/ Edição n° 79 /Abril de 2020

O petroleiro aposentados e pensionistas

Mesmo sem atendimento presencial, serviços
do Sindipetro-lp continuam disponíveis
Mesmo em meio a pandemia e com a suspensão no atendimento presencial, na sede e subsede, os
serviços oferecidos pelo Sindipetro-LP continuam sendo feitos normalmente. A diferença é que, nesse
momento, os atendimentos são realizados somente através de e-mail ou whatsapp/celular.
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Mesmo sem atendimento presencial, serviços do
Sindipetro-lp continuam disponíveis
Mesmo em meio a pandemia
e com a suspensão no atendimento presencial, na sede e
subsede, os serviços oferecidos
pelo Sindipetro-LP continuam
sendo feitos normalmente. A diferença é que, nesse momento,
os atendimentos são realizados
somente através de e-mail ou
whatsapp/celular. Os funcionários da sede e subsede estão
aptos a dar todo o amparo e suporte necessários aos associados.
O Departamento de Aposentados e Pensionistas de Santos
está atendendo via whatsapp
(13) 99654-8477 ou através do
e-mail dap@sindipetrosantos.
com.br. Já no Litoral Norte o
atendimento é feito somente através do whatsapp (12)
98176-8647.
O setor de psicologia realiza
as sessões de terapia através
do telefone (13) 99138-2484.
Os horários de atendimento são
O serviço de declaração de Imposto de Renda está sendo feito
somente por meio eletrônico. Os
sócios (as) de Santos e região
poderão enviar através do e-mail
Anamariatoledo@terra.com.br ou
via whatsapp (13) 99765 4142 os
documentos. Os canais também
servem para sanar dúvidas. O horário de atendimento é de segunda a quinta-feira das 8h às 11h30
e das 14h às 17h30 e às sextas-feiras das 8h às 11h30 e das 13h
às 16h30.

os mesmos estabelecidos na
agenda da profissional. A psicóloga também está recebendo
e-mail psicologa1@sindipetrosantos.com.br.
O Departamento Jurídico, na
sede, está fazendo consulta
processual e agendamentos
com os advogados através do
whatsapp 99141-0883 ou do
endereço eletrônico jurídico@
sindipetrosantos.com.br.
O
atendimento com o nosso corpo
jurídico também é feito somente
via telefone. Os profissionais entrarão em contato com os associados nos horários agendados.
No Litoral Norte a funcionária
Luana está responsável pelo
suporte jurídico dos associados através do whatsapp (12)
98187-7378 ou do e-mail subsedelp@sindipetrosantos.com.br.
Vale ressaltar o horário de expediente permanece o mesmo
da sede e subsede, de segunda a quinta-feira das 8h às 12h
No Litoral Norte o atendimento
também está sendo feito apenas
através do e-mail soniacontadora12@gmail.com ou whatsapp
(12) 99122 9274. O horário é
de segunda a sexta-feira das 9h
às12h.
O declarante deve enviar cópia
digitalizada dos informes de rendimentos dos bancos, informe
de rendimentos emitido pela empresa (Petros e INSS para aposentados), a última declaração
do IRPF e caso tenha realizado

Os demais setores, veja lista abaixo, também estão
atendendo via whatsapp e e-mail:
- Secretaria - (13)991377922 - secretaria@sindipetrosantos.com.br/ secretaria2@
sindipetrosantos.com.br
- Assistente social –
(13)99141-0578 - servicosocial@sindipetrosantos.com.br
- Imprensa – (13) 991378145 - imprensa@sindipetro-

santos.com.br
- Recepção – (13) 99732
2709 - ambulatorio@sindipetrosantos.com.br
- Departamento Financeiro – (13) 99164-2562 –
financeiro@sindipetrosantos.com.br/contabil@sindipetrosantos.com.br

e das 14h às 18h e às sextas- cer à sede e subsede, setoriais,
-feiras das 8h às 12h e das 13h mas continuará seguindo planàs 17h.
tão telefônico e estará presente
nas unidades sempre que for
Outros serviços
necessário.
O estacionamento no Centro
O Grupo Esperança, ONG
de Santos continua funcionan- cuja sede está localizada no
do normalmente de segunda a Sindipetro-LP também está resexta-feira das 8h às 18h e aos alizando atendimentos somensábados das 8h às 12h. A dire- te através do whatsapp (13)
toria também evitará compare- 98118-9327.
transações de imóveis – compra
ou venda – em 2019, deve trazer
um comprovante. Quem recebeu
ações trabalhistas ou outros valores judicialmente, devem juntar os recibos à documentação.
O contribuinte que tem imóvel a
declarar no imposto deve enviar
também a escritura definitiva e o
carnê do IPTU.
Alteração no prazo
A Receita Federal anunciou no
dia 1º de abril a prorrogação do

