
 

 

 

 

www.ambep.org.br 

O ELO QUE NOS UNE   www.ambep.org.br/santo-andre 

 
 
 
 
 
       

 

Representação 

SANTO ANDRÉ 

 

Não deixe de atualizar seus 

dados cadastrais. Para isso, 

entre em contato conosco 

pelos telefones: (11) 4992-

5767 ou 4994-3673.  
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PETROS RETIRA LIMITADOR DO TETO DO PPSP 
 
A Petros noticiou que deu início em janeiro ao processo de 
retirada do limitador operacional do teto do Plano Petros do 
Sistema Petrobras (PPSP), o plano de Benefício Definido. Trata-
se de um mecanismo que limitava a renda da aposentadoria 
(benefício Petros + benefício do INSS) dos participantes do 
PPSP a 90% dos tetos pagos pelo plano. Atualmente, os tetos 
são de R$ 23.985,63 para quem aderiu ao PPSP até 14 de abril 
de 1982 e de R$ 15.593,93 para quem assinou o contrato a 
partir dessa data. Esses valores incluem as somas das rendas 
da Petros e do INSS. 
 
A retirada do limitador foi determinada pelo Conselho 
Deliberativo da Petros para corrigir uma distorção, herdada dos 
tempos de hiperinflação. Com a decisão do CD, os pedidos de 
aposentadoria apresentados a partir deste mês de janeiro já não 
sofrem qualquer impacto do mecanismo. Os aposentados que 
na época de concessão tiveram sua renda reduzida a 90% do 
teto Petros terão seu benefício corrigido. A mudança, entretanto, 
só afeta quem teve seu benefício limitado por esse mecanismo. 
Dos mais de 60 mil aposentados e pensionistas do PPSP, 9.500 
terão os benefícios reajustados. 
 

Para fazer o pagamento, será necessário recalcular cada um desses 
benefícios, de acordo com as condições da época. Em função disso, 
a retirada do limitador será feita gradativamente e em grupos. O 
percentual de aumento do benefício também terá variações de 
pessoa para pessoa, já que na hora da aposentadoria a fatia da 
renda que ultrapassou os 90% também não foi a mesma para todos. 
 

Já neste mês de janeiro, 1.351 pessoas tiveram os valores corrigidos 
por terem o recálculo mais simples. As atualizações de mais de 8 mil 
participantes serão feitas ao longo dos próximos 20 meses por terem 
recálculos mais complexos. Primeiramente, serão beneficiados os 
portadores de moléstia grave isentos de Imposto de Renda, conforme 
a Lei 7.713/88, seguido pelo critério de idade para priorizar os mais 
idosos. Mesmo quem tiver a atualização realizada nos próximos 
meses, receberá a diferença como se a correção tivesse ocorrida em 
janeiro deste ano. 
 

A  partir  do  dia  17  de  fevereiro,  será  disponibilizado  no  portal da 
Petros, na  área  restrita, uma  ferramenta  de  consulta  que permitirá 
aos participantes saber se estão no grupo que terá o benefício revisto 
e quando será reajustado. 
      
      Fonte: www.petros.com.br 
 

A AMBEP tem utilizado como 
ferramenta de informação o nosso 
portal de notícias, que é atualizado 
constantemente. Portanto, acesse-o 
diariamente e fique por dentro das 
novidades da Associação e das 
notícias da Petros e Petrobras. 
Saiba tudo em primeira mão. 
 

Site: www.ambep.org.br/santo-andre 
 
 
 
 
Se você conhece algum petroleiro 
da ativa, aposentado ou pensionista 
que não esteja associado à AMBEP, 
apresente as vantagens da filiação. 
Somos uma Associação que, além 
de cuidar dos seus interesses junto 
à PETROS, oferece benefícios e 
promove encontros, palestras, 
excursões e jantares, entre outros 
eventos. Tudo com o objetivo 
oferecer melhor qualidade de vida 
dos nossos associados. 
Traga seu amigo para associar-se à 
AMBEP.  

