
REUNIÃO MENSAL DO DAP: DIA 30/03 (4ª FEIRA) ÀS 17H

O Sindipetro-LP convida aposentados 
e pensionistas para participar no próximo 
dia 30 de março (quarta-feira), às 17h, da 
palestra com o advogado, do Sindipetro-LP, 
José Henrique Coelho. Além de atualizar os 
associados sobre o andamento das ações 
ajuízadas na Justiça, a assessoria jurídica 
do Sindipetro-LP irá tirar as dúvidas da 
categoria e debater possíveis sugestões 
e propostas. O local da atividade será 

no Teatro Municipal de São Sebastião 
localizado à Av. Dr. Altino Arantes, nº 2, 
Centro, São Sebastião

Prestação de contas
No dia 31 de março (quinta-feira) os 

associados da ativa, aposentados e 
pensionistas têm compromisso agendado 
com o Sindicato: acontece na sede do 
Sindipetro-LP, em Santos (Av. Conselheiro 

Nébias, 248 – Vila Mathias –Santos  às 
17h30, em primeira chamada, e às 18h00, 
em segunda chamada (com transmissão 
por videoconferência para os companheiros 
da sub-sede), a assembleia de leitura, 
discussão e aprovação ou não do Balanço 
Orçamentário do Sindicato referente ao 
exercício de 2015, com o respectivo parecer 
do Conselho Fiscal. 

Participe!
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EPHARMA SERÁ A NOVA OPERADORA 
DO BENEFÍCIO FARMÁCIA

SAÚDE

Segundo informações divulgadas no site 
dos empregados da Petrobrás, a gerência da 
assinou, no último dia 9 de março, contrato 
com a e-Pharma para ser a nova operadora 
do Benefício Farmácia. A equipe do benefício 
ainda discutirá com a nova operadora para 
discutir detalhes do convênio e data de início 
do funcionamento. Ainda segundo informações, 
contidas no texto, em breve a Petrobrás 
comunicará os detalhes aos beneficiários, mas 
podemos adiantar que os critérios de cobertura 
permanecerão os mesmos do convênio anterior. 

Até que o convênio seja as solicitações de 
medicamentos oncológicos ou de alto custo 
(com valor unitário a partir de R$ 300,00) devem 
continuar sendo enviadas para a chave BNF00 
ou e-maildeliverybf@petrobras.com.br. 

Os pedidos de entrega não são renovados 
automaticamente. O beneficiário deve solicitar o 
medicamento todos os meses, enquanto houver 
necessidade de uso.Em relação ao reembolso, 
os beneficiários podem continuar adquirindo 
os medicamentos em qualquer farmácia, para 
posterior solicitação de reembolso.  Enquanto 

isso, as receitas médicas e notas/cupons fiscais devem ser 
guardados.

Vale ressaltar, que os pedidos de reembolso das compras 
realizadas entre 28/03/2015 e 15/09/2015 serão pagos a partir de 
abril, conforme cronograma a ser divulgado pela companhia. 
As solicitações de reembolso de compras realizadas após o dia 
15/09/2015 não estão sendo tratadas e só deverão ser enviadas 
para a nova operadora, após sua implementação.

FIQUE DE OLHO!

A partir do dia 30 de março a Petrobrás implementará mudanças na forma de operacionalização da AMS. O 
objetivo é aprimorar o atendimento.

Com a mudança, as autorizações de procedimentos (cirurgias, exames, etc) passarão a ser solicitadas 
diretamente pelo credenciado através da internet (www.ams.petrobras.com.br) ou pelo telefone, que atenderá 24 
horas por dia, incluindo finais de semana e feriados. 

Dessa forma, os Postos Avançados localizados nas diversas Unidades da Petrobrás, no estado de São Paulo, 
não emitirão senhas de autorização para procedimentos realizados através da AMS. 

Em caso de dúvidas, basta ligar para 0800 287 22 67.

MUDANÇAS

AMS ALTERA REGRA PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS



VENDA DE ATIVOS E ENTREGA DO PRÉ-
-SAL AMEAÇAM FUTURO DA PETROBRÁS

DESMANCHE

O país atravessa uma crise econômica e política 
profunda e até agora quem vem pagando o pato são os 
trabalhadores. Como saída à crise, governos e patrões 
têm escolhido como saída despejar em nossas costas a 
conta de uma crise que não criamos.

