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O PETROLEIRO APOSENTADOS E PENSIONISTAS

DIRETORIA DO SINDIPETRO-LP PROMOVE FESTA
DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA ASSOCIADOS (AS)
SÃO SEBASTIÃO: 11/12 - 12H ÀS 18H - LOCAL: TEBAR PRAIA CLUBE
SANTOS: 17/12 - 12H ÀS 20H - LOCAL: SEDE DO SINDICATO
O mês de dezembro será marcado pelo retorno da
famosa festa de confraternização promovida pela Diretoria do Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista em comemoração ao aniversário de fundação da
entidade. Após dois anos de espera, os associados e
dependentes habilitados do Sindicato terão a oportunidade de participar do evento, com direito a churrasco, música ao vivo e bebidas (cerveja, água e refrigerante).
Na subsede, em São Sebastião, a festa acontece
no dia 11 de dezembro (domingo), das 12h às 18h,
no Tebar Praia Clube (Praça Almirante Barroso). Os
interessados devem se inscrever através do telefone
(12) 3892.1484 ou comparecer à subsede, em São
Sebastião.
Na sede, em Santos, a festa acontece no dia 17
de dezembro (sábado), das 12h às20h, na sede do
Sindicato localizada à Av. Conselheiro Nébias, 248,
Vila Mathias. Os interessados devem entrar em contato através do telefone 3202 1100 ou comparecer à
nossa sede para fazer a inscrição. As inscrições fiO Departamento de Aposentados e Pensionistas do
Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista promove
mensalmente reunião.
Os encontros acontecem na subsede, em São Sebastião, às 15h, toda última quarta-feira de cada mês
e na sede, em Santos, às 10h, toda última quinta-feira
de cada mês.

carão abertas até às 17h do dia 18 de novembro.
Vale destacar que no ato da inscrição será necessário
o número da carteirinha de sócio, RG e nome completo dos dependentes e data de aniversário. Só poderão participar associados e dependentes regularmente habilitados, ou seja, pais, cônjuge, filhos menores
de 21 anos ou até 24 anos se estiver cursando a faculdade com atestado de residência e dependência
econômica do associado e/ou filhos com deficiência
com termo de curatela. Para os interessados em levar
acompanhantes que não sejam sócios serão vendidos
convites no valor de R$ 200 que devem ser adquiridos
antecipadamente na sede ou subsede.
Nos dias dos eventos é necessário apresentar a carteirinha de sócio ou documento de identificação com
foto, sem isso não será permitida a entrada.
Os 64 anos do Sindipetro-LP reafirmam a entidade
como uma referência de luta e tradição do movimento
sindical brasileiro. Todos estão convidados para festejar mais um aniversário na casa do petroleiro: o Sindicato.
A próxima reunião acontece no dia 30 de novembro
na subsede, em São Sebastião, e no dia 1° de dezembro, na sede, em Santos.
Quem não puder comparecer presencialmente pode
acessar o link https://tinyurl.com/52smv3nk e participar remotamente de casa.
Anote na agenda e participe!

