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Dia 2 de setembro de 2014, a partir das 10:00 h
em frente a Petros no centro Rio de Janeiro
No dia 2/09/14 a direção da FUP e os
sindicatos filiados realizarão um ATO, a partir
das 10:00 h em frente a Petros no centro Rio
de Janeiro. Esta mobilização em defesa dos
níveis dos aposentados/pensionistas nasceu no
Conselho dos Aposentados e Pensionistas, foi
debatido durante o CONFUP e a nova direção
da FUP encaminhou a necessidade de luta, tendo
em vista as dificuldades na negociação.

Para que alcançar o objetivo é necessário
que
os
aposentados/pensionistas
compareçam na mobilização. O Sindipetro
Caxias solicita a participação de todos,
quem puder vá direto de sua casa para a
Petros, que fica na Rua do Ouvidor, 98, no
centro do Rio. Quem quiser vir a sede do
sindicato, haverá transporte para facilitar o
deslocamento até a Petros.
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7 de outubr
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Tendo em vista o ATO em Defesa do Pagamento
dos níveis para os Aposentados/Pensionistas na Petros,
a ser realizado no dia 2 de setembro, foi suspensa a
reunião mensal no Sindipetro Caxias, que ocorre na

primeira teça-feira do mês, para fortalecer o movimento.
No dia 7 de outubro de 2014, às 10:00 h, na sede
do sindicato ocorrerá a reunião com os Aposentados/
Pensionistas.

Petrobras adia mais uma vez o desconto do
beneficio do INSS pago em duplicidade após
solicitação da FUP e os sindicatos filiados
Em atendimento às cobranças da FUP, a Petrobrás
adiou o início dos descontos do adiantamento do
benefício do INSS que em fevereiro do ano passado
foi pago em duplicidade aos aposentados e
pensionistas, através da Petros. O valor começaria a
ser descontado a partir de junho, mensalmente, em
seis parcelas fixas, respeitando a margem consignável.
Em maio deste ano, a FUP pressionou e a Petrobrás
adiou o início dos descontos para agosto. Agora, a
empresa concordou em adiar novamente a cobrança,
ainda sem data para ser implementada. Desde 2013, a
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FUP e seus sindicatos vêm intercedendo junto à
Petrobrás para garantir que os impactos dos
descontos sobre a renda dos assistidos sejam os
menores possíveis. Em função disso, foi acordado
com a empresa que o valor fixo mensal a ser
descontado não poderá ultrapassar a margem
consignável dos aposentados e pensionistas.
O Sindipetro Caxias entrou em contato com a direção da
Petros que confirmou que não tem previsão de uma nova
data. Os aposentados/pensionistas devem aguardar as
negociações da FUP e Petrobras para definir as datas e critérios.
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Caminhada Ecológica será no dia 27 de setembro

O Sindipetro Caxias está convidando os aposentados/
pensionistas e seus familiares para participar da nossa
confraternização pela abertura da Primavera, no dia 27 de setembro
de 2014, na ReservaAmbiental dos Petroleiros, em Tinguá, Nova
Iguaçu. Nesta data haverá a tradicional caminhada na Reserva
Ambiental e depois uma confraternização com os participantes.
Para chegar a Tinguá, existe o novo acesso via Arco

Metropolitano, que inicia no entroncamento da Rodovia
Washington Luis com a Rio-Magé. Aentrada para Tinguá deverá
ser feita em Adrianópolis, tem placa sinalizando.
Aqueles que quiser ir no ônibus do sindicato, deve ligar
para a secretaria e relatar a quantidade de pessoas através do
telefone 2772-7330. A concentração será na Praça do Teatro
Raul Cortes a partir das 7:00h e a saída será às 7:30h.