prazo de entrega da declaração
de Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF) para 30 de junho.
O Sindipetro-LP orienta os associados (as) que continuem a
enviar os documentos, por e-mail
ou whatsapp, para que a declaração seja feita o quanto antes.
Além disso, ressaltamos que
após o fim da quarentena, e
quando o atendimento presencial for retomado, o serviço de
declaração será realizado até o
dia 30 de junho.
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Sindipetro-lp conquista liminar com reintegração de
petroleiros demitidos da p-67
O Sindipetro Litoral Paulista, através do seu departamento jurídico e com apoio
da Federação Nacional dos
Petroleiros (FNP), conseguiu
reverter na Justiça as demissões arbitrárias e ilegais de
cinco petroleiros da P-67 que
exerceram o direito de greve
na última mobilização nacional da categoria.
Através de mandado de segurança, expedido no dia 31
de março pelo Desembargador do Trabalho, Wilson Fernandes, a Justiça do Trabalho
do TRT da 2ª Região atendeu

ao pedido liminar do sindicato, cassando as demissões e
exigindo a reintegração dos
trabalhadores aos seus postos
no prazo máximo de 48 horas.
Embora ainda caiba recurso, não há efeito suspensivo
para a decisão portanto, deve
ser cumprida pela companhia
assim que for comunicada
pelo oficial de justiça. Cabe
ressaltar que em sua decisão
o desembargador cita o acordo firmado entre Petrobrás e
Sindicatos, com mediação do
Tribunal Superior do Trabalho
(TST), no qual foi assegurado

que “não haverá punições por
participação pacífica na greve”.
Um dos efeitos da greve, realizada entre os dias 1º e 20
de fevereiro, é a suspensão
dos contratos de trabalho. Ainda assim, em sua justificativa
para as demissões, a empresa
alegou “abandono do posto de
serviço no dia 7 de fevereiro”,
ficando evidente que são demissões políticas em função
do movimento. É o que atesta
o desembargador no trecho a
seguir:
“Não é, em princípio, razoável que o empregado, na vi-

deiras armadilhas, os trabalhadores terão que enfrentar agora,
sem a segurança de um plano de
saúde, o desemprego. Diante da
desaceleração da indústria mundial frente à pandemia, a recolocação desses trabalhadores no
mercado de trabalho pode demorar, uma vez que a produção de
petróleo está sendo reduzida em
todo mundo.
Para o sindicato, as punições
foram retaliações por parte do
Geplat, que viu sua autoridade
questionada pelos grevistas ao
não seguirem suas ordens e que
por mais de uma vez se recusou a
assinar documento de entrega da
plataforma.

Em reunião com o RH corporativo da empresa, a diretoria do Sindipetro-LP cobrou posicionamento
da Petrobrás sobre os motivos
das punições e demissões, mas
não obteve nenhuma resposta
concreta, nem mesmo queixa por
excessos durante a greve ou outros motivos.
Dessa forma, ficou evidente
que as punições foram aplicadas
como retaliação ao movimento de
greve e para coibir manifestações
futuras dos petroleiros. Uma das
condições para que a greve nacional petroleira terminasse foi a
garantia de que não haveriam punições aos grevistas.
Como medidas práticas, o ju-

gência de um acordo sobre a
suspensão da greve, seja dispensado sob o argumento do
abandono do posto de serviço
e isso não esteja relacionado com a sua participação no
movimento paredista”. Por fim,
com razão, Fernandes destaca ainda o equívoco desta decisão em plena pandemia do
coronavírus, pois no contexto
atual “os prejuízos financeiros
advindos da não reintegração
podem colocar os empregados
em risco, na medida que ficariam privados de seus meios
de subsistência”.

