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nova gestão da Petrobrás sinaliza 
que categoria será Prioridade e se 

reúne com dirigentes da FnP
Os representantes da Federação Nacional dos 

Petroleiros estiveram reunidos com o novo pre-
sidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, no dia 

27 de janeiro, no Edifício Sede da Petrobrás, no Rio de 
Janeiro. Na oportunidade foram apresentadas pautas 
da categoria petroleira e cobradas algumas promessas 
de campanha do atual governo, como o fim da Política 
de Paridade de Importação (PPI) e da privatização do 
Sistema Petrobrás. 

O diálogo da Federação com o novo gestor da empre-
sa já sinaliza um avanço e oportunidade para alcançar 
mudanças significativas para o povo brasileiro e para 
os trabalhadores do Sistema Petrobrás, ativos, pensio-
nistas e aposentados.

Nas últimas gestões, sob a batuta de Temer e Bolsona-
ro, não havia essa abertura e todo e qualquer diálogo era 
feito por meio de ofícios. Isso foi uma demonstração cla-
ra do que viria acontecer com a categoria. Foram anos 
de sucessivos ataques e retrocessos enquanto acionis-
tas e o capital estrangeiro batiam recordes de lucro. 

O ponto alto do encontro com o presidente foi a libe-
ração do acesso dos dirigentes sindicais às unidades 
operacionais, demonstrando que a visão da atual ges-
tão da empresa está focada nos trabalhadores. Diferen-
te das gestões anteriores, esta já demonstrou que será 
mais democrática e que colocará a força de trabalho 
no lugar o qual nunca deveria ter saído – maior e mais 
valioso ativo da empresa.

Desde 2015 o trabalho sindical foi cerceado de to-
das as maneiras possíveis. No Litoral Paulista, um dos 
momentos mais emblemáticos foi o ato de truculência 
orquestrado pela Policia Militar, convocada pela Petro-
brás, ocorrido em 14 de outubro de 2015 durante uma 
mobilização pacífica no Edisa Valongo. O ataque teve 
como saldo dois dirigentes sindicais presos de manei-
ra arbitrária (Fábio Farofa e Fábio Mello) pela PM e 
um petroleiro de base ferido. O objetivo era reprimir, 
intimidar e prender aqueles que defendiam a empre-
sa e usá-los como “boi de piranha”. A partir disso foi 
literalmente “ladeira abaixo”. Catraca bloqueada para di-
rigentes sindicais, demissão por participar de greve, em-
barque em plataformas cancelados por trabalhadores par-
ticiparem ativamente em defesa dos direitos da categoria, 
cárcere privado em unidades operacionais e assédio. 

O momento é de retomada de trabalho de base den-

tro das unidades como era feito desde o princípio. Isso 
é um grande passo e demonstra que o futuro da ca-
tegoria será de luta, mas que esta será mais justa e 
democrática. 

Cabe destacar que, durante os últimos anos, a Dire-
toria do Sindipetro-LP não desistiu um minuto sequer 
para que voltasse a ter o merecido espaço dentro das 
negociações junto à gestão da empresa, como foi des-
de o tempo em que era apenas uma associação. Nesse 
momento, estamos vivendo uma nova era no sindicalis-
mo petroleiro e isso é fruto das nossas lutas. A catego-
ria petroleira, encabeçada pelo Sindicato, esteve sem-
pre presente em todos os movimentos contra o governo 
golpista de Temer e genocida de Bolsonaro sendo che-
gado o momento de colhermos esses frutos.

documento
Na oportunidade os dirigentes entregaram um estu-

do elaborado pela FNP que pode ser consultado site 
www.sindipetrolp.org.br. Dentre os principais pontos 
apresentados no documento, estão: cessar a venda de 
ativos; mudanças na política de preços, sociais e tran-
sição energética; volta dos investimentos; democracia 
na Petrobrás, reestruturação do RH e liberdade sindi-
cal; Petros/AMS; políticas de isonomia; condições de 
trabalho; política de valorização dos trabalhadores e de 
segurança; além de outros. Além disso, os dirigentes 
também citaram o fim das privatizações, demandas do 
setor de óleo e gás e também dos trabalhadores, ativos 
e aposentados, próprios e terceirizados da estatal.

aposentados e pensionistas
Na oportunidade foram apresentadas ao presidente da 

Petrobrás duas pautas básicas para os aposentados e 
pensionistas: o pagamento do PED da Petros, que vem 
comprometendo boa parte da renda dos beneficiários, e 
a volta da AMS, cuja qualidade do serviço “caiu” com a 
mudança para Saúde Petrobrás. O dirigente do Sindipe-
tro-LP, Marcelo Santos, e do Sindipetro-RJ, Martins, esti-
veram presentes na reunião representando aposentados 
das bases da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP). 
Diante das demandas, Jean Paul Prates deu uma sinali-
zação positiva para a situação, mas será necessário en-
gajamento e mobilização dos aposentados e pensionistas 
para darmos prosseguimentos a essa luta.
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beneFício Farmácia:   saiba como Funcionam as três 
modalidades disPoníveis Para comPra de medicamentos

Após receber inúme-
ras dúvidas acerca 
do Benefício Farmá-

cia, o Sindipetro-LP buscou 
orientação junto ao convê-
nio médico para saber deta-
lhadamente como funciona 
cada modalidade. O benefí-
cio farmácia oferece três op-
ções para adquirir medica-
mentos: solicitar reembolso, 
modalidade delivery e direto 
na farmácia.

