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BENEFÍCIO FARMÁCIA

Após decisão do TCU, Petrobrás fará nova
licitação e reembolsará os medicamentos
a partir do ﬁnal de agosto/2016
Os diretores da FUP Simão Zanardi e
Paulo Cesar, que também é o nosso
Conselheiro Deliberativo eleito da Petros, acompanharam na quarta-feira
(29\06), o julgamento do mérito da
análise dos contratos do Benefício
Farmácia - BF, feito pelo Tribunal de
Contas da União (TCU), em Brasília.
O relator do processo, ministro
José Múcio Monteiro, decidiu em seu
voto, acompanhado pelos demais
membros do Tribunal, que a Petrobrás
rompa o contrato com a atual operadora do benefício, a E-Pharma, realize
nova licitação, após a reformulação
do benefício e pague o reembolso dos
medicamentos comprados pelos beneﬁciários.
Ainda de acordo com essa decisão,
a Petrobrás, deverá realizar uma nova
licitação, apurar as irregularidades no
uso do benefício, informar ao TCU as
medidas de controle implantadas, pagar os reembolsos dos medicamentos
comprados diretamente pelos beneﬁciário, manter o benefício, conforme

PETROS

assegura o Acordo Coletivo de Trabalho e fazer uma auditoria em todo o
Programa da AMS.
O Conselheiro Deliberativo eleito
Paulo César ressalta que todas as decisões do TCU são importantes para a
categoria, mas destaca uma que é extremamente positiva: a que manda a
Petrobrás reembolsar o que foi gasto
com medicamentos comprados pelos
trabalhadores, em especial os aposentados e pensionistas. O reembolso
está suspenso desde o ano passado,
quando a Petrobrás, por pressão da
FUP e seus Sindicatos ﬁliados, rompeu o contrato com a Global Saúde,
tanto pelas denúncias de irregularidades, como pela péssima gestão e o
mau atendimento aos usuários.
Paulo César lembra ainda que a decisão do TCU, mandando a Petrobrás
fazer licitação para escolha da nova
operadora, já vinha sendo cobrada
pela FUP pelo Sindipetro Bahia, conforme publicamos no jornal Petrolino
número 038, edição de maio.
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Conselheiro eleito explica situação dos planos administrados
pela Fundação

Jornal petrolino - aposentados n40 A.indd 1

BENEFÍCIO
FARMÁCIA

Nesse sentido, a Petrobrás, no último dia 26/07, em reunião realizada
com a FUP e seus Sindicatos ﬁliados,
informou que irá fazer nova licitação,
para escolher a nova operadora do
benefício, e que até o ﬁnal do mês de
agosto irá providenciar a regularização
do pagamento dos reembolsos, principalmente os que estão pendentes.
Os representantes da Petrobrás
informaram, ainda, que antes de fazer
a nova licitação precisarão negociar
com as direções sindicais a reformula-

PAGAMENTOS

ção do benefício. Ao ﬁnal da reunião ﬁcou deﬁnido que seria agendada uma
reunião especíﬁca entre a direção da
FUP e os representantes da empresa,
para deﬁnir quais seriam as mudanças
necessárias no modelo atual do Beneﬁcio Farmácia.
Desta forma, enquanto não for
deﬁnida quem será a nova operadora
do BF, os beneﬁciários continuarão
adquirindo medicamentos através do
sistema de entrega a domicílio, para
medicamentos de alto custo, acima
de R$ 300,00 ou nas farmácias não
credenciadas, mediante reembolso,
que será feito de acordo com os procedimentos que serão divulgados brevemente pela empresa.
Portanto, fique ligado. Na próxima edição divulgaremos quais serão
os procedimentos necessários para
que os aposentados e pensionistas
possam receber o seu reembolso.
Acesse também a nosso sítio na internet no endereço eletrônico: www.
sindipetroba.org.br.
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Setor ﬁnanceiro organiza novo procedimento para
o pagamento dos processos
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ENTREVISTA

