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O PETROLEIRO APOSENTADOS E PENSIONISTAS

ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA

Sindipetro fecha parceria
com OSAN e garante mais um
benefício para os associados
O

Sindipetro-LP fechou uma importante parceria e agora os associados do sindicato terão
mais um benefício: a Assistência Funerária da OSAN. O sindicato irá pagar R$ 4,00 para
cada associado titular inscrito, mas sem qualquer repasse de custo ao associado. A negociação
com a OSAN ainda estende a Assistência Funeral para os dependentes dos nossos associados
com o valor bem abaixo do que é oferecido em outros planos funerários consultados. Basta que
o associado titular inscreva seus familiares no plano da OSAN, pagando o valor de apenas R$
4,85 mensais por dependente inscrito. Leia a matéria completa, com todas as informações,
na página 2 de nosso jornal.
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Parceria com OSAN
garante plano funerário
sem custos para sócios
Para algumas pessoas o assunto morte é ainda um tabu.
Sendo a única certeza que
temos na vida, tratar dos tramites para um funeral após a
perda de um parente querido
é sempre um momento muito
delicado e doloroso.
Pensando nisso, o Sindipetro-LP fechou uma importante
parceria: a Assistência Funerária da OSAN. O sindicato
irá pagar R$ 4,00 para cada
associado titular inscrito, mas
sem qualquer repasse de custo ao associado.
A negociação com a OSAN
ainda estende a Assistência
Funeral para dependentes
com o valor bem abaixo do que

é oferecido em outros planos
funerários consultados. Basta que o associado titular inscreva seus familiares no plano
da OSAN, pagando o valor de
apenas R$ 4,85 mensais por
dependente inscrito. Em média, um plano funerário oferecido no mercado custa R$ 7,50
por pessoa. Lembrando que
é considerado dependente o
cônjuge, filhos solteiros, pai e
mãe (sem limite de idade).
Este plano é uma necessidade antiga da categoria. Diversos
associados, diante de uma perda na família, entravam em contato com o sindicato pensando
haver a assistência como parte
dos benefícios da entidade.

COMO GARANTIR O BENEFÍCIO?

Embora a assistência esteja disponibilizada para todos os associados titulares do Sindipetro-LP, a cobertura não é automática. Ou seja, os interessados precisam se cadastrar. Este processo é necessário para evitar que associados que já possuem
convênios particulares ou oferecidos por outras entidades sejam inseridos sem prévia anuência, gerando dupla assistência.

ADESÃO AO PLANO PARA OS DEPENDENTES

Para contemplar os dependentes, o titular ou seu representante deverá preencher ficha específica diretamente com o
representante da OSAN, que poderá ser na sede ou subsede
do Sindipetro-LP até o dia 20 de dezembro e de 3 a 31 de janeiro. O contrato com a OSAN será firmado em nome do associado para impressão do boleto e deverá ser fornecido cópia do RG e CPF e um comprovante de residência atualizado.

Dirigentes e funcionária do Sindipetro-LP durante visita à OSAN, em São Vicente

SOU SÓCIO TITULAR,
COMO ME CADASTRAR?
Basta preencher e assinar
a ficha de adesão junto com
a atualização dos dados cadastrais e entregar na sede
ou subsede, do Sindipetro-LP, de 5 a 20 de dezembro e
de 3 a 31 de janeiro. O associado ainda poderá enviar a
COBERTURA
A Assistência Funerária da
OSAN tem cobertura na maioria
das cidades do litoral paulista:
possui unidades em Bertioga,
Cubatão, Guarujá, Mongaguá,
Praia Grande, Santos e São
Vicente. Em São Sebastião, o
serviço será prestada pela Nova
São Sebastião; em Caraguatatuba, pela Funerária Campo
Santo. O plano tem abrangência
nacional, por meio de funerárias
credenciadas. Em caso de morte
em outras cidades, veículos serão disponibilizados para translado estadual ou interestadual,
com franquia de 400 km percorridos, considerando ida e volta.

