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BENEFÍCIO FARMÁCIA

FUP cobra avanços e ampliação da
cobertura do BF, em subcomissão
A FUP e seus sindicatos filiados conseguiram garantir no Acordo Coletivo de
Trabalho a criação de uma subcomissão
com o objetivo de discutir melhorias
para o benefício farmácia. Já aconteceram duas reuniões, nos dias 17 e 19/01.
De acordo com o Conselheiro Deliberativo eleito da Petros, Paulo César
Martin, “nos trabalhos da Comissão
temos tentado tirar todas as dúvidas
em relação a esse novo modelo que
a Petrobrás está tentando implantar
a partir de abril. Também solicitamos
informações e dados com relação ao
custo e abrangência do modelo de BF,
que ainda não foram apresentadas, e
também o percentual e valores do custo do BF em relação ao custo total da
AMS, referente ao ano de 2017, excluindo os reembolsos retroativos, entre
outros. Segundo PC, “com esses dados
em mãos vamos apresentar propostas
alternativas para melhorar esse novo
modelo e principalmente contemplar
todos os beneficiários que ficaram de
fora dele, em especial aqueles que têm
doenças crônicas não prevalentes e os
doentes das chamadas doenças agu-

PLANO PETROS 1

das, que não teriam cobertura nesse
novo modelo a não ser que a caixa do
remédio custasse a partir de R$ 150,00.
A luta é também para baixar o custo
nas tabelas que vão ser implantadas.
A próxima reunião acontecerá no dia
30/01, às 9h30.
Acompanhe abaixo e na página 3
perguntas e respostas sobre o BF e
esclareça sobre suas dúvidas.
Quais são as doenças crônicas
cobertas? O que são as Doenças
Crônicas Não Transmissíveis?
Quais são essas doenças?
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são aquelas não transmitidas entre pessoas, de longa duração
e de progressão lenta. É uma relação
extensa de doenças com estas características. Desta relação, a (OMS) Organização Mundial de Saúde orienta
a priorização dos 4 principais tipos:
Doenças cardiovasculares (DCV), Câncer, Diabetes e Doença s respiratórias
crônicas (DRC) responsáveis por 70%
da mortalidade.. Além desses 4 prin-
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Petrobrás paralisa GT da Petros e prejudica a busca
de soluções para o equacionamento do déficit

cipais grupos de doenças, a Petrobras
identificou também que os transtornos mentais têm alta incidência na
população e vem aumentando nos
últimos 10 anos. Os medicamentos
para esse grupo de doenças também
foram incluídos na cobertura do Benefício Farmácia.
Lista de DCNT priorizadas:
Doenças do aparelho cardiovascu-
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lar: Hipertensão arterial sistêmica,
Angina, Infarto do miocárdio, Outras
doenças isquêmicas do coração, Insuficiência renal crônica, Obesidade,
Aneurisma, Embolia pulmonar, Insuficiência valvar, Miocardite, Cardiomiopatia, Arritmia, Acidente vascular
cerebral, Dislipidemias, Doenças Respiratórias obstrutivas crônicas, Asma,
Bronquite crônica, Enfizema Diabetes
Mellitus Câncer.

Página 4

No Dia Nacional dos Aposentados, categoria
protesta e demonstra disposição para a luta
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Assistidos não
repactuados
receberam
reajuste somente
no dia 25/01
Após cinco dias de assembleias nas
unidades do Sistema Petrobrás na
Bahia, a categoria aprovou todos os indicativos da FUP, decidindo pela aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) com 640 votos a favor (63%),
372 contra (37%) e 31 abstenções. Pela
manutenção do estado de greve e

assembleias permanentes contra a
privatização do Sistema Petrobrás,
a aprovação foi de 927 votos a favor
(92%), 83 contra (8%) e 35 abstenções.
O ACT foi assinado pela FUP e
seus sindicatos filiados no dia 05/01
e o pagamento dos trabalhadores da
ativa, retroativo a setembro, ocorreu
no dia 12/01. Entretanto, os assistidos
do Plano Petros 1 – PP1 (aposentados
e pensionistas) que não repactuaram
somente receberam seu reajuste, de
1.73%, no dia 25/01.
Esse atraso é devido a dois motivos: a folha de pagamento de benefícios do PP1 é única e a Petrobrás

enviou a nova tabela salarial para a
Petros, somente no dia 19/01.
O motivo alegado pelos representantes da empresa é que os Sindicatos
que se desfiliaram da FUP somente
assinaram o ACT no dia anterior: 18/01.
Importante registrar, também, que
os assistidos do PP1 que repactuaram
e os assistidos do Plano Petros 2 – PP2
já receberam o reajuste do seu benefício desde o dia 25/09/2017, ou seja,
quatro meses antes. Além disso, o
seu percentual de correção foi maior:
2,46% (IPCA).
Agora a FUP e seus Sindicatos filiados continuarão as negociações por

SINDICATO

Sindipetro Bahia assina Acordo Coletivo

mais avanços nas Comissões previstas
no ACT, (Comissão da AMS) e na Sub
Comissão do Benefício Farmácia - BF
(leia matéria da capa)

