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REVISTA DA

Equacionamento
do déficit da Petros

Contribuições extras serão pagas em 18 anos. 
Saiba mais sobre a Ação Civil Pública da AMBEP. 



Vida 2017Pós-
Caro Sócio,

A AMBEP Associação renovou automaticamente o Pós-Vida de todos os seus sócios titulares. 
Assim, você continua tranquilo, contando com o serviço exclusivo criado para você e sua família. 
Entretanto, observamos que em 2016, alguns sócios que possuem beneficiários registrados na 
AMBEP Associação não os inscreveram para habilitá-los a terem direito a esse Serviço Funeral. 
Você poderá inscrever quantos beneficiários quiser, observando as idades limites em 
01/10/2017 que deverá ser entre 14 e 65 anos.  Aproveite as condições especiais de pagamento.

R$ 144,00 por beneficiário com parcelamento a partir da segunda inscrição, podendo
ser parcelado em até 04* parcelas iguais, dependendo da quantidade de inscritos.

1- Acesse o site www.ambep.com.br/formulario.pdf e 
imprima o formulário específico da Ambep TurSeguros, que 
deve ser preenchido e entregue, juntamente com o pagamento 
correspondente, à sua Representação da AMBEP Associação 
ou à AMBEP TurSeguros (Posto mais próximo ou Sede).

2- Compareça à sua Representação da AMBEP Associação ou 
à AMBEP TurSeguros (Posto mais próximo ou Sede), solicite o 
formulário, preencha-o, e junte o pagamento devido.

3- Você pode também imprimir o formulário do site 
www.ambep.com.br/formulario.pdf, preenchê-lo e junto 
com os cheques, enviá-los pelos Correios para a AMBEP 
TurSeguros. Essa opção somente deverá ser realizada em 
caso de dificuldade de se dirigir à sua Representação.

4- E ainda, pode entrar em contato conosco por meio da   
nossa central telefônica:   (21)  2113-1000 ou através do site 
www.ambep.com.br/contato.html

Observações:  

 1- Cada cheque deverá ser do sócio titular e ser cruzado, nominal à AMBEP TURSEGUROS, com o primeiro 
 datado de 25 de setembro de 2017 e os demais sempre para os dias 25 dos meses subsequentes.

 2- A vigência do Pós-vida 2017 será de 01 de outubro de 2017 a 30 de setembro de 2018.

 3- Para as inclusões deve-se respeitar o prazo de 02 meses para efetivação na apólice. 

Central de Atendimento  24  horas
Capitais e Áreas Metropolitanas:

4004-4935
(opção 2)

 
Demais Regiões 

0800 726 4935

Informações
    Importantes

1- Acione imediatamente a Central de Atendimento 24 horas,
solicitando o .Serviço de Assistência Funeral

2- Tenha em mãos o nome completo e o número do CPF do Segurado
falecido.

ESTE CARTÃO DEVE ESTAR AO ALCANCE DE QUALQUER PESSOA DA FAMÍLIA. 

EM CASO DE FALECIMENTO:

Vida 2017Pós-

MAIS DE 6.000 FAMÍLIAS 
JÁ ATENDIDAS

COMO ACIONAR A CENTRAL DE ATENDIMENTOS 24 HORAS:

* mínimo de 04 inscritos para parcelar em 04 vezes

QUANT DESCRIÇÃO PARCELAS VALOR

01

02

03

04

05

06

Beneficiários

Beneficiários

Beneficiários

Beneficiários

Beneficiários

Beneficiários

1 x

2 x

3 x

4 x

4 x

4 x

R$ 144,00

R$ 144,00

R$ 144,00

R$ 144,00

R$ 180,00

R$ 216,00

Tome por ordem de preferência, uma das seguintes providências:
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EDITORIAL

EXPEDIENTE
Revista da AMBEP Órgão de Informação da AMBEP-Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros * Diretoria da AMBEP: Omar Cardoso Valle - Presidente (presidencia@ambep.org.br), 
Julio Guedes da Conceição - Vice-Presidente (vice-presidencia@ambep.org.br), Mário Luiz Patrício Pereira - Diretor Financeiro (dir-financeira@ambep.org.br), Walter Villela Vieira - Diretor Social e 
de Benefício (dir-social@ambep.org.br /dir-beneficio@ambep.org.br), Rodrigo Octavio Magalhães de Britto - Diretor de Patrimônio (dir-patrimonio@ambep.org.br), Pedro da Cunha Carvalho - Diretor 
Administrativo (dir-administrativa@ambep.org.br) * Periodicidade: Bimestral * Produção editorial: Nós da Comunicação * Edição: Jaíra Reis * Coordenação: Letícia Mota * Textos: André Bürger, Camilla 
Rua, Edgard Cravo e Leticia Mota * Diretor responsável: Julio Guedes da Conceição* Apoio editorial: Cristina Souto e Jonathan Fonseca * Revisão: Denise De Vicenzi 
* Direção de arte: Gina Mesquita * Impressão: Edigráfica *Tiragem: 32 mil *As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores.
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Para o bem de todos
Um plano de previdência privada de caráter mutualista 
e solidário, como o PPSP da Petros, pressupõe que 
lucros e despesas relativos à sua administração sejam 
distribuídos, de forma igualitária, entre os participan-
tes e patrocinadores. E a AMBEP entende que esse 
mutualismo é justo.

No entanto, em caso de prejuízos, como déficit registrado 
em 2015 – que após reajustes inflacionários, hoje é de 
R$ 27,7 bilhões, e vai ser equacionado em 18 anos –, 
a diretoria da Associação entende que é preciso avaliar 
as causas, antes de cobrar contribuições extraordinárias.

