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ELEIÇÕES NA PETROS

Apenas 13% dos participantes
votaram para os Conselhos da Petros

BENEFÍCIO FARMÁCIA

DIGITE
A SENHA

DRAGANA_GORDIC

Com uma das mais baixas participações dos eleitores, terminou na segunda (26\06), o processo eleitoral
para escolha dos representantes dos
trabalhadores nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Petros. A votação foi
encerrada às 17h e logo em seguida,
iniciada a apuração.
Dos 140.898 participantes e assistidos da Petros, 19.109 votaram para
os Conselhos da Fundação, ou seja,
apenas 13,56% dos eleitores. Nas últimas eleições, a média de participação
foi de 19%.
Com 497 votos de diferença para
a chapa apoiada pela FUP e por seus
sindicatos, a dupla Ronaldo Tedesco e
Marcos André venceu a eleição para
a vaga do Conselho Deliberativo. Eles
obtiveram 5.913 votos, contra 5.416
votos conquistados pelos petroleiros
Rafael Crespo e André Araújo, que ficaram em segundo lugar.
Seis duplas disputaram a eleição
para o Conselho Deliberativo, que
contou com a participação de pouco
mais de 19 mil eleitores. Foram re-

gistrados 331 votos em branco e 191
votos nulos.
No Conselho Fiscal, a dupla vencedora foi Vânia Mattos e Cardoso, com
6.577 votos obtidos, enquanto a chapa
apoiada pela FUP e por seus sindicatos, Arthur Ferrari e Maia, conquistou
6.456 votos. Uma diferença de apenas
121 votos. Ao todo, três duplas dispu-
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Petrobrás faz proposta de mudança nas regras:
confira e saiba a posição da FUP e sindicatos

taram a eleição, que registrou 517 votos brancos e 246 nulos.

PROBLEMAS NA VOTAÇÃO
Segundo o Conselheiro Deliberativo
eleito, Paulo César Martin, em todo
o país os participantes e assistidos
da Petros reclamaram de dificuldades para votar por telefone. “Temos
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milhares de casos de petroleiros que
não receberam a senha pelos Correios e também não conseguiram
obter a segunda via por telefone,
devido ao congestionamento das
linhas da Petros”, afirmou. Para ele,
esse e outros problemas impediram
muitos participantes e assistidos de
votarem.
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Sindipetro vai acionar justiça para defender 		
o direito de voto dos assistidos

APOSENTADOS
E PENSIONISTAS

nº51 | Julho 2017

2

PRIVATIZAR FAZ MAL AO BRASIL

Barrar a privatização da Petrobrás
é o eixo central do 17º Confup
A campanha “Privatizar faz Mal ao
Brasil”, que marcou a luta dos petroleiros no governo FHC contra a entrega da Petrobrás e de outras estatais
brasileiras, foi resgatada pela FUP e
será tema do seu 17º Congresso. Cerca de 400 trabalhadores participarão
do evento, que será realizado entre os
dias 03 e 06 de agosto, em Salvador,
na Bahia.
O Congresso acontece em um
momento de grandes desafios para
a classe trabalhadora e, em especial,
para os petroleiros que enfrentam o
maior ataque da história da categoria.
Além da privatização que atinge todo
o Sistema Petrobrás, os trabalhadores
lutam contra o desmonte de direitos
e o fechamento de postos de trabalho, que coloca em risco a vida não só
dos petroleiros, como das populações
que vivem nos entornos das unidades
operacionais.
“Privatizar faz Mal ao BRasil” foi o
mote de resistência usado pela categoria no início dos anos 2000, quando
Pedro Parente, então ministro de FHC
e integrante do Conselho de Administração da Petrobrás, iniciou o processo

de privatização das refinarias, alienando 30% da Refap para a multinacional
Repsol, em uma negociata que causou
prejuízos de mais de US$ 2 bilhões à
companhia.
Nessa mesma época, ele também
aprovou a mudança de nome da Petrobrás para Petrobrax e uma série de
outras medidas que tinham por objetivo o sucateamento da empresa para
facilitar a sua privatização. Hoje, Parente corre contra o tempo para concluir o
que não terminou no passado: vender
toda a estatal , das subsidiárias, aos
campos de petróleo e refinarias.
Por isso, o 17º Confup será um Congresso decisivo para os petroleiros,
com debates políticos fundamentais
e discussões de estratégias para enfrentar os desafios da atual conjuntura, tanto no campo das lutas sociais,
quanto nas questões relacionadas ao
setor petróleo e aos direitos da categoria. As mesas de debates abordarão
temas como a resistência aos ataques
contra os direitos dos trabalhadores,
as ações para barrar o golpe jurídico,
parlamentar e midiático, a luta por
igualdade de gênero, a articulação das

