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Motivação para o PIDV

 Pedidos da Categoria

 Redução de Custos

 Benefício Petros na Ativa



Condições para Inscrição

 Ter 55 anos até 31/03/2014

 Estar aposentado (INSS ou Regime Próprio)



Classificação pelas Gerências

 Cinco categorias: A, B, C, D e E

 Prazos para desligamento:

A => de 12 meses e um dia até 24 meses 

B => de 6 meses e um dia até 12 meses

C => de 2 meses e um dia até 6 meses

D => até 2 meses

E => até 36 meses (área operacional – técnicos)



Valores da Indenização

Classe “D”:

 10 remunerações globais (atuais) (*)

+ 40% do valor rescisório do FGTS (no desligamento)

Limites:

de R$180.000,00 a R$600.000,00 (*)

Imposto de Renda – não há, por ser indenização

(*) correção pelo IPCA ao longo do tempo



Valores da Indenização

Classe “C”:

 10 remunerações globais (atuais)

+ 40% do valor rescisório do FGTS (no desligamento)

 Limites:

de R$180.000,00 a R$600.000,00 ou 14, 5

remunerações, o que for maior(*)

Imposto de Renda – não há, por ser indenização

(*) correção pelo IPCA ao longo do tempo



Valores da Indenização

Classes “A” e “B”:

 10 remunerações globais (atuais)

+ 25% da remuneração por mês trabalhado (*) (**)

+ 40% do valor rescisório do FGTS (no desligamento)

 Limites:

de R$180.000,00 a R$600.000,00 ou 14, 5

remunerações, o que for maior(*)

Imposto de Renda – não há, por ser indenização

(*) correção pelo IPCA ao longo do tempo

(**) a partir do 7º mês



Valores da Indenização

Classe “E”:

 10 remunerações globais (atuais)

+ 15% da remuneração por mês trabalhado (*) (**)

+ 40% do valor rescisório do FGTS (no desligamento)

 Limites:

de R$180.000,00 a R$600.000,00 ou 14, 5

remunerações, o que for maior(*)

Imposto de Renda – não há, por ser indenização

(*) correção pelo IPCA ao longo do tempo

(**) a partir do 7º mês



FGTS

 Os valores apresentados no simulador da Petrobrás 
são baseados nos valores informados pela CEF em 
jan/2014

 As correções dos Planos Bresser e Verão muitas 
vezes não estão incluídos

 Cabe ao empregado ir à CEF e pedir a consolidação

 A Petrobrás já fez esse pedido à CEF



AMS e Benefício Farmácia

 A AMS e o Benefício Farmácia são vitalícios para o 
empregado e seus dependentes, da mesma forma 
como se fosse uma aposentadoria normal



Benefício Petros

 Será calculado da mesma forma que o benefício de 
aposentadoria normal (média dos 12 últimos salários 
(remunerações fixas) + a média dos últimos 60 meses das 
remunerações variáveis corrigidas pelo IPCA (horas-
extras, adicionais , etc) 

 A Petros atrasou a liberação do seu simulador por vários 
problemas inclusive na recepção dos dados enviados pela 
Petrobrás. Deve liberar essa semana

 BPO e Petros-2



Dúvidas

?



FIM

 Associe-se à AEPET

 Unidos somos fortes

 Mobilizados somos mais fortes ainda

 Acompanhe a atuação dos Conselheiros eleitos pelo nosso blog: 
www.conselhopetros.blogspot.com

 Meu endereço eletrônico : sinedino@yahoo.com