Afinal, os participantes confiam que os atuais gestores 
da Petros estão cuidando do seu patrimônio e, talvez 
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não seja justo cobrar deles o ‘pagamento da conta’ ge-
rada por investimentos feitos de forma temerária, além 
de outras ações que prejudicaram o plano.

Como o objetivo da AMBEP é cuidar dos direitos pre-
videnciários e assistenciais de seus participantes, tra-
zemos para você, na matéria de capa desta edição, 
dados importantes sobre a Ação Civil Pública que a 
Associação moverá contra a Petros e como aderir; 
além das informações divulgadas pela Fundação sobre 
o plano de equacionamento, aprovado pelo Conselho 
Deliberativo, em setembro.

Boa leitura.
A Diretoria
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Belém comemora 35 anos
de bom atendimento aos associados
A Representação de Belém comemorou 35 anos e, 
para celebrar a data, os associados participaram de 
um coquetel, realizado no auditório da unidade, no dia 
13 de setembro. O representante-procurador Emídio 
Rebelo Filho, que trabalha na unidade desde 1987, 
sente muito orgulho de fazer parte desta história. 

“Pensamos em fazer um coquetel para reunir os nos-
sos associados de uma maneira mais simples e com 
a presença do nosso vice-presidente, Julio Guedes 
da Conceição, e do vice-presidente do Conselho 
Deliberativo, Manoel Pereira Campos. É gratificante 
ver que estamos contribuindo para o crescimento da 
AMBEP há mais de três décadas e sempre estivemos 
focados em fazer um trabalho sério”, diz.

Apoio aos ambepianos do Pará
Atualmente, a Representação conta com 700 associa-
dos. Os serviços mais procurados incluem seguros de 
casa, automóvel, saúde, orientação jurídica, informações 
sobre imposto de renda e todos os assuntos relacionados 
à Petros, Petrobras e Previdência Social.

 “Nós também promovemos atividades de lazer voltadas 
para o bem-estar e a integração dos sócios. Temos mui-
tos associados atletas que participam de competições e 

representam a AMBEP pelo estado”, comenta. 

Emídio ressalta que o objetivo é continuar atuando em 
prol dos sócios e seus familiares, oferecendo um ser-
viço de qualidade para as pessoas que fazem parte da 
família AMBEP, e isso inclui o bom atendimento, que é 
sempre prioridade na Representação.   

Além do representante Emídio Rebelo Filho, a 
Representação de Belém, que funciona no Centro da 
cidade, também conta com a dedicação diária dos 
colaboradores Valdir das Merces Melo Alves, Ireny 
Nogueira, Eugênio Poltronieri Lopes, Antônio Cardoso 
da Silva, Adão Melquíades da Silva e Nilson Viana 
Rodrigues, todos aposentados. 

As maravilhas de Belém 

A capital do Pará é a maior cidade da Região Norte do Brasil e reúne diferenciais que encantam os 
turistas. Fundada em 1616, Belém tem 1,5 milhão de habitantes. Os pontos fortes incluem tradi-

ção, cultura, gastronomia única, prédios históricos, belezas naturais e clima quente o ano inteiro. 

A Estação das Docas, o Mangal das Garças, o Museu Emílio Goeldi, o Bosque Rodrigues 
Alves, a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré e o Theatro da Paz são alguns dos locais 

mais procurados pelos visitantes. Outro ponto turístico obrigatório em Belém é o 
mercado Ver-O-Peso. Inaugurado em 1901, é considerada uma das maiores 

feiras livres da América Latina. No local, pode-se comprar diferentes itens da 
culinária paraense, ervas medicinais e frutas típicas da Amazônia: tucumã, 

pupunha, cupuaçu, biribá, buriti, bacuri, entre outras. 

A culinária de Belém tem forte influência africana, indígena e por-
tuguesa. Os temperos, ervas e ingredientes de origem amazô-

nica dão um sabor especial a receitas com peixes, cama-
rões e aves. O Pato no Tucupi, o Tacacá e o açaí com 

peixe frito fazem parte da culinária paraense.

Equipe da Representação de Belém

Shutterstock
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AMBEP Maceió 
completa 30 anos 
de dedicação e 
pioneirismo
O ano de 2017 é especial para a Representação de 
Maceió, que completou 30 anos de criação no mês de 
agosto e está preparando uma grande festa em dezem-
bro para celebrar a data. O procurador Ibi Sisenando 
Santiago Costa está à frente do cargo desde 2015. 
Ele trabalha em parceria com o representante Antônio 
Primo da Silva Filho, o colaborador José Raimundo 
Peixoto e a empregada Mabel dos Santos Lopes em 
prol do crescimento da AMBEP.

“Nossa festa será no fim do ano e pretendemos reunir 
cerca de 120 pessoas no evento. Vai ser um momento 
de muita alegria celebrar as três décadas da AMBEP 
em Maceió e a chegada do Natal. Teremos um jantar 
dançante para animar os convidados”, diz.

Ibi explica que a Representação foi pioneira no 
Nordeste e atende a pessoas de diferentes partes de 
Alagoas. Atualmente, a unidade possui cerca de 250 
sócios e mais de 1.000 dependentes. “Sou procurador 
há dois anos, mas acompanho a AMBEP de perto há 
bastante tempo e nosso objetivo sempre foi zelar pelos 
interesses dos associados”, comenta.

Os serviços mais procurados em Maceió envolvem a in-
dicação de profissionais para a área médica (IPAM), se-
guros de automóvel, assistência funeral, questões rela-
cionadas a Petros e convênios. Eventos de lazer também 
são organizados com frequência em Maceió para promo-
ver a integração e a qualidade de vida dos associados. 
Os mais comuns são festas de Dia das Mães, Dia dos 
Pais e o São João.