Os diretores do DAP fazem plantão semanal na sede e subsede do Sindicato. A iniciativa busca
sanar dúvidas e estabelecer uma melhor comunicação sobre os principais temas que afligem
aposentados (as) e pensionistas da nossa categoria. Não é necessário agendar horário, basta
comparecer aos locais nos dias e horários de atendimento. SUBSDE - 2ª a 6º F - 8H ÀS 12H - 14H
ÀS 18H | SEDE - 2ª a 6º F - 9H ÀS 12H - 14H ÀS 17H
DEVIDO À GRANDE PROCURA, A DIRETORIA DO SINDIPETRO-LP IRÁ RETOMAR AS AULAS
DE DANÇA DE SALÃO NO MÊS DE JANEIRO, NA SEDE, EM SANTOS, PARA SÓCIOS E DEPENDENTES.
O SINDIPETRO-LP FIRMOU PARCERIA COM O CEPE CLUBE 2004 E IRÁ EXIBIR EM UM TELÃO OS JOGOS DO BRASIL
DA COPA DO MUNDO NA SEDE DO CLUBE. OS ASSOCIADOS E DEPENDENTES DO SINDIPETRO-LP PODERÃO TORCER PELA SELEÇÃO ENQUANTO AS CRIANÇAS SE DIVERTEM NOS BRINQUEDOS QUE ESTARÃO DISPONÍVEIS NO
LOCAL. BEBIDAS E COMIDAS SERÃO COBRADAS À PARTE. VENHA E TRAGA SUA FAMÍLIA!
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SERVIÇOS E CONVÊNIOS FAZEM PARTE DOS BENEFÍCIOS
OFERECIDOS AOS ASSOCIADOS DO SINDIPETRO-LP
Sem perder de vista
nossa
prioridade
número um - a organização da
categoria para a luta -, o
Sindipetro-LP também coloca a sua infra-estrutura
e recursos financeiros a serviço do bem estar dos associados. De quebra, uma série
de benefícios oferecidos pela
entidade ajuda a promover
a integração entre os trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas. Estimular
o encontro dos associados
nos momentos de lazer, fazer com que eles frequentem
o Sindicato cotidianamente,
é uma tarefa que a entidade
vem abraçando com cada vez
mais força. Se o Sindicato é
a casa do trabalhador, nada

OSAN

mais justo do que estimular
nossos sócios a sempre estar
em nossas sedes. Na sede
e subsede é disponibilizada
uma gama de benefícios que
vão desde assistência jurídica a aula de pilates.
Na sede, em Santos, os associados e seus dependentes

podem contar com serviços
ambulatoriais sem qualquer
custo. Um ambiente amplo e
bem estruturado, permite que
ativos, aposentados, pensionistas e dependentes tenham
acesso a uma gama de serviços diversificados. Confira os
serviços oferecidos:

ATENDIMENTO JURÍDICO E DAP
Cível - Quinta, das 14h às 18h tacar que tanto na sede quanto
na subsede não há necessidaNa subsede, em São Sebas- de de agendamento prévio para
tião, o horário de atendimento consulta com os funcionários.
do advogado é toda quarta-feira
O Departamento de Aposendas 10h às 12h e das 14 às 18h tados e Pensionistas de Sane nas quintas-feiras das 9h às tos atende via WhatsApp (13)
13h. Para agendar um horário 9.9654-8477, telefone (13) 3202
o telefone é (12) 3892-1484 ou 1105 ou através do e-mail dap@
3892-5155.
sindipetrosantos.com.br. Já no
Em Caraguatatuba, na dele- Litoral Norte, o atendimento é
gacia sindical, o atendimento realizado pelos telefones (12)
Trabalhista - Segunda, das é feito pela funcionária Luana 3892 1484 e (12) 3892-1484. Na
14h às 18h e terça - 10h30 - 12h Janayna toda terça-feira, das sede e subsede, o atendimento
e das 14h - as 18h
8h às 12h e das 14h às 18h. O também é feito presencialmente
Previdenciário - Quarta, das endereço é Avenida Rio Branco, sem necessidade de agenda14h às 18h
1.155, sala 03, Indaiá. Vale des- mento prévio.
O Departamento Jurídico, na
sede e subsede, realiza consulta processual e agendamentos
com os advogados. Em Santos,
o atendimento é feito no WhatsApp (13) 99141-0883, telefone fixo (13) 3202 1101 ou pelo
e-mail jurídico@sindipetrosantos.com.br. O atendimento com
os advogados é dividido por
área de atuação.

