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ELEIÇÕES NA PETROS

Conheça os candidatos apoiados
pela FUP e Sindipetro Bahia
A categoria pode participar de mais uma eleição para os conselhos deliberativo e fiscal da Petros.
O mandato dos eleitos será de quatro anos e a votação será realizada de 12 a 26 de junho. Todos os
participantes ativos e assistidos da Petros poderão votar pela internet, no Portal Petros, ou por telefone

Conselho Deliberativo
Dupla

47

RAFAEL CRESPO
e ANDRÉ ARAÚJO

Em defesa dos participantes
e assistidos da Petros, por
uma maior transparência nos
investimentos e por uma gestão
mais próxima e participativa com
aqueles que são os beneficiários
finais do fundo de pensão.

Conselho Fiscal
Dupla

51

ARTHUR FERRARI
e MAIA

Fiscalizar e questionar os atos
administrativos, os controles internos
e os pareceres das demonstrações
contábeis. Buscar minimizar os riscos
e propor soluções consistentes na
administração financeira da Fundação
e dos seus Planos, atuando com
transparência e prestando contas.

VI CONGRESSO

Rafael Crespo, Empregado da Petrobrás
lotado em Macaé desde 2006, sempre
atuando na área de fiscalização e auditoria de
contratos. Tendo diversas especializações na
área da previdência complementar, como governança
corporativa, Comunicação, Investimentos e Gestão
baseada em riscos, controles internos e auditoria,
além de estar em certificação pelo ICSS (Instituto de
Certificação dos Profissionais de Seguridade Social).
Com ampla experiência em negociações corporativas, aos
30 anos de idade, atua em defesa dos petroleiros tanto
dentro da corporação, quanto no âmbito institucional.

André Araújo, 40 anos, é bacharel em Direito,
Advogado inscrito na OAB-BA, pós-graduando
em Direito Civil e atualmente cursando Ciências
Sociais na UFBA. Ingressou na Petrobras em
2004 como Inspetor de Segurança Interna. Em 2011
ingressou na direção do Sindicato dos Petroleiros do
Estado da Bahia, onde assumiu o Setor Jurídico a partir
de 2014 é responsável pelo Setor Financeiro. Participou
do Curso de Previdência Complementar ministrado pela
AEPET e tem buscado especialização na área de Direito
Previdenciário objetivando melhorar a atuação em
defesa dos direitos dos participantes da Petros.

Arthur Ferrari, Técnico de Suprimentos de
Bens & Serviços Sênior, 34 anos Petrobrás,
graduado em Administração de Empresas
1996, Consultant Material Management
SAP certificate ID1709905 2003, Pós Graduado em
Engenharia e Gestão de Processos de Negócios, UFRJ/
COPPE2008, MBA Gestão Financeira, Controladoria e
Auditoria, FGV/RJ, 2010. Admissão na Petrobrás como
eletricista embarcado UN-BC, e TABG durante 10 anos.
Ex-consultor e coordenador de inúmeros projetos de
implantação de sistemas integrados de negócio no
Brasil e no exterior durante 22 anos. 894 h de docência
na UP-RJ e PESA-AR. Orgulho de ser Petrobrás.

Maia, Técnico em Química, formado na
Escola Técnica Federal de Pelotas, ingressou
na PETROBRÁS em 1988, como Técnico
de operação. Formado em Tecnólogo
em Gestão Financeira e Extensão em Previdência
Complementar, na Universidade Positivo – Curitiba/
PR. Atual Presidente do Sindipetro-RS, em
terceiro mandato, tendo sido Diretor Financeiro
entre 2005 e 2008. Diretor da FUP desde 2014.
Representante eleito pelos trabalhadores para o
Conselho de Administração da Refap S.A. no período
da reincorporação à Petrobrás, após a desastrosa
política de privatização de FHC.
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Nos dias 27 e 28 de maio, categoria debate
política e pauta de reivindicações.

BENEFÍCIO FARMÁCIA
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Saiba quais os procedimentos para 			
agilizar o reembolso
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SAÚDE

O PASA é um direito seu. Use-o!
Prevenir sempre é o melhor remédio.
Essa frase bastante conhecida e divulgada na área médica, define bem
o que representa o PASA- Programa
de Avaliação da Saúde do Aposentado- que visa, através de uma avaliação médica, detectar doenças em fase
precoce.
O PASA pode ser utilizado por
aposentados de qualquer idade ou
pensionistas que tenham mais de
60 anos. A avaliação médica pode ser
feita uma vez ao ano. Para isto basta
se encaminhar ao centro de saúde referenciado, a clínica Clivale, localizada
no shopping da Bahia, em Salvador, e
agendar uma consulta médica PASA.
Os exames solicitados pelo médico
devem ser feitos no próprio centro
de saúde
As consultas e exames, que fazem
parte do PASA, não terão custo para
o beneficiário, desde que sejam realizados em até 90 dias. Caso contrário,
haverá participação financeira do beneficiário conforme tabela de Pequeno Risco. É importante frisar também
que qualquer procedimento, consulta
ou exame não previstos no pacote
PASA também terão participação financeira do beneficiário.
O Conselheiro Deliberativo eleito da
Petros, Paulo César Martin (PC), chama a atenção para a importância deste
segmento da categoria utilizar o PASA.
Ele lembra que “esta foi uma conquista
da FUP e seus sindicatos filiados, para
que os aposentados e pensionistas
continuem a ter direito ao exame periódico gratuito, mesmo não estando na
ativa. É um cuidado com a saúde para
que possamos evitar futuras doenças e
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garantir uma melhor qualidade de vida
para todos e todas”.
PC também ressalta que “se a cate-

