Especial aposentados e pensionistas
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Reunião Mensal

dos aposentados e pensionistas

Dia 15 de abril – (quinta-feira)
Local: Sede Sindipetro-LP (Av. Conselheiro Nébias, 248 - Vila Mathias)

15h00 - Rubens Amaral

Médico educador, mestrado em educação, especialista em mestrologia,
hipertensão arterial, promoção da saúde e qualidade de vida.

16h00 - Paulo Teixeira Brandão
Conselheiro Fiscal da Petros, representante dos aposentados e pensionistas em várias gestões. Mais uma
vez aguardamos sempre com espírito de luta pela vossa presença. Paulo Brandão, além do nosso representante no Fundo de Pensão é um brilhante estudioso das questões referentes a PETROS.

Acorda
petroleiro!!

A ausência dos aposentados e pensionistas em nossas assembléias
tem encorajado a empresa a nos discriminar mais ainda com seu
projeto neoliberal. A “bola da vez” pode ser a AMS

Venha adquirir esclarecimentos, questionar, debater, sempre lembrando que
temos o dever de defender nossos sagrados direitos.

Contamos com a vossa presença!

Paulo Teixeira Brandão, nosso representante no Conselho Fiscal da
Petros estará no dia 15 de abril, a partir das 15 horas, para falar sobre:
• O mandato de segurança sobre repactuação que ganhamos e foi suspenso aguardando decisão do
mérito
• As ameaças não tornadas públicas que envolvem a AMS
• O plano maquiavélico da PETROS/FUP para reiniciar uma nova investida de repactuação e implantação
do BPO (benefício proporcional opcional), precisamos saber que “bicho” é esse!
• Uma síntese de exposição da desaprovação das contas da gestão atual da diretoria da Petros.
Atenção, companheiros e companheiras um fato de desaprovação ocorre pela 7ª vez com o veto do
Conselho Fiscal e 50% do Conselho Deliberativo.
Essa é uma excelente oportunidade de esclarecermos nossas dúvidas com Paulo Brandão.
Nâo perca essa chance de conhecer a verdade e depois com o conhecimento desses esclarecimentos,
fazer o favor de multiplicá-los para os que não tiveram possibilidade de comparecer
nessa assembléia.Vamos compartilhar nossos conhecimentos sobre repactuação,
AMS e outros assuntos de nosso interesse.

Protesto de Aposentados e Pensionistas em São Paulo

EXPEDIENTE:

O DAP (Departamento
de Aposentados e Pensionistas do Sindipetro-LP)
esteve no ato de protesto
coordenado pelo COBAP
(Confederação Brasileira
de Aposentados) realizado no último dia 25 de
março.
O protesto aconteceu
durante três horas que foram divididas entre missa
na Catedral da Sé, falações de representantes
das entidades defensoras

dos aposentados e pensionistas e passeata que é
o ideal para criar o fato e
dar visibilidade para quem
o governo insiste em não
ver.
A Guarda Municipal de
São Paulo calculou em torno de 2 mil aposentados
e pensionistas que fundamentalmente cobraram
nesse ano de eleições, agilidade dos parlamentares
na aprovação de projetos
e emendas favoráveis a um

reajuste justo para todos e
a recuperação das nossas
inesquecíveis perdas.
O ato foi concluído em
frente a sede do INSS na
de Santa Ifigênia e faz
parte da preparação para
realização de um ato de
protesto de caráter nacional em Brasília.
É extremamente necessário a participação de
aposentados e pensionistas vitimados pelo governo “popular” nesses atos

públicos, o nosso poder
aquisitivo cada vez tornase menor e os preços das
mercadorias não param
de subir.
Você que está indignado
(a) e que se sente explorado (a) venha para a luta
não adianta disfarçar,a briga por nossos direitos está
acontecendo, é melhor
entrar na briga do que por
exemplo, morrer de bala
perdida como inocente e
alienado transeunte.
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Entrevista especial: Zé Maria, diretor da Conlutas