O sol e o mar de Maceió

Maceió é umas das cidades mais visitadas do Nordeste. 
Entre lagoas e o mar, a cidade atrai pessoas em busca de sol, 
céu azul e praias de água morna. Os pontos turísticos mais 
procurados da capital alagoana são as praias do Francês e 
do Gunga – cercada de coqueiros, é considerada uma das 
mais bonitas do Brasil –,  as piscinas naturais de Pajuçara 
e a orla de Ponta Verde. Outros atrativos são o povoado de 
Massagueira, considerado o centro gastronômico de Alagoas; 
o Núcleo de Artesanato do Pontal da Barra, o ‘point’ das ren-
deiras; e as cidades históricas de Penedo e Marechal Deodoro.

A culinária é outro ponto forte da cidade, principalmente 
para quem gosta de pratos com peixe, camarão, lagosta, 
tapioca, carne de sol, queijo coalho e baião de dois. Além 
de conhecer as praias de Maceió, outra dica importante para 
quem estiver na cidade é visitar Maragogi e São Miguel dos 
Milagres, que ficam a cerca de 1h30 de distância e encan-
tam pela beleza natural.

Novos sócios
O maior desafio, na opinião 
do procurador, é trazer novos 
sócios para a Representação e 
continuar zelando pelos interesses de 
cada um. “Maceió foi uma das primeiras 
Representações. Trabalhamos bastante para 
conquistar mais participantes e divulgar os ser-
viços oferecidos pela Associação. Temos orgulho 
de fazer parte de uma instituição séria”, afirma.

Além de aumentar a quantidade de associados, a 
Representação também tem trabalhado para fechar 
novos contratos de convênios e oferecer mais benefí-
cios aos ambepianos da região. “Para continuar cres-
cendo, temos que batalhar dia após dia. Meu desejo 
para o futuro é que a AMBEP avance e continue sendo 
administrada por pessoas competentes, como é o caso 
da atual gestão”, finaliza. 

Integrantes da Representação de Maceió

Shutterstock
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MUNDO DIGITAL

Os aplicativos de mensagens chegaram para ficar. 
Programas como Telegram, Facebook Messenger, 
Google Hangouts, Skype e WhatsApp são a prova de 
que a tecnologia vem aproximando cada vez mais ami-
gos e familiares.

Atualmente, o WhatsApp é um dos mais populares 
entre os brasileiros. Segundo a pesquisa ‘CONECTAí 
Express’, promovida pelo Conecta, instituto de pesqui-
sas ligado ao Ibope, o aplicativo é usado por nove em 
cada dez usuários de smartphones. De acordo com o 
estudo feito com dois mil internautas, em junho deste 
ano, 91% dos entrevistados têm o aplicativo.

Além das mensagens de texto, popularmente conhe-
cidas como ‘zap’, o programa possibilita enviar áu-
dios, vídeos e até documentos para uma ou várias 

pessoas. A criação de grupos é justamente uma 
de suas funcionalidades mais empregadas. Por 

meio dela você pode reunir os melhores ami-
gos e até colaboradores de uma mesma 

empresa. Com os grupos, ficamos tam-
bém mais próximos dos familiares e 

parentes mais distantes.

Para quem sente saudade e 
prefere ligar para ouvir a 

voz ou mesmo ver a 

outra pessoa, o WhatsApp também permite fazer li-
gações telefônicas via web. Essa é uma ótima opção 
quando estiver em outro país e não quiser pagar pelo 
serviço de Roaming, que costuma ser bem oneroso. 
Nessas ocasiões, procure uma rede Wi-Fi para preser-
var seu pacote de dados.

O aplicativo está disponível para Android, iPhone, 
Blackberry e WindowsPhone. Ao abrir o app pela 
primeira vez, você receberá um código de ativação 
por SMS. Insira o código para acessar o programa. 
Preencha seu perfil, cadastre seu telefone e coloque 
uma foto bem bacana. Se preferir, importe os dados da 
sua conta no Facebook.

Segurança da informação
Muitas empresas utilizam o WhatsApp como ferra-
menta de atendimento ao consumidor, otimizando re-
cursos e fortalecendo o relacionamento com clientes. 
Entretanto, com a popularização, surgiram as tentati-
vas de golpes. Se receber uma mensagem suspeita, 
não pense duas vezes: ligue para a empresa e confira 
a veracidade das informações.

Cuidado: por meio do aplicativo também podem ser 
compartilhadas falsas promoções de empresas. Antes 
de clicar nesses links, confira no site oficial da marca 
se a oferta é verdadeira. 

Manda um zap!

Dicas úteis
Na seção USO DE DADOS E ARMAZENAMENTO, você 

pode optar por fazer ou não download automático dos 
conteúdos recebidos. Atenção aos vídeos, que costu-

mam ser mais pesados. Determine ainda se quer usar 
seu pacote de dados ou apenas as redes Wi-Fi.

Para os usuários de iPhone, em Conversas, autorize ou não o 
aplicativo a salvar imagens e vídeos recebidos no próprio telefone. 

Dessa maneira, você preserva o espaço de memória do aparelho.

Na área PRIVACIDADE, defina quem terá acesso à sua foto de perfil, 
status, horário de último acesso. Quando necessário, bloqueie os con-
tatos indesejados.

Ao habilitar RECIBOS DE LEITURA, você poderá ver quem recebeu 
(um V azul aparecerá ao lado da mensagem) e leu (dois Vs azuis) 
suas mensagens.