goria não utilizar o PASA, o programa
corre risco de ser suspenso, principalmente neste momento crítico que o

país vive, onde a principal pauta dos
políticos e patrões é a retirada de direitos, inclusive no Sistema Petrobrás”.

Endereço para agendamento:
Shopping da Bahia – Av. Tancredo Neves, 148/3º piso
CLIVALE

Agendamento: (71) 2102-3359
Horário de funcionamento ampliado: 2ª a 6ª,		
de 7h às 21h e Sábado de 7h às 19h

Exames e consultas previstos no pacote PASA:
 Consulta clínica
PASA
MASCULINO

 Exames laboratoriais de rotina: hemograma, bioquímica, colesterol total e frações,
ácido úrico, glicemia, hemoglobina glicosilada, EAS, PSA total, fração livre (acima de
50 anos), sangue oculto nas fezes -método imunocromatográfico (acima de 50 anos)
 Avaliação cardiológica com teste ergométrico e ecocardiograma (quando indicado)
 Consulta urologista (quando indicado)
 Consulta de retorno com o clínico
 Consulta Clínica

PASA
FEMININO
(ATÉ 50 ANOS)

 Exames laboratoriais de rotina: hemograma, bioquímica, colesterol total e frações,
ácido úrico, glicemia, hemoglobina glicosilada, EAS
 Avaliação cardiológica com teste ergométrico e ecocardiograma (quando indicado).
 Consulta ginecologista (quando indicado) + Colpocitológico (preventivo)
 Consulta de retorno com o clínico
 Consulta Clínica

PASA
FEMININO
(ACIMA DE
50 ANOS)

 Exames laboratoriais de rotina: hemograma, bioquímica, colesterol total e frações,
ácido úrico, glicemia, hemoglobina glicosilada, EAS, mamografia bilateral, sangue
oculto nas fezes método imunocromatográfico
 Avaliação cardiológica com teste ergométrico e ecocardiograma (quando indicado).
Consulta ginecologista (quando indicado) + Colpocitológico (preventivo)
 Consulta de retorno com o clínico

IMPORTANTE: O PASA contempla apenas os procedimentos de Pequeno Risco (consultas e
exames), não estão incluídos atendimentos de odontologia nem tratamentos complementares.
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NOVA DIRETORIA

Conheça os aposentad@s que fazem
parte da nova direção do Sindipetro
A Nova diretoria do Sindipetro Bahia
eleita para o triênio 2017- 2020, tomará posse no dia 16 de julho. Como já
divulgamos no Petrolino 48, a participação dos aposentados e pensionistas
foi decisiva para a vitória da Chapa 1
- Mais Renovação, Experiência e Luta.
A nova diretoria tem pressa para
dar continuidade à luta em defesa
dos direitos deste segmento da categoria e ressalta que toda ajuda é bem
vinda, desta forma conclama a todos
e todas a participar das atividades do
sindicato e fazer uma visita à nossa
entidade.
Apresentamos para vocês @s aposentad @s que fazem parte da nova
direção do Sindipetro, assim como relembramos os nomes dos diretores que
já pertencem ao quadro do sindicato.

NOVOS DIRETORES

Paulo Landulfo
APOSENTADO SALVADOR

Ariosvaldo Lima
dos Santos

Marise Costa Sansão
APOSENTADA SALVADOR

Anita Maria Fonseca
da Silva
APOSENTADA SALVADOR

APOSENTADO CATU

APOSENTAD@S QUE FORAM REELEITOS
Agnaldo dos Anjos
Antônio Barreiros
Antônio Vieira do nascimento
Climério Chaves Reis
Francisco Ramos da Rocha
Gilberto Silva

Gilson Cunha Sampaio
João Marcos Pereira
João Oscar Silva
Lindice Lêda
Moisés Rocha
Pedro Batista Barbosa

Roque Sotero dos Santos
Sinvaldo Silva Costa
Ubiraney Ribeiro Porto

VI CONGRESSO D@S PETROLEIR@S

Petroleiros debatem o
golpe e suas consequências
para os trabalhadores
O VI Congresso dos Petroleiros da
Bahia, cujo tema é “Em tempo de
Golpe, Resistência, Unidade e Luta”
vai acontecer nos dias 27 e 28 de maio,
no Hotel Sol Bahia Atlântico, em Patamares.
As inscrições para delegados foram
realizadas no período de 17/04 a 05/05,
enquanto o prazo para inscrição das

teses foi encerrado no dia 12/05.
Durante dois dias os delegados e
delegadas vão participar de mesas
de debate com os temas “A lava jato,
o desmonte do Sistema Petrobrás e
as consequências políticas e econômicas para o povo brasileiro”; “Gênero, sexualidade e direitos” e “Setor
Privado”.