O Sindipetro tem parceria
com a Assistência Funerária da OSAN que tem cobertura na maioria das cidades
da base do litoral paulista e
garante cobertura do plano
em abrangência nacional
utilizando funerárias credenciadas. Os interessados
em adquirir a cobertura do
plano devem se cadastrar.
Para isso, basta preencher
e assinar a ficha de adesão
que está na aba documentos do site do sindicato juntamente com cópia do RG,
CPF e comprovante de residência atualizado e entregar na sede ou subsede do
Sindicato ou enviar para
o e-mail servicosocial@
sindipetrosantos.com.br.
O sócio titular não paga
nada pelo benefício, mas
precisa solicitar adesão
para recebê-lo.
Para quaisquer dúvidas
ou informações a nossa
assistente social, Pâmela Passos, está atendendo via celular/whatsapp
(13)99141-0578, pelo telefone (13) 3202 1100 ou na
sede, em Santos, de segunda a quinta-feira das 9h
às 12h e das 14h às 17 e às
sextas das 9h às 12h e das
13h às 16h.
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SERVIÇOS DE SÁUDE
A nossa assistente social,
Pâmela Passos, atende sócios e dependentes de segunda a quinta-feira das 8h às 12h
e das 14h às 17h e às sextasfeiras das 8h às 12h e das 13h
às 16h. Para agendar atendimento basta entrar em contato
com a recepção do Sindicato
através do telefone (13) 3202
1100. A profissional atende
também via celular/WhatsApp
(13) 99141 – 0578. O e-mail
para contato é servicosocial@
sindipetrosantos.com.br.
O ambulatório do Sindicato
também conta com os serviços da técnica de enfermagem, Carolina Coelho, que
afere pressão, mede glicemia
e realiza empréstimo de cadeiras de rodas, cadeiras de
banho, muletas e andadores.

BARBEARIA
A barbearia do Sindipetro
-LP tem por objetivo atender os sócios e dependentes com qualidade e com
um trabalho diferenciado
realizado pelo profissional

A profissional também administra inalação e faz curativos
mediante prescrição do médico do Sindicato. Além disso,
agenda consultas médicas
para os idosos com dificuldade e que não tenham ajuda
de parentes. via celular/WhatsApp através do número (13)
99142 7231. Não há necessidade de agendamento.
O ambulatório odontológico
oferece diversos tratamentos
como, por exemplo, situações
de rotina, não emergenciais,
como restaurações, raspagem de tártaro. São oferecidos também atendimentos
em nas áreas de dentística
(restaurações),
endodontia
(tratamento de canal), ajuste
oclusal em dentes naturais
ou restaurações de resina, ci-

mentações de coroas em bom
estado clínico.
Vale destacar, que todos os
aparelhos e o espaço são higienizados entre os atendimentos para garantir a segurança dos pacientes. O horário
de atendimento é as segundas
e quartas das 14h às 18h, às
terças das 8 às 12h e das 14h
às 18h e as quintas-feiras das
8h às 12h. Para ter acesso aos
procedimentos odontológicos,
feitos pela Dra. Marta Freitas,
é necessário agendamento
prévio.
As sessões de terapia, com
a psicóloga Marcella Moretti,
são feitas presencialmente ou
por videochamada para casos
específicos. A consulta tem
duração de 45 minutos. Os horários de agendamento podem

Dinei Ribeiro. Os cortes são
feitos com tesoura, máquina e navalha. Os serviços
são disponibilizados de segunda a quinta-feira das 8h
às 12h e das 14h às 18h e
às sextas das 8h às 12h e
das 13h às 17h. Seja barba, ou cabelo, o custo para

associado (a) é de R$ 5. O
atendimento é por ordem
de chegada ou por agendamento. O horário das 17h às
18h é prioridade para os associados que trabalham em
regime administrativo. Para
isso, é necessário prévio
agendamento até meio-dia

INCLUSÃO DIGITAL
Em decorrência do grande
sucesso das primeiras turmas e da grande procura,
o Sindipetro-LP abriu novas
turmas para o curso de inclusão digital. Os interessados devem se inscrever no

sindicato, na recepção, ou
pelo telefone 3202-1100 ou
na subsede pelo telefone
(12) 3892 1484. As inscrições acontecem até o dia 16
de dezembro.
Com o objetivo de incenti-

var o uso de equipamentos
tecnológicos como tablets,
smartphones e notebooks,
o dos próprios associados,
que mesmo recebendo periodicamente o boletim informativo impresso em suas
casas e com as atualizações
diárias pelo site do sindicato, pela página no Face-

