
O endividamento da Petros, que hoje registra mais de 

R$ 10 bilhões de déficit técnico, o que representa 18% 

do patrimônio do Benefício Definido (BD), é uma das 

preocupações dos petroleiros. Mesmo garantida pelas 

reservas mensais, propriedades e investimentos, quando 

os investimentos superam 10% do total das reservas, cria-

se o déficit técnico. 

Sobre esse assunto e outras questões envolvendo 

o plano Petros, Fernando Siqueira, representante dos 

trabalhadores no Conselho Fiscal do fundo de previdência 

dos petroleiros, fará palestra no auditório do Sindipetro-LP, 

em Santos, com transmissão ao vivo, para a sub-sede em 

São Sebastião. A palestra, promovida pelo Departamento 

de Aposentados e Pensionista (DAP), faz parte da reunião 

mensal dos aposentados, que será realizada no dia 27 de 

janeiro de 2016, às 17h.

Segundo a legislação, caso o déficit técnico seja 

registrado por três anos consecutivos, é preciso fazer o 

equacionamento do plano. Para isso, duas fórmulas podem 

ser usadas. Uma é cobrar uma contribuição adicional dos 

participantes; outra é cobrar da Petrobrás, patrocinadora 

da Petros, cuja contribuição deve ser apurada a cada final 

de exercício, em percentual das folhas de pagamento dos 

empregados, capaz de gerar o valor para cobrir eventual 

déficit atuarial apurado na reavaliação anual. 

Participe da reunião e tire suas dúvidas com o palestrante.

REUNIÃO MENSAL DO DAP
DATA: 27 DE JANEIRO DE 2016 (QUARTA-FEIRA)
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NA SEDE DO SINDICATO, EM SANTOS. SÃO SEBASTIÃO ACOMPANHARÁ POR VIDEOCONFERÊNCIA

às 17h00 | CONVIDADO ESPECIAL: Fernando Siqueira - vice-presidente da AEPET

AULAS DE DANÇA DE SALÃO FICARÃO SUSPENSAS DURANTE RECESSO
EM DECORRÊNCIA DAS FESTAS DE FINAL DE ANO AS AULAS DE DANÇA DE SALÃO ESTARÃO SUSPENSAS NO 

PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 A 14 DE JANEIRO DE 2016 SENDO RETOMADAS NO DIA 15 DE JANEIRO.



PETROBRÁS ANUNCIA NOVA OPERADORA 
DO BENEFÍCIO FARMÁCIA

A Petrobrás assinou contrato com a nova operadora 
do Benefício Farmácia: Funcional Card. A operação 
com a nova empresa está prevista para iniciar a partir 
de 04/01/2016. A partir dessa data, os medicamentos 
poderão ser adquiridos em farmácias credenciadas, 
por delivery ou reembolso. Os critérios de cobertura 
permanecerão os mesmos.

A equipe do Benefício Farmácia se reunirá com a 
nova operadora para detalhar os ajustes na operação 
do benefício, tais como a nova rede de farmácias 
credenciadas e os canais de comunicação. 

Fase de transição
Enquanto a Funcional Card não iniciar a operação, 

os beneficiários continuarão sendo atendidos de duas 
formas:

Delivery – 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-mail deliverybf@petrobras.com.br.

Reembolso – Os beneficiários podem continuar 
comprando os medicamentos em qualquer farmácia, 
para posterior solicitação de reembolso, conforme 
orientações que serão enviadas em breve. Enquanto 
isso, devem guardar as respectivas receitas médicas e 
notas/cupons fiscais.

Reembolso contingencial
Os beneficiários da AMS que não encaminharam 

seus pedidos de reembolso das compras realizadas 
entre 16/06 e 15/09 para a Global Saúde devem enviar, 
até o dia 31/01/2016, solicitação de reembolso para o 
e-mail reembolsobf@petrobras.com.br ou chave BNF01. 
A mesma orientação permanece válida para os que 
solicitaram  reembolso de medicamentos comprados 
entre 28/03 e 15/09 e não obtiveram resposta.

Aos que não traem
Aos que não caguetam
Aos que não se vendem
aos que não são oportunistas
Aos que não deixam de defender seus direitos 
Aos que não desistem de lutar

Aos que não pelegam
Aos que não fazem maldades
Aos que não são egoístas
Aos que não poluem o ambiente 
Aos que não deixaram de acreditar
Aos que ajudaram nas lutas em defesa da Petrobrás

Feliz Natal e Próspero Ano Novo
AOS PETROLEIROS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

No sonho de solidariedade e fraternidade 
interagindo sua paz com a humanidade

O Departamento dos Aposentados e seus funcionários desejam que a saúde, o amor e a paz 
sejam constantemente compartilhados nos caminhos de seus associados e familiares.

ACT - 2015: APÓS 23 DIAS DE GREVE CATEGORIA MANTÉM DIREITOS

DEPOIS DE VINTE E TRÊS DIAS DE GREVE A CATEGORIA PETROLEIRA CONSEGUIU COM QUE A PETROBRÁS 
RECUASSE NA PROPOSTA E MANTIVESSE A MANUTENÇÃO DOS NOSSOS DIREITOS. ALÉM DISSO, CONSEGUIMOS 
O REAJUSTE DE 9,53% REFERENTE  AO INPC DO PERÍODO. JUNTOS, SOMOS MAIS FORTES.


