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VITÓRIA
 

AMBEP prorroga prazo para adesão à ação civil contra equacionamento

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 lançou comunicado (leia o texto na íntegra 
abaixo) prorrogando 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.

COMUNICADO DA DIRETORIA

“Tendo em vista o “Informativo do Participante” nº 27, relatando que a Diretoria da Petros 
encaminhou à Previc no dia 02.01.2017, solicitação de extensão do prazo para a apresentação 
do plano de equacionamento do déficit do Plano Petros do Sistema Petro/bras, a AMBEP 
esclarece aos seus associados que o prazo para a devolução das Autorizações para Ingresso de 
Medidas Judiciais e Extrajudiciais – fixado para o dia 10 de janeiro de 2017 – fica prorrogado até que se 
tenha nova comunicação da Petros sobre o referido equacionamento do PPSP.

Por oportuno, solicitamos 
a o s  a s s o c i a d o s  
interessados na ação, mas 
que, por qualquer motivo, 
ainda não enviaram as 
Autorizações, que o façam 
com a possível urgência, 
evitando deixar para a 
ú l t i m a  h o r a  a  s u a  
manifestação, para não 
correrem o r isco de 
ficarem fora da ação.

Lembramos, mais uma 
vez, que a ação não 
acarretará qualquer ônus 
para os associados que 
dela participarem.”
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FIQUE POR DENTRO  

Empréstimo na Petros: aumento do limite acima da reserva

A Petros divulgou em seu portal que as condições de empréstimo com desconto em folha foram facilitadas para os 
participantes que estão precisando de um dinheiro extra para fechar o orçamento. O valor máximo que pode ser 
emprestado acima do limite que o participante tem acumulado em seu plano, conhecido como reserva pessoal, subiu 
de R$ 30 mil para R$ 50 mil. Esse aumento atende o participante que ainda não acumulou uma reserva de poupança 
muito alta. Já para os participantes que já acumularam mais de R$ 50 mil, o crédito pode chegar a até R$ 147 mil, 
limitado ao valor da reserva pessoal.

É importante destacar que a concessão do empréstimo também está atrelada à margem consignável, ou seja, ao 
desconto máximo permitido por lei no contracheque, que é de 30% da remuneração que sobra após descontos 
oficiais, como INSS, Imposto de Renda e determinações judiciais, como pensão alimentícia. O pagamento pode ser 
feito em até dez anos.

A Petros oferece o crédito mais barato do mercado, tanto em relação a outras modalidades de financiamento, como 
quando comparado ao empréstimo consignado oferecido por outras instituições.

Dados do Banco Central (BC) mostram que, em dezembro de 2016, por exemplo, a taxa média ao mês praticada pelo 
mercado para empréstimo consignado foi de 3,04% para os trabalhadores do setor privado e de 2,23% para os 
aposentados pelo INSS. É quase o dobro das taxas cobradas pela Petros, que no mesmo período, ficaram em 0,85% 
para valores emprestados dentro da reserva, e em 1,16% para o que está acima, já incluindo juros e a correção pelo 
IPCA.

Nos dois maiores planos da Fundação, o Plano Petros do Sistema Petros (PPSP) e PP-2, os juros mensais são de 
0,59% mais correção pelo IPCA, para valores dentro da reserva, e de 0,90% + IPCA, para o montante que ultrapassa 
a reserva.

Já os participantes dos planos Anapar, FiepPrev, IBPPrev, Sanasa, PTAPrev, TermoPrev também têm acesso a 
empréstimos em condições favoráveis, embora as regras variem de plano para plano.

O prazo de pagamento do empréstimo é de até 120 meses (dez anos) e depende do plano e da idade do participante 
ou do assistido. Na modalidade consignado, o valor tomado emprestado vai sendo pago mensalmente, com desconto 
no contracheque. As 12 primeiras prestações são fixas e as demais geralmente são decrescentes, dependendo da 
variação do IPCA.

O empréstimo pode ser solicitado pelo Portal da Petros (www.petros.com.br), pelo telefone (0800 025 35 45) ou 
presencialmente.
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ACONTECEU  

AMBEP promove XXX Encontro dos Representantes no Rio de Janeiro

Entre os dias 28 e 31 de março, os Procuradores das Unidades da AMBEP pelo país se reuniram para o 
XXX Encontro dos Representantes da AMBEP, na sede da Associação, no Rio de Janeiro. Ao todo, 
estiveram presentes 30 participantes que, ao longo da semana, discutiram assuntos importantes para os 
ambepianos, além de terem a oportunidade de alinhar os processos internos e de integrar a grande 
equipe.

Durante os quatro dias, os Representantes participaram de palestras, que abordaram temas, como o 
Plano de Equacionamento da Petros e a ação civil pública que a AMBEP irá ajuizar; e a Assistência 
Multidisciplinar de Saúde (AMS) da Petrobras. Outros assuntos de destaque também contaram com a 
participação de especialistas da Petros para falar sobre o pecúlio e pensão e a atual situação do déficit da 
Fundação.

Você se aposentou? Não perca sua condição de sócio 

Após vários anos de trabalho, os sócios da AMBEP devem ficar atentos na hora de solicitar a 
aposentadoria para garantir a sua continuidade no quadro social e usufruir dos benefícios proporcionados 
pela Associação.

Para manter-se regularizado, compareça à unidade da AMBEP mais próxima para assinar a Autorização 
de Desconto, munido de contracheque da Petros e, caso receba a parte dos proventos do INSS 
separadamente, trazer um extrato do banco. Quer mais informações? Ligue para (27) 3225-8494 / 3207-
9592.

Feliz aniversário!

Parabéns para você, nosso associado, que fez aniversário nos meses de 
janeiro, fevereiro e março. Que a sua vida seja de novos começos e muitas 

possibilidades de mudança.

Que você tenha comemorado bastante e aproveitado o seu dia com muita paz e 
em família. Seja muito feliz hoje e sempre e tenha o coração cheio de esperança 

e boas energias! 
Muita saúde e paz neste novo ciclo que se inicia! 

São os votos da equipe AMBEP Vitória



 
  Vitória e São Mateus celebram 35 anos da AMBEP em Confraternização 
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Em clima de muita descontração e alegria, Vitória e São Mateus promoveram o tradicional jantar de 
confraternização de final de ano, despedindo-se de 2016 e comemorando os 35 anos de fundação da 
Associação. Realizado no dia 2 de novembro, no Restaurante Labamba, o evento de Vitória contou com a 
presença do Diretor Financeiro David Garcia De Sousa, que veio do Rio de Janeiro para nos abrilhantar, e dos 
nossos associados e familiares. 

O jantar de São Mateus ocorreu no dia 24 de novembro, na Churrascaria Rancho Gaúcho. Os convidados 
curtiram um repertório musical de alto nível e alguns deles até se arriscaram no Karaokê na companhia do 
cantor da festa. Confira as fotos:

Elisa Matachon e o  Dir. Financeiro David Garcia Em São Mateus - Marcos, Elisa, Jônatas, Daniele e Jairo


