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BENEFÍCIO FARMÁCIA

FUP cobra regularização do reembolso
ou a suspensão do desconto mensal
Em reunião da Comissão de AMS na
sexta-feira (17/02), os representantes da FUP cobraram a resolução de
diversos problemas já apresentados
aos representantes da Petrobrás, em
relação à administração da AMS, que
atualmente está entregue à empresa
Conectemed, e ao pagamento do reembolso do Benefício Farmácia – BF.
Os principais transtornos enfrentados pelos beneﬁciários são o descredenciamento de diversos proﬁssionais
e estabelecimentos de saúde, diﬁculdades para autorização de exames, demora na aprovação dos procedimentos
e obstáculos para a solicitação de reembolso do BF.
Ao divulgarem os dados sobre os
custos e o custeio da AMS, os representantes da Petrobrás apresentaram
números que deixaram sérias dúvidas,
principalmente, quanto aos valores arrecadados e pagos no BF. Nesse sentido, os representantes da FUP enfatizaram e cobraram a regularização do
pagamento do reembolso do BF.
O sistema de informática, criado
para agilizar esse reembolso, continua
ineﬁciente, prejudicando a todos os que
precisam do pagamento desses medi-

PLANO PETROS

camentos, principalmente os doentes
crônicos. Enquanto isso, a empresa
mantém o desconto mensal, gerando
a desconﬁança de que essa questão não
é apenas incompetência e, sim, uma
forma proposital de diminuir os valores que são pagos de reembolso. Desta
maneira, os dirigentes da FUP deixaram
claro que é preciso regularizar esse sistema, caso contrário, a empresa deverá
interromper o desconto mensal do BF.
Todos esses problemas, na gestão
do Programa da AMS, ferem expressamente as cláusula 49, 50, 53 e 61 do
ACT e precisam ser resolvidos o quanto antes, já que estão causando uma
série de transtornos aos empregados,
aposentados e pensionistas do Sistema Petrobras e seus familiares, muitas
vezes, inviabilizando a utilização desse
benefício.
Quanto ao contrato de terceirização da administração da AMS, que,
como a FUP havia alertado, só trouxe problemas, os representantes da
Petrobrás insistem em dizer que a
empresa Conectemed vai regularizar
esses problemas até maio deste ano.
Assim, para acompanhar a execução
do plano de ações que a Conectmed
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está fazendo para solucionar os problemas, a Petrobrás aﬁrmou que irá,
nos dias 7 e 8 de março, à sede da empresa em Barueri-SP. Os membros da
FUP solicitaram a participação de dois
representantes nessa visita. No entanto, esse pedido ainda será avaliado
pelos gestores da estatal.
Devido às demandas não atendidas e à ausência de soluções imediatas para os problemas vividos pelos

usuários do BF, os representantes da
FUP reforçaram a proposta, que já
haviam apresentado na reunião anterior da Comissão, de reestruturação do
atual modelo de gestão do Benefício
Farmácia. Porém, na reunião desta
sexta, 17, os representantes da Petrobrás não deram respostas e, mais uma
vez, se comprometeram a analisá-las
e respondê-las na próxima reunião da
Comissão, no dia 10 de março.

CARAVANA DA INFORMAÇÃO
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FUP garante pagamento do reajuste
dos aposentados e pensionistas
A FUP e seus Sindicatos ﬁliados assinaram no dia 31/01, o Termo Aditivo
do atual Acordo Coletivo, garantindo
para todos os trabalhadores da ativa
do Sistema Petrobras e para os aposentados e pensionistas (assistidos) do
Plano PETROS, que não repactuaram,
o reajuste de 8,57 %, retroativo a setembro de 2016.
Entretanto, até o dia 15/02, os assistidos do Plano PETROS, que não
repactuaram, ainda não haviam recebido o seu reajuste.
Devido a esse atraso a Direção da
FUP cobrou da Petrobras, o envio
imediato da nova tabela salarial para
a PETROS para que a nossa Fundação
pudesse pagar o reajuste e os valores
retroativos desses companheir@s.
Os representantes da Petrobras
informaram que não enviaram a nova