Na sua passagem pelo Sindipetro
PR|SC, na segunda quinzena de
junho, o Conselheiro eleito da
Petros, Paulo César, explicou
aos trabalhadores, aposentados
e pensionistas os principais
motivos do déﬁcit do Plano
Petros 1, o PP1, as alternativas
para o equacionamento desse
problema e fez uma análise
sobre a situação ﬁnanceira dos
demais planos de previdência
administrados pela Petros. Como
o tema é importante para milhares
de beneﬁciários, publicaremos a
entrevista em vários capítulos para
o esclarecimento de todos.
Petrolino – Paulo César, qual o
déﬁcit atual do Plano Petros - 1?
Paulo César – Os números
ainda não fecharam, vão fechar
agora no começo do segundo
semestre, mas, provavelmente - e
infelizmente - no Plano Petros 1
haverá um déﬁcit elevado, algo em
torno de 23 bilhões de reais.
Petrolino – Quais as razões do
déﬁcit? São erros administrativos
do investimento ou tem relação
com o mercado ﬁnanceiro?
Paulo César – É de tudo um
pouco, ou seja, é uma conjugação
de vários fatores. Tem erros desde
a administração dos recursos e aí
podemos citar o caso da empresa
Sete Brasil. Caso realmente ocorra
o prejuízo que está previsto e
não haja a recuperação dessa
empresa, a Petros poderá perder 1
bilhão e 400 milhões que investiu.
Bom lembrar que a Sete Brasil
construiria plataformas para o
Pré-Sal brasileiro. Temos a crise
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ﬁnanceira que afeta o mercado
ﬁnanceiro, imobiliário e de títulos
públicos, reduzindo o patrimônio
da Fundação. Com a crise, os
valores das ações. dos imóveis
e dos títulos que a Petros tem
caíram bastante, o mesmo ocorreu
com todos os fundos de pensão.
Por último, temos também o
aumento dos compromissos do
PP1. Exemplo: nos últimos cinco
anos tivemos uma enxurrada de
ações judiciais dos aposentados e
pensionistas do plano. Somente
o Sindipetro Bahia já pagou 28
milhões de reais de ações judiciais.
Esses recursos estão saindo do
PP1. Todos os aposentados e
pensionistas (assistidos) tiveram
ou terão um aumento real de 15%
nos seus benefícios, por causa dos
três níveis. Cada nível equivale
a 5%. Esses pagamentos são
feitos pelo PP1. Houve também
um signiﬁcativo aumento dos
compromissos (desembolsos) do
plano com o pessoal da ativa. Cito
um dado: há dez anos, o pessoal
da ativa, que estava abaixo dos
dois tetos de benefício do plano
Petros era em torno de 50%. Hoje,
praticamente, 90% estão acima
do teto. Em menos de dez anos
os trabalhadores da ativa tiveram
aumento da remuneração muito
rápido, sem que o PP1 tivesse
tempo suﬁciente para rentabilizar
as suas reservas e pagar o
aumento desses compromissos
(desembolsos).
Petrolino – Quais são os outros
fatores que inﬂuenciaram no
déﬁcit do PP1?
Paulo César – A mudança no
perﬁl da família dos petroleiros, o
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Conselheiro eleito explica
déﬁcit no Plano Petros 1

Com a crise,
os valores
das ações
dos imóveis
e dos títulos
que a Petros
tem caíram
bastante,
o mesmo
ocorreu com
todos os fundos
de pensão.
aumento da expectativa de vida
e a retirada do teto operacional
de 90%. No caso do aumento da
expectativa de vida, isso já estava
incorporado, desde os últimos
anos, quando foi alterada a tábua
de sobrevivência e o passivo,
ou seja, já estava registrado no
exercício de 2014. Em 2015, os
dois grandes efeitos, que estão
e vão afetar e que contribuíram
decisivamente para o resultado
negativo que falei antes, é a
questão da família real e da
retirada do teto operacional de
90%. No primeiro caso, se usava
a família padrão para calcular