7

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

Cruzeiros: lazer, conforto e 
tranquilidade para todas as idades

A proximidade do fim do ano e a chegada do verão 
são boas oportunidades para fazer uma viagem dos so-
nhos. Se você está em busca de um passeio completo 
com piscina, belas paisagens e serviços de qualidade, 
a melhor opção pode ser um cruzeiro marítimo pelo 
litoral do Brasil. A venda de pacotes para a próxima 
temporada já está aberta e inclui alternativas para to-
dos os gostos e bolsos. 

Marcos Ferraz, presidente da CLIA Brasil (Associação 
Brasileira de Cruzeiros Marítimos), afirma que com-
prar com antecedência é fundamental para obter as 
melhores acomodações e preços mais atraentes. “Os 
cruzeiros são uma ótima opção de viagem que une 
passeio e diversão. Por isso, decidir a compra ante-
cipadamente ainda é a melhor estratégia, inclusive 
para aproveitar promoções que podem ser oferecidas 
como desconto de 50% para o segundo passageiro e 
upgrade de cabines”, informa.

Dados da CVC, maior operadora de turismo nacional, 
mostram que a temporada de Cruzeiros Marítimos 
2017/2018 no Brasil, que ocorrerá entre novembro e 
abril do ano que vem, conta com 33% a mais de leitos 
disponíveis. Juntos, os seis navios que viajarão pelas 
águas brasileiras – MSC Preziosa, MSC Magnifica, MSC 
Música, Costa Favolosa, Costa Fascinosa e Soberano – 
colocaram à venda 346 mil leitos. 

No decorrer da próxima temporada, os transatlânti-
cos partirão dos portos do Rio de Janeiro, Salvador e 
Santos, totalizando mais de 100 viagens para destinos 
nacionais, Argentina e Uruguai. 

Os pacotes variam de 4 a 10 dias e podem ser 
parcelados em até 10 vezes. Dependendo 
do destino escolhido, os navios passam 
por cidades como Búzios, Ilha Grande, 
Cabo Frio, Rio de Janeiro, Salvador, 
Ilhéus, Balneário Camboriú e 
Porto Belo. Já é possível 
encontrar, por exemplo, 
um cruzeiro de 4 dias 
e 3 noites pelos 
litorais do Rio 
de Janeiro e 
São Paulo por 
R$ 1.289 por 
pessoa, em cabi-
ne dupla, com saída 
em novembro, do Porto 
de Santos.

Público multigeração
O público dos cruzeiros, atualmente, 
é bastante variado, e a programação 
das embarcações segue essa tendência, 
disponibilizando atrações ecléticas para todas 
as idades. As opções incluem shows, jantares, 
playground, teatro, atividades físicas, piscinas, ser-
viços de spa e até cassino. Há ainda os roteiros com 
atividades mais focadas no público da terceira idade, 
como aulas de dança de salão, tango, massagem, gi-
nástica e palestras. 

Escolha seu destino com antecedência, providencie o 
passaporte e embarque nessa aventura. 
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Documentação: para viagens nacionais é preciso 
levar um documento de identidade. Nas viagens inter-
nacionais, é necessário apresentar o passaporte com, 
no mínimo, seis meses de validade.
Dinheiro: os gastos a bordo são em dólar e costu-
mam ser computados em um cartão magnético, entre-
gue no momento do embarque. Geralmente, os paco-
tes de cruzeiro incluem a acomodação, as principais 
refeições, as atividades de lazer e o uso das instala-
ções. Verifique se estão incluídos bebidas, atividades 
extras, lavanderia e outros serviços. 
Horários: durante as paradas para passeios em terra, 
respeite os horários de saída dos navios.
Saúde: os transatlânticos possuem serviços médicos, 

mas as consultas são cobradas à parte. É recomenda-
do contratar um seguro de saúde.
Alerta: É proibido embarcar com objetos que emitam calor, 
armas, drogas, alimentos, bebidas ou objetos pontiagudos. 
Bagagem: não há limite de malas. Lembre-se de le-
var roupas leves para o dia a dia, trajes de banho, 
protetor solar e máquina fotográfica. Para os jantares e 
festas, leve roupas esporte ou esporte fino.
Segurança: coloque etiquetas de identificação nas 
malas com os dados do passageiro (nome, endereço, 
telefone) e do navio. Uma dica importante é levar uma 
bolsa de mão com objetos pessoais para ser usada nas 
primeiras horas a bordo, já que as malas podem demo-
rar para serem entregues nas cabines.

Dicas para quem vai viajar de navio pela primeira vez

ROTEIRO DE 
VIAGEM 
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CAPA

Déficit de R$ 27,7 bilhões será pago em 18 anos por participantes e patrocinadoras

Entenda o
equacionamento da Petros
Pelos próximos 18 anos, funcionários, aposentados 
e pensionistas da Petrobras, participantes do Plano 
Petros do Sistema Petrobras (PPSP), pagarão contri-
buições extras para cobrir o déficit de R$ 22,6 bilhões, 
acumulado entre os anos de 2013 e 2015. A cobran-
ça faz parte do plano de equacionamento aprovado 
no dia 12 de setembro pelo Conselho Deliberativo 
(CD) da Petros – instância máxima de governança da 
Fundação, composto por representantes dos partici-
pantes e das patrocinadoras. Após atualização pela in-
flação e pelos juros projetados, o valor a ser dividido a 
partir do fim do ano, entre os participantes e as patro-
cinadoras (Petrobras, Petrobras Distribuidora e Petros) 
será de R$ 27,7 bilhões.

De acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) estabelecido entre a Petros e a Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc), após 
a aprovação do CD a patrocinadora precisa subme-
ter o plano à análise e manifestação da Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais 
(Sest), o que deverá ocorrer em torno de 60 dias. 
Depois de cumprida essa etapa, a Petros terá até 60 
dias para implementar a cobrança de contribuições ex-
tras, o que deverá ocorrer ainda este ano. 

Segundo o presidente da Petros, Walter Mendes, o 
plano tem que ser colocado em prática até dezembro 
deste ano, para que seja cumprido o cronograma fi-
xado com a Previc, órgão regulador do setor. “ O CD 
aprovou o valor necessário para mitigar as chances de 
equacionamentos sucessivos”, afirma.

Walter explica que o equacionamento exige o esforço 
de todos para garantir a continuidade do Plano. Além 

disso, ele é necessário para atender à legislação, pois o 
déficit acumulado, registrado em 2015, ultrapassou o 
limite técnico permitido por lei. Segundo o presidente 
da Fundação, desde que assumiu, há um ano, a dire-
toria da Petros não tem medido esforços para avaliar 
criteriosamente todas as alternativas para diminuir o 
impacto para os participantes. E, ao mesmo tempo, 
buscar o equilíbrio financeiro do plano. 

“O momento é desafiador. Sabemos que as contribui-
ções extras causarão grande impacto, principalmente 
nos participantes, mas são uma exigência legal que te-
mos que cumprir e também necessárias para garantir 
a perenidade do plano”, afirma o presidente da Petros
 
Afinal, por que houve déficit?
O equacionamento é necessário quando um plano re-
gistra déficit, ou seja, quando há um descasamento 
entre patrimônio (ativo) e os chamados compromissos 
futuros (passivo). 

Quando o déficit de um plano supera o chamado limi-
te técnico, isto é, seu valor ultrapassa um determina-
do montante de tolerância (variável de acordo com o 
plano), torna-se obrigatório fazer um equacionamen-
to para reequilibrar as contas. No caso do PPSP em 
2015, este limite técnico era de R$ 6,6 bilhões e o 
déficit acumulado chegou a R$ 22,6 bilhões.

Walter Mendes explica que os fatores responsáveis por 
desequilíbrios podem ser estruturais ou conjunturais. No 
caso do PPSP, entre 2013 e 2015, as questões estrutu-
rais foram responsáveis por cerca de 40% do déficit acu-
mulado no período e os outros cerca de 60% do déficit 
resultaram dos investimentos que não rentabilizaram o 
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suficiente para fazer frente aos compromissos do plano. 
Embora os ativos tenham apresentado resultado líquido 
positivo de R$ 1,1 bilhão entre 2013 e 2015, este valor 
ficou bem abaixo dos R$ 14,3 bilhões necessários para 
cumprir a meta atuarial do período.

Contribuições extras
Do total do déficit a ser equacionado (R$ 27,7 bilhões), 
as patrocinadoras serão responsáveis por 49,45%, o 
equivalente a R$ 13,7 bilhões; os participantes ativos, 
por 22,75% (R$ 6,3 bilhões), e os assistidos respon-
dem por 27,8%, ou R$ 7,7 bilhões. De acordo com a 
Petros, o percentual da patrocinadora só não chega aos 
50% exatos em função da existência de participantes 
autopatrocinados, que se desligaram da empresa, mas 
continuaram no plano contribuindo sozinhos com a sua 
parte e a que seria paga pela empresa patrocinadora. 

Já a divisão entre ativos e assistidos segue a proporção 
dos compromissos do plano com cada um desses gru-
pos: como o PPSP é um plano maduro, que já tem mais 
aposentados e pensionistas do que participantes ati-
vos, os assistidos são mais numerosos e, portanto, têm 
maior percentual de participação no equacionamento.

O prazo é longo
O prazo de pagamento de contribuições extraordinárias 
relativas ao equacionamento 2015 do PPSP deverá 

SIMULAÇÃO EQUACIONAMENTO PPSP – PARTICIPANTES ATIVOS

Salário de contribuição R$ 5.000,00 R$ 9.000,00 R$ 15.000,00

Contribuição Normal R$ 144,92 R$ 683,33 R$ 1.577,33

Contribuição Extra Equacionamento R$ 236,64 R$ 1.116,14 R$ 2.576,54

Percentual de Contribuição Extra 4,73% 12,40% 17,17%

Total de Contribuição R$ 381,56 R$ 1.799,47 R$ 4.153,87

Ativos: A menor alíquota de contribuição extraordinária para os participantes ativos será de 3,20% e inci-
dirá sobre salários de contribuição de até R$ 2.765,66. Quem ganha acima disso pagará mais 6,63% sobre 
a fatia do salário de contribuição que vai de R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31, teto do INSS. Para quem ganha 
acima desse valor somará às outras duas alíquotas a taxa de 24,34% que excede o teto do INSS. Enfim, a 
contribuição extra será a soma desses três descontos. Num salário de contribuição de R$ 10 mil, por exem-
plo, a contribuição extra será de R$ 1.359,54, ou seja, 13,59% do benefício.

Alíquotas e simulações

EQUACIONAMENTO PPSP / ALÍQUOTAS / ATIVOS

Faixa de benefício Petros Alíquota Parcela a deduzir

Até R$ 2.765,66 (1/2 teto do INSS) 3,20% -

2.765,67 a R$ 5.531,31 (De ½ a 1 teto do INSS) 6,63% R$ 94,86

A partir de R$ 5.531,32 (Acima de 1 teto do INSS) 24,34% R$ 1.074,46

ser de 215 meses. O longo período se dá porque a lei 
que regulamenta o setor de previdência complementar 
diz que todo equacionamento deverá ser realizado em 
até 1,5 vez o tempo médio de pagamentos de benefí-
cios futuros. No caso do PPSP, em torno de 18 anos. 
“Utilizamos o maior prazo possível para tentar diminuir 
ao máximo o valor das contribuições extraordinárias”, 
disse Walter.