ser reservados via telefone
(13) 3202 1100 ou WhatsApp
(13) 99138-2484. A psicóloga
também pode ser contatada
no e-mail psicologa1@sindipetrosantos.com.br.
A sede, em Santos, também
conta com os préstimos do Dr.
Edison José Aguiar que atua
na área de clínica geral e medicina do trabalho. As consultas acontecem de segunda a
sexta, das 8h às 12h. Os atendimentos também podem ser
feitos virtualmente. Para isso,
basta agendar consulta pelo
telefone (13) 3202 1100.
O horário de funcionamento
do setor de saúde é de segunda a quinta-feira das 8h às 12h
e das 14h às 18h e às sextasfeiras das 8h às 12h e das 13h
às 17h.
do dia solicitado pelo telefone 3202 1100. A Diretoria
do Sindicato disponibiliza
também o serviço de barbearia a preço popular para
familiares dos sócios que
não façam parte do quadro
associativo. O valor do corte
é R$ 15.

book e por meio dos grupos
do Whatsapp, e pelo boletim eletrônico enviado por
e-mail a todos os associados
sentiam-se excluídos pela
dificuldade que encontram
em manipular esses equipamentos.
Participe! Nunca é tarde
para aprender!
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SAÚDE E BEM-ESTAR
O Sindipetro-LP pensa no
bem-estar dos associados e
por isso, oferece aulas de Pilates Solo para sócios e dependentes do Sindipetro-LP. A
atividade acontece as segundas e quartas-feiras, das 9h
às 10h e as terças e quintasfeiras das 15h às 16h. Os interessados podem se inscrever
pelo telefone (13) 3202-1100.
Na subsede as aulas de pilates e ioga acontecem as terças e quintas-feiras, das 9h
às 10h e das 10h às 11h. Para
reservar uma vaga na aula de
Pilates/ioga, basta ligar para
(12) 3892-1484 ou 3892-5155.
O Sindipetro-LP disponibiliza
aulas de violão para iniciantes e curso de teatro, gratuitos para sócios e seus dependentes, na sede do sindicato
em Santos. O curso de violão
propõe o aprendizado musical
em grupo, dando toda a base
da iniciação ao instrumento.
Deve o aluno ou aluna traga
seu próprio violão. As aulas
acontecem às segundas-fei-

ras das 19h as 20h. Os interessados devem se inscrever
na recepção do sindicato, presencialmente ou pelo telefone
(13) 3202-11000, de segunda
a quinta, das 8h as 12 e das
14 às 18h, e sextas, das 8h as
12 e das 13h às 17h. As turmas são limitadas com trinta
alunos cada.
O Sindipetro-LP destina aos
associados o espaço do salão
de festas e churrasqueira e
deve ser reservado com pelo
menos 10 dias de antecedência. Já o auditório, que comporta cerca de 650 pessoas,
é um espaço para uso geral e
os interessados devem fazer
agendamento com 30 dias de
antecedência. Para reservas,
mais informações e pagamento de taxas é necessário entrar
em contato com a funcionária
Marta através do telefone (13)
3202 1102. Na subsede o auditório comporta 132 pessoas e para alugar basta entrar
em contato pelo telefone (12)
3892 1484.

Futebol
Os associados do Litoral
Norte, em São Sebastião,
contam com a parceria com
Tebar Praia Clube. A quadra
de futebol Society está aberta para os associados toda
quarta-feira, das 18h às 20h.
Os boleiros de plantão devem
apresentar a carteirinha de sócio do Sindicato para usufruir
desse benefício. O Tebar Praia
Clube está localizado à Praça
Almirante Barroso, 02, Centro,
São Sebastião. O telefone de
contato é (12) 3892-1286.
O Sindipetro também tem
convênio com o Clube CEPE
2004. Os horários da quadra
reservados aos associados do
sindicato são às quartas, das
19h às 21h e aos sábados, das
9h às 11h. Graças à parceria
que temos, tanto os associados do CEPE 2004 quanto os
do Sindipetro-LP podem usufruir de horários reservados
exclusivamente para os sócios
de ambas entidades. Assim,
para os associados do Sindipetro-LP, é possível participar
dos jogos de Society também
às segundas, das 18h às 21h.
Às quintas, das 20h às 22h,
o clube disponibiliza o giná-