U

ma das figuras nacionais do
movimento sindical brasileiro e membro da Coordenação Nacional de Lutas (Conlutas),
José Maria de Almeida, o Zé Maria,
metalúrgico, desembarcou em Santos no último dia 15 para conversar
com a diretoria do Sindipetro-LP. O
motivo do encontro foi o Congresso de Unificação da Conlutas, Intersindical e outros movimentos, que
acontecerá nos dias 5 e 6 de junho,
em Santos.
Segundo Zé Maria, que convidou o Sindipetro-LP para participar
do Congresso, o objetivo é construir uma organização que reúna
sindicatos e movimentos populares
pela defesa da classe trabalhadora.
“Através da unificação, queremos
superar a fragmentação que existe
nos setores da esquerda e unir forças pra fortalecer ainda mais a nossa luta”.
Em entrevista ao Sindipetro-LP,
Zé Maria fez duras críticas às entidades que se venderam por cargos
de alto escalão. Para ele, a cut de
hoje “é uma central dependente do
Governo” e a fup se tornou praticamente “um braço da empresa”. Confira a entrevista:
Qual o principal objetivo dessa
unificação?
A intenção é consolidar uma alternativa para a luta da classe trabalhadora, pois as organizações criadas
no passado se bandiaram com armas
e bagagem para o lado do inimigo. É
a situação que a cut vive hoje, uma
central totalmente dependente do
Governo, relacionada melhor com as
empresas do que com os trabalhadores. No caso dos petroleiros, não
é diferente. A fup cumpriu um papel
importante na luta dos petroleiros,
mas hoje é um braço da Petrobrás,
quase um escritório da empresa que
diz representar os trabalhadores.
Agora, nós temos uma alternativa de
organização que permita construir a
unidade e a luta dos trabalhadores

LEANDRO OLIMPIO

“A fup se transformou
num braço da Petrobrás”
naquilo que são seus interesses.
Qual a importância da categoria petroleira neste processo?
A importância está no fato de que
sem a participação de todos os sindicatos (petroleiros, metalurgicos,
bancários) a organização não terá
a cara de todos nós. Disso depende
o avanço de cada sindicato. É muito
importante o trabalho que o Sindipetro-LP faz em sua base, como é
muito relevante a atuação da Federação Democrática dos Metalúrgicos
de Minas Gerais. Mas os metalúrgicos sozinhos não vão resolver os
problemas que afetam a sua vida,
assim como os petroleiros não vão
solucionar os problemas que afetam
sua vida sem uma unidade mais ampla da classe trabalhadora, capaz de
mudar as diretrizes gerais que governam o País. Porque são essas diretrizes gerais que têm consequências
concretas em nosso cotidiano.
É possível citar uma dessas diretrizes que devem ser alteradas?
Um exemplo claro são as decisões que o Governo está tomando
em relação ao pré-sal. A atual legislação é um crime não só aos petroleiros, mas a todos os trabalhadores
brasileiros. A Petrobrás tem que ser
100% estatal. Essa riqueza não pode
continuar sendo leiloada à empresas
multinacionais como o governo está
fazendo. E uma luta desse porte não
depende apenas da mobilização dos
petroleiros do Litoral Paulista. É preciso uma mobilização nacional.
Recentemente, foi divulgada
uma lista apontando Eike Batista como o 8° homem mais rico
do Mundo. Como você interpreta
essa ascensão meteórica?
A ascensão de Eike Batista é a
expressão do capitalismo. Antes da
eclosão da crise de 2008, houve um
crescimento importante da nossa
economia nos últimos oito anos. O
problema é que toda riqueza pro-

duzida está concentrada nas mãos
de meia dúzia de empresários. Em
primeiro lugar, pelo mecanismo
da propriedade privada que caracteriza a sociedade capitalista. Em
segundo lugar, pela política dos
últimos governos que promoveu a
evolução meteórica da fortuna de
gente como ele. E foi se apropriando de conhecimento, informações
privilegiadas e de recursos do país
que Eike Batista construiu a base de
sua fortuna. Isso não é segredo pra
ninguém. Afinal, Eliezer Batista, ministro das Minas e Energias durante
a ditadura militar, era seu pai.
Essa relação íntima com os empresários corrói ainda mais a imagem do Governo?
Os grandes empresários que financiam os políticos em campanhas eleitorais são os maiores beneficiados pelo
Estado. As empreiteiras e os bancos
são os grandes financiadores do Lula,
como foram os grandes financiadores
do Alckmin. São eles que depois são
beneficiados pelas decisões de Governo, na aplicação daquilo que é recurso
público. E o Lula, infelizmente, demonstra que nunca teve compromisso com
aquelas bandeiras históricas que o PT
defendia. Com isso, tem gerado um
prejuízo enorme à classe trabalhadora.
Mas talvez o principal prejuízo não seja
de ordem econômica, mas sim essa
devastação da consciência. A confusão
que este governo criou foi enorme. Os
eleitores não esperavam uma revolução. Só uma inversão das prioridades.
E ao ver Lula fazer o que está fazendo,
e ainda se orgulhar, obviamente isso
gera desilusão.