Caso o usuário  escolha 
adquirir o medicamento di-
retamente na farmácia cre-
denciada à Funcional Heal-
th Tech  basta apresentar  a 
carteirinha e a receita médi-
ca ou odontológica em nome 
do mesmo beneficiário.

O atendente irá escancear 
a receita. No entanto, caso 
a loja não possua o equipa-
mento para isso, o usuário 
deverá cadastrar a receita 
no Portal do Beneficiário, em 
Programas Complementares 
> Benefício Farmácia > Re-
ceitas. 

No caso de medicamentos 
que necessitem análise téc-
nica, é necessário acessar 
antes o Portal do Beneficiá-
rio (Programas Complemen-
tares > Benefício Farmácia 
> Análise Técnica), anexan-
do receita, relatório médico 
e laudos. O resultado sai 
em até dois dias úteis. Caso 

a solicitação seja aprova-
da, basta se dirigir à farmá-
cia credenciada e adquirir 
o medicamento, pagando 
somente a coparticipação. 
Para saber quais as farmá-
cias credenciadas no Portal 
do Beneficiário (Programas 
Complementares > Benefí-
cio Farmácia > Buscar Rede 
Credenciada) tem todas as 
informações. 

delivery
A Modalidade Delivery  per-

manece disponível no novo 
Benefício Farmácia, sendo 
exclusiva para medicamen-
tos oncológicos e medica-
mentos com preço unitário a 
partir de R$300, com base no 
Preço Máximo ao Consumi-
dor (PMC) estabelecido pela 
Anvisa.

Vale destacar que diferente 
do que é solicitado em algu-
mas farmácias, o APP funcio-
nal Card, não foi disponibili-
zado para os beneficiários da 
Petrobrás e demais empre-
sas. Portanto, todas as soli-
citações na funcional, serão 
realizadas ou consultadas 
através do portal do benefici-
ário. Saúde Petrobras no link 
https://saudepetrobras.com/
portaldobeneficiario na aba 
‘Programas complementares’ 
>  ‘Beneficio Farmácia’. 

A solicitação deve ser aber-
ta no Portal do Beneficiário 
(Programas Complementa-
res > Benefício Farmácia > 
Delivery).

Reembolso
As solicitações de reembol-

so livre escolha devem fei-

tas em formulário integrado 
ao Portal do Beneficiário, 
e não mais pelo Fale co-
nosco. Com a integração, o 
processo foi simplificado, já 
que os dados dos benefici-
ários são autopreenchidos, 
e o usuário pode monitorar 
o pedido.

Ao se logar no Portal do 
Beneficiário, basta clicar na 
aba Financeiro e depois em 
Solicitar reembolso. Nesta 
página, é necessário mar-
car o beneficiário atendido 
(titular ou dependente) e 
terá os dados pessoais au-
tomaticamente preenchidos. 
A partir daí, é só completar 
as informações. Vale desta-
car que no site da para ter 
uma prévia do reembolso e 
ainda pesquisar os proce-
dimentos que constam na 
tabela de referência para 
Reembolso Livre Escolha.

O reembolso pode ser so-
licitado:

- Quando não há farmácia 
credenciada no município;

- Em caso de falta de dis-
tribuição do medicamento 
na rede;

- Para tratamento de ur-
gência com medicamento 
que requer análise técnica;

- Caso haja necessida-
de de compra emergencial 
fora do horário de atendi-
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beneFício Farmácia:   saiba como Funcionam as três 
modalidades disPoníveis Para comPra de medicamentos

As aulas de dança de sa-
lão têm sido um sucesso 
entre os associados do Sin-
dipetro-LP. As aulas são mi-
nistradas pelos professores 
Éverton e Daniele e aconte-
cem toda terça-feira às 18h, 
com uma hora de duração.   
Podem participar gratuita-
mente associados e seus 
dependentes. Não sócios, 
convidados por associados, 
pagarão taxa de inscrição de 
R$ 10. Os não sócios devem 
chegar meia hora antes da 
aula, para preencherem ficha 
de inscrição.

