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Rio de Janeiro, 4 de julho de 2018.

Prezado(a) Participante e Assisíido(a)

Assunto: Resultados da cisão do Plano Petros do Sistema Petrobras

A Petros concluiu a cisão do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP).
Por isso, desde 1/4/2018, data da vigência da cisão, passaram a existir
dois planos: o Plano Petros do Sistema Petrobras-Repactuados (PPSP-R)
e Plano Petros do Sistema Petrobras-Não Repactuados (PPSP-NR). A
cisão foi necessária porque o processo de repactuação ocorrido nos anos
de 2006 e 2007 e depois em 2012 fez com que o mesmo plano abrigasse
participantes submetidos a regras diferentes.

Com a cisão, os participantes ativos e assistidos que repactuaram, cerca
de 75% do total de participantes do PPSP, passaram a ser integrantes do
PPSP-R e os aproximadamente 25% que preferiram não repactuar
permanecem no plano original, que mantém o mesmo CNPB, mas passa a
se chamar PPSP-Não Repactuados (PPSP-NR).

Mesmo com a cisão, foram preservados os direitos dos participantes,
como as condições para obter a aposentadoria e os demais benefícios. Os
regulamentos dos planos resultantes da cisão também mantiveram as
mesmas regras do regulamento do PPSP, diferenciando-se, sobretudo,
pela forma de reajuste do benefício.

O património do PPSP foi dividido entre o PPSP-R e PPSP-NR, de acordo
com os compromissos futuros com cada grupo de participantes ativos,
assistidos e patrocinadores e considerando características específicas de
cada grupo.

Assim, em 31/3/2018 foi realizada uma nova avaliação atuarial por
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consultoria atuarial externa, que chegou aos seguintes resultados:

Património de cobertura do

Compromissos futuros do plano

Resultado acumulado

46.404

48,887

-2,483

Património de cobertura do plano

Compromissos futuros do plano

Resultado acumulado

13,363

15.459

-2,096

No caso do PPSP-NR, o déficit acumulado ultrapassou o limite técnico
permitido pela legislação. Já no PPSP-R, o resultado se manteve dentro
do limite de tolerância do déficit técnico do plano.

Os principais motivos deste resultado após a cisão são as diferenças entre
a duração dos dois planos cindidos e o desequilíbrio das contingências
judiciais destinadas a cada plano. A duração influencia diretamente na
determinação do limite técnico do plano, e a duração do PPSP-NR é
consideravelmente menor do que a do PPSP-R. Já quanto às
contingências judiciais, por mais que o PPSP-NR tenha aproximadamente
1/3 dos participantes do PPSP-R, os montantes atribuídos a cada plano
são bem próximos, sobrecarregando ainda mais o PPSP-NR.

O resultado acumulado de cada plano já contempla o volume de
contribuições extras previsto no plano de equacionamento do déficit
acumulado no PPSP em 2015. O rateio seguiu a mesma proporção dos
compromissos futuros com cada grupo e suas especificidades, conforme
determina a legislação. Desse modo, do total de R$ 27,647 bilhões
do plano de equacionamento, R$ 21,354 bilhões foram para o PPSP-R e
R$ 6,293 bilhões para o PPSP-NR, sem qualquer alteração imediata do
plano de equacionamento atualmente praticado.

No encerramento do ano de 2018, haverá nova avaliação atuarial dos
planos, quando será verificada a necessidade de novo plano de
equacionamento. Paralelamente, serão realizados estudos para reavaliar o
impacto da cisão no pagamento das contribuições extras dos participantes
e, em 2019, poderá haver revisão do plano de equacionamento já
em andamento.

Se desejar esclarecimentos adicionais, estamos à sua disposição em
nossa Central de Relacionamento - 0800 025 35 45, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 19h, ou por meio do Fale Conosco e do Atendimento
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On-line no Portal Petros - www.petros.com.br.

Atenciosamente,

Gerência de Relacionamento com Participantes, Patrocinadores e

Instituidores

Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS

Rua do Ouvidor, 98 - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20040-030

Central de Relacionamento 0800 025 35 45 - FAX (21) 2506-0202

Atendimento Online www.petros.com.br

*Mensagem enviada de forma automática. Favor não respondê-la.**

A Petros tem utilizado a ferramenta lAGENTEmail conhecida como e-mail marketing

para enviar mensagens aos participantes, aposentados e pensionistas. Esta

tecnologia permite divulgar informações para todas as pessoas que têm endereço

eletrônico cadastrado na Fundação.

O e-mail marketing vem sendo muito utilizado pelas empresas, sobretudo porque é

seguro, poupa tempo, dinheiro e permite o envio de mensagens em lote de forma

automática.

A Fundação escolheu um prestador de serviço depois de um processo de avaliação

que considerou os custos e a competência técnica da empresa. Em nenhuma

hipótese as informações pessoais dos participantes, aposentados e pensionistas da

Petros são repassados a terceiros, que também não têm acesso à base de dados do

cadastro da Fundação.

Para facilitar o acesso ao conteúdo das mensagens, o e-mail às vezes é enviado

com links para a Área do Participante, além do endereço do portal e de um e-mail
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para contato. Esses links estão direcionados para o site da empresa (lAGENTEMail)

que fornece o sistema utilizado pela Fundação. O link que remete à Área do

Participante irá exigir que se digite matrícula e senha para permitir o acesso; a partir

daí, o participante vai navegar no ambiente da Petros, que é totalmente seguro.

Para garantir o recebimento desta mensagem
adicione o remetente semresposta@petros.com.br ao

seu catálogo de endereços.

Visualizar no navegador Não quero receber | Quero relatar abuso
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