sio, para jogos de futebol de
salão, também aos sócios do
Sindipetro-LP. É necessária a
apresentação da carteirinha
de sócio do Sindicato.
No decorrer do ano o Sindicato também oferece vacina
tetravalente contra a gripe a
preço abaixo do mercado e
promove campanha em conjunto com o Grupo Esperança
disponibilizando teste de Hepatite gratuito.
Estacionamento
O estacionamento no Centro
de Santos funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 19h
e aos sábados das 7h às 13h
e está localizado à Rua Rubião Júnior, n.º 18, Centro de
Santos. Para usufruir desse
benefício é necessário apresentação da carteira social é
obrigatória e o talão com os
tíquetes pode ser adquirido na
recepção da sede do Sindipetro-LP, em Santos, no valor de
unitário de R$ 2,50 para carro
e R$ 1,50 para moto.
Além desses benefícios,
todo início de ano os sócios
contam com o serviço de declaração de imposto de renda
gratuito.

COMPARANDO A RENTABILIDADE DA PETROS COM
OUTROS PLANOS: UM CENÁRIO PREOCUPANTE?
Por Eric Gil Dantas, econo- uma rentabilidade baixa nos úlmista do OSP e IBesp
timos anos. Isto pode ser visto
tanto comparando com outros
A Federação Nacional dos planos de previdência complePetroleiros (FNP), preocupada mentar fechados, quanto comcom o plano previdência da ca- parando com as próprias metas
tegoria petroleira desde 2020, de rentabilidade anunciadas
quando os petroleiros assina- pela Petros.
ram um termo sobre o equaNo Gráfico 1, selecionamos
cionamento, referente a 2015 (i) cinco outros planos de previe a 2018, vem acompanhado dência complementar de estaa evolução do patrimônio dos tais ou de servidores públicos,
seus participantes. Desta for- (ii) a média nacional calculada
ma, a FNP encomendou um pela Abrapp (Entidades Fechaparecer do Ibeps sobre a renta- das de Previdência Complebilidade da Petros.
mentar – EFPC) e (iii) a taxa
Neste artigo, Eric Gil Dan- de juro padrão (INPC + taxa de
tas, economista do Ibeps e do juros parâmetro de 4,46% a.a.).
Observatório Social do Petró- O dado é referente à rentabilileo (OSP), analisa comparati- dade acumulada de cada um
vamente a rentabilidade dos destes entre os anos de 2018 e
planos da Petros e de outras 2021, ou seja, em quatro anos.
entidades, com a finalidade O cálculo foi feito a partir das
de dimensionar o desempe- rentabilidades de cada ano[1].
nho da Petros diante do ceComo podemos enxergar, os
nário nacional.
planos da Petros tiveram os
A princípio, neste texto, ele desempenhos mais fracos denmostra que o fundo dos traba- tre os dados selecionados. Se
lhadores da Petrobrás vem com considerarmos a média nacioum desempenho financeiro pre- nal (EFPCs) o desempenho foi
ocupante. Mas deixaremos para consideravelmente mais baixo,
um segundo artigo uma análise o PPSP-Repactuados (o que
sobre os motivos que levaram a teve apresentou maior rentaPetros a ter uma rentabilidade bilidade), por exemplo, rendeu
inferior ao que se esperava.
12,37 pontos percentuais a menos do que a média nacional, e
A Petros no cenário nacio- o Petros 2 rendeu 22,66 pontos
nal
percentuais a menos.
Os planos da Petros (Petros
Até aqui comparamos os da2, PPSP Repactuados e PPSP dos anuais, agora vejamos o
Não-repactuados) estão com que está acontecendo neste
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Gráfico 1 – Rentabilidade anual acumulada entre os anos
de 2018 e 2021 de planos de previdência complementar
selecionados (em verde são os planos da Petros)

