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Nos dias 21 e 22 de maio 
aconteceu o 2° Congresso 
Regional Unificado dos Petro-
leiros e Petroquímicos do 
Paraná e Santa Catarina, reali-
zado pelo Sindipetro PR e SC 
e Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias Petroquímicas 
do Estado do Paraná (Sindi-
química-PR).

Com o lema “Avançar na 
unidade e barrar o retroces-
so”, os militantes destacaram 
na abertura do evento a im-
portância de unificar o movi-
mento na luta contra a retira-
da de direitos.

A mesa de abertura do Con-
gresso contou com diversas 
entidades, entre elas a Federa-
ção Única dos Petroleiros 
(FUP), a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), a CUT 
Paraná, a Secretaria Operativa 
Estadual da Constituinte 
Exclusiva e Soberana (CES), o 
Movimento dos Atingidos por 
Barragens (MAB), o Movi-
mento dos Trabalhadores Sem 
Terra (MST), e o representan-
te dos trabalhadores no Con-
selho de Administração da 
Petrobrás.

Na cerimônia, foi destacada 
a luta contra os projetos im-
postos pelos governos que 
atacam a soberania do país e 
reduzem os direitos dos traba-
lhadores, entre eles, o Projeto 
de Lei (PL) 4.330/2004 e as 
Medidas Provisórias (MPs) 
664 e 665. Também foi trata-
da a conjuntura nacional, 
onde foi constatada a amplia-
ção da ofensiva dos setores 

conservadores da sociedade.

Objetivos
Neste cenário, os trabalha-

dores do Sistema Petrobrás, 
representados pela FUP, reali-
zam anualmente a Plenária 
Nacional da entidade (Plena-
fup) para deliberar as campa-
nhas e pautas de reivindica-
ções, planos de luta e posicio-
namentos políticos da catego-
ria.

Como preparação à Plena-
fup, são realizados congressos 
regionais com a participação 
dos delegados das bases dos 
sindicatos. Todos com os 
mesmos objetivso: debater a 
pauta de reivindicações para 
as negociações do Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT), 
defender a Petrobrás como 
empresa estatal e contra os 
ataques da mídia hegemônica.

Os delegados presentes vota-
ram as cláusulas que foram 
propostas ou na suspensão 
delas para compor o acordo 
que agora será levado para 
debate a nível nacional – na 
Plenafup, que será realizada de 
01 a 05 de julho, na Escola 
Nacional Florestan Fernandes, 
do MST, localizada na cidade 
de Guararema, em São Paulo. 
O objetivo é complementar e 
aperfeiçoar a redação com 
novas reivindicações.

Reivindicações
Os participantes de ambas 

as entidades apresentaram 
suas propostas que foram 
votadas pelos delegados dos 

sindicatos.
Entre as propostas, foi suge-

rido que a empresa adquira 
alimentos da agricultura cam-
ponesa e familiar para melho-
rar a alimentação dos traba-
lhadores; auxílio-
acompanhante para trabalha-
dores e trabalhadoras até os 
48 meses da criança, ao invés 
de apenas até o terceiro ano 
de vida; e promoção por méri-
to – aplicando as regras do 
nível médio para o superior.

Também foi apontado que, 
quando houver transferência 
de um trabalhador ou traba-
lhadora que seja casado com 
outro empregado da empresa, 
este também possa ser envia-
do à mesma unidade – ainda 
que não haja interesse da em-
presa.

Dentro da extensa pauta de 
SMS os destaques ficaram 
para a maior clareza das cláu-
sulas sobre os monitoramen-
tos ambientais de riscos quí-
micos e físicos, melhores con-
dições para as brigadas de 
incêndio, combate aos assédi-
os moral e sexual e um texto 
que garanta a indicação no 
ASO (Atestado de Saúde Ocu-
pacional) dos agentes quími-
cos e físicos presentes no 
ambiente de trabalho.

Sobre o ajuste salarial, ficou 
estabelecida a reposição da 
inflação pelo ICV/Dieese 
(Índice de Custo de Vida), do 
período de setembro de 2014 
a agosto de 2015, que será 
consolidado no mês de agos-
to, mais 5% de ganho real nos 
salários. 