ficha assinada (disponível em
nosso site) junto com os dados cadastrais atualizados de
forma digitalizada para planoosan@sindipetrosantos.
com.br.
É preciso informar seu
nome completo no título do
e-mail. Não haverá custo ao
associado.
SERVIÇOS
Toda a cobertura necessária
é garantida: atendimento 24h;
urna sextavada; ornamentação;
paramentos para velório; livro de
presença; coroa de flores; atestado de óbitos; taxa de sepultamento em cemitério municipal;
velório particular nas unidades
da OSAN que oferecem este espaço, etc. Todos os preparativos
para o velório poderão ser solicitados, sem burocracia, entrando em contato diretamente com
a OSAN. Os telefones estarão
disponíveis na carteira do convênio, que será encaminhada aos
associados que optarem pelo
plano.

ARTIGO DE PAULO BRANDÃO SOBRE A PETROS

Proposta de ajustes para eliminar o PED
assassino e um novo plano do tipo CD
A experiência obtida até aqui
para encontrarmos uma alternativa viável para o equacionamento do PPSP nos leva a
tentar eliminar algumas dúvidas
ainda existentes.
O plano foi condenado à extinção mesmo com a implantação
de um Grupo de Trabalho, criado
pela Petrobras com um “objetivo
de fachada”: melhorar as condições perversas do PED implantado e analisar a viabilidade do
PPSP. Os representantes das
patrocinadoras buscaram demonstrar a inviabilidade da manutenção do PPSP e indicaram
como solução criar um novo Plano do tipo CD.
O mais curioso é que se propõe a criação de um Plano CD
“puro” (de contribuição definida
e benefício indefinido) que, sabemos, se enquadra mais como um
modelo financeiro, longe até do
Plano Petros 2 do tipo CV (contribuição variável com contribuição

definida na fase de capitação e
de benefício definido após a concessão). Mas, ressalta-se, com
a ausência dos Pré-70, que permaneceriam no PPSP (submetido ao PED) por que bancariam o
custeio extra para o PED.
Então, a Petrobrás considera o
PPSP viável para uns (Pré-70),
porque a ela honrará seus compromissos, e inviável para os outros (Pós-70), porque há muito
não cumpre seus compromissos.
Os representantes dos trabalhadores e assistidos no GT concluíram e demonstraram, depois
de mais de 9 meses, que o PPSP
é viável. Como prova, apresentaram uma modelagem capaz de
reduzir o passivo e elevar o ativo,
com ingresso de dinheiro novo,
para eliminar o PED implantado.
Só foi possível apresentar este
novo modelo do PPSP depois que
o Fórum em Defesa da Petros e
outras entidades chegaram ao
formato do PPSP tirado por con-

senso. Surpreendentemente, a
patrocinadora do PPSP Petrobras,
sem que o GT tenha concluído
seus trabalhos, solicitou à Petros
a criação de um novo Plano CD
- a ser oferecido apenas aos Pós70, contendo, no rol de premissas,
que não haverá contribuição das
patrocinadoras após a concessão
dos benefícios para os migrantes
ainda na ativa e nem para os assistidos que migrarem para o Novo
Plano CD.
Diante disso, todo o trabalho
técnico que os representantes
dos trabalhadores haviam realizado precisou ser revisto para
ser oferecido, também, somente
para os Pós-70 (Repactuantes e
Não repactuantes) na qual deixa
de existir a cisão ora existente
em PPSP R e PPSP NR.
Desta forma, os Pré-70 se manteriam como quer a Petrobrás no
atual PPSP com PED, acreditando que a companhia vai garantir
os recursos suficientes para ban-
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car as suas contribuições extras
para o PED atual e os que se
sucederão, porque o PPSP continua com déficit crescente, até
o término do seu compromisso
que acaba em 2028, como consta dos Termos do Acordo firmado
nos Autos da Ação Civil Pública
em 2008. Então, o que vai acontecer de 2028 até 2036, quando
o PED termina, ninguém sabe.
O que muda: 1) o Plano de
Custeio com aumento de contribuições normais, agora, também
para pensionistas e de complementos extras referentes ao Abono Anual (13º Salário) e Pecúlio;
2) o ajuste pela aplicação de
deflator, por período definido de
cinco anos, das correções anuais
dos benefícios em manutenção e
a serem concedidos a participantes quando da concessão futura.
Para ler o artigo de Brandão na
íntegra, acesse na Internet o link:
https://goo.gl/cmyKQb

