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JUSTIÇA DECIDE QUE DESCONTOS DA PETROBRÁS
CONTINUAM APENAS NO CONTRACHEQUE
Em respeito à decisão judicial divulgada no dia 4 de
junho, a Petrobrás não irá
mais suspender a forma de
cobrança da AMS (Assistência Multidisciplinar de Saúde)
e os pagamentos continuarão a ocorrer por meio de
contracheque da Petros.
A mudança ocorre após liminar concedida em resposta
aos processos movidos pelos
Sindicatos dos Petroleiros do
Norte Fluminense, Duque de
Caxias, Espírito Santo, São
Paulo, Bahia, Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul
e pela Federação Nacional
dos Petroleiros.
A decisão é válida para
pensionistas residentes nas
regiões abrangidas por es-

tes sindicatos que faziam
parte da primeira etapa dessa mudança. Segundo AMS
Petrobras, para este grupo
não haverá duplicidade de
cobrança no caso daqueles
que realizarem o pagamento
de boletos cancelados por
força da decisão da liminar.
Em sua decisão, o juiz Renato Carvalho Filho, da 62ª
Vara do Trabalho de São
Paulo, acatou a alegação
das organizações sindicais
de que a mudança na forma
de pagamento anunciada em
abril é equivocada ao fazer
com que centenas de idosos
tenham de se deslocar até
as agências bancárias para
pagamento de boletos em
plena pandemia.

Além de abrir a possibilidade de a cobrança desrespeitar a margem máxima
mensal de desconto, definida

no ACT (Acordo Coletivo de
Trabalho), de 13% dos vencimentos, e haver a preocupação de o boleto não chegar.

BANCOS

PETROS NÃO REALIZARÁ MAIS PAGAMENTOS PELA CAIXA
Aposentados e pensionistas que recebem o benefício da Petros pela Caixa
Econômica Federal têm até o dia 10
de julho para informar à Fundação
Petrobras de Seguridade Social (Petros) os dados de uma conta bancária
no Banco do Brasil, Bradesco, Itaú ou
Santander. A partir de julho, todos
os pagamentos serão feitos apenas
nesses quatro bancos credenciados.
Os beneficiários que não tiverem

contas nesses bancos, poderão abrir
uma pelo site ou aplicativo da instituição que escolher, sem custos. Com os
dados da conta em mãos, o aposentado ou pensionista deve atualizar seu
cadastro no Portal Petros, na “Área
do Participante”.
Para os que já recebiam o benefício em um desses quatro bancos
credenciados, não é necessário fazer
qualquer atualização cadastral.

O fim da parceria com a Caixa já
estava prevista para ocorrer desde
abril, mas foi adiada para julho devido às medidas de prevenção do novo
coronavírus.
Para mais informações, acesse o
site da Petros.

13º SALÁRIO

PETROS ANTECIPA 13º SALÁRIO DE APOSENTADOS
E PENSIONISTAS
Aposentados e pensionistas que
recebem o benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pela
Petros tiveram a segunda parcela
do 13º salário da Previdência Social depositada no dia 25 de maio.
Devido à pandemia do novo coro-

navírus, o governo decidiu antecipar
o pagamento do abono salarial e
do 13º salário de aposentados e
pensionistas.
Também no dia 25 de maio, foi
pago o 13º salário de aposentados
e pensionistas dos planos de bene-

fícios definidos da Petros: PPSP-R,
PPSP-NR, PPSP-R Pré-70 e PPSP-NR Pré-70.
Pelo regulamento desses planos,
o pagamento da segunda parcela
do abono deve ocorrer concomitantemente com o do INSS.

IMPOSTO DE RENDA

SINDIPETRO
REALIZA
DECLARAÇÃO
DO IMPOSTO DE
RENDA ATÉ FINAL
DE JUNHO
Devido à pandemia de Covid-19, o
governo federal adiou o prazo para
a entrega da declaração do Imposto
de Renda em dois meses. Com isso,
as regionais do Sindipetro também
prorrogaram o prazo para o dia 30
deste mês. Com exceção de Mauá,
todos os atendimentos serão feitos
por meios digitais e por telefone.
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CONFIRA ABAIXO OS CONTATOS:

CAMPINAS

E-mail: ircampinas@sindipetrosp.org.br
Telefone: (19) 3743-6144
WhatsApp: (19) 98207-6806

SÃO PAULO

E-mail: irsaopaulo@sindipetrosp.org.br
Telefone: (11) 3255-0113
WhatsApp: (11) 94384-9519