 
 
 
Aos sócios que irão se aposentar ou 
já se aposentaram recentemente, 
orientamos que deverão 
comparecer à Ambep Santo André 
para regularizar sua situação de 
Ativo para Aposentado, assinando 
novas autorizações de desconto, 
agora junto à Petros. Basta trazer 
seu contracheque Petros e/ou INSS 
para continuar a usufruir dos 
benefícios oferecidos pela AMBEP.  
 
Não perca seus benefícios, 
principalmente você que tem 
beneficiários inscritos no Pós-Vida 
ou Mais+Vida. 
 

TRAGA NOVOS SÓCIOS 

APOSENTOU-SE 

FIQUE POR DENTRO 



  

Ipam 0800 942 0077 
  

  2 

Em função da divulgação da Petros no dia 2 de janeiro em seu portal sobre o envio da solicitação à 
Previc para extensão do prazo para apresentação do Plano de Equacionamento do déficit acumulado 
em 2015 no PPSP, a Diretoria da AMBEP resolveu prorrogar o prazo para a devolução das 
Autorizações para Ingresso de Medidas Judiciais e Extrajudiciais até que uma nova comunicação da 
Petros sobre o referido equacionamento seja divulgada. 
 
Vale ressaltar que os associados devem fazer a adesão com urgência para evitar o envio de última 
hora e não correr o risco de ficar de fora da ação. 
 
IMPORTANTE: a autorização deve ser entregue FISICAMENTE em uma de nossas Unidades ou por 
meio da Carta-Resposta enviada com os formulários para os endereços cadastrados na Associação. 
Não serão aceitas as autorizações enviadas por e-mail ou fax. Para fazer a adesão, é necessário ser 
sócio titular da AMBEP e permanecer nesta condição até o fim do processo judicial. 
 

AMBEP TurSeguros oferece descontos imperdíveis  

 
 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS PARA 2017 
Fevereiro Dia 17 – das 18 às 21h, na AMBEP Encontro de Aniversariantes 
Abril Dia 27 – das 18 às 21h, na AMBEP Encontro de Aniversariantes 
Maio Dia 12 – local a definir 

Dia 6 – Excursão 
De 26 a 28 – Excursão 

Dia das Mães 
Descida à Serra do Mar (caminhada) 
Águas de Lindóia (USPESP) 

Junho Dia 30 – das 18 às 22h, na AMBEP Festa Junina / Encontro de Aniversariantes 

Agosto Dia 11 – local a definir Dia dos Pais 
 Dia 25 – das 18 às 21h, na AMBEP Encontro de Aniversariantes 
Outubro De 23 a 27 – na AMBEP Mostra de Artes 
 Dia 27 – das 18 às 21h, na AMBEP Encontro de Aniversariantes 
Novembro Dia 18 – local a definir 

De 6 a 11 – Excursão 
Confraternização de Fim de Ano 
Capitólio (MG) 

Dezembro Dia 15 – das 18 às 21h, na AMBEP Encontro de Aniversariantes 

AGENDA DE PROGRAMAÇÃO PARA 2017 

Faça o seguro do seu veículo ou residência com a AMBEP TurSeguros. A subsidiária da AMBEP 

oferece preços diferenciados aos empregados da ativa, aposentados e dependentes do Sistema 

Petrobras, Petros e Associados da AMBEP. Na hora de renovar ou fazer um seguro, entre em contato 

e faça uma cotação conosco. Nossa agenciadora é a Sra. Ercilia, da AMBEP São José dos Campos, 

autorizada a atender a Região do ABC e São Paulo.  

Atendimento sempre às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 9h às 13h e das 14h às 17h, 

ou pelos telefones: (12) 3941-1778, (12) 3204-8287 e (12) 99144-8936. Mais informações também 

podem ser obtidas pelo e-mail: corretora.sjcampos@ambep.com.br.  