O Congresso ainda apontou 
como pauta à Plenafup o 
abono de ausências no acom-
panhamento de cônjuges fi-
lhos e pais em internações e 
tratamento médico, a criação 
de uma cláusula mais clara 
sobre a política de movimen-
tação de pessoas no sistema 
Petrobrás e diversas outras 
que favorecem melhores con-
dições de trabalho, segurança 
e satisfação do trabalhador. 

A redação final – que con-
tém essas e diversas outras 
propostas – será levada à Ple-
nária Nacional, onde será 
debatida junto com as pro-
posições dos outros sindicatos 
filiados à FUP para formar a 
pauta de reivindicações ao 
ACT 2015/2017, a ser nego-
ciada com a Petrobrás.

Votação das propostas durante o 2º Congresso Regional Unificado dos Petroleiros e Petroquímicos



O conselheiro de adminis-
tração da Petrobrás eleito 
pelos empregados, Deyvid 
Bacelar, esteve em Curitiba 
no dia 21 de maio para parti-
cipar da abertura do 2º Con-
gresso Unificados dos Petro-
leiros e Petroquímicos do 
Paraná e Santa Catarina. Há 
poucas semanas no cargo, 
Bacelar já tem consciência 
dos desafios e estratégias de 
luta em prol dos trabalhado-
res no C.A. Na entrevista a 
seguir, ele fala sobre a atua-
ção no Conselho e os primei-
ros meses da gestão do novo 
presidente da Companhia. 

Como você avalia a correla-
ção de forças no Conselho de 
Administração da Petrobrás?
Deyvid - Os trabalhadores 
petroleiros têm apenas uma 
vaga no Conselho, para a qual 
eu fui eleito democraticamente. 
Até o momento tivemos apenas 
uma reunião e o sentimento 
que eu tive é de que ali não é 
um espaço onde possamos 
fazer a disputa porque não há 
força suficiente com apenas 
uma cadeira. Nosso papel é de 
fazer intervenções e coletar 
informações para preparar as 
estratégias de luta no campo 
sindical, junto com a FUP e os 
sindicatos. 

O presidente da Petrobrás 
anunciou que pretende equi-
parar o valor dos combustí-
veis ao preço praticado no 
mercado internacional. O 
que você pensa sobre isso?
Deyvid - De 2011 a 2013 a 
empresa conseguiu subsidiar o 
preço dos combustíveis e 
sofreu uma perda de cerca de 
R$ 70 bilhões por conta deste 
controle. Tanto que na época o 
Gabrielle, baiano e professor da 
UFBA, que era presidente da 
empresa, foi contrário a isso, 
mas o Governo Federal achou 
que era necessário por conta do 
controle da inflação. É um 
papel que o Governo, por ser 
acionista majoritário, tem o 
direito de exercer. O problema 
é que isso atinge diretamente os 
interesses dos acionistas mino-
ritários. Devido a isso houve o 
início do massacre à empresa, 
onde as ações começaram a 
cair. Ocorreu esse jogo dos 
especuladores do mercado do 

capital a partir dali, porque essa 
posição do Governo de coman-
dar inteiramente a Petrobrás e 
utilizá-la como instrumento 
para controle da economia 
brasileira não satisfaz de forma 
alguma os acionistas. Então 
quando o (Aldemir) Bendine 
declara isso, por ser profissional 
do mercado financeiro (ele era 
o presidente do Banco do Bra-
sil) quer passar a mensagem de 
que a empresa não vai mais ser 
usada para o controle inflacio-
nário aos investidores e ao 
mercado. Parece que a escolha 
dele para o cargo de presidente 
da Petrobrás foi neste sentido. 
Não se colocou alguém da área 
de indústria, nem funcionário 
de carreira da empresa, como 
era a Graça Foster. Puseram 
uma pessoa do mercado para 
acalmar os ânimos dos investi-
dores. Aí ele vem com uma 
declaração neste sentido, mas o 
problema não é só o preço dos 
combustíveis variar conforme o 
mercado internacional. O pro-
blema é que outras declarações 
que ele já fez evidenciam que a 
empresa vai dar uma guinada 
ruim, principalmente para a 
classe trabalhadora e a categoria 
petroleira. Uma preocupação é 
que na última reunião do Con-
selho Deliberativo da Petrobrás 
eu não percebi muito, não 
somente dele, mas principal-
mente dos outros conselheiros, 
com relação às empresas que 
prestam serviços à Petrobrás. 
As punições que está sendo 
dadas as 27 empresas que estão 
envolvidas na Operação Lava 
Jato tem prejudicado a Petro-
brás e o Brasil. Até o momento 
não vimos uma sinalização 
além do acordo de leniência, 
que não está saindo. Apenas 
duas empresas foram contem-
pladas, as outras creio ser muito 
difícil aceitarem esse acordo. 
Isso traz repercussão negativa, 
porque se não for resolvido 
isso, nós vamos ter plataformas, 