entenda o caso
Covardemente, quando toda a
sociedade discute a suspensão
de todas as atividades, com manutenção apenas dos serviços
essenciais, os petroleiros próprios
e terceirizados do Sistema Petrobrás estão sendo punidos e demitidos por terem participado da greve nacional no início do ano.
No Litoral Paulista somente na
P-66 cinco trabalhadores foram
suspensos por 14 dias. Na P-67,
outros cinco petroleiros foram demitidos, largados à própria sorte,
com famílias para sustentarem.
Expostos ao vírus, vivendo confinados em alto mar em embarcações que para uma doença com
alto nível de contágio são verda-

rídico do Sindipetro-LP e FNP
notificou o TST por conta do descumprimento do acordo firmado.
O Sindipetro também colocou à
disposição dos trabalhadores punidos os serviços da assistente
social e psicóloga do sindicato.
Além disso, a FNP está realizando campanha contra essas
punições ilegais e desumanas, informando movimentos sociais, mídias e políticos de diferentes matizes. Para a FNP, é fundamental a
denúncia pública.
Vale lembrar que desde o fim da
greve nacional petroleira o Sindipetro-LP mantém estado de greve
como forma de precaução ao descumprimento do Acordo Coletivo.
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Petros amplia prazo para cadastramento de
nova conta corrente
A Petros está acompanhando atentamente a pandemia
de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Em
função de medidas de prevenção ao avanço da doença e
pensando no bem-estar dos
participantes e de toda a sociedade, foi ampliado o prazo
para o cadastro de uma nova
conta corrente na Fundação
devido ao fim do pagamento
de benefícios pela Caixa Econômica Federal.
Quem recebe benefícios da
Petros pela Caixa agora tem
até o dia 14 de maio para registrar uma nova conta. O último benefício pago na conta da
Caixa será depositado no dia
24 de abril. No caso de quem
recebe adiantamento, a parcela de maio ainda será na conta
antiga. Já o benefício de maio
será pago na nova conta. Fique atento: a nova conta deve
ser em um dos quatro bancos
credenciados na Petros: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú ou
Santander.
A mudança ocorre após uma
negociação com os bancos
para o credenciamento da folha de pagamentos, que faz
parte de um trabalho da Petros
para aprimorar o gerenciamento dos recursos e ampliar sua
arrecadação. O processo não
traz nenhum custo adicional

para os participantes.
Caso o participante ou quem
recebe pensão judicial pela
Fundação ainda não tenha conta em um dos quatro bancos
conveniados (Banco do Brasil,
Bradesco, Itaú ou Santander),
deve comparecer a uma agência com seu contracheque da
Petros e abrir uma conta-corrente. A Petros negociou com
as quatro instituições financeiras um pacote de serviços sem
custo para o participante.
Com o número da conta em
um desses bancos em mãos,
o participante deve entrar no
Portal Petros, na Área do Participante. No menu à esquerda,
clicar em “Autoatendimento”,
“Cadastro” e, em seguida, em
“Dados bancários”. Selecionar
a opção “Alterar dados ban-

cários”. Ao clicar neste item,
serão exibidos os e-mails cadastrados para recebimento
do código de validação. Se estiverem atualizados, é preciso
selecionar um e-mail e clicar
em “Enviar código de acesso”.
O código de acesso recebido
no e-mail selecionado deverá
ser validado pelo sistema para
avançar para a próxima tela. A
seguir, é preciso inserir as informações do banco - tipo de
conta, número da agência e da
conta corrente. Depois, anexar
um comprovante bancário das
informações inseridas. Podem
ser usados documentos como
cartão da conta, extrato bancário, folha de talão de cheques,
declaração bancária em papel
timbrado ou contrato bancário. É possível usar uma foto

