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ASSEMBLEIA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DECIDE 
CONDICIONANTE DA NOVA PROPOSTA DA PETROS

A Petros apresentou uma nova proposta de 
equacionamento em reunião no dia 22 de outu-
bro com o GT Paritário, grupo de trabalho que 
discute alternativas para o equacionamento 
dos planos Petros do Sistema Petrobrás.

Para dar continuidade às negociações para 
implementar o novo plano de equacionamen-
to, a Superintendência Nacional de Previ-
dência Complementar (Previc), Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais (Sest) e Petrobrás, estabeleceram a 
condicionante de que as entidades de petro-
leiros se comprometam a não moverem ação 
como substituto processual, ou seja ação co-
letiva ou ação plurimas. contra a nova propos-
ta. Cada entidade, incluindo o Sindipetro-LP, 
levará essa condicionante para assembleia.

No Litoral Paulista, a aprovação ou rejei-
ção dessa condicionante será votada em 
assembleia geral extraordinária, no dia 03 
de dezembro (terça-feira). A assembleia, 
que acontecerá na sede, com transmissão 
para subsede, em São Sebastião, começa 
a partir das 17h30, em primeira chamada, e 
às 18h em segunda chamada. 

Minuta
A FNP, juntamente com demais entidades, 

conselheiros eleitos e a Petros, chegaram 
a definição da minuta do plano Petros para 
equacionar o déficit. À minuta foi incorporada 
sugestões apresentadas pela FNP e demais 
entidades. A reunião foi realizada na sede da 
Fundação.

A proposta visa  primeiro realizar a cisão do 
pré-70 e depois efetuar o equacionamento to-
tal do déficit (2015 e 2018) por meio da com-

Sindicatos filiados 
à FNP assinam ACT 
da categoria

No dia 22 de outubro os sin-
dicatos filiados à Federação 
Nacional dos Petroleiros (FNP) 
assinaram a minuta do ACT 

2019/2020. O acordo terá um ano 
de vigência e os valores retroati-
vos a 1º setembro de 2019 serão 
pagos no dia 10 de dezembro. 

binação de contribuição extraordinária com alterações de re-
gulamento.

Cabe ressaltar que a atual regra de pensão de 50% mais 
10% por dependente não foi alterada. 

A proposta deverá ainda ser aprovada pelas instâncias de 
governança da Petros, dos patrocinadores, pela Sest, órgão 
supervisor da Petrobrás, e pela Previc, que fiscaliza o setor.

Participe da assembleia e tire suas dúvidas!
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A parceria do Sindipetro-LP 
com a Osan completa um ano 
em dezembro. Graças ao em-
penho da diretoria em conse-
guir mais esse importante be-
neficio aos associados, hoje 
cerca de duas mil pessoas, 
entre titulares e dependentes, 
já aderiram ao plano.  

Para ampliar o benefício aos 
associados e familiares que 
não se cadastraram neste 
ano, o sindicato estará rece-
bendo novas inscrições para 
a assistência funerária a partir 
de dezembro.

O cadastro do sócio titu-
lar pode ser feito na sede ou 
subsede do sindicato. O sócio 
titular não paga nada pelo be-
nefício, mas precisa solicitar 
adesão para recebê-lo. Para o 
contrato, deverá ser fornecido 
cópia do RG e CPF e um com-
provante de residência atuali-
zado. 

O associado pode ainda 
enviar a ficha cadastral por 
e-mail.  Para isso, baixe e 
preencha a ficha, disponível 
acessando a matéria no site 
(www.sindipetrolp.org.br), di-
gitalize o documento e envie-
-o, assinado, juntamente com 
cópias digitalizada de seus 
documentos pessoais e com-
provante de residência para 
planoosan@sindipetrosantos.
com.br. No título do e-mail 

é necessário informar nome 
completo.

Adesão de dependentes e 
familiares

Para contratar a Assistência 
Funeral para os familiares, 
o titular, já habilitado, deverá 
preencher ficha específica di-
retamente com o representan-
te da OSAN nos endereços no 
quadro ao lado.

O cadastro e contrato dos 
dependentes ou familiares se-
rão firmados em nome do as-
sociado titular para impressão 
dos boletos. 

O custo para cada depen-
dente habilitado (cônjuge, fi-
lhos solteiros, pai e mãe) será 
de R$ 5 mensais. 

O associado pode ainda in-
dicar dois parentes para fazer 
parte do plano, ao preço de 
R$ 13,29 por mês. Para o ca-
dastro dos dependentes habi-
litados e parentes deverá ser 
entregue cópia do RG e CPF 
de cada um. Vale ressaltar 
que os boletos serão emitidos 
anualmente.