os compromissos do plano com
seus assistidos. O problema é
que a diferença de idade entre
o casal aumentou muito. Antes,
aplicando o cálculo da família
padrão, a hipótese utilizada previa
que a diferença de idade entre o
casal era, em média, 10 anos, mas
desde os últimos 20 ou 30 anos
essa média mudou radicalmente.
Hoje os casais tem uma diferença
média de idade, maior do que 10
anos. Então, somente com essa
mudança de cálculo, adotando a
hipótese da família real ao invés
de família padrão, o impacto nos
compromissos (desembolsos)
do plano é de quase 5 bilhões.
No segundo caso, o sistema de
informática da Petros, que calcula
e paga os benefícios, tinha uma
trava que aplicava um teto de
benefício de 90%. Quando o
trabalhador tinha a sua média
salarial calculada pela média
histórica e esse valor era maior que
a média corrigida, ele teria que ter
o benefício calculado e pago sem
a aplicação desse teto operacional
de 90%. Esse procedimento, que
a Petros adotava, contrariava
o regulamento do plano, que
estabelece que o beneﬁciário
tem que receber a maior média
calculada. Agora esses benefícios
terão que ser corrigidos e pagos
juntamente com os valores
retroativos (60 meses). Essa
alteração afeta os atuais e futuros
benefícios (aposentadorias,
pensões, BPO, etc), concedidos
à partir de 1995. Então, só aí são
mais 4,5 bilhões de impacto.
Todos esses fatores contribuíram
negativamente para que a Petros
e o PP1 encerrassem o exercício de
2015 com esse signiﬁcativo déﬁcit.

Acompanhe a continuação dessa
entrevista no próximo Petrolino,
edição 41 (agosto).
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NOSSOS REPRESENTANTES

Sinvaldo Silva Costa, conhecido como
Pelé, é um dos diretores que representam os aposentados na direção
do Sindipetro Bahia. Aos 76 anos, Pelé
conta que iniciou sua carreira como
ajudante de plataformista no ano de
1963, seguiu suas atividades no ramo
petroleiro como torrista e se aposentou como sondador de perfuração na
década de 90.
“Já trabalhei em todos os campos
do estado da Bahia, em Aracajú-SE e

em Vitória-ES” conta o diretor.
Em seu depoimento Pelé ressalta
a importância do aposentado se manter ﬁliado ao sindicato, de não ﬁcar em
casa e exercer alguma atividade. Para
ele é preciso ter uma participação ativa no sindicato e continuar associado
mesmo depois de aposentado.
“Depois que se aposenta tem que
ter algo para fazer, é uma vida e não
podemos ﬁcar encostados em casa.
No sindicato têm jogos, dominó, ati-
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Conheça mais um aposentado que é
membro da diretoria do Sindipetro Bahia

vidades dinâmicas e tem as reuniões
para participar também” aﬁrma.

Como representante desse importante segmento da categoria, ele
se mostra participativo nas atividades e diz que sempre que pode está
presente nas reuniões e viagens,
pois ficar na ativa prolonga a vida.
Quando o assunto é a luta pelos direitos dos trabalhadores o diretor já
tem sua resposta, “nós precisamos
continuar lutando, ter fé, para conquistar nossos direitos”. Contato:
(71) 9878-94221

JURÍDICO

POR
Conﬁra novo procedimento
ONDE
para pagamento de processos
ANDA
VOCÊ?
Com o objetivo de melhor atender aos
associados e organizar as suas atividades, o setor ﬁnanceiro do Sindipetro
Bahia adotou novos procedimentos
para pagamento dos processos, que
passa a ser feito todas as quartas-feiras.
Antes de comparecer ao sindicato, o beneﬁciado teve acessar o site
da entidade digitando na internet o
seguinte endereço www.sindipetroba.org.br. Na parte superior do site
existem dois banners, um que lista os
processos dos aposentados e pensio-

nistas e o outro que elenca os processos dos trabalhadores da ativa. Basta
clicar e procurar o seu nome.
Se seu nome estiver na lista ligue
para o número 3034-9315 ou 30349301 e agende o recebimento do seu
cheque. O pagamento só poderá ser
feito através do agendamento realizado até a sexta-feira anterior à
semana do recebimento. Portanto, é
aconselhável seguir o procedimento
para garantir o atendimento.
O Sindipetro Bahia está se moder-

nizando para atender aos seus associados cada vez melhor e com mais
agilidade.