Na Petrobrás não é diferente. O ajuste fiscal aplicado 
pelo governo federal se materializa em nossa empresa, cujo 
controle acionário é do governo, através da venda de ativos.

A venda de ativos representa a entrega de 30% do 
patrimônio da Petrobrás na área de exploração e na 
produção, 30% no abastecimento e 40% no Gás e Energia até 
2016. A direção da companhia pretende vender também 25% 
ou até mais do capital da BR Distribuidora. Um negócio muito 
vantajoso para a iniciativa privada. A BR é líder do mercado 
de vendas de combustíveis, com 7931 postos, distribuídos em 
todo o país, vendendo por ano R$ 100 bilhões.

O desinvestimento reduz em U$ 76,2 bilhões (cerca 
de 37%) os investimentos para os próximos 5 anos. Isso 
significa paralisação de obras, diminuição do que já 
existe, retirada de direitos dos trabalhadores, mais calotes 
e demissões. 

Para piorar, no mês de fevereiro o presidente da Shell, Bem 
Van Beurden, defendeu a flexibilização do pré-sal e o projeto 

do senador José Serra, aprovado após acordo com o governo 
Dilma. O executivo, depois de se reunir com a presidente 
Dilma, em Brasília, optou por voltar ao país. Disse o executivo: 
“O Brasil será um país-chave na nossa estratégia”.

Estão querendo vender o pré-sal da Petrobrás e a 
moeda de troca é a propina. A votação no Senado é 
o começo da traição. O senador José Serra, do PSDB, 
sempre quis prejudicar a Petrobrás, só não diz a quem ele 
quer favorecer. Traição contra a maior estatal brasileira, 
que contou com o dedo do governo federal, que nada fez 
para impedir esse entreguismo. E o pior, foi parte dele. 

Por fim, não podemos nos esquecer da manutenção e 
realização de novos leilões. Em outubro, foram oferecidos 
263 blocos de petróleo e o próximo leilão da aérea do pré-
sal está previsto para 2016.

Diante de tantos ataques, as maiores vítimas são os 
trabalhadores. E isso se expressa através das demissões: 
dados oficiais revelam que a empresa perdeu 8.298 
trabalhadores diretos no PIDV (Programa de Incentivo de 
Desligamento Voluntário) e 130 mil terceirizados desde 2013. 

A categoria petroleira tem que se organizar para 
defender a maior riqueza da nação brasileira, antes que 
seja tarde demais.
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DECLARAÇÃO DE IR JÁ PODE SER FEITA PELOS ASSOCIADOS
DE OLHO NO LEÃO

Os associados do Sindipetro-LP já podem fazer a 
declaração de Imposto de Renda na sede do Sindicato. 
O horário de atendimento é de segunda a quinta-feira 
das 9h às 12h e das 14h às 18h e às sextas-feiras das 
9h às 12h e das 14h às 17h00. É importante lembrar que 
o agendamento, para ser atendido, deve ser feito no 
Departamento de Aposentados e Pensionistas através do 
telefone (13) 3202.1105.

Neste ano, uma das inovações é a obrigatoriedade 
de informar o CPF de dependentes constantes na DIRPF. 
Para as declarações deste ano, a idade obrigatória de 
inscrição no CPF, passa a ser de 14 anos ou mais. Se o 
adolescente ainda não tiver o documento, deverá emiti-
lo. A solicitação da inscrição no CPF pode ser realizada 
em agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica, 
correios ou representação diplomática no exterior.

O declarante deve ter em mãos 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 transações 
de imóveis – compra ou venda – em 2015, deve trazer 
um comprovante. Além disso, deve apresentar também, 
se tiverem, recibos de despesas com os gastos com 
saúde e educação do próprio contribuinte ou de seus 
dependentes, que podem ser deduzidos do tributo. 
Quem recebeu ações trabalhistas ou outros valores 
judicialmente, devem juntar os recibos à documentação. 
A sede do Sindipetro-LP fica na avenida Conselheiro 
Nébias, n° 248.

Já os companheiros de São Sebastião e Caraguatatuba 
podem fazer a declaração na HTS Contabilidade que 
fica à Rua Prof. Ursulino Barbosa, 56 – Centro. O horário 
de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8h00 às 
18h00. É importante ressaltar, que os associados devem 
pegar uma autorização na sub-sede do Sindicato para 
levar ao escritório da contabilidade.