de celular, desde que esteja
nítida. Após a confirmação da
solicitação, o participante deve
acompanhar o processo usando o menu à esquerda, em
“Atendimento” e, depois, em
“Meus pedidos”.
A alteração de cadastro bancário pelo Portal Petros está
disponível a aposentados e
pensionistas com e-mails cadastrados na Petros há mais
de 60 dias. Quem não tem e-mail cadastrado ou no caso
de quem recebe pensão judicial pela Petros é necessário
fazer a alteração dos dados
bancários através de formulário impresso enviado pelos
Correios para a sede da Petros
(Rua do Ouvidor, 98, Centro,
Rio de Janeiro, CEP 200040030). O documento precisa ser
assinado e ter firma reconhecida. É preciso ficar atento à lista
de documentos necessários:
cópia autenticada da identidade do participante ou do representante legal, cópia do comprovante de dados bancários e
cópia autenticada de procuração, termo de tutela ou curatela (se for o caso).
Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com
a Central de Relacionamento
(0800 025 35 45 e 21 35295550, para ligações de celular).
Fonte: Petros
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Conselho de Administração da
Petrobrás aprova novo ped
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou no
dia 10 de março o Novo PED,
que abrange déficits de 2015
e 2018, e algumas alterações
nos regulamentos do PPSP-R
e do PPSP-NR.
De acordo com o comunicado ao mercado divulgado pela
Petrobrás, o valor de responsabilidade da companhia será
arcado por contribuições extraordinárias ao longo da existência dos dois planos, que totalizam o montante de R$ 13,6
bilhões, e através de uma contribuição à vista, no valor de
R$ 2,02 bilhões, no momento
da efetiva implementação do
Novo PED.
Com a aprovação da Petrobrás, o Novo PED e as alterações de regulamento seguem
agora para a Secretaria de
Coordenação e Governança
das Empresas Estatais (Sest),
órgão supervisor da estatal.
A implementação depende
também da aprovação da Superintendência Nacional de
Previdência
Complementar
(Previc), que fiscaliza o setor.
O Novo PED tem o objetivo
de reduzir o impacto financeiro
das contribuições extraordinárias no orçamento mensal de
grande parte dos participantes
e oferecer sustentabilidade ao

PPSP-R e ao PPSP-NR. Marcado pelo amplo debate, foi
construído com base em uma
proposta do GT Paritário e negociado entre Petros, patrocinadoras e entidades representativas dos participantes
durante diversas rodadas de
encontros presenciais.
O novo modelo também foi
aprovado em todas as assembleias das entidades.
O novo modelo de equacionamento difere do PED-2015
por ter alíquota única de contribuição extraordinária, em
vez de alíquotas escalonadas
de acordo com faixas salariais, ambas propostas considerando a situação do participante no plano (ativo ou
assistido); estender o tempo
de cobrança para vitalício em

vez de 18 anos; e por instituir
uma contribuição extraordinária mais alta, de 30% sobre o
13º benefício. Estas mudanças se unem a outras alterações como o estabelecimento
de um novo critério para cálculo do valor de pecúlio.
Também foram realizadas
mudanças nos regulamentos
do PPSP-R e do PPSP-NR
necessárias para garantir o
equilíbrio econômico-financeiro-atuarial dos planos, bem
como para adequação à Resolução 25 da Comissão Interministerial de Governança
Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) de
2018.
Fonte: Petros

era para junho
Fnp luta para barrar
mudança de cobrança
da ams para boleto
A Federação Nacional dos
Petroleiros (FNP) encaminhou ofício à Petrobrás em
que exige a suspensão da
cobrança da AMS por boleto,
já que a empresa adiantou a
aplicação da medida para
as cerca de 5.000 pensionistas, o que deveria ocorrer a
partir de 24 de junho. Com o
adiantamento o primeiro boleto chega com vencimento
pro dia 10 de maio.
A FNP justifica o pedido
argumentando que nesse
momento da pandemia do
COVID-19 a mudança é temerária. O adiantamento é
inexplicável por que ainda
há expectativa de que a Petros consiga manter a cobrança. Em acordo com as
entidades, isso já foi solicitado ao INSS.
Também, no mesmo ofício, caso não seja efetuada
a suspensão, pede que não
haja cancelamento de nenhum benefício da AMS no
prazo de adaptação de um
ano por falta de pagamento.
O fato é que o aumento da
inadimplência pode significar o aumento do custeio e
de descontos extras no rateio 70 x 30.
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Maiores de 60 anos, hipertensos, cardíacos estão
entre o grupo de risco do novo coronavírus
A pandemia em escala
mundial do novo coronavírus
declarada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) até
o fechamento deste boletim
alcançava 1.368.640 casos
pelo mundo, com mais de
77.293 mortes registradas.
No Brasil, até a presente
data (07 de abril de 2020)
12.341 casos foram confirmados, com 581 mortes. No
entanto, se compararmos a
evolução da pandemia no
país com base no que estão
vivendo países como os Estados Unidos, Itália e Espanha, que contabilizam mais de
350 mil casos e 22 mil mortes,
após dez dias, quando provavelmente esse material chegará às suas mãos, os números serão muito maiores.
Pessoas maiores de 60
anos, hipertensos, cardíacos, diabéticos, com problemas respiratórios e outras
doenças preexistentes, são
os que mais vão a óbito. Isso
não é alarmismo, nem posicionamento político, mas dados obtidos pelos órgãos de
saúde dos países infectados.
Observamos nos grupos de
aposentados do Sindipetro-LP muitas manifestações
de indignação pela repercussão da doença na mídia e
das medidas de isolamento