Reunião do Fórum define proposta alternativa para o PED
Em reunião no dia 28 de novembro, na sede do Sindipetro-RJ, o Fórum em Defesa
dos Participantes da Petros
definiu, através de consenso,
um conjunto de seis medidas
que compõem a proposta alternativa ao PED (Plano de
Equacionamento de Déficit).
São elas:

1

Aumento da Contribuição Paritária Normal;

2

Introdução da Contribuição Paritária da
Pensionista (já prevista em Regulamento, mas
que precisa de autorização da SEST);
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Introdução do Benefício Definido Previamente–
BDP, com pagamento, por parte das
patrocinadoras, dos valores paritários ao
esforço do participante;

4

Estabelecimento do reajuste com deflator pelos
próximos 5 anos, com pagamento, por parte
das patrocinadoras, dos valores paritários ao
esforço do assistido;

5

Estabelecimento de contribuição paritária
sobre o valor do Pecúlio por Morte;

6

Estabelecimento de contribuição adicional
paritária sobre o Abono Anual pelo período de
10 anos.

Participaram do Fórum as seguintes entidades: GDPAPE; ASTAPE/BA; AEXAP; Sindipetro-NF; FNP; FUP; Sindipetro-RJ; Sindipetro-PAAMMAAP; Sindmar; Aepet.
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60 ANOS DE LUTAS

Sindipetro-LP celebra aniversário com
exibição de documentário e festa aos sócios

N

o próximo dia 21 de dezembro, às 18 horas, exibiremos na sede do Sindipetro-LP, em Santos,
o documentário ‘TUDO OU NADA - Em defesa do Brasil e da categoria petroleira’, uma síntese
audiovisual que celebra os 60 anos de luta dos petroleiros e petroleiras do litoral paulista. Após a apresentação
do filme, haverá coquetel aos convidados. Você é um deles! No dia 22, com inscrições já encerradas, fechamos
as comemorações em virtude do aniversário do Sindipetro-LP com a tradicional festa de fim de ano da entidade.
“Um país sem memória é um
país sem futuro”. A frase é conhecida, mas de uns anos pra
cá parece ter sido esquecida.
Num período em que a história
do Brasil é distorcida, apagada e relativizada por aqueles
que hoje ocupam o poder, é
preciso resistir. Em tempos de
retrocessos sociais e ideológicos, resgatar o legado de nosso povo, do povo trabalhador,
é resistência.
É com este espírito e muito
orgulho que exibiremos o documentário ‘TUDO OU NADA
- Em defesa do Brasil e da categoria petroleira’ uma síntese
audiovisual que celebra os 60

Equipe de
filmagem durante
as gravações, no
Termial Alemoa.
No total, foram
realizadas 15
entrevistas para o
documentário

anos de luta da categoria por
direitos, soberania nacional e
liberdades democráticas.
A celebração do aniversário
de 60 anos do Sindipetro-LP,
fundado em 19 de dezembro
de 1958, é mais uma prova de
que a categoria segue de pé e
disposta aos novos e gigantes
enfrentamentos que se apresentam ao conjunto da classe
trabalhadora. Afinal, só há uma
luta que se perde: é aquela
que se desiste! Já ouviu essa
frase antes? Que bom, você é
um desses bravos combatentes que não fogem à luta. Esperamos você na exibição de
nosso documentário!

Após luta em defesa das 6
horas do turno, esposas dos
petroleiros celebram vitória na
porta da RPBC. Cubatão, 1984

