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EDITORIAL

Informações da própria Petrobrás apontam que a AMS apresentava resultados positivos

AMANHÃ
HÁ DE SER
OUTRO DIA
Desde o golpe de 2016, a categoria
petroleira, assim como toda classe
trabalhadora, vem sofrendo sucessivos
cortes de direitos - é verdade que não
sem muita resistência e luta.
Podemos citar entre eles o aumento
das margens consignáveis para
descontos do plano de saúde, que
afligem especialmente os aposentados,
justamente aqueles que mais precisam
do acesso a esses serviços.
Além da Petrobrás se negar a
negociar parâmetros minimamente
aceitáveis e não mostrar transparência
nos extratos, realizou a privatização da
AMS, transformada em APS durante
a gestão de um gerente executivo
assumidamente corrupto.
Para combater esse cenário
desastroso, é necessário união da
categoria a partir de ações conjuntas.
A informação é parte essencial neste
processo e, para isso, trazemos aqui
conteúdos que servirão de embasamento
a essa luta.

A QUEM INTERESSARIA A
PRIVATIZAÇÃO DA AMS?
Por José Genivaldo da Silva*

A Associação Petrobras Saúde, a famigerada APS, é apresentada à categoria no bojo
dos inúmeros ataques que os petroleiros vêm
sofrendo desde a eleição de Bolsonaro. Mas, de
todos, ela é, sem dúvida nenhuma, o mais cruel
por atingir não apenas os que estão na ativa,
mas também os que dedicaram toda uma vida
à construção dessa empresa.
Para além do desrespeito à dignidade desses
que ergueram a Petrobrás, a APS tem problemas
desde sua origem. O seu idealizador e implementador foi ninguém menos que o ex-gerente
executivo de Recursos Humanos, Claudio Costa,
que saiu da empresa por uma demissão sem
justa causa, ainda não devidamente explicada
à categoria, após ter supostamente cometido
o crime de insider trading, que é caracterizado
por obter vantagens com o uso de informações
privilegiadas no mercado de ações. Na ocasião,
a Petrobrás soltou uma nota dizendo que o
episódio havia sido pontual.
Ou seja, a própria Petrobras admitiu o ocorrido e não o puniu, deixando claro que as regras
de compliance não seriam para todos. E é nesse
contexto, sob a batuta de alguém que violou as
regras internas da empresa, que nasce a APS.

Apenas esses indícios já bastariam para que
todo o processo fosse cuidadosamente revisto,
que as decisões fossem reavaliadas e que um
amplo debate sobre os melhores caminhos para
a empresa e também para os trabalhadores
fosse realizado.
Informações da própria Petrobrás apontam
que a AMS era extremamente competitiva e
apresentava resultados positivos quando comparados com os do mercado de saúde brasileiro.
Ou seja, não existiam motivos administrativos
e de práticas negociais que apontassem para
as atuais mudanças. A quem interessaria essas
mudanças?
A criação da APS é mais uma das marcas da
nova política de recursos humanos aplicada na
Petrobrás, que nada tem de estratégico, é feita
e pensada para pagar bônus milionários para
gestores, garantindo assim a entrega de nosso
patrimônio e o futuro de ex-gestores.
Entretanto, o nosso futuro, dos trabalhadores, apesar de aparentemente sombrio, será de
muita resistência e, principalmente, de busca por
justiça e responsabilização desses que optaram
pelo obscurantismo em detrimento de uma
Petrobrás pública à serviço do povo.

*José Genivaldo da Silva é aposentado na Recap e diretor do Sindipetro-SP.
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Aproveitem esse jornal destinado
especialmente aos nossos aposentados e
pensionistas e, além disso, preparem-se
para as próximas batalhas: juntos
vamos virar essa página!