VI CONGRESSO
D@S PETROLEIR@S

Em tempos
de golpe,
Resistência,
Unidade e Luta!

HOTEL SOL BAHIA ATLÂNTICO, PATAMARES

Os aposentados e pensionistas
também terão a oportunidade de debaterem assuntos de interesse desse
segmento, fazendo propostas que
serão encaminhadas ao Congresso da
FUP como sugestões para a pauta de
reivindicações, que será entregue à direção da Petrobrás.
No domingo, 28/05, acontecem

e
maio

duas assembleias gerais ordinárias.
A primeira, às 14h30, para escolha do
novo Conselho Fiscal da entidade e a
segunda, às 15h30, para apreciação e
deliberação da prestação de contas do
Sindipetro, no período de 1 de janeiro a
31 de dezembro de 2016 e também deliberar sobre planejamento orçamentário do sindicato no ano de 2017.
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BENEFÍCIO FARMÁCIA

O que fazer para agilizar e garantir o reembolso
Para agilizar e garantir o atendimento, o associado		
deve estar atento aos seguintes procedimentos:
SINDICATO

Para atender cada vez melhor ao associado, a diretoria do Sindipetro Bahia
está oferecendo, há cerca de oito meses, um serviço para solicitação de reembolso do benefício farmácia.
Foram contratadas duas prestadoras de serviços que permanecem na
entidade sindical, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
São realizados uma média de 20
atendimentos por dia e as fichas começam a ser distribuídas a partir das 7h.
Para atender a todos que comparecem
ao sindicato, cada atendimento tem no
máximo 1 hora e meia de duração, desta forma, aqueles que necessitam fazer
uma grande quantidade de solicitação
de reembolso vão precisar comparecer
mais de um dia ao sindicato para que o
serviço seja finalizado.
De acordo com as atendentes a
demora se dá muitas vezes devido a
problemas na documentação apresentada, o que além de dificultar o atendi-

mento, gera pendências na AMS.
Após a solicitação do reembolso,
o sindicato orienta aos associados
para que fiquem atentos à sua caixa
de entrada de email, pois em caso de
alguma pendência, a AMS encaminha
a correspondência eletrônica diretamente ao associado, informando qual
a solicitação que está com problema
de acordo com o número de protocolo (que é gerado separadamente para
cada solicitação emitida). Esse número
serve também para saber a data do pagamento do reembolso. Para isso basta ligar para 08002872267 e informar o
número do protocolo.

Caravana da
informação

 Informar o endereço do email (se não tiver será criado um no
momento do cadastramento para solicitação do reembolso, assim
como a senha do endereço eletrônico)
 Apresentar cupom fiscal (legível) ou cópia impressa da nota fiscal
eletrônica referente ás despesas com aquisição do medicamento
(devem conter: nome do estabelecimento/instituição; o número do
CNPJ; data de compra; o valor da compra; quantidade adquirida; o
nome comercial do produto; o número da nota fiscal e demais itens
exigidos pela legislação vigente)
 Receita médica ou odontológica dentro do prazo de validade com
CRM/CRO do profissional (legível) e dentro do prazo de validade
estipulado. A data da receita é item obrigatório e não poderá ser
posterior à data da compra.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO MÊS DE MAIO 2017
DATA

SINDICATO

Salvador

São Sebastião do Passé

 Trazer carteira da AMS

HORA

CIDADE

LOCAL

Terça: 16/05

10 horas

Candeias

Subsede do Sindiquímica Bahia

Quarta: 17/05

10 horas

Salvador

CEPE – Stella Mares

Quinta: 1805

10 horas

São Sebastião

Subsede do Sindipetro Bahia

Sexta- 19/05

10 horas

Salvador

CEPE 2004

Sábado: 20/05

10 horas

Salvador

Vila Prime Cerimonial – Ribeira

Segunda: 22/05

10 horas

Salvador

Sede do Sindipetro Bahia

Terça: 23/05

10 horas

Alagoinhas

Hotel Plaza – Centro

Quarta: 24/05

10 horas

Catu

Subsede do Sindipetro Bahia

Quinta: 25/05

10 horas

Feira Santana

Subsede do Sindipetro Bahia

Sexta: 26/05

10 horas

Salvador

Mousa Eventos – Liberdade

* Assuntos das reuniões: eleições da Petros; prestação de contas do Sindipetro Bahia do ano de
2016; mudanças no benefício farmácia; problemas no atendimento da AMS; PL-83 e resultado
das eleições do Sindipetro.

