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BENEFÍCIO FARMÁCIA

Vitória! Pressão da FUP e do Sindipetro
Bahia garante o pagamento do
reembolso desde setembro de 2015
Após muita pressão da FUP e do Sindipetro Bahia, principalmente, nas
últimas reuniões que trataram das
pendências do atual Acordo Coletivo
2015/2017, ﬁnalmente, no dia 14/10, a
Petrobrás anunciou que fará o pagamento do reembolso de todos os medicamentos adquiridos pelos ativos,
aposentados, pensionistas do Sistema
Petrobrás e seus respectivos beneﬁciários, durante o período em que o Benefício Farmácia esteve suspenso, ou
seja, desde 15/09/2015 à 31/08/2016..
Segundo o Conselheiro Deliberativo eleito da Petros e diretor da FUP
Paulo César, as solicitações de reembolso, desse período, começaram a ser
feitas desde segunda-feira, dia 17\10.
Ainda segundo Paulo César, a solicitação deve ser enviada exclusivamente
através da internet, no endereço eletrônico: https://servicoscompartilhados.petrobras.com.br. obedecendo o
cronograma divulgado pela empresa
(Ver tabela ao lado).
Para isso, o beneﬁciário deverá, primeiramente, fazer o seu cadastramen-

CAMPANHA SALARIAL

to, acessando o endereço eletrônico do
Programa da AMS: https://ams.petrobras.com.br.
A Petrobrás informou também
que as solicitações enviadas até o dia
20 de cada mês e que se encontrem
sem pendências serão reembolsadas
na folha de pagamento da Petros no
mês seguinte, É importante lembrar
da necessidade de recuperar as notas
e receitas médicas. Os beneficiários
deverão enviar cópia digital desses
documentos, através da internet, juntamente com a solicitação de reembolso, seguindo o passo a passo e o
cronograma divulgados pela empresa.
Importante: O usuário do Benefício Farmácia precisa ﬁcar atento, pois,
não há mais uma rede de farmácias
credenciadas. Agora ele pode comprar
os remédios em qualquer farmácia e
enviar, posteriormente, as cópias digitais da nota ﬁscal e da receita para
solicitar o seu reembolso.
A única outra forma de adquirir o
medicamento é através do sistema
de entrega à domicílio, mas, somente,
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CONFIRA O CRONOGRAMA PARA SOLICITAÇÃO
DO SEU REEMBOLSO NO BENEFÍCIO FARMÁCIA
Medicamentos comprados
a partir de 16/09/2015 até

Período para solicitação
de reembolso

31/10/2015

A partir de 17/10/2016

31/12/2015

A partir de 01/12/2016

29/02/2016

A partir de 01/01/2017

30/04/2016

A partir de 01/02/2017

30/06/2016

A partir de 01/03/2017

31/08/2016

A partir de 01/04/2017

Medicamentos comprados
à partir de 01/09/2016

à partir de 19/09/2016

Obs.: Estas datas poderão ser revistas de acordo com o volume de demandas recebidas pela Petrobrás.

para remédios oncológicos (tratamento de câncer) ou de alto custo, à partir
de R$ 300,00 cada unidade (embalagem). Nesse casso o beneﬁciário deve-

REUNIÕES

rá solicitar diretamente a Petrobrás o
fornecimento do medicamento através da internet, no endereço eletrônico: deliverybf@petrobras.com.br
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BENEFÍCIO FARMÁCIA

Solicitação de reembolso pode ser
feita no sindicato de segunda a sexta
em especial os aposentados e pensionistas, uma proﬁssional treinada
para esse serviço, está à disposição,
todos os dias, de segunda a sexta,
das 8h às 12h e das 14h às 17h, para
tirar dúvidas, esclarecer os procedimentos e ajudar a fazer a solicitação
de reembolso através da internet.

Mas para um melhor atendimento,
devido à grande procura, solicitamos aos associados que queiram ser
atendidos para que façam um agendamento prévio através do telefone
3034-9311. Desta forma, poderemos
agilizar o atendimento e evitar a ﬁla
de espera.

SINDICATO

A direção do Sindipetro Bahia, como
informou anteriormente, desde o dia
15/09 está atendendo os associados
(as) que desejam fazer a sua solicitação de reembolso do Benefício Farmácia - BF, na sua sede, na Rua Boulevard
América, 55, Jardim Baiano - Nazaré.
Para facilitar a vida dos associados,

CONSELHO DELIBERATIVO

Cisão do Plano Petros do Sistema
Petrobrás - PPSP é novamente aprovada
O Conselho Deliberativo da Petros, no
dia 04/10, aprovou, mais uma vez, a
Cisão do Plano PETROS do Sistema
Petrobras - PPSP.
Mais conhecido como, separação
de massas do Plano Petros, a Cisão do
PPSP resultará em dois planos: o Plano
Petros repactuados (PPSP-R) e Plano
Petros não repactuados (PPSP-NR).

