
 

 

www.ambep.org.br             O ELO QUE NOS UNE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

     Representação 

MOSSORÓ 

 

Criada em 02/04/1998                                             Ano: XI                   Nº: 02                        FEV/MAR/ABRIL 2020 

Petros aprova parcelamento para quem ficou sem pagar PED2015 

por decisão judicial 
 

A Petros publicou em seu portal que a Diretoria aprovou o parcelamento para quem ficou sem pagar o PED 

2015 em função das liminares judiciais, entre 2018 e 2019. A iniciativa foi acordada com as entidades 

representativas dos participantes. 
 

De acordo com a Fundação, a opção pelo parcelamento ficará disponível junto com a implantação do Novo 

PED, o que deverá ocorrer após a aprovação de patrocinadoras, Sest e Previc. Para minimizar o impacto 

da cobrança, os participantes poderão escolher como quitar o valor em aberto: parcelamento pelo período 

correspondente à expectativa de vida, parcelamento pelo número de meses em que não foi feita a 

contribuição extra multiplicado por até dez vezes ou à vista. Assim que aprovado o Novo PED, será 

disponibilizado um simulador no Portal Petros para que os participantes possam verificar cada uma das 

opções de parcelamento do PED-2015 e fazer a sua escolha. 
 

É importante destacar que a Fundação está oferecendo mais opções de parcelamento do que o acordado com 

as entidades. A opção padrão será pela expectativa de vida, que é o prazo máximo permitido para o 

parcelamento. Assim, quem não se manifestar sobre a forma de pagamento terá a dívida automaticamente 

parcelada pelo prazo máximo possível, ou seja, o número de meses calculado pela Petros como expectativa de 

vida do participante. O parcelamento terá prestações fixas com valor mínimo de R$ 50 mensais e incluirá um 

valor que vai para um fundo de quitação por morte. O fundo funciona como um seguro, para garantir que não 

haja prejuízo para o plano nem para os participantes que pagaram o PED-2015 sem interrupções. 
 

O objetivo do parcelamento é permitir que quem deixou de pagar possa escolher como prefere fazer, reduzindo 

o impacto deste custo sobre seu orçamento mensal. Também possibilita que todos os que não pagaram 

ajustem suas contas com o plano, além de não prejudicar quem sempre pagou o PED-2015. Para saber mais 

sobre as formas de parcelamento, a Petros disponibilizou área especifica sobre o parcelamento no hot 

site clique aqui. 
 

Novo PED é aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras e pelo 

Conselho Deliberativo da Petros 
 

No dia 10 de março, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o Novo PED, que abrange déficits de 

2015 e 2018, e algumas alterações nos regulamentos do PPSP-R e do PPSP-NR. 

De acordo com o comunicado ao mercado divulgado pela Petrobras , o valor de responsabilidade da companhia 

será arcado por meio de contribuições extraordinárias ao longo da existência dos dois planos, que totalizam o 

montante de R$ 13,6 bilhões, e por meio de uma contribuição à vista, no valor de R$ 2,02 bilhões, no momento 

da efetiva implementação do Novo PED. 
 

No dia 20 de fevereiro foi a vez do Conselho Deliberativo da Petros aprovar por unanimidade o Novo PED. A 

iniciativa tem como objetivos reduzir o impacto financeiro das contribuições extraordinárias no orçamento de 

grande parte dos participantes, oferecer sustentabilidade ao PPSP-R e ao PPSP-NR, além de incorporar o 

resultado de 2019 aos déficits de 2015 e 2018. 
 

O próximo passo de aprovação do novo PED é seguir para a Secretaria de Coordenação e Governança das 

Empresas Estatais (Sest), órgão supervisor da estatal. A implementação depende também da aprovação da 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), que fiscaliza o setor. 

 

 

https://novoped.petros.com.br/index.html#ped_2015
https://www.investidorpetrobras.com.br/ptb/16682/9512_744664..pdf


ACONTECEU                                                             DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

No dia 13 de março, a Unidade realizou 

um café da tarde para comemorar o dia 

internacional da mulher. Nosso encontro 

foi marcado por bastante animação e 

todas as participantes receberam uma 

lembrança para celebrar esse dia tão 

importante. Confira os melhores 

momentos: 

 

EVENTOS SOCIAIS PARA 2020 

 

A Petros anunciou em seu Portal que não fará mais pagamentos de benefícios pela Caixa Econômica 

Federal. Segundo a Fundação, o benefício que será depositado no dia 25 deste mês será o último pago 

nas contas do banco. Quem recebe benefícios da Petros pela Caixa tem um prazo de 30 dias para 

registrar outra conta corrente na Fundação, de um dos quatro bancos credenciados: Banco do Brasil, 

Bradesco, Itaú ou Santander. 
 

Caso o participante ainda não tenha conta em um dos quatro bancos conveniados (Banco do Brasil, 

Bradesco, Itaú ou Santander), deve comparecer a uma agência com seu contracheque da Petros e abrir 

uma conta corrente. A Petros negociou com as quatro instituições financeiras um pacote de 

serviços sem custo para o participante. 

 

PETROS LANÇA COMUNICADO SOBRE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS NA CAIXA 
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