O atrelamento da cut ao Governo e da fup à empresa pode ser
considerado como uma nova aristocracia sindical?
A transformação que houve nessas
entidades (fup e cut) faz parte dessa
devastação da consciência causada
pelo governo Lula, porque são organizações transformadas em pó no
que se refere ao objetivo para o qual
foram construidas. Elas morreram
para a luta dos trabalhadores, mas
continuam a ser grandes e fortes. Mas
para quê? Para travar e desviar a luta
dos trabalhadores e levá-los a apoiar
o Governo. Com isso, se transformaram sim numa aristocracia sindical,
que em troca de favores se transformaram num instrumento poderoso
para convencer os trabalhadores que
a política do Governo ou da empresa
é correta. A cut nasceu lutando contra
o atrelamento das entidades sindicais
e hoje está mais atrelada ao Estado do
que estavam aquelas confederações.
De que forma é construído este
atrelamento?
Através da cooptação. A empresa
favorece economicamente os dirigentes da fup, como o Governo favorece economicamente os dirigentes da cut. Isso se faz com os cargos.
Quantos ex-dirigentes da fup estão
em cargos de alto escalão da Petrobrás ganhando R$ 20 e até R$ 30 mil.
Essas pessoas não resolveram os problemas da vida dos petroleiros, mas
resolveram o problema da vida deles.
Estão tendo uma vida bem melhor
do que a que tinham antes. Esse é o
mecanismo a partir do qual se dá a
cooptação.

O Departamento de Saúde do
Sindipetro-LP está recebendo cada
vez mais visitas e telefonemas. Infelizmente, a maior parte deles não é
na busca de atendimento ou orientação e sim para reclamações, denúncias e pedidos desesperados de ajuda. A AMS da Petrobrás não só deixa
a desejar, como é sabido há muito,
mas também coloca vidas em risco.
Quando o associado ou beneficiário
tem alguma emergência ou problema de saúde, vai até um hospital credenciado e o tratamento é coberto
pela AMS. Se o caso é de internação
por longo período de tempo, há a
possibilidade de encaminhamento
para a casa e tratamento domiciliar.
Esse serviço é chamado de home
care, e a contratada da Petrobrás
HOME DOCTOR é a responsável.
Como as contas dos hospitais são
caras, a Petrobrás/AMS pede (exige,
melhor dizendo) ao médico responsável o encaminhamento o mais rápido possível. Em casa, o paciente
deve estar sob as mesmas condições
oferecidas dentro de um hospital.
Mas não é o que acontece.
O petroleiro aposentado José
Leônidas Rodrigues é casado há 45
anos. Sua esposa Maria da Piedade Pereira Rodrigues desenvolveu
câncer de mandibula e está em tratamento pela AMS há mais de dois
anos. Foram feitas duas cirurgias
para a retirada do câncer e implantado um enxerto no lado direito do
rosto. Após 29 dias de internação no
hospital AC Camargo, onde foi realizada a segunda operação, em São
Paulo, Maria foi encaminhada para
sua casa, no bairro Encruzilhada, em
Santos, para tratamento e acompanhamento pelo home care.
Quando chegou, no dia 15 de
janeiro, o quarto do casal foi transformado em uma verdadeira enfermaria. Ela recebeu cama hospitalar,
equipamentos de inalação, aspirador, suporte para soro e alimentação
via sonda, balão de oxigênio, além
de instrumentos e medicamentos
necessários. Mas também neste dia
começaram os problemas. O médico responsável no AC Camargo
recomendou que uma enfermeira
prestasse assistência 24horas, no
entanto a profissional só passava 12