Quanto cada um terá que pagar?
As alíquotas foram escalonadas de acordo com as fai-
xas salariais. Ou seja, a contribuição extra do partici-
pante ativo e assistidos (aposentados e pensionistas) 
aumenta à medida em que seu salário/benefício fica 
maior, e gera um percentual de desconto diferente para 
cada valor de remuneração. 

É como se o salário de contribuição ou benefício da pessoa 
fosse dividido em três partes e sobre cada uma delas inci-
disse um percentual de desconto, de acordo com o teto de 
contribuição do INSS, que em 2017 é de R$ 5.531,31. 

Assim, a parte da renda que vai até metade do teto do 
INSS (R$ 2.765,66) sofre incidência de uma alíquota; 
aquela que fica entre R$ 2.765,67 e R$ 5.531,31 tem 
outra alíquota, e sobre a parte da renda que supera o 
teto do INSS há um terceiro percentual. A contribuição 
extra será o resultado da soma destes três descontos.
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SIMULAÇÃO EQUACIONAMENTO PPSP – APOSENTADOS

Benefício Petros R$ 5.000,00 R$ 9.000,00 R$ 15.000,00

Contribuição Normal R$ 144,92 R$ 683,33 R$ 1.577,33

Contribuição Extra Equacionamento R$ 335,09 R$ 1.579,60 R$ 3.646,00

Percentual de Contribuição Extra 6,70% 17,55% 24,30%

Total de Contribuição R$ 480,01 R$ 2.262,92 R$ 5.223,32

SIMULAÇÃO EQUACIONAMENTO PPSP – PENSIONISTAS

Benefício Petros R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 R$ 4.000,00

Contribuição Normal R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Contribuição Extra Equacionamento R$ 90,60 R$ 147,29 R$ 241,19

Percentual de Contribuição Extra 4,53% 4,90% 6,02%

Total de Contribuição R$ 90,60 R$ 147,29 R$ 241,19

ATENÇÃO: Pensionistas repactuadas têm uma parcela do seu benefício Petros custeada pelo Termo de 
Compromisso Financeiro (TCF) e sobre essa parcela não incidirá contribuição extra, em função das regras 
estabelecidas na época da repactuação. Essa parcela isenta varia de pessoa para pessoa. Logo, se você faz 
parte deste grupo, calcule sua contribuição extra pelo simulador.

Aposentados e pensionistas: A menor alíquota de contribuição extraordinária será de 4,53% e inci-
dirá sobre benefícios Petros de até R$ 2.765,66. Quem ganha acima disso pagará 4,53% sobre essa parte 
do benefício Petros e 9,39% sobre a fatia que vai de R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31. Para quem recebe 
mais que o teto do INSS, a taxa a ser considera nessa fatia do benefício será de 34,44%. Ou seja, a contri-
buição extra será a soma desses três descontos. Num benefício Petros de R$ 10 mil, por exemplo, apesar 
de estar na alíquota de 34,4%, a contribuição extra será R$ 1.924, ou seja, 19% do benefício.

EQUACIONAMENTO PPSP / ALÍQUOTAS / APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Faixa de benefício Petros Alíquota Parcela a deduzir

Até R$ 2.765,66
(1/2 teto do INSS) 4,53% -

2.765,67 a R$ 5.531,31
(De ½ a 1 teto do INSS) 9,39% R$ 134,41

A partir de R$ 5.531,32
(Acima de 1 teto do INSS) 34,44% R$ 1.520,00

Saiba mais sobre o equacionamento no site da Petros:
www. equacionamento.petros.com.br e simule a sua contribuição extra.
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AMBEP impetra Ação Civil
Pública contra o equacionamento
Embora o presidente da Petros afirme que os déficits 
da Fundação foram causados por desequilíbrios estru-
turais e conjunturais, a Diretoria da AMBEP entende 
que outros fatores contribuíram para os resultados ne-
gativos e está em busca de uma solução para defender 
seu quadro social.

Para a diretoria da AMBEP, a má administração do pla-
no e investimentos temerários realizados em gestões 
anteriores da Fundação – e que, atualmente, estão 
sob investigação da Operação Greenfield, da Polícia 
Federal –, além do acordo para pagamento de níveis 
acrescentado ao Plano pela Petros, foram fatores que 
colaboraram para o crescimento do déficit da Petros. 
Além desses, há outros pontos importantes a serem 
considerados no desequilíbrio do plano como a mu-
dança na composição das famílias e o aumento da 
expectativa de vida; a retirada do teto operacional de 
90%; a inflação e a retração econômica.

Diante desse cenário, a Associação contratou o es-
critório de Advocacia Santoro Advogados para entrar 
com ação judicial em defesa do seu quadro social. “O 
equacionamento do déficit do PPSP é uma realidade e 
teremos de realizar as contribuições extras, mas esta-
mos buscando uma solução justa em que devemos ar-
car apenas com os valores que realmente nos cabem”, 
explica o presidente Omar Cardoso Valle, presidente 
da AMBEP.

Entenda a ação
De acordo com a advogada Tatiana Almeida Castro 
Alves, da Santoro Advogados, será impetrada uma 
Ação Civil Pública para evitar que o pagamento da 
contribuição extra seja feito antes de averiguarmos a 
responsabilidade do que realmente nos compete pa-
gar. O objetivo é apurar responsabilidades e promover 
eventual ressarcimento dos maus investimentos. 

