UFRJ afirmam que anticorpos não garantem imunidade contra o coronavírus.

SANATÓRIO

Bolsonaro afastou todos os ministros
que ousaram questionar seus desmandos.
Sobraram apenas lunáticos, oportunistas e
generais que toparam o papel de cúnplices.

MAFALDA
EM TEMPO
DE PADEMIA

CARRINHO MAIS CHEIO

Em casa, famílias cozinham mais
e fazem compras 22% maiores nos
supermercados.

NA CONTRAMÃO

Em Belém, o prefeito tira as domésticas do ‘lockdown’. Em Brasília, lobistas cobram a volta da
produção. Em SP, um bilionário
garante: “O Brasil está bem”.

COVID-19

De sete bairros cariocas com mais
mortes por COVID-19, cinco ficam
na Zono Oeste: Campo Grande, Bangu, Barra, Realengo e Santa Cruz. O
outros são Copacabana e Tijuca.

PETROBRÁS

Empresa registrou prejuízo de R$
48,523 bilhões no primeiro trimestre
desse ano, segundo a grande mídia
divulgou em maio. Justificativa para
praticar a privatização e interrupção
da produção de 62 plataformas em
águas rasas.

PARA DETER O CORONAVÍRUS NO BRASIL

Fora Bolsonaro e Mourão! Quarentena geral, já!

O PAÍS E CASOS DE
COVID-19

Com 21048 mortes registradas
pela OMS em 24/05, Brasil rapidamente se aproxima de Espanha
(28678) e França (28281).

CRÔNICA

ENFRENTAR O CORONAVÍRUS

É SABER ESPERAR PARA
DAR AQUELE ABRAÇO...
Não vemos a hora de voltar ao normal, assim
como eu, você e o mundo. Mas, voltar para onde
mesmo: dar aquele abraço gostoso no neto e na
neta, ir até a casa dos filhos, nem que seja para
ouvir que está magra demais, trabalhando demais, solteira demais...hahaha.
Daí, lembra que em outros tempos, não aparecia para ver amigas pelo menos dois meses e que
quando elas telefonavam, aff, só respondia “ahã”,
doida para desligar.
Saudade de voltar a jantar fora, naquele restaurante que ama e cujo o garçom conhece todos os seus gostos e manias.
Mas, não conseguem lembrar as tantas conversas interessantes que tiveram com casais amigos ou apenas com as amigas, antes da pandemia, porque estavam superdistraídos à mesa, no
celular.
Daí, se lembra de quantas vezes perdeu a
chance de dar um pulo na lanchonete da esquina e jogar 15 minutos de conversa fora na companhia daquele cafezinho; perdeu a chance de
colocar o neto para dormir, algo agora tão banal
e tão irreal.
Ora, voltar a um tempo em que as pessoas podiam caminhar pelas ruas sem paranoia, as crianças podiam ir às escolas... Será que esse tempo
um dia existiu?

VITAMINA

NATURAL
Aposentados, aposentadas e pensionistas, quando
se fala em imunidade, muita
gente logo corre à farmácia
para procurar, pelo menos,
um frasquinho de vitamina
C. Não é verdade? Tudo para
dar aquele gás. Mas, será
mesmo necessário?
Na verdade, não é preciso
gastar dinheiro com suplementação se você pode ter
o nutriente na dieta. Cerca
de 400ml de suco de laranja,
por exemplo, por dia, equivale a dois copos, o que já
são suficientes para suprir as
200mg de vitamina de que
o organismo precisa. Além
de outras fontes de vitamina
C como o caju, a acerola e o
limão.
O mesmo acontece com
o zinco, outro mineral importante no sistema imunológico.
Em vez de gastar com pílulas, opte por castanhas, nozes, e sementes, como chia,
abóbora e girassol. Inclua
na salada ou no arroz e verá
como vale a pena.