horas diárias ao lado da paciente. “A
mando do HOME DOCTOR”, afirmou
a profissional aos familiares. Após 25
dias, a enfermeira foi retirada e trocada por uma visita diária de outro
enfermeiro para a troca e limpeza
dos curativos. Essa mudança foi feita
sem nenhum aviso aos familiares ou
orientação específica do médico.
Outros profissionais de saúde
necessários para a boa recuperação
de Dona Maria são fonoaudióloga,
fisioterapeuta e médico. O médico
deve fazer uma visita por mês, além
de momentos em que é chamado
pela família. A visita mensal de fevereiro foi cumprida corretamente
e até o fechamento desta edição o
médico não apareceu. Em uma noite de dificuldade de respiração, Leônidas ligou para a emergência do
HOME DOCTOR e um médico foi até
a sua casa mais de 24 horas depois
do chamado. Fora o atraso, o médico não era o mesmo, portanto não
tinha o histórico clínico, impedindo-o de dar o tratamento correto.
O caso da fonoaudióloga foi o
mais sério. Pelo câncer ser na mandibula e as cirurgias terem afetado
toda a área do rosto esta profissional é de extrema importância. Além
disso, a paciente fez uma traqueostomia e perdeu a fala natural, com
um bom trabalho de fono pode ser
retomada essa capacidade. Mas
Dona Maria está sem fonoaudióloga. A médica foi umas poucas vezes
e não voltou mais. Em seu último relatório ela afirma que a família não
aceita o tratamento, registra que
deixou exercícios para serem praticados pela paciente e diz que não
voltará mais. Leônidas conta que as
vezes que fez visita à casa, a fono foi
mal educada, não estabeleceu uma
relação de parceria com a sua esposa e até mandou a filha do casal ‘calar a boca’ quando ela exigiu explicações sobre o péssimo tratamento
dado a mãe.
Quando a estrutura foi montada
e Maria foi levada para sua casa, não
houve qualquer aviso ou orientação
sobre prazos ou tempo mínimo de
utilização dos equipamentos. No
entanto, uma negligência aconteceu. Depois de 25 dias, o HOME
DOCTOR entrou na residência da fa-
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Tratamento domiciliar da AMS coloca vidas em risco

mília e levou o aparelho de inalação
e o balão de oxigênio. “Só não levou
o aspirador porque eu implorei”, desabafa Leônidas. A Petrobrás, a AMS
e a contratada HOME DOCTOR deixaram Dona Maria desprovida de
equipamentos, profissionais e quase à merce da sorte.
A família, marido e filha, passam
os dias ao lado de Maria para os cuidados e tratamentos necessários
enquanto ela olha atenta e se comunica por gestos lentos mas precisos,
já que ela está plenamente sóbria.
“A família tem a parte sentimental
junto. Não dá certo nós cuidarmos
dela”, se preocupa o marido.
Pontuando outros absurdos
-A HOME DOCTOR já é terceirizada pela Petrobrás e tem cerca de
outras 3 ou 4 empresas de serviço
de home care como terceirizadas.
-Em muitos casos a pessoa deve
ser levada ao hospital, por disponibilidade de mais recursos e profissionais de saúde. Mas a família é
enrolada e o paciente continua em
casa.
-A esposa de Leônidas vai a São
Paulo toda quarta-feira para acompanhamento com o seu médico do
AC Camargo e avaliação da situação
atual da paciente. Isso exige remoção em veículo adequado mas essas viagens são restritas a seis. Leônidas conseguiu, coma ajuda do
Sindicato, mais nove remoções, número que ainda não satisfaz já que
não deveria ser limitado.

-Como está com a traqueostomia, Maria não tem condições de se
alimentar normalmente e necessita
de alimentação por sonda. Porém, a
Petrobrás/AMS não cobre essa alimentação especial. A família recorreu ao Estado, que está fornecendo
a alimentação. Mas não são todos
que conseguem essa segunda opção e acabam se endividando para
arcar com os custos.
José Leônidas conta que ligou
para a Petrobrás diversas vezes
para explicações e soluções sobre
o que está ocorrendo. Foi orientado
a falar com as assistentes sociais da
empresa, que responderam: “não
podemos fazer nada, são ordens
da empresa”. Para piorar ainda mais
a situação, há poucas semanas o
HOME DOCTOR afirmou que retiraria o resto dos equipamentos deixados para os cuidados de Maria. Mais
uma vez, Leônidas implorou para
que não fossem retirados mas sabe
que aparecerão em sua casa a qualquer momento.
A história de Leônidas e Dona
Maria é apenas um exemplo do que
passa cerca de duzentos petroleiros que estão usando o serviço de
home care da AMS atualmente. O
descaso da Petrobrás é assustador e
torna-se traumatizante para muitas
famílias da Baixada Santista, sendo
maltratadas pela prestação de serviços que é de responsabilidade da
AMS. O Sindipetro-LP continuará
cobrando da da Petrobrás mudanças urgentes de prestação de serviços das AMS e as empresas terceirizadas.