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Redação: Viaduto Nove de Julho, 160 Conj. 2E – Centro – São Paulo–SP – CEP 01050-060. www.sindipetrosp.org.br. E-mail: imprensa@sindipetrosp.org.br. /
falapetroleiro@sindipetrosp.org.br. Responsabilidade editorial: Diretoria do Unificado. Jornalistas responsáveis: Andreza de Oliveira e Guilherme Weimann. Diagramação: Rangel Egídio. Impressão: Gráfica Paineiras.
Tiragem: 5 mil exemplares. E-mails: sao.paulo@sindipetrosp.org.br. — campinas@sindipetrosp.org.br. — maua@sindipetrosp.org.br. Diretoria: Auzélio Alves (11- 97391-1005) Bob Ragusa (19-99963-9886) Vereníssimo
Barçante (11-97221-9349), Cibele Vieira (11-96860-4433), Juliano Deptula (11-96386-8855), Gustavo Marsaioli (19-99631-8463), Felipe Grubba (11-99732-0255), Itamar Sanches (19-99601-3194), Luiz Abílio (1999959-9317). Jorge Nascimento (19-99888-2407) Alexandre Castilho (11 9 4384-9657) REGIONAIS Campinas: (19) 3743-6144 Mauá: (11) 4514-3721 São Paulo: (11) 3255-0113

2

Jornal petroleiros

Foto: Reprodução FUP

VITÓRIA

Em tramitação desde 2018, a Resolução 23 da CGPAR restringia o acesso dos trabalhadores estatais aos planos de saúde de autogestão e impedia a adesão de novos contratados

RESOLUÇÃO QUE COLOCAVA EM RISCO
EXISTÊNCIA DE PLANOS DE AUTOGESTÃO É
ANULADA NO SENADO
O PDL 342/2021 foi aprovado por unanimidade e susta os efeitos da Resolução 23 da CGPAR, incluindo o
que permitia a transferência dos planos de saúde de empresas públicas para a iniciativa privada
Por Andreza de Oliveira

No início de setembro, o Senado Federal
aprovou o Projeto de Decreto Legislativo (PDL)
342/2021 que suspende a Resolução 23 da
Comissão Interministerial de Governança Corporativa e Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), nociva aos planos de
saúde das empresas estatais.
De autoria da Deputada Federal Erika Kokay
(PT/DF), o projeto já havia sido aprovado em
caráter de urgência na Câmara dos Deputados.
“Foram três anos de trabalho até que o PDL
passasse pela Câmara, parabenizo todas as
entidades que fizeram campanha para mostrar
que esse plano tratava de uma questão humanitária do direito à saúde”, explica a parlamentar.
Impedindo novos impactos nos planos de
saúde de autogestão - como o que aconteceu
com a Assistência Multidisciplinar de Saúde
(AMS), destinada aos trabalhadores da Petrobrás e que, no último ano, foi entregue à gestão
privada e teve seu custeio alterado - a queda
da Resolução 23 da CGPAR susta a possibilidade
de restrição do acesso e proibição de adesão de
novos contratados aos planos.
Apresentada em 2018, ainda sob a gestão
de Michel Temer (MDB), a resolução expunha
contradições, na opinião da deputada, como o
impedimento da livre negociação do trabalhador
– prática fortalecida, no mesmo período, com a
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aprovação da Reforma da Previdência. “Além de
contraditório, diria até que é um crime sindical
impedir que as partes tenham liberdade para
estabelecer seus acordos e convenções coletivas”, afirma.

“UM DOS OBJETIVOS
BÁSICOS DAQUELA
RESOLUÇÃO, A MEU VER,
ERA FACILITAR O PROCESSO
DE PRIVATIZAÇÃO, PORQUE
TODA LÓGICA PRIVATISTA
COMEÇA PELA RETIRADA
DE DIREITOS DA CLASSE
TRABALHADORA”
Importância dos planos de saúde autogeridos
Diferente dos planos tradicionais de saúde,
a assistência médica autogerida possui maior
cobertura porque não tem finalidades lucrativas.
Por isso, para a deputada, esses planos deveriam seguir uma lógica diferente da privada.
“Como a assistência de autogestão atende ao
conjunto da própria categoria, não deveriam ter
as mesmas condições que os privados”, opina.