navios e grandes obras aqui no 
Brasil sendo executadas por 
empresas estrangeiras, talvez 
menos capacitadas, e que não 
movimentam a economia local. 

Qual avaliação você faz dos 
primeiros meses da gestão 
do Bendine?
Deyvid – Os sinais são claros. 
Até o momento não houve 
uma abertura para um diálogo 
mais próximo com o movimen-
to sindical. Isso nos preocupa. 
O companheiro Zé Maria, que 
é o coordenador da FUP, já 
solicitou essa reunião algumas 
vezes e até o momento não 
ocorreu. Teve uma data marca-
da, mas foi adiada. Apesar 
desse tempo que ele está na 
presidência da companhia, não 
foi feito nenhum gesto de apro-
ximação com o movimento 
sindical. Os companheiros 
bancários já tinham nos avisado 
sobre esse distanciamento que 
ele prefere ter com os sindica-
tos; mas, além disso, a gente vê 
ações que demonstram que vai 
ocorrer um embate grande com 
a categoria petroleira e as suas 
entidades de representação. Um 
alerta que fazemos nos espaços 
em que visitamos os petroleiros 
é de que nesses próximos dois 
anos podemos chegar ao ponto 
de termos um enfrentamento 
mais crítico para evitar desin-
vestimentos em áreas estratégi-
cas da empresa ou, como ele 
disse, investimentos direciona-
dos apenas para a área de 
exploração e produção; redução 
de custos, um afirmação sem-
pre presente nas declarações 
dele na mídia e que no final das 
contas sobra para os trabalha-
dores. Esse pouco tempo de 
gestão tem nos dado sinaliza-
ções preocupantes e com certe-
za quando o plano de negócios 
for apresentado vai deixar mais 
claro esse pacote que está 
sendo formulado. 

Deyvid Bacelar foi eleito para o CA da Petrobrás

A reincorporação da Transpetro à Petrobrás é a reivindicação 
que deve ter prioridade nas lutas dos trabalhadores da empresa. 
Esta é a avaliação dos participantes dos debates do I Seminário 
dos Trabalhadores da Transpetro, realizado nos dias 23 e 24 de 
maio, no Sindipetro-NF, em Macaé-RJ. 

De acordo com os as resoluções do evento, os trabalhadores 
organizados devem lutar para que área de transportes volte a ser 
incorporada pela Petrobrás, retomando o cenário anterior a 
1998.

Os cerca de 40 dirigentes sindicais e trabalhadores de base 
presentes no Seminário construíram uma pauta de reivindicações 
a ser enviada à 5ª Plenária Nacional da FUP, que acontece em 
julho, quando a categoria vai debater e aprovar a pauta com as 
demandas a serem negociadas com a Petrobrás. 

Está presente na pauta dos petroleiros da Transpetro o atendi-
mento às reivindicações de primeirização das atividades de ope-
ração, manutenção, inspeção, gestão de SMS e áreas remotas; 
fim do Adicional de Sobreaviso Parcial e regularização dos regi-
mes de trabalho; reincorporação da Transpetro à Petrobrás; e fim 
das diferenças entre o ACT (Acordo Coletivo de Trabalho) da 
Petrobrás e Transpetro no que se refere ao tratamento aos dire-
tores sindicais.

Problemas com as más condições da alimentação, do trans-
porte, do atendimento da AMS, a necessidade da atualização 
das diárias e tantos outros foram abordados pelos participan-
tes, socializando experiências e apontando possibilidades de 
solução.

Evento aconteceu em Macaé, no Rio de Janeiro

A Regional de São Mateus do Sindipetro PR e SC promoveu no 
1º de Maio um Torneio de Bola e Chimarrão. A atividade foi rea-
lizada em parceria com o Movimento Amigos e Familiares Incen-
tivando a Amizade (Mafia), na Vila Amaral, e contou com Torneio 
de Futebol Suíço e Roda de Chimarrão.