A atividade visa melhorar a 
qualidade de vida e bem-es-
tar das pessoas, homens e 
mulheres de todas as idades. 
Não é preciso ter experiên-
cia com dança. Durante as 
aulas serão apresentados rit-
mos variados de danças de 
salão, como, samba, mam-

dança de salão é um sucesso 
entre os associados (as)

no dia 31 de janeiro o 
tribunal superior do tra-
balho (tst) publicou uma 
decisão determinando 
que a petrobrás devolva 
as contribuições do be-
nefício Farmácia feitas 
em 2019. os valores co-
brados foram contabili-
zados do mês de outubro 
de 2015 a agosto de 2016. 
nesse período a empresa 
não prestou o serviço e 
também não cobrou por 
ele. 

no entanto, em 2019 re-
solveu cobrar a quantia 
acumulada no período. 

a publicação é um des-
dobramento de uma ação 
contra a empresa feita 
pelo jurídico do sindi-
petro-Lp. apesar de a 
decisão ser em última 
instância, ainda há a ne-
cessidade em aguardar 
prazos e todo o trâmite 
legal.  

Vale destacar que a con-
quista não significa que 
qualquer valor será pago 
de imediato.

tst  decide que 
contribuições Feitas 
em 2019 devem ser 
devolvidas 

mento das farmácias cre-
denciadas disponíveis;

- Para produtos que fa-
zem parte de programas 
de fidelidade exclusivos da 
indústria farmacêutica.

- Caso a farmácia desco-
nheça o modelo de atendi-
mento da Saúde Petrobrás;

O Sindicato dos Petrolei-
ros do Litoral Paulista con-
ta com serviço de atendi-
mento para esclarecimento 
de dúvidas e encaminha-
mento de reembolso para 
aposentados e pensionis-
tas, com dificuldade para 
realizar a tarefa. 

As funcionárias do Depar-
tamento de Aposentados 
e Pensionistas da sede, 
em Santos e da subsede, 
em São Sebastião, estão 
sempre à disposição para 
atender aposentados, pen-
sionistas e trabalhadores da 
ativa. É importante destacar 
que a Diretoria do Sindica-
to está na luta permanente 
para a retomada dos postos 
avançados de atendimento 
da AMS na região. 

As últimas gestões da Pe-
trobrás extinguiram as unida-
des. 

Com informações: Saúde 
Petrobrás

Os associados interessados 
em ajuizar ações podem 
procurar nosso Departamento 
Jurídico mediante agendamento 
prévio. Na sede, em Santos, 
o agendamento pode ser pelo 
telefone fixo (13) 3202 1101.
No Litoral Norte o agendamento 
pode ser feito pelo telefone (12) 
3892 1484.

bo, salsa, bolero e rumba. 
As inscrições podem ser feitas 
na sede, em Santos, ou pelo 
telefone (13) 3202 1100. O ho-
rário de atendimento é de se-
gunda a quinta das 8h às 12h 
e das 14h às 18h e as sextas 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h. 

A sede do Sindipetro-LP fica 
na Avenida Conselheiro Né-
bias, 248, na Vila Mathias.



4

daP Promove  Festa de aniversariantes 
do mês Para integração dos associados 

A Diretoria do Sindicato 
dos Petroleiros do Lito-
ral Paulista, por meio do 

Departamento de Aposenta-
dos e Pensionistas, realiza no 
próximo dia 23 de fevereiro 
(quinta-feira) a festa de ani-
versariantes de janeiro e fe-
vereiro. O encontro será na 
sede e subsede, das 14h30 
às 16h30, e acontece com a 
reunião mensal.

O objetivo é trazer diver-
são, promover integração en-
tre a diretoria do Sindicato e 
os sócios e trazê-los de vol-
ta à sede e subsede, já que 
a pandemia acabou atrapa-

lhando essa interação. Vale 
destacar que na mesma data 
os dirigentes e o advogado 
do Sindipetro-LP irão falar 
sobre Petros, AMS e assun-
tos relacionados à categoria.  
Quem quiser acompanhar a 
reunião de casa basta acessar 
o link https://shre.ink/1Hhj.

a partir do mês de feverei-
ro os encontros mensais se-
rão sempre na última quin-
ta-feira de cada mês, tanto 
na sede e subsede, no ho-
rário das 14h30 às 16h30. 
Vamos fortalecer a categoria 
participando desses encontros. 
Compareça!

Iniciou-se na última sema-
na de janeiro o curso inclu-
são digital para a 3º Idade 
na sede, em Santos, e sub-
sede, em São Sebastião, 
do Sindipetro-LP. Os alu-
nos irão aprender na prática 
como manusear smartpho-
nes, acessar redes sociais e 
internet. 

Essa é a terceira turma 
que será inserida no mun-
do virtual. A novidade deste 
ano é que os sócios do Lito-
ral Norte também estão des-
frutando desse benefício. O 
curso era uma cobrança dos 

associados, que se sentiam 
excluídos pela dificuldade 
que encontram em manipu-
lar as novas tecnologias e 
que não puderam participar 
dos cursos anteriores. Ago-
ra, além de receberem em 
casa as informações sobre 
o sindicato por meio do bo-
letim do DAP impresso, to-
dos poderão acessar a pá-
gina do Sindipetro-LP no 
Facebook, Instagram, site,  
grupos do WhatsApp e pelo 
boletim eletrônico enviado 
por e-mail a todos os asso-
ciados.

aulas de inclusão digital inciam com turmas lotadas