Com a suspensão da resolução, petroleiros,
bancários e demais trabalhadores de companhias públicas têm assegurado planos de saúde
autogeridos, o que facilita até mesmo o eventual
estudo do perfil epidemiológico dos trabalhadores. “Isso auxilia na prevenção e tratamento de
doenças específicas de cada categoria, ajudando
também na elaboração de uma política de saúde
laboral”, explica a deputada Kokay.
Apesar da queda da Resolução 23, os planos
autogeridos ainda correm risco?
De acordo com o presidente da Associação Nacional dos Participantes de Previdência Complementar e de Autogestão em Saúde
(Anapar), Antônio Bráulio, apesar da rápida
tramitação e aprovação com unanimidade do
PDL, ainda é possível que o governo crie outras
formas de interferir nos direitos dos trabalhadores. “Foi uma vitória expressiva, mas nessa fase
do governo, apagamos o incêndio. Temos que
resistir contra quaisquer propostas que apareçam”, completa Bráulio.
Para Kokay, apesar da queda da resolução,
ainda há riscos de retrocessos vindo do governo
federal, que defende os processos privatistas.
“É possível que haja outras iniciativas nesse
sentido. Enquanto houver esse governo, todos os
brasileiros correm risco. Por isso, a mobilização
é crucial, principalmente por se tratar de um ano
pré-eleitoral”, concluiu a parlamentar.
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Mobilizações unificadas em frente às quatro refinarias da Petrobrás no estado de São Paulo reivindicaram o fim da terceirização e privatização da estatal

PETROBRÁS FERE ACORDO COLETIVO E
DESCUMPRE LIMINARES RELACIONADAS À AMS
Apesar de 10 sindicatos já terem conquistado liminares que determinam margem de 13% para a
AMS, a estatal continua realizando descontos abusivos e omitindo informações
Por Guilherme Weimann

O desrespeito da Petrobrás com seus
trabalhadores é estrutural e, exceto por raros
momentos históricos – como nos governos
petistas –, uma prática institucional de sucessivas gestões. Entretanto, a atual diretoria
tem ido além ao descumprir, de forma reiterada, decisões judiciais favoráveis à categoria.
Desde janeiro deste ano, a Petrobrás
passou a cobrar descontos abusivos nos
contracheques de empregados, aposentados
e pensionistas relativos à Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS), que é o plano de
saúde suplementar destinado aos trabalhadores da empresa.
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Essas deduções feriram frontalmente o
Acordo Coletivo, assinado no ano passado,
que condicionava o aumento da margem
consignável de 13% para 30% à aceitação
da Petros (Fundação Petros de Seguridade
Social) de priorizar os descontos da AMS.
Entretanto, sem nenhum diálogo com a
Petros, a direção da Petrobrás passou a reter
valores nas folhas de pagamento de petroleiros que, em alguns casos, ultrapassam até
mesmo os 30% de margem consignável.
Com isso, todos os sindicatos da categoria
entraram com ações contra essa arbitrariedade e, até o momento, 10 deles já conquis-

taram liminares favoráveis na Justiça, o que
obrigaria a empresa a manter os 13% da
margem de desconto para a AMS.
Mesmo assim, diversos trabalhadores
(ativos e aposentados) e pensionistas continuam tendo 30% ou mais de deduções nos
seus salários ou benefícios, o que demonstra
o desrespeito sistemático da atual gestão da
petroleira com as decisões judiciais.
E as irregularidades não param por aí, já
que parte dos valores retidos são relativos a
dívidas prescritas – débitos dessa natureza
possuem um prazo máximo de cinco anos
para serem cobrados.
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O QUE FAZER?
Parte dessas arbitrariedades são cometidas
a partir da omissão de informações precisas
das dívidas e das cobranças que estão sendo
feitas. Para obter a descrição detalhada do
saldo devedor, por exemplo, os trabalhadores
estão tendo que recorrer à Agência Nacional