O atendimento para cadas-
tro na sede e subsede será de 
segunda a quinta, das 08h às 
12h e das 14 às 18h e as sex-
tas, das 08h às 12h e das 13h 
às 17h. Para os novos inscri-
tos, o prazo de carência da 
Osan será de 30 dias.

Primeiro ano da parceria do Sindipetro-LP com a Osan 
garante assistência a 2 mil pessoas

ABERTA INSCRIÇÃO PARA NOVAS ADESÕES

Sócios já cadastrados na Osan 
recebem boleto em dezembro

Os sócios, dependentes 
e familiares que já estão 
cadastrados no plano de 
assistência funerária da 
Osan terão seus contra-
tos renovados automati-
camente. O contrato rece-
berá reajuste de 3% nos 
valores. Assim, até o dia 
5 de dezembro os boletos, 
com vencimento para 15 
de dezembro de 2019, de-
vem começar a chegar em 

suas casas. 
Fique atento! Caso você 

não receba o boleto, entre 
em contato com a Osan 
pelo telefone (13) 3228-
8000, ou entre em contato 
pelo e-mail: atendimen-
to@osan.com.br. Sem a 
quitação dos valores o 
contrato ficará suspenso 
e em caso de necessidade 
a empresa não prestará o 
serviço funerário.

Endereços de Unidades da Osan 
para cadastramento 

Santos
A Osan fica na Rua Quin-

ze de Novembro, 165, Cen-
tro. O telefone de contato 
é (13) 3228-8000.

São Vicente
O escritório do plano da 

Osan fica na Rua Padre 
Anchieta, 224, Centro.

Praia Grande
Rua Aimorés, 238, Vila 

Tupi.
Cubatão
Em Cubatão, a Osan fica 

na Avenida Martins Fon-

tes, 125, Vila Nova. O te-
lefone de contato é (13) 
3569-2511.

O plano funerário é uma 
necessidade antiga da ca-
tegoria, solicitada pelos 
próprios associados, que 
diante de uma morte na 
família contatavam o sin-
dicato pensando haver a 
assistência como parte 
dos benefícios de sua as-
sociação. 

Por isso, não perca a 
oportunidade!
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INSS não fará mais o pagamento do benefício da 
Petros para aposentados e pensionistas

No dia 19 de novembro, 
Petros soltou um comunicado 
em que informou que o INSS 
não fará mais o pagamento do 
benefício de seus segurados 
por meio do convênio com a 
Fundação. A partir de janeiro 
de 2020, os beneficiários 
serão pagos pela rede 
bancária contratada pelo 
próprio Instituto.

Assim, a iniciativa será 
um grande negócio para os 
bancos que, ao ficarem com 
as contas dos segurados, 
poderão oferecer todos os 
tipos de serviços e cobrar por 
vários deles. 

Segundo o secretário 
do INSS, Rogério Marinho, 
depois do sucesso do leilão 
da folha de pagamento dos 
benefícios do Instituto a serem 
concedidos nos próximos 
anos, que deve render R$ 
24 bilhões ao órgão, o leilão 
de parte do estoque dos 
benefícios já concedidos 
pode render cerca de metade 
desse valor. “Esperamos 
receber de R$ 10 bilhões a 
R$ 12 bilhões”, disse ele.  

De acordo com o INSS, 
a conclusão do leilão para 
a folha de pagamentos dos 
benefícios a serem pagos 
entre 2020 e 2024 com um 
ágio médio de 612% foi 
feita no dia 9 de novembro. 

Foram 23 instituições que 
concorreram por 26 lotes 
(regiões). 

Das 26 regiões, o Banco 
Crefisa arrematou dez. Em 
segundo lugar ficou o Banco 
Mercantil do Brasil, com 
oito. Os bancos Santander 
e Agibank ficaram com 
três regiões, cada um. Itaú 
Unibanco e BMG ficaram com 
uma região cada. 

Isso significa dizer que o 
Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal ou 
ficaram fora do leilão ou não 
arremataram nada. Como 
consequência, os assistidos 
da Petros (PPSP-R, PPSP-
NR e PP-2), que podiam 
solicitar valores maiores de 
empréstimo, considerando a 
renda do INSS, vão perder 
essa possibilidade.

Em outras palavras, os 
assistidos terão créditos 
mais caros, com prazos 
de pagamentos menores, 
que beneficiará apenas os 
bancos.

Pagamento via Petros
Diante disso, o último 

crédito do INSS via Petros 
será referente ao mês de 
dezembro, pago nos dias 10 
e 20. O benefício referente 
a janeiro será creditado 
diretamente pelo INSS até 

FIQUE ATENTO!

o 5º dia útil de fevereiro, de 
acordo com o calendário do 
instituto.

A Petros comunicou ainda 
que, como o pagamento 
do INSS deixará de ser 
feito via Fundação, não 
haverá mais adiantamento 
do benefício Petros nem da 
previdência oficial no dia 10”. 
A antecipação é feita para ex-
empregados de Petrobras e 
BR Distribuidora.