adotado pelo sindicato, suspendendo o atendimento presencial na sede e subsede,
porém, seguimos orientações
do Ministério da Saúde e da
OMS. Seria irresponsável de
nossa parte manter as portas
do sindicato abertas, sem que
pudéssemos garantir a saúde
dos associados, muitos do
grupo de risco, dos funcionários e diretoria.
Sem uma vacina que impeça o avanço do novo coronavírus,, e considerando o
alerta do Ministério da Saúde pelo número insuficiente
de leitos e equipamentos de
ventilação mecânica em hospitais públicos e privados do
Brasil para atender os pa-

cientes no pico da pandemia,
em meados de abril, a única
forma de evitar mais mortes é
diminuir o contato entre as pessoas, mantendo o maior número possível em quarentena.
Para os aposentados e pensionistas que vivem ou tem
contato direto com familiares
no cotidiano, a recomendação é que evitem contato físico e que reforcem as medidas de higiene, lavando
as mãos por 20 segundos a
cada duas horas, ou sempre
que preciso, higienizando
maçanetas, controles remotos e superfícies que todos
tenham contato, mantendo
objetos pessoais, como celulares sempre fora do alcance

de outras pessoas, lembrando sempre de passar álcool
gel 70° ou outro produto de
limpeza, para também mantê-los limpos.
Também é recomendável
que não saia de casa, deixando atividades como ir ao mercado, feira ou farmácia para
pessoas de fora do grupo de
risco, com todas as recomendações de cuidados de higiene fora do ambiente de casa.
Sempre que possível, opte
por serviços de entrega em
domicílio. São inúmeras empresas que oferecem esse
serviço.
Para quem vive sozinho,
além das orientações de higiene, busque ajuda de vizinhos ou serviços de entrega
para compras, medicamentos e comidas prontas.
Para todos, em caso de sintomas como febre acima de
37.8º, tosse, dificuldade respiratória, dor de cabe ou no
corpo, permaneça em casa
e busque um dos canais de
atendimento preparados pela
AMS para o combate ao novo
coronavírus (veja os canais
disponíveis na página 07).
Quanto maiores forem nossos cuidados nesse período de controle da doença, o
mais rápido poderemos voltar às nossas atividades.
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Ams disponibiliza exame para coronavírus
Desde o dia 13 de março,
a AMS passou a oferecer cobertura para o exame “pesquisa por RT – PCR (Reverse Transcription Polymerase
Chain Reaction)”, indicado
para diagnóstico definitivo por
infecção pelo coronavírus, seguindo as Diretrizes de Utilização da Agência Nacional de
Saúde (ANS) e orientações do
Ministério da Saúde.
O exame deverá ser realizado somente em casos suspeitos e nos estabelecimentos
da rede credenciada da AMS,
não sendo possível o reembolso do exame pela modalidade Livre Escolha.
Casos
considerados
suspeitos
Conforme definição do Ministério da Saúde são considerados casos suspeitos aqueles
que apresentarem febre acima de 37,8º acompanhada de
problemas respiratórios (tosse
seca, dor de garganta e dificuldade para respirar). Além
disso, precisam se enquadrar
dentro de uma das seguintes
situações:
1 – Viagens internacionais
nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;
2 – Contato próximo com
caso suspeito de coronavírus