de Saúde Suplementar (ANS).
Todavia, após a cobrança do órgão, a
Petrobrás envia arquivos complexos, com uma
linguagem técnica e de difícil compreensão
para pessoas que não estão habituadas com
relatórios formais ou com informática – o que

afeta principalmente os aposentados e pensionistas.
Contudo, a entidade já disponibilizou em
seu site uma consulta que, apesar de limitada,
pode ajudar os petroleiros a verificarem irregularidades e cobrar os seus direitos.

CONFIRA O PASSO A PASSO:

1. ENTRE NO SITE DA AMS
https://saudepetrobras.com.br/

2. DIGITE SEU CPF OU MATRÍCULA E COLOQUE SUA SENHA
CPF

MATRÍCULA

Carteira de Saúde Petrobras (12 digitos)

Senha

3. CLIQUE COM O MOUSE EM “EXTRATO SAÚDE PETROBRAS/DESCONTO/REEMBOLSO”

4. APERTE A OPÇÃO “EXTRATO FINANCEIRO”
EXTRATO FINANCEIRO

4. CONSULTE O QUE FOI DESCONTADO MÊS A MÊS
DATA DA COMPETÊNCIA

CONFIRA TAMBÉM O
VÍDEO, ACESSANDO:

2021 - SETEMBRO

2021 - AGOSTO
2021 - JULHO
2021 - JULHO
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CULTURA

Para as visitações, é necessário a apresentação do comprovante da vacina

EM SÃO PAULO, ESPAÇOS CULTURAIS
VOLTAM A RECEBER VISITANTES APÓS
AVANÇO DA VACINAÇÃO
Diversos museus e galerias abriram as portas para visitantes completamente imunizados
contra a covid-19; confira a lista
Por Andreza de Oliveira

Com o avanço da vacinação contra a covid19, queda do contágio e número de mortes em
decorrência da doença, diversos ambientes
culturais têm voltado a receber visitas presenciais.
Na cidade de São Paulo, o Instituto Moreira
Salles (IMS), localizado na Avenida Paulista,
expõe, até o fim deste ano, diversas obras que
contam a história de Carolina Maria de Jesus,
uma das principais vozes da literatura afro-brasileira. A visita é gratuita e precisa de agendamento prévio pelo site.
Outra opção na capital paulista é a 34ª
Bienal de São Paulo, no Parque Ibirapuera. O
tema da exposição é “Faz escuro mas eu canto”
e conta com mais de 1000 obras expostas. A
entrada é gratuita e não é necessário o agendamento prévio.
Para quem é de Campinas, a cidade também

não deixa a desejar nas opções culturais. Uma
das atrações fixas é o Pico das Cabras, no distrito
de Sousas, que faz parte do Museu Aberto de
Astronomia e que pode ser visitado tanto de
dia quanto à noite. Os ingressos para o passeio
custam R$ 95,00.
Outra opção na metrópole campineira é o
SESC Campinas, que abriga de exposições a
cursos diversos. O caderno com a programação
do mês já está disponível no site da instituição.
Para visitar a unidade é necessário realizar o
agendamento prévio.
Diversão em casa
Para quem prefere ficar em casa, mas não
quer a companhia do tédio, a dica é apostar nos
filmes e podcasts. Com os serviços de streamings, o catálogo é variado.
Disponível na Netflix, o filme Indústria Americana expõe diretamente o corte de direitos

de trabalhadores da Fuyao, empresa chinesa
alocada nas antigas instalações da General
Motors nos Estados Unidos, fechada em 2008.
Nos serviços de áudio também é possível
encontrar o Rádio Batente, podcast desenvolvido pela equipe da Repórter Brasil que narra
o dia a dia de trabalhadores das mais diversas
áreas de atuação.
Se a intenção não for ficar parado, a professora Milena Figueiredo pode ajudar. Desde o
início da pandemia, ela tem ministrado aulas
de práticas corporais chinesas, que antes eram
realizadas na Regional Campinas do Sindicato
Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo
(Sindipetro-SP), via Facebook. As lives acontecem de terça a sexta, sempre às 9h, na página
Dança e Artes Corporais Chinesas.