AMBEP PRORROGA PRAZO PARA ADESÃO À AÇÃO CIVIL CONTRA 
EQUACIONAMENTO DA PETROS 

 

AMBEP TURSEGUROS  
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PROGRAMAÇÃO: VENHA PASSEAR CONOSCO 

PASSEIO DE UM DIA: DESCIDA DA SERRA DO MAR 
 

Data: 6 de maio de 2017 (sábado), com saída às 7h do estacionamento da Prefeitura de Santo André. 
Programação: Encontro com monitores, aquecimento e preparação para a descida da serra (9 km), transporte 
do grupo em Cubatão e almoço em São Vicente. Retorno para Santo André por volta das 16h. 
Preço: R$ 175,00 por pessoa (parcelado em até 2 vezes). Está incluso no valor o transporte com ar-
condicionado, toalete e som, almoço, serviço de bordo, acompanhamento de monitor, seguro viagem e ingresso 
para o Parque Estadual da Serra do Mar. 
Instruções: levar repelente, cantil ou garrafa de água, usar tênis confortável, roupas adequadas, capa de chuva 
e um lanchinho leve para a parada (se quiser). O passeio requer um pouco de preparo físico, já que pode 
causar dores na panturrilha no dia seguinte, apesar da descida tranquila. 
 
Agência contratada pela ABAP: Andanças Viagens e Turismo (www.andancastur.com.br) 
Inscrições: na ABAP (4468-1314) e AMBEP (4990-7697). Coordenação: Madalena. 
 
ÁGUAS DE LINDÓIA / SERRA NEGRA E/OU MONTE SIÃO 
 

Data: de 26 a 28 de maio (de sexta-feira a domingo) 
Hospedagem: COLÔNIA DE FÉRIAS - USPESP (União dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo). 
Localizada em Águas de Lindóia, em uma área construída com 9 mil m2, dispondo de 60 suítes com capacidade 
para acomodar confortavelmente até 4 pessoas em cada uma, televisor, frigobar e varanda. Possui 2 (duas) 
piscinas, uma externa com amplo deck, e outra interna aquecida, restaurante e mezanino panorâmicos, salas de 
TV e carteado, sauna úmida, brinquedoteca infantil, 3 (três) elevadores, entre outros. 
Saída: na sexta-feira, às 8h de Santo André (Igreja Matriz de Sto. André). Retorno: no domingo, às 10h da 
Colônia USPESP 
Passeios Locais: Na sexta-feira, será feito um passeio a Serra Negra (opcional para o grupo), e no sábado, a 
Monte Sião, sempre após o horário do almoço. 
Incluso: transporte, hospedagem, café da manhã, almoço e jantar (exceto no domingo). 
Preço do pacote (estimado por pessoa, a confirmar):  
Parte da Hospedagem USPESP: 
Sócios USPESP: R$ 182,00; sócios e beneficiários da AMBEP: R$ 250,00; Sócios ABAP e outros convidados 
dos sócios: R$ 304,00. 
O pagamento poderá ser parcelado, conforme normas USPESP. Todo aquele que optar por se hospedar 
sozinho na suíte, será acrescentado 30% ao valor. 
Outras Despesas: 
(Transporte, seguro e serviço de bordo, considerando-se o número de 30 passageiros) 
R$ 160,00 por pessoa, para pagamento à vista até 18 de maio. 
 
Informações e Inscrições: 
Contatar AMBEP (Fabio/Fabris) pelo telefone: 4990-7697 ou ABAP pelo telefone: 4468-1314. Faça já a sua 
reserva. As vagas são limitadas. Beneficiários e convidados poderão participar do passeio, desde que estejam 
acompanhados do respectivo sócio-titular.  

FIQUE ANTENADO 

PASSEIO A CAPITÓLIO (MG) 
 
Não Perca! Faça já sua pré-reserva. 
 
Período: de 6 a 10 de novembro. 
Incluso: Transporte rodoviário em ônibus de turismo, seguro viagem, guia acompanhante, serviço de bordo, 4 
noites de hospedagem no Engenho da Serra Hotel e EcoResort, em regime de meia pensão com café da 
manhã e jantar. 
 