forças sociais na reconstrução do projeto político, popular e democrático e
a defesa da Petrobrás.
Entre os convidados que integrarão as mesas de debates estão lideranças sociais, como João Pedro Stédile (MST), Guilherme Boulos (MTST)
e Wagner Freitas (CUT), o jornalista
Mino Carta, da revista Carta Capital,
o jurista Pedro Serrano, o economista
e diretor do Dieese, Clemente Ganz,

os acadêmicos Denise Gentil (UFRJ),
Bianca Daebs (UFBA) e Eduardo Pinto
(UFRJ e Geep/FUP), além dos deputados Paulo Pimenta (PT/RS) e Alice Portugal (PCdoB/ BA) e o ex-presidente
da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli.
O Congresso Nacional da FUP
também elegerá a nova diretoria da
entidade para o triênio 2017-2020. O
evento será realizado no Hotel Fiesta,
no bairro da Pituba. Fonte FUP

O Sindipetro Bahia tem nova assistente social para atender aos aposentados
e pensionistas, uma profissional com experiência e dedicação ao trabalho que
realiza. Trata-se de Natália Cardoso de Araújo, que atende de segunda a sexta,
das 8h às 14h na sede do sindicato, que fica na Rua Boulevard América, 55,
Jardim Baiano, bairro de Nazaré.

Assistente
social atende
na sede do
sindicato e
em domicilio
SINDICATO

O serviço social também será feito em domicílio, na capital e interior, nas terças
e quintas, mas agendado através do telefone (71) 3034-9303. A assistente
social Natália Cardoso esclarece que o horário pode ser mudado de acordo
com a demanda e poderá solicitar a visita do serviço social: o aposentado ou
pensionista que tenha algum problema de mobilidade e aquele que precise do
atendimento, mas não possa se deslocar até a sede do sindicato.
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BENEFÍCIO FARMÁCIA

Petrobrás apresenta nova proposta
Conselho Deliberativo da FUP decide que só irá discutir sobre o
novo modelo para o Benefício após estatal cumprir ACT 2015/2017
A direção da Petrobrás encaminhou
à FUP proposta de um novo modelo
para o Benefício Farmácia, que passaria a prever, entre outras coisas, a
coparticipação do beneficiário conforme tabelas próprias criadas especificamente para o Programa.
De acordo com a proposta, as doenças cobertas passariam a ser classificadas em três categorias, cujos
medicamentos teriam subsídio integral, especial ou parcial, veja tabelas
ao lado.

COBERTURA DO NOVO MODELO
TIPO DE MEDICAMENTO

COBERTURA

Medicamentos de cobertura obrigatória
pela ANS – Medicamentos orais para
câncer e suporte à quimioterapia e
imunobiológicos para tratamento de artrite
reumatoide, artrite psoriástica, doença de
crohn e espondiolite anquilosante.

Subsídio integral

 A adesão ao Programa, que
viria a substituir o modelo de
Benefício Farmácia vigente,
seria opcional e precedida da
assinatura de um termo de
adesão com esclarecimentos das
regras do benefício, direitos e
deveres do beneficiário.

Medicamentos para tratamento de doenças
crônicas priorizadas pela OMS e Ministério
da Saúde – Doenças Cardiovasculares,
Diabetes e Doenças Respiratórias Crônicas
(ver tabela na linha A)

Coparticipação de 15% a 70%

 O fornecimento dos
medicamentos seria realizado
exclusivamente através de
delivery (entrega em domicílio).

Medicamentos com custo unitário acima
de R$ 300,00 e aprovados em análise
técnica (ver tabelas abaixo, linhas B,C,D)

A FUP e seus sindicatos filiados
analisaram a proposta enviada pela
Petrobrás durante reunião do Conselho Deliberativo da Federação. Eles
decidiram que só irão discutir mudanças no benefício farmácia, após a empresa cumprir o atual Acordo Coletivo
2015/2017, principalmente quanto à
negociação dos efetivos operacionais
da Petrobrás e suas subsidiárias.
A empresa implantou um PIDV
(Programa de Incentivo à Demissão
Voluntária), incentivando a saída indiscriminada de cerca de 15 mil trabalhadores do Sistema Petrobrás,
colocando em risco as atividades operacionais e a vida dos trabalhadores.