Para dar início à ação, os advogados aguardam 
a disponibilização de alguns documentos que 
são essenciais no processo e a expectati-
va é de que isso ocorra antes do início 
da cobrança. Após o ajuizamento da 
ação, o primeiro passo é a apre-
ciação do pedido liminar de 
suspensão da cobrança.

Tatiana explica que os réus 
na ação serão a Petrobras; os 
membros da Diretoria Executiva,  
do Conselho Fiscal e do Conselho 
Deliberativo que geriam a Petros na 
época dos atos de gestão fraudulenta; e 
pessoas físicas ou jurídicas beneficiárias dos 
investimentos temerários. 

“Nosso primeiro objetivo é obter a liminar. Em seguida, 
os réus serão intimados a apresentar respostas aos nos-
sos questionamentos. E só depois, entrarmos na fase de 
produção de provas por meio da realização de perícia 
judicial. O processo é longo e trabalhoso, mas necessá-
rio”, afirma Tatiana Almeida Castro Alves.

Fique atento: Para participar dessa ação, é importante que 
você, ambepiano, entregue a autorização assinada em 
uma das Representações, Postos ou Escritórios da AMBEP 
em todo o país. O prazo se encerra no dia 30 de outubro. 

O documento está disponível em nosso site 
(www.ambep.org.br). Vale lembrar que, para ade-
rir à ação,  que está sendo totalmente custeada pela 
AMBEP, o participante da Petros precisa ser e se asso-
ciado da AMBEP. 

Acesse o site da AMBEP e assista a videoconferência  
com os advogados da ação. 

MATÉRIA DE 
CAPA

Omar Cardoso Valle
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AVC: teste ajuda a identificar
os primeiros sinais

QUALIDADE
DE VIDA

Identificar rapidamente os primeiros sintomas do 
AVC (Acidente Vascular Cerebral) pode evitar lesões 
cerebrais ou a morte de uma pessoa. Mas como saber 
se uma pessoa está com sinais de AVC?  Um dos testes 
mais simples e recomendados pelos especialistas é o do 

Além dos sintomas avaliados no teste SAMU, vale fi-
car atento ao aparecimento ou relato de outros sinto-
mas como dor de cabeça súbita e intensa sem motivo, 
perda parcial da visão, sonolência, vertigem, náuseas, 
vômitos, confusão mental ou perdas de sensibilidade e 
memória, além de formigamentos em apenas um lado 
do corpo. Na dúvida, acione imediatamente o socorro.

Bons hábitos evitam o acidente vascular

Entre os muitos fatores de risco que contribuem para o surgimento do AVC estão a hipertensão arterial, o diabetes, 
doenças cardíacas, enxaqueca, excesso de ingestão de bebidas alcóolicas, fumo, idade, sedentarismo, anticoncep-
cionais hormonais e obesidade. 

Portanto, se há uma maneira de prevenir o AVC é cultivar hábitos saudáveis durante toda a vida. Faça exercícios 
físicos regularmente, não fume, beba álcool moderadamente, alimente-se corretamente, controle a pressão arterial e 
as taxas de colesterol e diabetes, durma bem e evite estresse. Curta a vida, mas lembre-se de cuidar da sua saúde.

SAMU. Além de ser a sigla do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência, essa palavra faz referência a um 
passo a passo simples que pode ajudar a identificar 
um AVC e, se for o caso, procurar um serviço médico 
o mais rápido possível

Outro alerta dos especialistas é para que o socorro e o 
atendimento não ultrapassem o prazo de três horas, por-
que dificilmente as lesões cerebrais poderão ser tratadas 
se a ajuda médica não for realizada dentro desse prazo.
 
A rapidez no atendimento, no caso do AVC, é crucial 
para uma boa recuperação do paciente. 

SORRIA

Peça para a pessoa dar 
um sorriso. Durante um 
AVC a boca fica torta.

ABRACE

Peça para elevar os 
braços. Perda de força

é outro sinal.

MÚSICA

Peça para repetir uma 
frase como música. 
No AVC, a fala fica 

embolada.

URGENTE

Deite a vítima em local 
seguro e acione o Serviço 

de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu)
pelo telefone 192.

Outros sintomas de AVC
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Amizade fortalecida
pelo petróleo

GENTE NOSSA

Gilson Leite e Manoel Pereira Campos

Em 1970, o Brasil vivia um período de milagre econô-
mico, de manifestações culturais e a Copa do Mundo 
era nossa. Foi nesse ano, também, que dois jovens 
petroleiros do Nordeste - Gilson Leite, de Recife, e 
Manoel Pereira Campos, de Natal - criaram um grande 
laço de amizade que permanece até os dias atuais.

A história teve início quando Gilson, então supervisor de 
Operações da Esso, foi atuar na construção de um par-
que de tancagem de produtos de aviação na Base Aérea 
de Natal, em Parnamirim. No local, o potiguar Manoel 
já trabalhava pela empresa Mathias Engenharia como 
apontador de cartão de pontos do aeroporto. 

Como as áreas eram distintas, o encontro dos dois só 
foi acontecer quando a equipe de Gilson se deparou 
com uma operação complexa no local, que foi resolvida 
graças à iniciativa de Manoel. “Estávamos tentando es-
vaziar o filtro do aeroporto e ninguém da minha equipe 
conseguia fazer. Foi quando o Manoel apareceu e resol-
veu a questão. Vi que ele tinha potencial e o convidei 
para fazer parte da minha equipe”, conta Gilson. 