AOS SOLTEIROS
Em lojas de aplicativos de smartphone, uma das categorias mais
procuradas é a de relacionamentos. Pensando nisso e em busca
de agregar cada vez mais públicos aos apps, foram desenvolvidos
softwares exclusivos para auxiliar na busca da cara metade na
terceira idade.
Uma das opções mais conhecidas no Brasil é o Par Perfeito, disponível
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gratuitamente para Android e iOS. Por ele é possível especificar a
preferência por idade, localização e gênero.
Destinado especialmente para quem tem mais de 40 anos, o aplicativo
Coroa Metade funciona de maneira semelhante ao Par Perfeito. O
cadastro básico é gratuito, mas, para quem preferir, é possível assinar
a versão premium com mais recursos.
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SAÚDE

Atenção com a saúde mental dos idosos precisa ser redobrada

PREVENÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO
ENVELHECIMENTO: UM OLHAR IMPORTANTE
Por Odara Monteiro*, sob supervisão

Frequentemente associada aos jovens, a depressão é uma das doenças mentais que mais
atinge a terceira idade
A pandemia de covid-19 instituiu novas rotinas no interior das famílias, trazendo a necessidade do distanciamento social e isolamento em
casa como forma de prevenção ao vírus. Neste
cenário, os idosos, que desde as primeiras análises mostraram-se mais vulneráveis à forma
mais grave da doença, vivenciaram a solidão
de maneira ainda mais intensa, resultando no
declínio da saúde mental.
As limitações e os sentimentos trazidos pelas
transformações do processo de envelhecimento
podem desencadear sensações desafiadoras que,
com o isolamento social, podem ser ainda mais
agravadas. Ao contrário das doenças físicas,
os problemas que afetam a mente muitas vezes
são silenciosos e, por isso, sempre é importante
estar atento.
Com cerca de 350 milhões de pessoas diagnosticadas em todo o mundo, a depressão

atinge, principalmente, as mulheres. Segundo
estudos, o risco à doença em mulheres fica entre
10% e 25%, enquanto entre os homens, o índice
não passa de 12%. Uma soma de fatores, sociais
e biológicos, explica esses números.
Dados da Organização Mundial de Saúde
(OMS) revelam que o Brasil é o segundo país
das Américas com maior número de pessoas
depressivas, o que equivale a 5,8% da população.
Nos idosos, os sintomas da depressão muitas
vezes passam despercebidos e tendem a ser
confundidos com características do envelhecimento natural. A doença causa desconforto
emocional, afeta o bem estar do indivíduo e
pode interferir diretamente em aspectos físicos, provocando perda de interesse em praticar
exercícios e despertando o cansaço.
Outro sinal forte da depressão pode ser a
falta de memória, que acaba “mascarada” pela

demência, comumente diagnosticada nesta fase.
Portanto, é preciso cuidado redobrado para que
não se banalize os sintomas da doença.
Para permanecer saudável, a mente precisa
de estímulos e prazer. É fundamental que se
invista em exercícios de raciocínio e movimentação dos corpos. Atividades passivas demais,
como assistir televisão ou navegar no celular,
podem ser opções práticas, mas pouco benéficas. Passatempos como palavras-cruzadas,
sudoku, caça-palavras e quebra-cabeças podem
ser boas alternativas.
O sexo é outro aspecto importante na vida
de todo adulto, inclusive dos idosos. Por isso,
estimular uma vida sexual ativa também contribui para a saúde física e mental. Atividades
como ler, cozinhar, caminhar, ou exercícios como
pilates e musculação também colaboram de
maneira efetiva.