PLANO PETROS 1

Petrobrás paralisa GT da Petros e
prejudica solução para o déficit do PP1
O GT da Petros, grupo paritário, formado por representantes da FUP/Sindicatos, Petrobrás e PETROS, que vinha se
reunindo duas vezes por semana para
encontrar soluções e alternativas para
o bilionário déficit do Plano PETROS 1

(PP-1), teve suas atividades paralisadas
por conta da direção da Petrobrás, que
está fazendo “corpo mole” e vem adiando as reuniões que já deveriam terem
sido reiniciados após o breve recesso
do final de ano. Com o adiamento da

data da cobrança do equacionamento
– uma vitória da FUP e seus sindicatos
filiados – “passamos a contar com um
prazo maior e mais tranquilidade para
encontrar alternativas que evitem ou
reduzam, significativamente o impacto

do equacionamento do déficit do PP1,
que precisa ser feito, mas sem inviabilizar a vida dos seus participantes, assistidos e dependentes”, explica Paulo
Cesar Martin, Conselheiro Deliberativo
eleito da Petros.

13º BENEFÍCIO

Petros pagará o adiantamento do
Abono Anual no dia 23/02 (sexta-feira)
Apesar da solicitação da FUP de antecipação do pagamento do adiantamento do Abono Anual (13º Benefício), para os assistidos do PP1, a
direção da Petros informou que manterá o pagamento do Abono Anual no

dia 23/02 (sexta-feira).
A alegação da direção da Petros
é que não haveria tempo hábil para
antecipar esse pagamento devido ao
acúmulo de demandas que a área responsável está tendo, devido ao paga-

mento da correção dos benefícios dos
não repactuados e a consulta que está
sendo feita, junto aos assistidos, que
no ano anterior, informaram que não
queriam receber o adiantamento do
Abono Anual.
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BENEFÍCIO FARMÁCIA (CONTINUAÇÃO DA CAPA)

Tire suas dúvidas sobre
o Benefício Farmácia
Quais são as doenças
psiquiátricas cobertas?
Doença de Alzheimer, Esquizofrenia,
Transtorno afetivo bipolar, Depressão, Ansiedade, Transtorno obsessivo-compulsivo, Transtorno alimentar.
Doenças degenerativas
crônicas, como o lúpus
eritematoso, estão cobertas?
Os medicamentos de tratamento
para esta doença com valor unitário
superior a R$150,00 estarão cobertos
pelo Benefício Farmácia.
E as doenças neurológicas
crônicas, como epilepsia,
Alzheimer e Parkinson?
O tratamento com medicamentos com valor unitário superior a
R$150,00 para as doenças neurológicas epilepsia e Parkinson fazem
parte do rol de cobertura. Os medicamentos para tratamento da doença psiquiátrica Alzheimer estão
cobertos pelo Benefício Farmácia
independente do valor unitário do
medicamento.
Muitos medicamentos servem
também para mitigar efeitos
colaterais dos tratamentos
dessas doenças. Se essas
doenças forem cobertas, esses
medicamentos também serão?
O Programa Benefício Farmácia oferece cobertura para os medicamen-

tos para tratamento das doenças de
base priorizadas.
Qual será a faixa de
coparticipação do beneficiário
quando o medicamento para
tratamento de DCNT tiver valor
unitário superior a R$1.000,00?
A faixa de coparticipação será a que
mais beneficia os beneficiários, ou seja,
passará para a faixa seguinte referente
a medicamentos com valor unitário entre R$1000,00 e R$5000,00, que varia
de 2 a 19% Certos medicamentos são
vendidos em embalagens menores do
que a prescrição feita pelo médico.
Nesses casos, o limite de 150
reais vale para a embalagem
ou para a quantidade prescrita
para o tratamento? E a
referência será 30 dias ou o
tratamento completo?
Estão incluídas na cobertura todas
as apresentações dos medicamentos
cobertos que possuam valor unitário
superior a R$150,00.
A cobertura é por caixa, por
receita ou por tratamento?
O critério de valor é baseado no valor
unitário da apresentação.
Quando um beneficiário precisar
fazer um tratamento por um
prazo maior de tempo, em pósoperatório, por exemplo, os
medicamentos estarão cobertos?

Estarão cobertos todos os medicamentos com valor unitário superior a
R$150,00 com a coparticipação dos
beneficiários.
O tratamento de câncer está
coberto, mas os medicamentos
de suporte estão?
Estão cobertos com subsídio integral os medicamentos para suporte
a quimioterapia nos casos de câncer.
Estes medicamentos serão submetidos à análise técnica e necessitarão
do envio do formulário oncológico
e demais documentações médicas
relacionados à sua doença. Estes
mesmos medicamentos prescritos
para outras indicações serão cobertos
caso possuam valor unitário superior
a R$150,00. Os medicamentos injetáveis serão fornecidos e aplicados
pelas clínicas/hospitais da rede credenciada.
Qual será a referência de preço
usada pela Petrobras para definir
o enquadramento no benefício?
A referência de preço é o PMC (Preço
Máximo ao Consumidor) por apresentação do medicamento.
Como fazer se o medicamento
de marca custar mais que 150
reais, mas o genérico não?
O programa Benefício Farmácia atenderá a prescrição do médico assistente. O médico assistente é o responsável pela prescrição.