Essa nova aprovação é consequência das novas exigências feitas pela
PREVIC, órgão regulador e ﬁscalizador
da previdência complementar, em relação a necessária divisão do passivo
jurídico do PPSP entre repactuados e
não repactuados.
O Conselheiro Deliberativo eleito
Paulo Cesar, mais uma vez, votou

favoravelmente a Cisão e ao atendimento as novas exigências da PREVIC, em cumprimento ao compromisso estabelecido após a repactuação,
já que os participantes e assistidos,
que aderiram à mudança do seu regulamento no Plano Petros, estabelecendo um indexador econômico para
a correção dos seus benefícios (IPCA),

não podem e nem devem arcar com
passivos judiciais criados pelos que
não repactuaram e que buscam, na
justiça, ter aumentos reais nos seus
benefícios, mesmo que o PPSP não
tenha patrimônio suﬁciente para arcar com esse aumento.
A Cisão do PPSP segue agora para
aprovação ﬁnal na PREVIC.

JURÍDICO

ESPORTE E LAZER

Novo escritório atende associados

Conheça o Quarta-feira Social Clube

A direção do Sindipetro Bahia informa que a partir de agora mais um
escritório de assessoria jurídica passa a atender aos associados.

O Quarta-Feira Social Clube, que reúne aposentados e suas famílias
para confraternizar, proporcionar momentos de lazer, participando de
atividades, como futebol, shows musicais e passeios, está com suas
portas abertas para quem quiser conhecer o trabalho do grupo. Para
mais informações entre em contato com Augusto através dos telefones
(71) 3249-2047 e 99996-3747

O advogado Antônio Mororó, do escritório Cruz e Costa Bahia
Advogados Associados, prestará serviços na área do Direito Penal,
na Sede do sindicato, toda segunda-feira, das 14h às 17h.
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NOSSOS REPRESENTANTES

Antônio Vieira do Nascimento, mais
conhecido como “Vieira” é mais um
companheiro aposentado que compõe
a diretoria do Sindipetro Bahia.
Sua trajetória no sindicato começou
em 2012. Hoje, aos 67 anos, Vieira está
no seu segundo mandato, atuando no
Setor de Esporte Cultura e Lazer, ao
qual é o diretor responsável, sempre
atuando em parceria com o Setor de
Seguridade e Políticas Sociais.
Vieira iniciou sua carreira na Petrobrás na década de 80. Ele conta que
quando veio para Salvador foi informado de um concurso público para tra-

balhar nas plataformas marítimas da
empresa na Bahia, Sergipe e Fortaleza.
Vieira abraçou essa oportunidade, fez o
concurso e foi aprovado sendo admitido no dia 21 de setembro de 1982.
Após 16 anos trabalhando em plataforma de perfuração auto-elevatória,
em pleno alto-mar, Vieira se sentiu forçado a antecipar sua aposentadoria:
“eu saí antes do tempo previsto porque,
nessa época, o governo de Fernando
Henrique Cardoso, pretendia privatizar
a Petrobrás e mudar o seu nome para
Petrobrax”, algo semelhante ao que
está acontecendo hoje.

SINDICATO

Conheça mais um aposentado que é
membro da diretoria do Sindipetro Bahia

Como diretor do sindicato Vieira
reaﬁrma a importância de se manter
ﬁliado mesmo depois da aposentadoria: “Os Setores de Esporte e de Segu-

ridade, são importantíssimos para os
aposentados e pensionistas. São esses
Setores que atendem e amparam nós
aposentados e pensionistas na sua luta
diária pela manutenção dos nossos direitos, a exemplo do Benefício Farmácia – BF, que é uma conquista muito
importante para nós”.
Segundo ele, seu trabalho na diretoria é no corpo a corpo, diretamente
com os aposentados e pensionistas,
atendendo as suas demandas sociais,
lutando pelos seus direitos e contra a
privatização da grande empresa que é
a Petrobrás.

CAMPANHA SALARIAL

Petrobrás e Subsidiárias continuam
provocando os trabalhadores
Em sua nova proposta de reajuste, a
Petrobrás e suas Subsidiárias, continuam provocando e querendo medir
forças com a categoria petroleira ao
insistir em uma proposta que só traz
prejuízos aos trabalhadores, mantendo o arrocho salarial e a retirada de
direitos.
Na última rodada de negociação
do Termo Aditivo do ACT 2015/2017,
realizada na quarta-feira, 19, a FUP
deixou claro que não aceitará qualquer
proposta econômica que não reponha
sequer a inﬂação do período
Como nos anos 90, a Petrobrás
quer implementar o mesmo receituário que impôs aos trabalhadores no
passado, com redução drástica de efetivos e de salários, cortes de direitos,
seguidos de acidentes e uma política
de desmonte que quase reduziu a empresa a pó.
Além de todo este retrocesso, ainda
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quer jogar sob as costas dos trabalhadores a conta de uma crise que não é
só da empresa, mas de todo o setor.