SETEMBRO AMARELO
Campanha criada com o intuito
de conscientizar a população
sobre a prevenção ao suicídio,
ato normalmente motivado pela
depressão.

OUTUBRO ROSA
Movimento internacional de
conscientização para o controle
do câncer de mama, responsável
por proporcionar maior acesso
aos serviços de diagnóstico e de
tratamento da doença.

NOVEMBRO AZUL
Segundo dados do Instituto
Nacional do Câncer (Inca), no
Brasil, um homem morre a cada
38 minutos devido ao câncer de
próstata. O movimento é responsável pela conscientização e
prevenção à doença.
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JURÍDICO

ASSESSORES JURÍDICOS
DO SINDIPETRO-SP
ATUALIZAM OS
PRINCIPAIS PROCESSOS
DA CATEGORIA
ATUALMENTE EM CURSO

já foi julgado em primeira e segunda instância procedente e atualmente
aguarda remessa ao TST para julgamento de novo recurso apresentado
pela Petrobrás.
PLANO DE EQUACIONAMENTO PETROS PARA SALDAR DÉFICIT
A ação tem como objetivo que o equacionamento do déficit do Plano
Petros do Sistema Petrobrás (PPSP) seja realizado pelo valor excedente
ao limite técnico, ou seja, o mínimo possível. Foi deferida liminar neste
sentido, porém, em 2019 as liminares de todas as ações de mesmo objeto
foram suspensas pelo STJ. O processo foi remetido para a Justiça Federal
e aguarda análise de provas.
AÇÃO PETROS PARA DERRUBAR LIMINARES
DO EQUACIONAMENTO PETROS
Foi concedida a liminar em favor da Petros no STJ para suspender, até o
julgamento final da ação, todas as liminares das ações com objeto idêntico
(plano de equacionamento Petros para saldar o déficit). O Sindipetro-SP
e outras entidades interpuseram recurso contra a decisão e aguardam
julgamento no próprio STJ.

Por Odara Monteiro*, sob supervisão

AMS - CLÁUSULA 34 DO ACT
A ação busca declarar nulidade do reajuste de 13% para 30% na margem
consignável da AMS - em violação à cláusula 34 do Acordo Coletivo de
Trabalho, e que a Petrobrás e Petros sejam condenadas a devolver os valores
descontados dos aposentados e pensionistas que ultrapassem esse limite de
13%. Em primeira instância, o processo foi julgado improcedente e aguarda
julgamento de recurso do Sindicato.
AMS - COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS
O processo busca declarar a nulidade das contribuições extraordinárias
do déficit de equacionamento do plano de saúde. A liminar teve pedido de
tutela de urgência indeferido e está na fase de instrução processual para
posterior julgamento em primeira instância.
AMS - DESCONTO SOMENTE NO CONTRACHEQUE
O processo para que a contribuição dos petroleiros à Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS) seja realizada exclusivamente no contracheque
de aposentados e pensionistas, que recebem suplementação da Petros,

EQUACIONAMENTO CONCESSÃO DOS NÍVEIS SALARIAIS
A ação busca o reconhecimento de que a Petrobras é responsável por
parte do déficit do plano Petros, decorrentes da concessão dos níveis salariais 2004, 2005 e 2006. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu
que existe conexão entre essa ação e a ação que visa o equacionamento
pelo valor mínimo, determinando a reunião das ações. A Petros recorreu
da decisão e aguarda julgamento no STJ.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
O processo para que seja declarada a nulidade da incidência tributária (imposto de renda) sobre o valor descontado a título de contribuições
extraordinárias da Petros se encontra na fase inicial de intimação do órgão
responsável para responder pela ação.
FGTS
O processo objetiva a mudança do índice de correção monetária aplicada
nas contas vinculadas ao FGTS, substituindo a Taxa de Referência (TR),
índice atualmente utilizado. A ação encontra-se suspensa para julgamento,
por decisão do STF, até que a matéria seja apreciada.
FOTO: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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