tabela salarial porque quatro Sindicatos ainda não tinham assinado o Termo Aditivo do ACT.
Sem essa nova tabela a PETROS
não podia processar a folha com o reajuste dos assistidos do Plano PETROS.
A Direção da FUP não aceitou essa
desculpa e cobrou que a Petrobras enviasse de imediato a nova tabela, para
a PETROS, já que todos os Sindicatos
ﬁliados a FUP já tinham assinado o
Termo Aditivo e porque esses Sindicatos representam a grande maioria
dos aposentados e pensionistas do
Sistema Petrobras.
Além do mais não seria justo que
por causa de uma minoria, a maioria
dos aposentados e pensionistas fosse
prejudicada.
Devido à cobrança, a Petrobras enviou na terça (15/02), a nova tabela para

a PETROS, o que garantiu, no dia 24/02,
o pagamento dos benefícios reajustados, com os seus respectivos valores
retroativos, para todos os aposentados

e pensionistas que não repactuaram.
Uma boa notícia para todos os
assistidos do Plano PETROS que não
repactuaram.

IMPOSTO DE RENDA

Petros envia declaração anual para
os assistidos sem os gastos com AMS
A Petros, esse ano, diferente dos anos
anteriores, ao enviar aos participantes
e assistidos do Plano Petros e Plano Petros 2 o informe de rendimento para a
declaração anual do imposto de renda,
não incluiu os dados de gastos com o
plano de saúde.
O Sindipetro Bahia e o conselheiro
deliberativo eleito da Petros, Paulo César Martin, entraram em contato com
a Fundação, que explicou que há algum tempo existe uma legislação que
determina que a responsabilidade pelo
envio destas informações é da titular
do plano, nesse caso a Petrobrás.
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Em contato com o RH da Petrobrás,
foi comunicado ao sindicato que os informes serão enviados para as residências dos participantes e assistidos até o
ﬁnal do mês de março.
Quem não quiser aguardar, pode
procurar o Posto Avançado da AMS,
nas unidades da Petrobrás.
O Sindipetro Bahia entende que
apesar da direção da Petros estar cumprindo a legislação, tanto a Petros como
a Petrobras erram ao não divulgar antecipadamente que haveria essa mudança o que vem causando transtornos
para os aposentados e pensionistas.
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SEMPRE NA LUTA

Categoria e sindicato-trabalho
conjunto rende bons frutos

Esse é o time dos aposentados e pensionistas que durante três anos de
mandato esteve à serviço da categoria.
É muito bom constatar o comprometimento e a dedicação desses companheiros e companheiras para atender
às diversas demandas da categoria, o
que prova que, cada vez mais, que os
aposentados se aposentam nas em-

SINDICATO

Conheça os
aposentados
e pensionistas
da Direção do
Sindipetro Bahia
e os avanços que
eles ajudaram a
conquistar para
a categoria
presas do Sistema Petrobras mas não
se aposentam da luta e, juntamente
com as pensionistas, permanecem em
atividade ajudando a Direção do Sindicato a defender os direitos da categoria.
Os aposentados e pensionistas

 O Acordo Coletivo de Trabalho (ACT- 2015-2017), que trouxe
ganhos diretos e indiretos;
 O pagamento dos níveis (2004, 2005 e 2006), beneﬁciando 17.656
aposentados e pensionistas que ﬁzeram o acordo administrativo,
10.460 que ﬁzeram o acordo judicial e e mais de 4.500 associados
que já estão recebendo o seu pagamento na justiça.
 A manutenção do Novo Benefício Farmácia, apesar de todos os
problemas que enfrentamos para garantir esse direito;
 A continuidade do novo PASA - Programa de Assistência a Saúde
do Aposentado, que garante o acompanhamento da saúde do
beneﬁciário;
 A ampliação da cobertura do Plano 28 para até 33 anos;
 A continuidade do fornecimento mensal de Glicoﬁtas;
 O Auxílio Cuidador;
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que dedicaram seu tempo em prol da
categoria colhem agora bons frutos,
que são as conquistas da direção do
Sindipetro Bahia, resultado de muita
luta e perseverança. Ao participar de
assembleias, mobilizações e atividades na Bahia e em outros estados,

esse segmento da categoria petroleira
contribuiu, e muito, para garantir o que
temos hoje.
Confira abaixo um balanço das
conquistas e do trabalho da direção
do Sindipetro Bahia, em conjunto
com os aposentados e pensionistas:

 A realizacao de excursões para: Caldas de Cipó, Paulo Afonso,
passeios Culturais nas cidades históricas de Cachoeira, viagem
para Aracaju e Fortaleza onde os aposentados e pensionistas
de Salvador e do interior puderam desfrutar de excelentes
experiências, momentos de lazer e cultural, atendendo
aproximadamente 190 aposentados e pensionistas e seus
dependentes.
 A realização de reuniões mensais com @s aposentad@s
e pensionistas, em diversos bairros de Salvador e Região
Metropolitana (Lauro de Freitas) e também em todas as
subsedes, num total de 20 reuniões em diferentes localidades,
sendo 10 reuniões a cada mês, que passou a ser conhecida como
CARAVANA DA INFORMAÇÃO, melhorando cada vez mais o
relacionamento do sindicato com esses companheir@s.
 Assuntos das reuniões: AMS, Benefício Farmácia, Acordo
Coletivo, Níveis 2004, 2005 e 2006.
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Caravana da
informação

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO MÊS DE MARÇO 2017
DATA

SINDICATO

Catu

Salvador

HORA

CIDADE

LOCAL

Terça: 14/03

10 horas

Candeias

Subsede do Sindiquímica-BA

Quarta: 15/03

10 horas

Salvador

CEPE – Stella Mares

Quinta: 16/03

10 horas

São Sebastião

Subsede do Sindipetro-BA

Sexta: 17/03

10 horas

Salvador

CEPE 2004

Sábado: 18/03

10 horas

Salvador

Vila Prime Cerimonial – Ribeira

Terça: 21/03

10 horas

Alagoinhas

Hotel Plaza – Centro

Quarta: 22/03

10 horas

Salvador

Sede do Sindipetro Bahia

Quinta: 23/03

10 horas

Catu

Subsede do Sindipetro Bahia

Sexta: 24/03

10 horas

Feira Santana

Subsede do Sindipetro Bahia

Sábado: 25/03

10 horas

Salvador

Mousa Eventos – Liberdade

* Assuntos das reuniões: Benefício Farmácia, Acordo Coletivo, Níveis 2004, 2005 e 2006 e Imposto de Renda

FAÇA PARTE DA REDE DE WHATSAPP
DO SINDIPETRO BAHIA VOCÊ TAMBÉM
Adicione o número (71) 99924-2999
na agenda do seu celular com o
nome Sindipetro Bahia.

1

2

Depois envie uma mensagem para o número do Sindipetro que você adicionou
no Whatsapp. Informe o seu nome e o da cidade onde reside, não se esqueça de
colocar o código da cidade. Caso more em Salvador, indique o nome do bairro.

OBSERVAÇÃO
Muitos aposentados e pensionistas, tanto em Salvador como de
cidades do interior, já foram cadastrados e receberam informações
e o convite para as reuniões com o Conselheiro Deliberativo eleito
da Petros, Paulo César e os demais diretores e assessores do
Sindicato. Portanto, quem já recebeu o convite e participou da
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Jornal dos Trabalhadores Aposentados
e Pensionistas do Sistema Petrobrás
Sindipetro Bahia
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caravana da informação, não precisa fazer o cadastramento.
Quem ainda não teve nenhum contato através do Whatsapp
do Sindipetro Bahia, adicione o número (71) 99924-2999 na
agenda do celular e passe a fazer parte dessa rede de comunicação
direta entre você e o sindicato.

Rua Boulevard América 55, Jardim Baiano, SSA/BA,
CEP 40050-320 – Tel.: 71 3034-9313
E-mail: imprensa@sindipetroba.org.br
Site: www.sindipetroba.org.br
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