Houve grande participação de trabalhadores, familiares e ami-
gos. Para além da recreação, o Sindicato fez um bate papo para 
mostrar a necessidade de união dos trabalhadores para enfren-
tar ataques aos direitos. Na análise sobre a situação local dos 
empregados, ficou evidente que os mais explorados são os funci-
onários do comércio. Ineficácia da entidade que os representa, 
direitos sonegados e jornadas estafantes foram apontados como 
os principais problemas desta categoria. 

O Sindicato ainda evidenciou o conflito com o Jornal Aconteceu 
e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) diante dos posiciona-
mentos sempre contrários aos trabalhadores e por representa-
rem a ala conservadora e pelega da sociedade de São Mateus do 
Sul. 

As propostas que surgiram para enfrentar os problemas diag-
nosticados foram as seguintes: exigir a presença do Sindicato dos 
Comerciários de União da Vitória em São Mateus do Sul, já que é 
o representante dos trabalhadores no município; construir uma 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) com mais direitos; e bus-
car apoio da fiscalização do Ministério Público do Trabalho (MPT) 
e Superintendência Regional do Trabalho (SRT).  Os participantes 
ainda apontaram a necessidade de se criar um Sindicato dos 
Comerciários de São Mateus do Sul. 

Ao final, os debates apontaram para que a parceria do Sindipe-
tro com o Movimento dos Amigos e Familiares passe a incorpo-
rar o calendário do 1º de Maio no município.



Além de tratar dos interesses da própria categoria, os petroleiros e petroquímicos 
demonstraram seu apoio aos professores quanto ao massacre sofrido pelos servidores em 29 
de abril. Várias moções de repúdio e apoio foram lidas, mostrando a insatisfação dos 
trabalhadores perante os ataques das lideranças estaduais, em especial, ao regime 
antidemocrático do governador paranaense, Beto Richa.

Dos debates surgiram também moções de repúdio da gestão de SMS, moção de repúdio a 
atual direção da Petrobras e sua política de desinvestimento, com destaque sobre a situação da 
UO-SUL, resoluções sobre a Regulamentação da terceirização e sobre estudos e proposições 
para avançar na unidade regional.

A Petros informou que já foram recebidos mais de 8 mil 
Termos de Transação Individual e concedidas mais de 4,5 mil 
revisões de benefício, implantadas nas folhas de pagamento de 
abril e maio de 2015. Porém, uma parcela significativa de 
assistidos ainda não enviou a Petros o Termo de Transação 
Individual, documento que formaliza a concordância com a 
proposta de pagamento dos níveis 2004, 2005 e 2006. 

O Sindipetro Paraná e Santa Catarina alerta aos assistidos 
que, conforme Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) da FUP 
com Petrobrás, o prazo final para enviar a proposta de acordo 
administrativo expira no dia 13 de junho de 2015. Quem ainda 
não recebeu o formulário de tal proposta via correio, sugere-se 
que entre no Portal da Petros (www.petros.com.br), faça o 
download, imprima o formulário, assine e envie para a Petros 
dentro do prazo colocado. Quaisquer dúvidas, entre em 
contato com a Secretaria dos Aposentados e Previdência do 
Sindipetro PR e SC pelo telefone (41) 3332.4554.

Moção de Repúdio à Indicação de João Ricardo Barusso Lafraia à Gerência Geral da Repar
Diante da relação histórica do novo gerente geral da Repar com o período de sucateamento 

da Companhia e os inúmeros acidentes de triste memória, justamente, quando um desses 
aniversaria agora -  o vazamento de milhares de litros de óleo no Rio Iguaçu - pior, quando 
vergonhosamente foram criminalizados os trabalhadores que já sofriam com a precariedade 
dos desinvestimentos na área de manutenção. Por sua conhecida truculência e ausência de 
diálogo com os trabalhadores, os congressistas manifestam a sua indignação com a Diretoria 
do Abastecimento em insistir com modelos de gestão fracassados que se contrapõe à constru-
ção de ambientes de trabalho salutares e seguros em todos os aspectos.