Para aqueles que 
descontam pensão judicial 
via contracheque precisarão 
comunicar a seus pensionados 
– como ex-cônjuge ou filho – 
que é necessário cadastrar 

o ofício no INSS para que 
o desconto aplicado na 
parte da previdência oficial 
seja feito pelo órgão. Este 
procedimento é feito no portal 
do INSS.

Segundo a Petros, já está 
em contato com o INSS para 
obter mais esclarecimentos 
e orientações para passar 
a seus participantes. 
Conforme as orientações 
forem divulgadas pelo INSS, 
a Petros comunicará mais 
detalhes aos participantes.

Em caso de dúvidas, entre 
em contato com a Central 135 
do INSS.

Fonte: FNP
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Sindipetro-LP promove Festa de Confraternização 
para associados e dependentes habilitados

No dia 21 de dezembro (sá-
bado) os associados e de-
pendentes habilitados do 
Sindipetro-LP terão a oportu-
nidade  de participar da tão 
esperada festa de confrater-
nização promovida pela dire-
toria.  O evento acontecerá  
das 12h00 às 20h00 na sede 
do Sindicato, em Santos, com 
direito a churrasco, música ao 
vivo e bebidas Os interessa-
dos devem entrar em contato 
através do telefone 3202 1100 
ou comparecer à nossa sede 

para fazer a inscrição. O pra-
zo é até o dia 29 de novem-
bro. Só poderão participar do 
evento associados e depen-
dentes regularmente habilita-
dos. Para os associados que 
quiserem trazer dependentes 
não habilitados haverá venda 
de convite no valor de R$ 50 
para crianças de até 12 anos 
e os demais R$ 100. Os convi-
tes devem ser retirados na re-
cepção da sede e subsede e 
só serão aceitos pagamentos 
em cheque ou dinheiro. 

No dia do evento é necessá-
rio apresentar a carteirinha de 
sócio ou documento de iden-
tificação com foto, sem isso 
não será permitida a entrada.

Litoral Norte
Para os associados e de-

pendentes do Litoral Norte a 
festa acontece no dia 15 de 
dezembro, das 12h às 18h. O 
local escolhido será o Tebar 
Praia Clube (Praça Almirante 
Barroso). 

Os interessados têm até o 

dia 10 de dezembro para se 
inscrever. Para participar da 
festança, os associados do 
Litoral Norte devem se inscre-
ver diretamente na subsede 
ou através do telefone (12) 
3892 1484. 

Vale lembrar, que  somente 
sócios e dependentes habi-
litados poderão comparecer 
ao evento.  Além disso, no dia 
da festa tem que apresentar a 
carteirinha do Sindicato ou um 
documento atualizado com 
foto.

EM DEZEMBRO

Sindicato inicia levantamento de casos de câncer 
na categoria petroleira

Preocupados com os diversos 
casos de câncer acompanhados 
pelo Departamento de Saúde do 
Sindipetro-LP, o sindicato irá ini-
ciar junto aos associado levanta-
mento de casos de pessoas que 
estão em tratamento contra o 
câncer e de pessoas que tiveram 
mortes relacionadas à doença 
nos últimos dez anos. 

Sabendo que a área da refina-
ria, terminais e plataformas ex-
põe os trabalhadores petroleiros 
a agentes cancerígenos, como 
o Benzeno, tolueno, xileno, hi-
drocarbonetos em geral, gasoli-
na e radiações ionizantes, além 
de outros fatores que atuam no 
desenvolvimento da doença, o 
levantamento será uma impor-

tante ferramenta de ação e pre-
venção. 

O objetivo do levantamento é 
analisar os casos para definir 
estratégias e ações e dar supor-
te jurídico às famílias, acompa-
nhando os casos em tratamento 
e/ou investigação.

Para isso, contamos com a 
colaboração dos trabalhadores, 

pensionistas ou familiares dos 
petroleiros para que entrem em 
contato com o sindicato, envian-
do mensagem para o e-mail 
servicosocial@sindipetrosan-
tos.com.br, ou ligando para o 
Departamento de Saúde do Sin-
dicato pelo número (13) 3202-
1100, informando intenção em 
colaborar com o levantamento.  

Seminário sobre 
câncer na sede do 
Sindipetro-LP

Dia 4 de fevereiro de 2020: marque essa 
data em sua agenda! No Dia Mundial do 
Câncer, o Sindipetro-LP sediará em San-
tos seminário sobre casos de cânceres 
dentre os trabalhadores petroleiros. O 
evento será realizado em parceria com 

diversas entidades e contará com pales-
trantes especialistas sobre o assunto.

A programação com horários e nomes 
dos palestrantes será definida em breve.

Prestigie o evento, traga suas dúvidas 
e sugestões!