Para isso, insiste no argumento mentiroso de que os problemas ﬁnanceiros
da companhia foram causados pela

corrupção. Os petroleiros já viram esse
ﬁlme e não querem reprise.
(com informações da FUP)

CONFIRA A NOVA PROPOSTA (RETROCESSO) DA PETROBRÁS E SUBSIDIÁRIAS:
 Reajuste: 6%, para todos os empregados, à partir
de Setembro/16, no Salário Base, na RMNR, no
vale refeição, nos benefícios educacionais e nas
Tabelas da AMS e do BF;
 Manutenção do valor dos Adicionais da Região
Amazônica e da Gratiﬁcação de Campos
Terrestres (reajuste zero!);
 Hora Extra: redução do adicional passando de
100% para 50%;
 Auxílio Almoço: mudança obrigatória do Auxílio
Almoço, pago em dinheiro, para o Vale Refeição,

pago em ticket, prejudicando mais de 14.900
empregados;
 Jornada de Trabalho do Regime Administrativo:
Redução opcional de 08 para 06 horas
diárias, com redução salarial de 25% para os
empregados do horário ﬂexível, atingindo mais
de 19.737 empregados que não tem função
gratiﬁcada;
 Empregados que tem ﬁlhos com necessidades
especiais: redução da jornada diária que será
discutida em Comissão, após a assinatura do
Termo Aditivo do ACT 2015/2017.
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ALERTA AOS ASSOCIADOS

Cuidado com o golpe dos falsos advogados
A direção do Sindipetro Bahia alerta
todos os seus associados (as), em especial os aposentados e pensionistas,
para a ação de golpistas que, tentam se
passar por advogados, para enganar os
menos avisados.
Exemplo disso, foi o que ocorreu
com uma pensionista associada do
Sindicato, residente em Candeias. Ela
denunciou à Direção do Sindipetro-BA,
que foi procurada em sua residência,

por uma tal de “Doutora. Patrícia”, que
estaria na cidade visitando pessoas que
teriam ganho uma suposta ação na
Previdência Social (INSS). A “Doutora.
Patrícia” teria um escritório em Salvador, na Rua Metódio Coelho, Edifício.
Cidadela Center, sala 201.
Após conversar com a pensionista
em Candeias, a “Dra. Patrícia” pediu a
ela os seus documentos e que assinasse uma procuração para representá-la

junto ao INSS, pois, somente assim, a
pensionista poderia receber o que tinha
direito. Segundo a denunciante, às vezes
a falsa advogada pede, também, algum
dinheiro, como adiantamento, para pagamento das custas judiciais. Claro que
a pensionista não caiu nesse golpe.
A direção do Sindipetro Bahia alerta
e orienta seus associados (as) para que
não entreguem seus documentos e,
muito menos, assinem procuração ou

paguem qualquer quantia em dinheiro
a quem quer que seja.
A Direção do Sindipetro-BA esclarece que não manda advogados, nem
funcionários, à casa dos seus associados (as) para tratar de quaisquer tipo
de assunto e alerta que se isso ocorrer
o associado (a) deve denunciar o fato,
imediatamente, ao Sindicato e a Polícia
Civil, da mesma forma que fez, a pensionista, moradora de Candeias.

CARAVANA DA INFORMAÇÃO

Conﬁra o calendário das próximas reuniões
CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO MÊS DE NOVEMBRO 2016
Terça – 08/11
Quarta – 09/11
Quinta – 10/11
Sexta – 11/11
Sábado – 12/11
Terça – 15/11
Quarta – 16/11
Quinta – 17/11
Sexta – 18/11
Sábado – 19/11
Terça – 22/11

HORA
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
Feriado
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas
10 horas

CIDADE

LOCAL

Candeias
Salvador
São Sebastião
Salvador
Salvador
Feriado
Alagoinhas
Catu
Feira Santana
Salvador
Salvador

Subsede do Sindiquímica-BA
CEPE – Stella Mares
Subsede do Sindipetro-BA
CEPE 2004
Vila Prime Cerimonial – Ribeira
Feriado
Hotel Plaza – Centro
Subsede do Sindipetro Bahia
Subsede do Sindipetro Bahia
Mousa Eventos – Liberdade
Sede do Sindipetro Bahia

* Assuntos das reuniões: Benefício Farmácia, Níveis 2004, 2005 e 2006, Imposto de Renda e
Equacionamento do déﬁcit do Plano Petros 1.

Entre Rios

Pernambues

Pojuca

SINDICATO

DATA

Moisés Rocha é reeleito vereador de Salvador
O Sindipetro Bahia parabeniza o seu diretor, o petroleiro Moisés Rocha, pela sua reeleição para
vereador de Salvador-BA, com 6.077 votos válidos. É muito importante termos parlamentares
comprometidos com a nossa categoria.
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