Delegados do Sindipetro eleitos para a 5ª Plenafup

Nos dias 19 e 20 de maio, a FUP realizou a reunião do seu 
Conselho Nacional de Aposentados e Pensionistas. O encontro 
foi em Belo Horizonte (MG) e contou com a participação de 
representantes dos assistidos de todos os sindicatos filiados a 
FUP, que discutiram a situação financeira do fundo de pensão. 
Os aposentados e pensionistas também discutiram outros 
temas, como o pagamento dos níveis 2004/05/06, conquista da 
FUP que está sendo implementado pela Petros e Petrobrás, os 
benefícios sociais garantidos no Acordo Coletivo de 2013 e o 
fortalecimento da organização desse importante segmento da 
categoria. Tiraram como eixo central, para levar ao Plenafup 
2015, a criação de um Comitê Gestor paritário para administrar 
a AMS e o Benefício Farmácia.

A noite do dia 26 de maio foi marcada por muita 
nostalgia e emoção no auditório da Sede do Sindipetro. 
O vídeo documentário sobre os 20 anos da histórica e 
heroica greve de 1995 estava sendo exibido pela prime-
ira vez à categoria. O material foi produzido a partir do 
resgate dos arquivos do Sindicato e de uma série de 
entrevistas com dirigentes sindicais da época, petrolei-
ros que foram demitidos por causa da greve, trabalha-
dores da base que participaram do movimento e tam-
bém com novos empregados da Petrobrás. 

Antes da exibição, o coordenador da FUP em 1995, 
Antonio Carlos Spis, falou sobre a greve e a crise que a Petrobrás atravessa. “A conjuntura hoje é mais 
grave do que naquela época, porque tínhamos coragem de ir pra frente das unidades e falar que éra-
mos petroleiros e defender a Petrobrás. Hoje estamos acuados. A mídia e a direita conseguiram colo-
car na gente o carimbo de pessoas não confiáveis. Qualquer madame batendo panela e moleque de 
internet xingando a gente na rua. O que não acontecia, nós é que íamos para cima, chamando a direita 
de corrupta e desvendando problemas e manobras que eram feitas em Brasília e em outros cantos do 
país. É uma conjuntura difícil, mas temos que enfrentar”.

Spis abordou o cenário político que há 20 anos causava a greve da categoria. “Tinha o presidente 
Fernando Henrique montando uma quadrilha política junto com Antônio Carlos Magalhães e dando 
zero de reposição salarial para ferroviário, eletricitário, bancário e para nós petroleiros também. Não 
havia negociação, fizemos uma greve em 1994 e conquistamos um acordo com Itamar que FHC não 
cumpriu e outros dois acordos também não foram cumpridos. Então, nós fomos para cima e construí-
mos o movimento para maio de 1995, mas com data-base de setembro do ano anterior. Alargamos 
nossas costas porque sabíamos que a cacetada ia ser pesada”.

Após a exposição de Spis, o vídeo foi exibido. Muitos não conseguiram conter as lágrimas ao 
recordar daquele triste, porém heroico, episódio da categoria petroleira. O vídeo está disponível no 
site do Sindicato (www.sindipetroprsc.org.br). O material será apresentado em outros eventos nas 
bases de representação do Sindipetro.

Spis, coordenador da FUP em 95, palestrou no evento

Moção de Repúdio à Atual Direção da Petrobrás (UO-Sul)
Este Congresso repudia com veemência a forma extremamente desrespeitosa com que a 

atual direção da empresa vem empregando a política de desinvestimento aplicada à cidade de 
Itajaí. Essa política desestimula a produção de conhecimento e desenvolvimento econômico 
local, bem como protela a perder de vista os investimentos em novos projetos da companhia 
na região.

Os impactos práticos da aplicação dessa política comprometem drasticamente a vida de deze-
nas de trabalhadoras/es, que sequer foram consultados quanto a esse processo, sendo surpre-
endidos com o aviso de que num prazo de menos de dois meses teriam que passar a atuar em 
outra lotação, em outro estado.

A referida decisão gerencial também é uma afronta ao princípio de desenvolvimento nacio-
nal, haja vista que em todo sul do país não há uma sequer unidade do E&P. Por fim, a UO-Sul 
apresentava um custo benefício operacional acima de qualquer média nacional, tendo a 
melhor relação produção-trabalhador entre as UOs, o que evidencia que a essa triste decisão 
se justifica única e exclusivamente por escusos critérios políticos e não de ordem técnica ou 
econômica.