MAUÁ

E-mail: irmaua@sindipetrosp.org.br
Telefone/WhatsApp: (11) 97719-5167

daesp informa

PED-2015

PED-2015: FORMAS DE PAGAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS RETROATIVAS
PODEM SER ESCOLHIDAS ATÉ 8 DE JULHO
Participantes do Plano Petros do
Sistema Petrobras-Repactuados
(PPSP-R) e do Plano Petros do Sistema Petrobras-Não Repactuados
(PPSP-NR), que ficaram sem realizar as contribuições extraordinárias do Plano de Equacionamento
2015 (PED-2015) devido a ações
judiciais, poderão escolher as formas de pagamento do saldo devido
entre os dias 15 de junho e 8 de
julho.
O plano para a quitação do passivo ocorreu a partir de diálogo entre as representações sindicais e a
Fundação Petrobras de Seguridade
Social (Petros) e abarcará petroleiros da ativa e aposentados, que te-

rão algumas opções de pagamento:
à vista; pelo prazo de expectativa
de vida do participante; parcelado
pelo tempo em que o participante
ficou sem fazer a contribuição extra multiplicado por até dez vezes.
Além disso, a Petros também
está oferecendo uma carência para
iniciar o pagamento desse saldo.
Será possível escolher entre iniciar
o pagamento em julho deste ano
ou em janeiro de 2021. Essa alternativa foi colocada como uma forma de minimizar os impactos causados pela pandemia de Covid-19.
O parcelamento tem prestações
fixas de ao menos R$ 50 e inclui
um valor destinado ao fundo de

quitação por morte. Quem optar
pelos seis meses de carência pagará, de julho a dezembro, apenas
o valor referente a esse fundo.
O saldo do PED-2015 será parcelado conforme o período escolhido,
começando em janeiro de 2021.
As prestações que serão pagas a
partir de janeiro também incluirão
um valor para o fundo de quitação
por morte.
Caso o participante não defina
sua escolha até o dia 8 de julho,
será definido automaticamente a
opção que leva em consideração a
expectativa de vida, que é o prazo
máximo de parcelamento, com início do pagamento em julho.

PETROS CRIA SITE ESPECÍFICO PARA NOVO PED
A Fundação criou um hotsite específico denominado “NOVOPED”.
Nele, cada participante pode consultar as formas de pagamento disponíveis e escolher a que for mais
conveniente. Para isso, basta acessar a aba “Parcelamento PED-2015”
e, depois, "Clique aqui para fazer o

parcelamento".
Após informar matrícula e senha
Petros, o participante entra no ambiente de opção de parcelamento,
onde há detalhes da situação individual, como valor do saldo atualizado
e das prestações para cada forma e
data de início do pagamento.

O ambiente de opção de parcelamento estará disponível, também,
no aplicativo da Petros.
Acesse o hotsite pelo QR Code
abaixo:

QUARENTENA

“O ISOLAMENTO É
MAIS DIFÍCIL PARA
APOSENTADOS E
PENSIONISTAS,
MAS NÓS
QUEREMOS TODOS
VIVOS”, APONTA
DIRETOR DO
SINDIPETRO
Por Guilherme Weimann

A experiência cotidiana traz sabedoria e maturidade para lidar mais
facilmente com algumas situações
que são recorrentes ao longo da vida.
A singularidade da pandemia do novo
coronavírus, entretanto, pegou de
surpresa até mesmo os mais treinados na contraditória prática da
existência.
Essa é a opinião do coordenador
do Departamento de Aposentados
(Daesp) na regional Campinas do
Sindicato dos Petroleiros do Estado
de São Paulo (Sindipetro Unificado –
SP), Benedito Ferreira, mais conhecido como Ditinho. “Não me lembro de
situações que se aproximassem desta. Este tal de isolamento social se
assemelha a uma prisão domiciliar,
a qual não estamos acostumados.

CORONAVIRUS
Lidar com isso não tem sido fácil”,
reconhece.
Ponto de vista semelhante é expressado pelo diretor aposentado do
Sindipetro Unificado, Carlos Cotia. “O
isolamento é difícil pra todo mundo,
mas principalmente para aposentados e pensionistas que têm muito
tempo livre. Pra gente ficar preso
em casa é muito mais difícil. Mas é
uma situação que necessariamente
todos terão que aprender. A palavra de ordem é: ‘não saia de casa!’.
É fácil ficar em casa? Não é. Mas
nós queremos todos vivos e bem de
saúde. Nós queremos vocês vivos”,
declara Cotia.
Essa dificuldade apontada pelo petroleiro é ainda mais latente para
os aposentados e pensionista que

enxergam no Sindipetro Unificado
um espaço de diálogo e confraternização com os amigos. Desde o dia 17
de março, todas as sedes fecharam
as portas para evitar o contágio e
propagação da Covid-19.
Apesar do afastamento físico, Cotia
aponta que o sindicato tem feito um
esforço para manter a proximidade
com seus associados. “O Sindipetro
sempre foi um espaço de referência e
convivência, onde as pessoas podem
se encontrar e buscar informações.
Isso continua acontecendo, mas de
maneira virtual. A gente divulgou os
telefones e os e-mails do sindicato
e as pessoas podem, através desses
endereços, buscar qualquer tipo de
informação ou até mesmo bater um
papo”, informa.

SINDIPETRO UNIFICADO CONVOCA ASSEMBLEIA GERAL VIRTUAL
PARA ELEIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL
O Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo (Sindipetro
Unificado – SP) agendou para o dia 22 de junho, às 18 horas, uma assembleia
geral virtual para discutir, apreciar e deliberar sobre a eleição da Comissão Eleitoral
para o próximo pleito do sindicato.
As candidaturas das chapas deverão ser efetuadas até às 10h, do dia 19 de junho,
e enviadas através do endereço eletrônico: eleicao2020@sindipetrosp.org.br
Link para acessar a assembleia: https://meet.google.com/pmc-wcub-kah
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