O PRIMEIRO FOLHETO DA PETROS - Ano: 1970

FUNDAÇÃO PETROBRAS
DE SEGURIDADE SOCIAL
- PETROS -

Você tem o direito e a obrigação de
conhecer tudo sôbre a PETROS antes
de ingressar nela.
Leia o Regulamento Básico que
explica
tudo tim-tim-por-tim-tim !
Capa

Contracapa

aposentadoria
condigna

Página 1

Puxa, que bom Depois de urna vida inteira
de
trabalho a gente se aposentar !
Gozar a vida, lazer o que quiser, viajar,
praia, rêde,
papo p'ro ar, casa de campo, plantar rosas,
não
fazer nada, criar galinhas, jogar cartas , vida
mansa.
Até agora o grande problema era a redução
da
renda na hora da aposentadoria.
Mas, com a PETROS, o problema deixará de
existir,
pois a renda mensal do aposentado não
sofrerá,
pràticamente, qualquer redução.
A PETROS vem aí justamente para suplementar a aposentadoria concedida pelo
INPS.
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pensão da saudade
Melhor, mesmo, e a gente não morrer.
Mas já que não tem jeito, é preferível que a
família fique amparada.
A pensão que os beneficiários receberão,
em caso de falta do chefe da família, será
proporcional à aposentadoria.
Logo, agora que você sabe que a PETROS
suplementará a aposentadoria, fica sabendo,
também, que suplementará a pensão paga
pelo
INPS.
A saudade que você deixar terá a gratidão
daqueles que você deixar amparados.

"me dá" um dinheiro aí!
Dar, não! A PETROS emprestará.
Aos poucos irá atendendo a todos. Na
medida
das possibilidades, das disponibilidades e
das necessidades mais urgentes. Está nos
planos
da PETROS criar, no futuro, carteiras de
empréstimos os mais variados: em dinheiro
vivo, de emergência, para casamento, para
aquisição de bens duráveis (inclusive
automóvel)
e para a compra de casa própria.
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pecúlio
No primeiro momento em que faltamos é que
a
família sofre mais: abalada pela perda do
chefe, fica
também desorientada quanto à sua
manutenção
básica, o pão-nosso-de-cada-dia. Nesse caso
a
PETROS assumirá integralmente a
responsabilidade
antes atribuida à PETROBRÁS: pagará
imediatamente aos dependentes um pecúlio por morte
cujo
valor mínimo será de 15 vêzes o último
salário-base.

assistência médica
dentária, hospitalar
ninguém está livre da adversidade
ou
a invalidez não é privativa
dos mais velhos
ou
o infortúnio não escolhe hora
nem idade

Com o tempo, tôda a assistência médica,
dentária
e hospitalar ao mantenedor-beneficiátio e
seus
dependentes será propiciada pela PETROS
em
condições pelo menos iguais às que hoje são
proporcionadas pela PETROBRAS.

A invalidez quase sempre dói em dobro:
na pele e no bôlso. Com a redução da
capacidade
física e a dos ganhos, ao se aposentar.
Graças à PETROS o problema será muito
atenuado (pelo menos financeiramente), uma
vez que ela irá suplementar a aposentadoriainvalidez sem qualquer exigência quanto a
tempo de serviço etc.
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exemplos práticos
do valor da sua
contribuição
à Petros

quanto custará o
"seguro"
do seu salário?
A garantia de manutenção de seu salário
ao se aposentar havia de custar alguma
coisa,
não é mesmo? Mas será muito pouco em
troca
Além dos NCr$ 15.000.000,00 de doação
de tantas vantagens!
inicial,
a PETROBRAS contribuirá, ainda,
Apenas 1,45% de sua remuneração mensal,
com
um
valor correspondente ao que você
desde que V. ganhe até 10 salários-mínimos.
contribuir,
a fim de assegurar seus benefícios
E... como fazer se V. ganhar mais do que
integrais.
Não
fôsse esta colaboração da
isso? Sabemos que não há contribuição para
PETROBRÁS,
nossa taxa de contribuição
o
seria
INPS acima de 10 salários-mínimos. Logo,
dobrada!
também não há aposentadoria acima dêsse
limite. Por isso, a PETROS está ai.
Desde que V. contribua com 11 % sôbre o
que ganhar acima de 10 salários-mínimos, a
PETROS suplementará sua aposentadoria
também acima do referido limite de 10
salários-mínimos mensais.
"Seguro" barato êste, hein?
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contribuição
da Petrobrás

Petros em ritmo de
Petrobrás
O momento é agora. A PETROBRAS
progride explosivamente em tôdas as suas
áreas
de atividades. Sente-se o sôpro forte do
progresso por tôda a parte.
De certa forma não deixa de ser
conseqüência desse "estado de espírito" o
surgimento da Fundação PETROS. Por isso,
podemos dizer, de nós também, que
iniciaremos
o trabalho no ritmo PETROBRAS !

quem entra mais cêdo
(na Petros)
entra mais barato!
A verdade é que você pode ingressar na
Fundação PETROS quando bem entender.
Mas vai entender, também, que quanto mais
tarde ingressar mais terá de pagar.
Lógico. Não seria justo pagar o justo pelo
pecador, ou seja, quem entrar para a
PETROS
daqui a um ano pagar o mesmo do que quem
aderiu desde a primeira hora. A diferença pelo
atraso é a jóia que será cobrada.
Por isso é mais barato ingressar mais cedo.

uma taxa de 30% que
não custa nada Com 30 % de
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adesões a PETROS passa
a existir. E deixarão de existir, conseqüentemente, problemas nossos para o futuro.
Hoje a PETROS depende de 30 % de nós.
Amanhã, quando precisarmos dela, ela
estará 100% conosco.
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