O Jornal do Sindipetro é o órgão oficial de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Refinação, 
Destilação, Exploração e Produção de Petróleo nos Estados do Paraná e Santa Catarina . Com Sede em Curitiba, na rua 
Lamenha Lins, 2064, CEP 80220-080. Tel/Fax.: (41) 3332-4554. Regional São Mateus do Sul: rua Paulino Vaz da Silva, 535, 
CEP 83900-000. Tel/Fax.: (42) 3532-1442 - e-mail: saomateus@sindipetroprsc.org.br. Regional Paranaguá: rua Odilon Mader, 
480, bairro Estradinha, CEP 83206-080. Tel/Fax.: (41) 3424-0255 - e-mail: paranagua@sindipetroprsc.org.br. Regional Joinville-
SC: rua Elly Soares, 127, sala 2, bairro Floresta, CEP 89211-715 Tel.: (47) 3025-4014 - e-mail: joinville@sindipetroprsc.org.br. 
Jornalista Responsável: Davi S. Macedo (MTb 5462 SRTE/PR)  
Impressão: WL Impressões | Tiragem: 2 mil exemplares | Distribuição gratuita e dirigida
Diretoria: Adenilson de Paiva Domingues, Adriano Norberto Flores, Adriano Savitras, Aires Josiel Warnik da Porciuncula, 
Alexandro Guilherme Jorge, Anacélie de Assis Azevedo, André Luis dos Santos, Anselmo Ernesto Ruoso Junior, Antonio Carlos da 
Silva, Celso José Cordeiro, Claudiney Batista, Cleverton Rafael Fabricio Padilha, Dagoberto Schffer Hertzog, Debora Thamm 
Alves, Evaldo Lamin Filho (in memoriam), Faissal Bark, Fernando Antonio de Melo, Fernando José Vieira, Jessé Souza de Melo, 
Jordano Marcio Zanarti, José Sultowski, Leomar Setti, Luciano Zanetti, Luiz Antonio dos Santos, Manoel Mendes, Marcio Ricardo 
Marinho, Maria de Lourdes Lozano Granero e Silva, Mario Alberto Dal Zot, Michael Bertier, Miguel Saif, Natálio Laurindo Roncada, 
Oilson Lopes, Rafael Palenske Andrade, Rodrigo Carneiro Pellegrini, Rodrigo Midiero Mansor, Roni Anderson Barbosa, Rosane 
Carvalho Dias, Rui Dalcion Rocha Rossetim, Silvaney Bernardi, Tiago Scmidt Olivetti, Uriel de Oliveira, Valton Witikowski.

Diretores da FUP e uma co-
missão de representantes dos 
sindicatos filiados se reuniram 
no dia 20de maio, no Rio de 
Janeiro, com a Petrobrás e a 
empresa que opera o Benefício 
Farmácia, a Global saúde. A 
pauta foi a cobrança por solu-
ções dos problemas apontados 
pelos usuários do programa. O 
Sindipetro Paraná e Santa Cata-
rina enviou dois dirigentes, os 
companheiros Claudiney Ba-
tista, secretário de saúde do 
Sindicato, e Antônio Carlos 
Silva, coordenador da secretaria 
dos aposentados e pensionistas.

Na oportunidade, os sindica-
listas relataram todas as dificul-
dades que os petroleiros têm 
para adquirir medicamentos, 
conforme denúncias que che-
garam às entidades, por conta 
dos transtornos causados pela 
mudança da operadora. A 
Global Saúde pediu um prazo 
de trinta dias para corrigir as 
distorções que estão aconte-
cendo e apresentar um relatório 
com a evolução das providên-
cias tomadas. 

As críticas da FUP e sindi-
catos à gestão do programa 
foram contundentes. As princi-
pais queixas referem-se a não 
liberação de todos os medica-
mentos prescritos em receita 
médica, limite de compras de 
R$ 400,00 por beneficiá-
rio/mês, impossibilidade de 
efetivação da compra em horá-

rios determinados, limite diário 
de venda por estabelecimento 
de R$ 1,5 mil, burocracia exces-
siva e exigências desnecessárias, 
problemas com o '0800', sis-
tema fora do ar, dificuldades 
com o reembolso, e a não res-
posta de análise técnica, entre 
outros.