A vida é mesmo uma loucura. Um lugar para
onde queremos voltar é , muitas vezes, aquele do
qual sonhávamos escapar.
Tomara que os novos tempos, que todo mundo diz que vão chegar, não sejam só feito de máscaras e álcool gel. Seja, sobretudo de uma verdadeira revolução, íntima e grandiosa, contra a
desigualdade social, contra a indiferença, que sejamos levados para um futuro mais humanitário.
*Uma adaptação da crônica de Bruno Astuto

Fonte: O Globo

APOSENTADO PRESENTE

PROGRAMA 497
28/04/2020

Nesta edição do programa “Aposentado,
Presente!”, gravado em estúdio virtual durante
a pandemia, a convocação da próxima
reunião dos aposentados e pensionistas por
videoconferência no dia 05 de maio e a análise
do momento atual com a médica do trabalho,
Lilian Alves, que é funcionária do SindipetroRJ. Apresentação do diretor Roberto Ribeiro
com participação especial do diretor do setor
Privado Antonio Furtado.

PROGRAMA 498
05/05/2020

O programa desta semana aborda AMS e
COVID-19 com a participação do secretáriogeral da FNP, Adaedson Costa, e da médica
do Trabalho, Lilian Alves Vieira. Participação
especial do diretor do setor Privado, Antonio
Furtado e apresentação do diretor de
Aposentados e Pensionistas do Sindipetro-RJ,
também diretor na FNP, Roberto Ribeiro.

PROGRAMA 499
12/05/2020

A Assistêcia Multidisciplinar de Saúde (AMS)
foi o principal tema deste programa com
apresentação do diretor da secretaria de
Aposentados e Pensionistas, Roberto Ribeiro,
também da FNP e da FAAPERJ, e do diretor do
Setor Privado, Antonio Furtado.

PROGRAMA 500
19/05/2020

O diretor de Aposentados e Pensionistas do
Sindipetro-RJ, Roberto Ribeiro, também da
FNP e da FAAPERJ, recebeu no estúdio virtual
Antonio Furtado e a médica do Trabalho, Lilian
Alves Vieira, do Sindicato, para falar sobre
coronavírus e informes em geral.

PARA OUVIR O PROGRAMA
Para ouvir o Programa APOSENTADO PRESENTE, pela web radio petroleira, todas terças-feiras ao vivo dás 18h30 às 19h00, através do
Computador ou Celular.
1- Acessar pelo Google: Sindipetro-RJ;
2- Clicar em cima da palavra SITE;
3- Vai para baixo, até a palavra RÁDIO PETROLEIRA, clique em cima;
4- Aparecem abaixo tarjas pretas. Clique na
segunda onde tem uma seta para iniciar o
som do programa.
Todos os programas estarão disponíveis no
Histórico da Rádio Petroleira e- no Spotify.

DICAS DE SAÚDE
FORMAS DE AJUDAR AS
PESSOAS IDOSAS QUE VIVEM SOZINHAS
Ajude no controle da saúde delas e a verificar a presença de sintomas, de preferência por telefone
para diminuir o risco de transmissão.
Se realizar uma visita, mantenha
distância de pelo menos 1 metro e
evite o contato físico.
Compre alimentos, medicamentos e outros insumos necessários para elas.
Assegure-se de que tenham um
estoque de medicamentos regulares para ao menos 1 mês.
Ajudem-nas a estar em contato
com médicos, vizinhos, amigos e
familiares por meio virtual.
Evite fumar. O hábito danifica
os pulmões e outras partes do corpo. Além disso, aumenta o risco de
desenvolvimento da forma grave
da COVID-19.

REUNIÃO DOS
APOSENTADOS
Temporariamente e por medida
de segurança, as reuniões dos aposentados estão sendo realzidas de 15
em 15 dias, por vídeo conferência.
Para participar, os interessados
precisam aceitar o conviete enviado
pelo WhatsApp, via link. Não perca! A
sua participação é muito importante.
Veja as datas:
02/06 e 16/06 - às 14H, RJ;
03/06 - às 14H, Angra; e
07/05 - às 14H, Manguinhos.
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