nos 14 dias anteriores ao apa- creções sem o uso de equipa- Escolha e, portanto, não será
recimento dos sinais ou sinto- mentos de proteção individual passível de reembolso após o
mas;
recomendados.
pagamento pelo beneficiário.
A AMS apenas cobrirá o exa3 – Contato próximo com
Orientações para os Bene- me nos estabelecimentos que
caso de coronavírus confirma- ficiários da AMS
fazem parte da sua rede credo em exame laboratorial nos
A AMS recomenda que os denciada.
14 dias anteriores ao apareci- beneficiários procurem os serVeja a lista de hospitais de
mento dos sinais ou sintomas. viços de emergência somente emergência
credenciados
nos casos suspeitos.
mais próximos de sua residênPor contato próximo, entenÉ fundamental estar sempre cia. Acesse https://seguro2.
de-se:
atualizado sobre novas orien- petrobras.com.br/buscaams/
- Estar a menos de 2 metros tações do Ministério da Saú- busca.do para localizá-los, e
por um período superior a 15 de. Cuide de sua saúde!
selecione os seguintes camminutos, não utilizando equipos:
pamentos de proteção indiviRede Credenciada da AMS
dual. O contato próximo pode
O exame “pesquisa por RT
• Estado e cidade;
incluir cuidar, morar, visitar, – PCR”, indicado para diag• Especialidade: Hospitais
trabalhar ou compartilhar uma nóstico definitivo por infecção
• Selecionar: hospital com
área ou sala de espera;
pelo coronavírus, não está serviço de emergência OU
- Ter contato direto com se- incluído na modalidade Livre hospital geral
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Fique atento aos sintomas

AMS orienta: o que fazer em caso de
suspeita de Covid-19
A AMS Petrobras abriu novos
canais de comunicação sobre
Covid-19, para que nesse momento de incertezas possam
esclarecer a todos com agilidade e assertividade.
De acordo com o Ministério
da Saúde, o isolamento domiciliar é a melhor forma de
prevenir o contágio pelo novo
coronavírus. Seguindo essa
diretriz, e a recente autorização da prática de teleatendimentos de saúde no Brasil, a
AMS disponibiliza novas modalidades de assistência, para
que os beneficiários não precisem sair de casa para consultar um profissional de saúde
se apresentarem os sinais e
sintomas da doença.
Assim, em caso de febre acima de 37,8º, acompanhada de
tosse ou dor de garganta com
dificuldade respiratória e dor
de cabeça, ou no corpo, a recomendação é ficar em casa
e procurar teleatendimento
médico, na plataforma Einstein Conecta (https://conecta.
einstein.br) ou com médico da
rede credenciada da AMS.
Uma terceira alternativa é
entrar em contato com o 0800
287 2267, opção 1, subopção
4, para falar com um profissional de saúde da AMS. Outras

assembleia
Prestação de contas
é adiada em função
da pandemia
Marcada para o último dia
26 de março a assembleia
de Prestação de Contas do
exercício de 2019 foi adiada por conta da pandemia.
O balanço orçamentário
já está pronto faltando apenas passar pela última reunião do Conselho Fiscal do
Sindipetro-LP, que também
foi cancelada por conta do
Covid-19. O pleito sera remarcado assim que as atividades do Sindicato voltarem à normalidade.

dúvidas podem ser atendidas
no WhatsApp (11) 964740011, opção 6.
Desde 23 de março, o serviço de telemedicina do Hospital
Albert Einstein está disponível
para beneficiários da AMS Petrobrás. O atendimento por videoconferência com clínicos
gerais está disponível 24 horas e com pediatras das 10h
às 22h, sete dias por semana.
O contrato prevê atendimentos para pacientes com sintomas de gripe ou resfriado, que
podem corresponder aos de
Covid-19, além de outros sintomas: febre; dor de cabeça,
garganta ou ouvido; dor lombar; dor ou infecção nos olhos;

desconforto abdominal; náusea e vômitos; dificuldades
respiratórias, dentre outros.
Para esse serviço, não está
prevista a coparticipação do
beneficiário da AMS. Para teleatendimento com a rede credenciada, estão autorizadas
consultas on-line com clínico
geral, geriatra, pediatra, pneumologista, infectologista, obstetra, psiquiatra ou psicólogo.
Os valores das tabelas acordadas com os prestadores de
serviços estão mantidos, bem
como a coparticipação dos beneficiários em regime de pequeno risco.
Fonte: AMS

vacinação
Campanha acontece
no mês de maio
O Sindipetro-LP esclarece
que a previsão para o início
da Campanha de Vacinação contra a Gripe, deste
ano, será no mês de maio.
Por isso, orienta os associados (as) que compareçam
aos postos de saúde e se
imunizem.
Vale ressaltar que mesmo
tomando a vacina, oferecida pelo Ministério da Saúde, aposentados (as) e pensionistas poderão receber a
dose disponibilizada posteriormente pelo Sindicato.