A Global, que já foi multada 
pela Petrobrás por descumpri-
mento de contrato, argumentou 
que está realizando melhorias 
no site, no modelo de e-mail, e 
que está recrutando mais pes-
soas para os serviços de atendi-
mento aos usuários. A empresa 
também negou que esteja res-
tringindo a aquisição de medi-
camentos ou efetuando blo-
queios por horário ou valores. 
Apesar disso, o elevado número 
de reclamações e a coincidência 
de motivações leva a crer que 
existe alguma disposição em 
dificultar a aquisição dos medi-
camentos. 

Na reunião ficou evidente que 
a Global tenta justificar as difi-
culdades explorando as tenta-
tivas de fraude contra o sis-
tema. Os ilícitos devem ser 
combatidos pela operadora, 
mas não podem servir de des-
culpa para tantos transtornos 
que o Benefício Farmácia vem 
causando. A empresa ainda 
apresentou um demonstrativo 
de receitas e despesas e sugeriu 
uma possível insuficiência de 
verbas no contrato para atender 

a demanda.
A principal alegação de defesa 

da Global é o fato de ter assu-
mido um programa em anda-
mento, abandonado pela e-
pharma. A antiga operadora 
prestava serviços mediante um 
contrato de reembolso por 
demanda de medicamentos 
adquiridos pelos beneficiários. 
A Global substituiu a e-
pharma, sendo remunerada 
pelo valor de R$ 42,00 por 
usuário/mês, mas nos demons-
trativos apresentados durante a 
reunião demonstra uma des-
pesa mensal superior ao valor 
contratado. 

Apesar de a operadora não ter 
demonstrado capacidade para 
gerir o programa, a principal 
responsável é a Petrobrás, que 
terceirizou a gestão do Bene-
fício Farmácia e retirou o con-
trole da gerência de comparti-
lhados da empresa.

No entendimento da FUP e 
dos sindicatos, a solução para 
os problemas do Benefício 
Farmácia passa pela transpa-
rência da gestão do programa, 
com participação dos trabalha-
dores. Dados sobre o valor 
arrecadado para o benefício, 
por exemplo, dariam base para 
analisar a suficiência, ou não, 
do contrato firmado. Enquanto 
estas reivindicações não são 
atendidas, os trabalhadores 
exigem que a Petrobrás cumpra 
o ACT em sua plenitude.  

Recadastramento
Diante dos problemas, foi acordado que o prazo para recadastramento dos usuários, que acabaria no 

dia 31 de maio, seja prorrogado até 30 de junho. Até o momento, cerca de 180 mil usuários da AMS já se 
recadastraram para receber os cartões de utilização do benefício. Para fazer o recadastramento, acesse 
www.portaldobeneficiario.globalsaude.com.br

Fiscalize! 
A FUP disponibilizou um sistema de monitoramento do Benefício Farmácia para que os petroleiros e 

seus dependentes fiscalizem essa que é uma das principais conquistas da categoria. Acesse o portal 
www.beneficiofarmacia.fup.org.br ou entre em contato pelo 0800-761-6238.

.

Junho

02 – Reunião da Comissão Estadual Permanente do Benzeno 
(CEPBz), 09h00, Curitiba-PR.

08 – Reunião da Direção Executiva do Sindipetro PR e SC.

09 – Reunião do Conselho Fiscal do Sindipetro PR e SC.

10 – Reunião Preparatória das Comissões de 
Acompanhamento do ACT, no RJ.

10 – Reunião da Comissão Nacional Permanente do Benzeno, 
em São Sebastião-SP.

11 – Reunião do Coletivo Nacional de Saúde da FUP, no RJ.

11 – Reunião de Acompanhamento do ACT, no RJ – 
Terceirização e Regime de Trabalho.

12 – Reunião de Acompanhamento do ACT, no RJ – SMS e 
AMS.

15 – Reunião da Diretoria Colegiada do Sindipetro PR e SC, em 
Curitiba-PR.

26 a 28 – 13º Congresso da Central Única dos Trabalhadores – 
Paraná.

Julho

01 a 04 – 5ª Plenária Nacional da FUP, em Guararema-SP. 