DINHEIRO PARA INVESTIMENTO SOCIAL TEM, MAS 
ESTÁ INDO PARA A CRIMINOSA DÍVIDA PÚBLICA

PAÍS EM CRISE

A DÍVIDA PÚBLICA é quanto o governo deve a credores 
e banqueiros nacionais e estrangeiros. Essa dívida 
ocorre com a venda de títulos no mercado. No final do 
governo Itamar Franco essa dívida não chegava a CR$ 
70 bilhões. No final do Governo FHC (PSDB) chegou a 
R$ 680 bilhões e no final do Governo Lula (PT) foi a R$ 
1,7 bilhão. No final de 2015 a dívida pública chegou a 
R$ 2,8 trilhões. O governo paga essa dívida com juros 
exorbitantes acima de 14% ao ano. O maior juro do 
mundo. As despesas com juros em 2015 chegaram a R$ 
358 bilhões e aumentou 21,7% em 
relação ao ano anterior. 

A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - são 
dívidas de grandes empresas com 
a Receita Federal por sonegação 
ou por impostos devidos – está nas 
alturas. Essas dívidas chegam a R$ 
1,5 trilhão, sendo que R$ 500 bilhões 
são suspeitos de sonegação e 
corrupção que envolvem propinas a agentes públicos do 
governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 
(Operação Zelotes). Pior que essa dívida é a inoperância 
do governo. Não cobra por ano mais que 2% do total 
devido. Para alguns empresários é mais barato ficar 
devendo do que fazer um financiamento. 

Omissão
O governo faz ajuste fiscal para arrecadar R$ 100 

bilhões, mas não faz um mutirão para cobrar R$ 1,5 

trilhão dos grandes devedores (caloteiros). Parte dos 
devedores são financiadores de eleições, principalmente 
para presidência da República.

Isso sem falar na AGIOTAGEM CRIMINOSA, que está 
legalizada em quase todos os países. Aqui no Brasil é 
uma vergonha. Os bancos cobram juros no cartão de 
crédito que vão além de 400% ao ano, mais de 1% ao 
dia e ninguém toma providência.

INJUSTIÇA TRIBUTÁRIA
Por outro lado, a elite quase não é taxada. 

Grasiela Custódio David, especialista 
em orçamento público do Instituto de 
Estudos Socioeconômicos (INESC), vem 
denunciando a isenção dada a lucros e 
dividendos, que estão livres do imposto de 
renda. Essa isenção foi instituída em 1995 
no governo FHC (PSDB) e até hoje continua 
isentando milhões de reais recebidos por 
grandes acionistas. Qualquer assalariado 

que tenha um rendimento liquido anual acima de R$ 
53.565,72 é tributado em 27,5% e acima de R$ 21.453,24 é 
tributado em 7,5%. Os milionários não são assalariados, 
são privilegiados e protegidos pelos governantes e 
financiados por eles. Só o Brasil e a Estônia têm essa 
isenção.

Só a pressão popular pode ajudar a resolver essa 
situação, exigindo a auditoria dessa dívida criminosa. 
Vamos fazer a nossa parte, organizando e mobilizando 
nossa categoria denunciando essa especulação global.

PETROS CONTINUA PASSANDO CALOTE NAS PENSIONISTAS
DIREITO

A Petros vem pagando às pensionistas, há vários anos, 
60% do valor global (INSS+Petros) quando o correto 
seria pagar 60% da suplementação e repassar o valor 
integral do INSS.

O Artigo 31 do regulamento da Petros, diz que a 
suplementação da pensão é igual a 60% do valor da 
suplementação da aposentadoria que o mantenedor  
beneficiário percebia.

O Artigo 32 do regulamento da Petros, diz também 
que o direito à pensão pelo INSS, existente no tempo da 

morte do mantenedor beneficiário. 
Os dois artigos do regulamento da Petros deixam claro 

que a suplementação da Petros é 60% e o valor do INSS 
é 100% do que recebia.

As pensionistas que ainda não entraram com esta 
ação devem ligar para o Departamento de Aposentados 
e  Pensionistas, através do telefone 3202 100, falar com a 
funcionária Valéria. É importante salientar que todas as 
pensionistas que entraram com essa ação, na justiça, 
tiveram êxito.
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AS DESPESAS COM JUROS 
EM 2015 CHEGARAM A 

R$ 358 BILHÕES E 
AUMENTOU 21,7%