Em resposta às cobranças da FUP, Petrobrás
anuncia melhorias no Benefício Farmácia

No dia primeiro de agosto, a FUP voltou a reunir-se com as
gerências corporativas de RH, Serviços Compartilhados e AMS
para cobrar uma resposta da Petrobrás para as propostas de
melhoria no Benefício Farmácia, apresentadas pela Federação
em junho. As cobranças feitas à empresa foram baseadas em
questionamentos, queixas e sugestões apresentadas pelos usuários
através do sistema de ouvidoria implantado pela FUP para
monitorar e fiscalizar o benefício. A Petrobrás respondeu
favoravelmente à boa parte das propostas apresentadas pela
Federação, anunciando mudanças significativas para a melhoria
do benefício, como a cobertura para medicamentos de reposição
hormonal masculina e feminina, lubrificantes oculares, vitaminas
e suplementos, e medicamentos para controle da obesidade.
Em relação à redução da burocracia e das exigências de análises
técnicas, houve também avanços importantes que irão facilitar o
dia-a-dia dos usuários. Principais mudanças: a lista de
medicamentos sujeitos à análise técnica foi reduzida (veja relação
abaixo); os usuários não precisarão mais apresentar nas farmácias
um documento de identificação com foto, bastando a apresentação
do cartão da AMS e a receita médica ou odontológica; o prazo de
reembolso caiu de 12 para 10 dias no máximo (no caso de
exigência de análise técnica).Além disso, conforme cobrado pela
FUP, o reembolso passa a valer também para farmácias
credenciadas, quando estiver com o sistema fora do ar e se o
medicamento depender de análise técnica e o usuário não puder
esperar o tempo de liberação. O acompanhamento do reembolso
também passará a ser feito através de um número de protocolo
emitido no momento da solicitação.
Mais de um milhão de medicamentos consumidos
A Petrobrás informou que desde a implantação do novo
benefício farmácia, em 31 de janeiro, 113.492 usuários utilizaram
o benefício até 27 de julho. Nesse período, foram consumidos
mais de um milhão de medicamentos (1.101.971) em 451.662
operações registradas, das quais 11.904 foram feitas através do
sistema de delivery e 5.212, via reembolso. Os petroleiros e seus
dependentes não desembolsaram nenhum tostão pelos
medicamentos, a não ser a contribuição fixa mensal para manter
o benefício. A Petrobrás, no entanto, continua calculando o valor
desta contribuição com base na remuneração total do trabalhador
e não no Salário Base, como prevê o Acordo Coletivo. A FUP
tornou a cobrar que a empresa corrija essa distorção, mas a

Gerência de RH insiste que essa questão deve ser tratada na
campanha reivindicatória e não no âmbito das discussões sobre o
Benefício Farmácia.
Em relação ao atendimento da operadora do benefício, a ePharma, a Petrobrás informou que das 451 mil aquisições de
medicamentos efetuadas até 27 de julho, o sistema funcionou
sem falhas e que 99,7% das operações realizadas duraram menos
de cinco minutos. A empresa esclareceu que nos últimos dois
meses, as reclamações dos usuários caíram a menos da metade
dos meses anteriores, refletindo a importância das intervenções
da FUP cobrando a melhoria e agilidade no atendimento.
Indicações para análise técnica:
· DIU hormonal (Mirena)
· Hepatites virais (B e C) orais e injetáveis
· Medicamentos para tratamento do HIV
· Medicamentos para Insuficiência renal crônica (oral e subcutâneo)
· Imunobiológicos (subcutâneos e intravenosos)
· Anticoagulantes (subcutâneo)
·Análogos de GnRH (intramuscular)/Hormônio de crescimento
(subcutâneo)
· Análogos de GLP-1 injetáveis para Diabetes (Byetta e Victoza)
· Suporte à quimioterapia (eritropoetina e fator estimulador de
colônias subcutâneo)
· Imunossupressores orais
· Champix para tabagismo
· Kit Thyrogen (tireotropina recombinante para CA diferenciado
de tireóide)
· Analgésicos potentes (derivados opióides uso crônico e fentanil
transdérmico)
· Medicamentos injetáveis para Osteoporose (intravenosos e
subcutâneos)
·Medicamentos para Obesidade – IMC maior que 30 (Orlistrate,
Sibutramina)
·Suplementos vitamínicos e alimentares (Indicações clínicas: Pósoperatório de Cirurgia Bariátrica, Doença das Paratireóides,
Anemias Carenciais, Osteopenia/Osteoporose, Gestantes)
· Oncológicos Orais (checagem no sistema da AMS)
· Compras que ultrapassarem R$ 1.000,00 por usuário (somente
por segurança, já que não há limite de compras)
A FUP e os sindicatos filiados continuarão lutando para acabar
com todas as exigências de análise técnica.
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