Walter, PRESENTE!
É com muito pesar que informamos o falecimento do companheiro e amigo Walter
Flambory Pessoa, aos 77 anos, nesta quarta-feira (03/08). Associado que durante muito
tempo participou de lutas e conquistas da categoria, Walter era muito querido por
todos que o conheceram e certamente deixará muitas saudades. Neste momento de
dor e luto, a diretoria do Sindipetro Bahia presta toda a sua solidariedade aos familiares.
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O Petrolino volta a publicar a
coluna “Por onde anda você?”
que sempre agradou muito aos
aposentados (as) e pensionistas.
Portanto, se você tem vontade
de rever ou saber notícias
daquele ou daquela colega que
há muito tempo você não vê,
mande um correio eletrônico
(e-mail) para secretaria@
sindipetroba.org.br, escrevendo
no “Assunto” a frase “Coluna
por onde anda você?”. Mande o
maior número de informações
possível, por exemplo, o
nome e o apelido da pessoa
que você quer encontrar, em
qual unidade da Petrobrás
ele trabalhou, quando se
aposentou e a última notícia
sobre o seu paradeiro.
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Caravana da informação
As reuniões que o Sindipetro tem feito com os aposentados e pensionistas têm sido muito proveitosas e
concorridas. Se você quer saber mais sobre benefício farmácia, pagamento dos níveis 2004,2005 e 2006, PL
83 e Plano Petros, essa é uma boa oportunidade. Acompanhe abaixo o calendário de reuniões e participe.

Salvador

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO MÊS DE AGOSTO 2016
HORA
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas

CIDADE
Madre de Deus
São Francisco
Santo Amaro
Salvador
Serrinha
Pojuca
Entre Rios
Mata de São João
Salvador
Lauro de Freitas

LOCAL
Sub-Sede do Sindipetro-BA
Sub-Sede do Sindipetro-BA
Sub-Sede do Sindipetro-BA
Centro Comunitário - Pernanbués
Sub-Sede do Sindipetro-BA
Sub-Sede do Sindipetro-BA
Sub-Sede do Sindipetro-BA
Sub-Sede do Sindipetro-BA
Centro Comercial – Periperi
Teatro Municipal - Centro

Ribeira

WANDAICK COSTA

DATA
Terça – 09/08
Quarta – 10/08
Quinta – 11/08
Sexta – 12/08
Sábado – 13/08
Terça – 16/08
Quarta – 17/08
Quinta – 18/08
Sexta – 19/08
Sábado – 20/08

São Sebastião do Passé

CULTURA E LAZER

O Setor de Seguridade e Políticas Sociais do Sindipetro Bahia promoveu
entre os dias 29 de junho e 3 de julho
mais uma excursão cultural, dessa vez
ao município de Porto Seguro, roteiro
turístico dos mais procurados no Brasil pelos estrangeiros.
Um grupo de 36 pessoas viajou em
ônibus de luxo, com ar condicionado
e serviço de bordo, saindo de Salvador na quarta (29\06) às 20 horas e
chegando a Porto Seguro na quinta
(01\08) às 8 horas, ﬁcando hospedado
no Sunshine Praia Hotel.
Para os diretores Francisco Ramos (Chicão), Roque Sotero e Célia
Mesquita, que fizeram parte da excursão, a viagem foi uma excelente
oportunidade de aproximação dos
aposentados - maioria acompanhaE
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do de suas esposas - e de experiência
cultural, em razão dos locais visitados, com destaques para o vilarejo
de Trancoso e o Quadrado, com sua
famosa praia, depois o passeio ao
Arraial D’Ajuda, a badalada Passarela do Álcool e a barraca Axé Moi,
considerada a maior e mais animada
barraca de praia do país.
Segundo o diretor Francisco Ramos, guias proﬁssionais acompanharam o grupo em todos os locais, o
que facilitou conhecer culturalmente
Porto Seguro, cidade que deu origem
ao Brasil com a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500.
A excursão, no entanto, não foi somente visita a praias e pontos turísticos. No feriado de 2 de julho, relata o
diretor Roque Sotero, o grupo jantou
T

E

Jornal dos Trabalhadores Aposentados
e Pensionistas do Sistema Petrobrás
Sindipetro Bahia
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Aposentados e pensionistas fazem
excursão cultural a Porto Seguro

com som ao vivo no Hotel Sunshine
e o mais importante, comemorou o
aniversário do aposentado Júlio dos
Santos Paixão, uma grata surpresa
para todo o grupo da excursão. O retorno ocorreu no domingo (03\07), às
14h, chegando a Salvador na segunda
(04\07), por volta das 5h.
O diretor Francisco Ramos (Chicão)

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

ressalta que o Setor de Seguridade e
Políticas Sociais do Sindipetro Bahia
já fez excursão a Caldas de Cipó, Paulo Afonso e a Cachoeira, quando visitaram uma aldeia dos Quilombolas.
Agora os diretores do Setor vão decidir
onde será a próxima excursão, com
duas opções: Fortaleza - CE ou Aparecida do Norte - SP.
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