E se o desconto da farmácia
reduzir o valor do medicamento
para abaixo de 150 reais?
Para a classificação de cobertura pelo
valor unitário do medicamento, será
utilizado o maior PMC da apresentação do medicamento.
Qual o período para a
revalidação das receitas das
doenças crônicas cobertas?
Como será esse processo?
As receitas de medicamentos para
tratamento de doenças crônicas tem
validade de 180 dias. O beneficiário
será informado da necessidade de
nova receita médica atualizada para
a próxima solicitação.
Como vai funcionar o delivery?
O beneficiário fará a solicitação através de portal informando o endereço
de entrega, anexando a receita médica e a documentação médica, se for
o caso de análise técnica e receberá
o medicamento mensalmente em
5 dias úteis no endereço informado
pelo mesmo.
A margem consignável será
respeitada nos descontos do BF?
O desconto relativo ao Benefício farmácia não está incluído na margem
consignável. Devido à hierarquia na
inclusão de itens na margem, optou-se por excluir o BF, como previsto
em ACT.
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Aposentados baianos protestam
contra as reformas e privatizações
O Dia Nacional do Aposentado - quarta-feira, 24 de janeiro - foi marcado por
um grande Ato Público de protesto
na Praça da Piedade. Os aposentados
baianos liderados pela Federação das
Associações de Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado da Bahia (FEASAPEB), Sindipetro Bahia, sindicatos
parceiros e o projeto de Extensão da
UFBA “Velhice e Proteção Social” se
uniram na luta contra as reformas previdenciária e trabalhista.
O ato começou às 8h, com missa

celebrada na Igreja de São Pedro; às
9h, passeata da Praça da Piedade até
o Campo Grande e retorno à Praça da
Piedade; no percurso foi distribuída
uma “Carta Aberta“ à população, contra as reformas e as privatizações do
governo golpista de Temer.
Segundo Marise Costa, presidente
da FEASAPEB e diretora do Sindipetro
Bahia “os aposentados, as pensionistas
e quem vai se aposentar serão afetados
com essas reformas. É hora de união,
a situação está caótica e não enxer-
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Bandeiras de Luta
Contra a reforma previdenciária e
trabalhista; PEC 20 anos; Escola Sem
Mordaça e Escola Sem Partido; pri-

vatizações da Petrobrás, Eletrobrás,
Universidades Federais, instituições
públicas e venda do Nióbio; destruição
das reservas indígenas, venda dos campos do pré-sal, das riquezas da Amazônia; em defesa do serviço público de
qualidade; Educação Pública livre e de
qualidade; regulamentação do Estatuto do Idoso; auditoria cidadã da Dívida
Pública; do Sistema Único de Saúde/
SUS; do Sistema Único de Assistência
Social/SUAS e o direito de mobilização
e participação política com liberdade.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES - FEVEREIRO/MARÇO 2018

Pernambués

E

gamos um posicionamento favorável
dos governantes em defesa dos nossos
direitos”. Para ela, “a grande crise no
país se instalou e a cada dia é divulgada novas noticias de golpes e façanhas,
identificando que as melhorias para o
povo brasileiro estão cada vez mais distantes. As reformas só nos prejudicam”.

E

Jornal dos Trabalhadores Aposentados
e Pensionistas do Sistema Petrobrás
Sindipetro Bahia

DATA

HORA

CIDADE

LOCAL

Terça, 20/02

9h30

Salvador

Mousa Eventos- Liberdade

Quarta, 21/02

9h30

Salvador

CEPE - Stella Mares

Quinta, 22/02

9h30

Salvador

CEPE 2004

Sexta, 23/02

9h30

Salvador

Sede do Sindipetro Bahia

Terça, 27/02

9h30

Salvador

Cerimonial Villa Prime – Ribeira

Quarta, 28/02

9h30

Catu

Subsede do Sindipetro-BA

Quinta, 01/03

9h30

Alagoinhas

Hotel Plaza - Centro

Sexta, 02/03

9h30

Candeias

Subsede do Sindiquímica-BA

Terça, 06/03

9h30

Feira de Santana

Subsede do Sindipetro-BA

Quarta, 07/03

9h30

São Sebastião

Subsede do Sindipetro-BA

* Nos dias das reuniões nas subsedes, das 9h às
* Assuntos das reuniões: Benefício Farmácia, GT
12h e das 13h às 15h30, haverá um atendente para
da Petros e o Equacionamento do déficit técnico
que o associado possa realizar a sua solicitação
do Plano Petros 1, Campanha Reivindicatória do
Sistema Petrobrás, Ações Judiciais (PL-83, Níveis, etc) de reembolso do benefício farmácia -BF.
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