Preços a definir. Sócios-titulares terão desconto especial no valor do pacote. Mais informações na AMBEP pelo 
telefone: 4992-5767 ou na agência NeoTurismo: 2757-0000 (falar com Tarin). 



AMBEP TurSeguros oferece descontos imperdíveis  

 
 

 
  

 
 
  
 
  
  
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 

 
    
 
 
 
 
  
 
  
   

 
  

INFORMATIVO DA AMBEP SANTO ANDRÉ 
 

Rua Monte Casseros, 270 - 13° andar - Centro 
Santo André - SP – CEP: 09015-020 

Fones: (11) 4994-3673/4992-5767 e 4990-7697 
  E-mail: santoandre@ambep.org.br Site: www.ambep.org.br  

Responsáveis 
 

Antenor Antonio Rechi 
Terezinha de Fátima Andrade 

Ademir Fernandes 
Benedicto Julio 

Fabio Mendes da Silva 
 

Tiragem: 1.000 exemplares 
 

As matérias assinadas são de inteira  
Responsabilidade de seus autores. 

 

IMPRESSO FECHADO PODE SER 
ABERTO PELA ECT 

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO E FEVEREIRO 

IPAM - INDICAÇÃO 

A AMBEP Santo André informa que estão abertas as inscrições para profissionais da área da médica que 
queiram participar da IPAM (Indicação de Profissionais na Área Médica) da Associação. Lembrando que podem 
se inscrever preferencialmente profissionais (médicos e dentistas), clínicas médicas e laboratórios já 
credenciados à AMS/Petrobras.  
Buscamos principalmente profissionais das especialidades de Geriatria e Psiquiatria, tendo em vista o baixo 
número de credenciados atualmente. Caso o ambepiano tenha interesse em indicar algum médico ou clínica, em 
uma dessas duas especialidades ou nas demais, basta entrar em contato pelos telefones: 4990-7697/4992-
5767. Os profissionais interessados podem entrar em conosco para mais informações sobre a inscrição. 

O que é o Programa Pós-Vida? 
É um seguro que garante as providências práticas e legais de um funeral, que é oferecido a todos os nossos 
sócios titulares. Inclusive, a associação já renovou automaticamente e gratuitamente o Pós-Vida 2016/2017 de 
todos. Assim, você conta com um seguro de assistência funeral exclusivo. Nossos associados também podem 
inscrever, mediante pagamento anual, os demais beneficiários da AMBEP com menos de 65 anos. 
O que fazer em caso de falecimento? 
Basta ligar para a Central de Atendimento e informar o nome completo e o número do CPF do segurado. Para 
Capitais e Áreas metropolitanas, ligue para: 4004.4642 ou 4004.7272, demais regiões: 0800 725 7272. 
É muito importante que todos os membros da família do sócio tenham conhecimento deste seguro, já que 
muitas vezes, em caso de falecimento, o Pós-Vida não é utilizado por falta de conhecimento dos familiares. 
Quais serviços NÂO possuem cobertura? 
Não estão incluídos na cobertura despesas decorrentes de confecção, manutenção e/ou recuperação de 
jazigos; exumação de corpos que estiveram no jazigo quando do sepultamento; sepultamento de membros; 
confecção/gravação de Lápide; aquisição de sepultura, jazigo, terreno, cova, carneiro (gaveta nos cemitérios 
onde se enterram os cadáveres) etc., além do pagamento de taxa de sepultamento e sala velatória em 
cemitério particular. 

SEGURO FUNERAL - PÓS-VIDA 

A Representação promoveu a tradicional comemoração dos aniversariantes no dia de 17 de fevereiro. Neste 
evento, os homenageados foram os associados dos meses de janeiro e fevereiro. O encontro foi realizado com 
muita alegria e descontração. Confira as fotos: 
 

   