ano de 2022. No Gráfico 2 temos os dados dos planos que
disponibilizaram os números
mensais até junho deste ano.
Como podemos visualizar, nes-

te ano a Petros segue com um
desempenho inferior ao dos demais planos. Só a rentabilidade
do Funpresp não foi superior ao
dos planos da Petros.
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A Petros diante do espe- Petros 2.
lho: rentabilidade e objetiNeste ano de 2022 a renvo de retorno
tabilidade dos planos está
mais próxima do objetivo.
Agora vamos comparar a Até agosto de 2022, a Petros
rentabilidade da Petros com 2 quase atingiu seu objetivo
o seu próprio objetivo de re- de render 7,7%, e os PPSP
torno.
ficaram 2 pontos percentuais
Quando comparamos renta- abaixo do objetivo, mas ainbilidade e objetivo podemos da assim rendendo 5,4% e
ver que os últimos quatro 5,5% (o INPC acumulado até
anos não foram muito positi- agosto foi de 4,65%).
vos. No Petros 2 só em 2019
que o plano rendeu mais do
Em síntese
que tinha por objetivo, 4,74
A Petros vem em uma trapontos percentuais a mais. jetória inferior ao dos outros
Mas em 2018 e 2021 chegou planos do país, com uma
a ter rentabilidade 12 pon- rentabilidade consideraveltos percentuais inferior ao mente mais baixa do que os
que tinha por objetivo. Nos demais planos. Além disto,
dois PPSP o problema pare- vem apresentando desemce ser um pouco menor. Só penho inferior às suas próo ano de 2021 foi destaque prias metas. No ano pasnegativo, com rentabilidade sado, o Petros 2 ficou 12,5
quase 20 pontos percentuais pontos percentuais abaixo
inferior ao que tinha por ob- da meta e os PPSP 19 ponjetivo. Mesmo assim, ainda tos percentuais abaixo da
têm uma rentabilidade mais meta. Tudo isto deve preopróximo do objetivo do que o cupar os trabalhadores da

Petrobras, pois sucessivos
desempenhos negativos podem prejudicar a longo prazo
a sua aposentadoria, ainda
mais em um contexto global
de alta inflação.
No próximo texto, tentaremos entender o motivo destes resultados, analisando
os relatos descritos nos relatórios da própria Petros, da

Abrapp e de outros planos fechados de previdência complementar.
[1] Os números não necessariamente equivalem ao
exato crescimento do montante de cada plano, haja
visto que pode haver novos
aportes dos beneficiários a
fim de equilibrar as contas.

SINDIPETRO-LP SERÁ PALCO DO PROGRAMA “MOVIMENTE-SE
COM A MÚSICA E COM A DANÇA” VOLTADO PARA A 3ª IDADE
Acontece no dia 02 de dezembro, das 14h às 17h, a
apresentação de final de ano
do Programa “Movimente-se
com a Música e com a Dança”. O Movimente-se é um
programa promovido pela
Secretaria Municipal de Saúde de Santos que existe desde 2008 e atualmente está
implementado em 22 unida-

des de saúde atendendo cerca de 300 munícipes.
O alvo são os idosos e é
uma atividade feita com danças leves e com objetivo de
socialização e de ajudar corpo e mente. Os encontros são
semanais com uma hora de
duração. Para participar, segundo informes da prefeitura,
é necessário levar RG, CPF

e cartão SUS à unidade mais
próxima de casa. Caso o interessado não tenha o cartão,
este poderá ser feito no local.
Os associados aposentados
e pensionistas do Sindipetro-LP poderão conhecer de
perto o Programa assistindo a
apresentação gratuitamente.
Para isso, basta comparecer
no dia do evento munidos da

carteirinha de sócio.
A Diretoria do Sindicato promove esse tipo de parceria
com o intuito de proporcionar
qualidade de vida e bem-estar aos sócios e sócias da
melhor idade assim como é
feito nas aulas de pilates e
ioga e outros serviços que
são disponibilizados na sede
e subsede.

