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AEXAP-PRES-018/2017           Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2017. 
 
 
Sr Walter Mendes 
Presidente da 
Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros 
Nesta 
 
 
Assunto: Protocolo de acesso ao prédio da sede da Petros. 
 
 
Prezado senhor, 
 
Considerando que até recentemente o acesso ao prédio da sede da Petros era             
realizado por meio de crachás fornecidos aos aposentados, vimos contestar o novo            
procedimento adotado sem que houvesse um comunicado dessa alteração aos          
ex-empregados da Petros e assistidos da Fundação, pelo que relatamos a seguir: 
 
Atualmente o assistido tem o seu acesso negado ao passar seu crachá na catraca e               
orientado pelo segurança a procurar a recepção, onde informa para que andar do             
prédio pretende se dirigir e a sua finalidade. Finalizado este protocolo, um ou dois              
seguranças acompanham o assistido dentro do elevador, aguardando-o para         
escoltá-lo até a saída.  
 
Os aposentados ex-empregados da Patrocinadora Petros que em sua quase          
totalidade trabalharam por trinta anos ou mais nessa Empresa, se sentem coagidos,            
desconfortáveis e alguns até se sentiram mal ao chegar no 5º andar, na Gerência de               
Pessoas. Houve inclusive comentários da recepção, ao telefone, solicitando que os           
empregados ativos ficassem alertas, pois um assistido estava subindo para o 5º            
andar.  
 
Entendemos toda a situação e a questão de segurança que se requer em uma              
Empresa, com o intuito de preservar seu Patrimônio e as suas informações sigilosas             
o que, evidentemente, também é a nossa causa.  



 
Entretanto, é importante observar a forma da abordagem que vem sendo adotada            
pelos prestadores de serviço em relação a nós, ex-empregados dessa empresa e            
que em muito colaboramos para torná-la o segundo maior fundo de pensão do             
Brasil. Em que pese todos os percalços hoje vividos, por conta do déficit             
apresentado, entre outras situações, certamente resultado de várias situações         
alheias à sua vontade. 
 
Importante ressaltar, também, que o acesso desses ex-empregados é necessário          
para resolver questões administrativas, em particular na Gerência de Pessoas. Da           
nossa parte, temos tentado contribuir de forma que minimizem o volume de            
atendimentos e a necessidade da ida do assistido à Petros, em uma parceria inédita,              
disponibilizando formulários específicos de preenchimento relativos ao reembolso        
odontológico no site da AEXAP. Estamos em contato com a Gerência de Pessoas             
com o intuito de disponibilizar outros formulários de preenchimento. 
 
Acreditamos, sem nenhuma dúvida, que se possa aliar segurança e acesso com            
procedimentos que não precisem ser tão constrangedores a quem contribuiu e ainda            
continua contribuindo como assistido dessa Fundação. 
 
Desta forma, lamentamos profundamente que tais situações estejam acontecendo,         
acreditando que V.S.as irão adotar novos procedimentos, preservando tanto a          
integridade da Petros quanto a dos assistidos, que por ventura necessitam           
comparecer na sua sede. 
 
Por fim, agradecemos a atenção ao tempo que subscrevemo-nos,  
 
 
Cordialmente, 
 
 
Ivanildo Santos Bezerra 
Presidente da AEXAP 
Associação dos Empregados e Ex-Empregados Assistidos da Petros 
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