De R$ 300 a R$ 1.000
(linha B)

Coparticipação
de 15% a 70%

De R$ 1.000 a R$ 5.000
(linha C)

Coparticipação
de 7% a 50%

Acima de R$ 5.000
(linha D)

Coparticipação
de 2% a 19%

PARTICIPAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
FAIXA Até 1,4 Até 2,4 Até 4,8 Até 7,2 Até 9,6 Até 14,4 Até 19,2 Até 22,6 Até 26 Maior
MSB
que 26
(A) e (B)

15%

18%

21%

26%

31%

38%

45%

52%

61%

70%

(C)

7%

14%

22%

28%

35%

39%

42%

46%

48%

50%

(D)

2%

4%

6%

8%

10%

11%

13%

15%

17%

19%

* Estes valores sofreriam ajustes anuais através da aplicação do índice de ajuste médio definido pelo Ministério da Saúde
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Sindipetro quer provar que a Petros não enviou
a senha a milhares de participantes e assistidos
Esse fato distorceu o
resultado da eleição
para os Conselhos
da Fundação
A direção do Sindipetro Bahia está
identificando assistidos (aposentados e pensionistas) que deixaram de
votar na eleição da Petros, realizada
entre os dias 12 e 26 de junho, para
os Conselhos Deliberativo e Fiscal, por
não terem recebido a senha que possibilitava esses assistidos a exercerem
o seu direito de votar. A responsabilidade pelo envio dessa senha, através
dos Correios, era da Petros.

Após a identificação do aposentado
e pensionista que não teve o seu direito
de voto respeitado pela Petros, o Sindipetro tomará a iniciativa de mandar
um representante do sindicato até a
casa do associado, para que este assine
um documento comprovando o fato de
que não recebeu a senha da Petros e
por este motivo não exerceu o seu livre
direito de votar, ficando impossibilitado de eleger os seus candidatos.
A direção do Sindipetro Bahia informa que esta iniciativa decorre do fato
de que no último dia da eleição - 26\06
- fez contato telefônico com 1.200 associados, aposentados e pensionistas,
e desse universo, 437 afirmaram que

Caravana da
informação
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o direito desses assistidos, o que distorceu o resultado final da eleição.
Por esse motivo, a direção do Sindipetro Bahia decidiu recorrer à justiça para defender o direito de voto de
seus associados, negado pela Petros
na eleição para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação
Para que o direito de voto seja respeitado, o Sindipetro está enviando
documento para assistidos (aposentados e pensionistas) assinarem, comprovando que não receberam a senha
para votar na eleição da Petros. Ele é
importante para provar na justiça que
a Fundação cerceou o direito de votar
a milhares de eleitores.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO MÊS DE JULHO 2017

Liberdade

E

não receberam a senha, que teria que
ser enviada pela Petros, para que eles
pudessem votar por telefone.
Como a maioria desses assistidos
não usa a internet, mas tinha direito
a votar, recorreu ao atendimento da
Petros, através do telefone 0800 25
35 45, para obter uma segunda senha,
mas também não houve êxito, porque
a maioria não conseguiu ser atendida
nesse número.
O fato é que milhares de eleitores,
que não usam a internet, não receberam a senha que possibilitava votar
livremente, por telefone, para os Conselhos da Petros. Com esse procedimento, a Petros terminou por cercear

E

Jornal dos Trabalhadores Aposentados
e Pensionistas do Sistema Petrobrás
Sindipetro Bahia

HORA

CIDADE

LOCAL

Terça: 18/07

10 horas

Candeias

Subsede do Sindiquímica-BA

Quarta: 19/07

10 horas

Salvador

CEPE - Stella Mares

Quinta: 20/07

10 horas

São Sebastião

Subsede do Sindipetro-BA

Sexta- 21/07

10 horas

Salvador

CEPE 2004

Sábado: 22/07

10 horas

Salvador

Vila Prime Cerimonial –Ribeira

Terça: 25/07

10 horas

Salvador

Sede do Sindipetro Bahia

Quarta: 26/07

10 horas

Alagoinhas

Hotel Plaza – Centro

Quinta: 27/07

10 horas

Catu

Subsede do Sindipetro Bahia

Sexta: 28/07

10 horas

Feira Santana

Subsede do Sindipetro Bahia

Sábado: 29/07

10 horas

Salvador

Mousa Eventos- Liberdade

* Assuntos das reuniões: Eleições da Petros, mudança no Benefício Farmácia, Ações judiciais.
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