O momento é lembrado com carinho por Manoel: 
“Gilson me perguntou se eu queria trabalhar com ele 
na Esso, em Natal. Não hesitei e dei uma resposta 
afirmativa, pois seria também uma oportunidade de 
ficar na minha cidade. Com o convite, abri mão de me 
transferir para São Paulo, onde ficava a sede da em-
presa onde eu trabalhava na época”, recorda.  

Gratidão e união
Com o término da obra, não demorou muito para os 
dois trabalharem juntos novamente. No final de 1970, 
Manoel já estava escalado pela Esso para trabalhar 
sob a orientação do amigo Gilson. 

“Aprendi o novo ofício de abastecimento de aerona-
ves e as atividades de escritório. Três anos depois, 
em 1973, fomos para a Petrobras Distribuidora, onde 
trabalhamos juntos até a aposentadoria. Tenho enor-
me gratidão pelo Gilson. O que aprendi na vida pro-
fissional aconteceu no período em que trabalhamos 
juntos”, acrescenta.

Atualmente, após inúmeras histórias e experiên-
cias profissionais, os dois ambepianos curtem 
a merecida aposentadoria, mas sem esque-
cer do elo de amizade, mesmo distantes 
um do outro. 

Gilson mora em Pernambuco, é 
dono de três postos de gasoli-
na e associado da AMBEP 
há 22 anos. “Participo 
das atividades da 
Representação Recife 
desde o início e, sempre 
que possível, tento atrair 
novos sócios”, diz. 

Já Manoel vive em Natal e é vice-
-presidente do Conselho Deliberativo da 
associação. “Fico muito feliz em ver o inte-
resse da revista em publicar a minha histó-
ria de amizade com esse profissional que 
tanto me enriqueceu de conhecimen-
tos operacionais”, afirma.
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Gilson Leite

Manoel Pereira Campos
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SAIBA MAIS

Os associados da AMBEP já podem fazer inscrições, 
inclusões e renovações no Pós-Vida 2017, programa 
de assistência funeral da AMBEP TurSeguros. Os só-
cios-titulares não precisam se preocupar já que, anual-
mente, a Associação renova automática e gratuitamen-
te a apólice de seus sócios-titulares. Operado em todo 
o Brasil pela SulAmérica Seguros, o Pós-Vida garante a 
realização de providências práticas e legais de serviços 
funerários para os associados e beneficiários inscritos.

Para os ambepianos interessados em incluir novos 
beneficiários ou renovar as inscrições são oferecidas 
condições especiais de pagamento: R$ 144 à vista por 
cada inscrito, ou em até 4 parcelas iguais em cheque* 
a partir do 4º beneficiário cadastrado. Vale lembrar 

Pós-Vida 2017:
inscrições, inclusões e renovações abertas

Quantidade Descrição Parcelas Valor
1 Beneficiário 1x R$ 144,00
2 Beneficiários 2x R$ 144,00
3 Beneficiários 3x R$ 144,00
4 Beneficiários 4x R$ 144,00
5 Beneficiários 4x R$ 180,00
6 Beneficiários 4x R$ 216,00

Observação: Para inclusões deve-se respeitar o prazo para efe-
tivação na apólice.

(*) Parcelamento permitido apenas a partir da segunda inscri-
ção, de acordo com o apresentado no quadro abaixo:

que o número de beneficiários é ilimitado, desde que  
tenham idades entre 14 e 65 anos, até 1º de outubro 
de 2017.

Existem quatro formas possíveis de fazer o cadastro. Veja como realizá-lo:

1. Pelos Correios - Associados que possuem benefi-
ciários inscritos no Pós-Vida recebem, pelos Correios, 
formulário específico de ‘renovação/inclusão’ com os 
nomes dos beneficiários já inscritos, acompanhado de 
carta-resposta, para o envio do documento preenchido 
com os dados do beneficiário que deseja renovar.

2. Pelo site - Acesse o site www.ambep.com.br/for-
mulario.pdf e imprima a ficha de inscrição, preencha 
e entregue no ato do pagamento à sua Representação 
ou à AMBEPTurSeguros (no posto mais próximo ou 

na sede da Associação). Também é possível enviar 
o cadastro e o cheque com o valor a ser pago pelos 
Correios para a AMBEP TurSeguros

3. Na unidade da AMBEP mais próxima - Na sede da 
Representação ou da AMBEP TurSeguros mais próxi-
ma, solicite o formulário, preencha-o e entregue junto 
com o pagamento.

4 . Por telefone - Entre em contato com a AMBEP 
TurSeguros pela Central Telefônica: (21) 2113-1000 
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Nova Central de 
Atendimento 24 horas

do Pós-Vida

Capitais e áreas metropolitanas:
ligue 4004 4935, tecle opção 2

Demais Regiões:
ligue 0800 726 4935
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Entre os dias 10 de maio e 13 de setembro, o vice-
presidente da AMBEP Julio Guedes percorreu diversas 
unidades da Associação fazendo um verdadeiro ‘Giro 
pelas Representações’ para estreitar o relacionamento 
com seus representantes e colaboradores, ouvir suas 
demandas e aprofundar a discussão sobre assuntos 
importantes para os ambepianos. Na pauta, temas 
como o equacionamento da Petros e a ação civil im-
petrada pela AMBEP; as estratégias para ampliar o 
número de sócios; problemas com inadimplência e 
assuntos específicos de cada unidade.

“Estar perto dos nossos representantes, que são nosso 
elo com o associado, é fundamental para a diretoria da 
AMBEP. Nós entendemos que precisamos estar pró-
ximos, cuidando do nosso bem mais importante que 
é o nosso participante. Por isso, entender quais são 
as necessidades de cada unidade é fundamental para 
atender cada vez melhor o ambepiano e mostrar àque-
les que ainda não são nossos sócios os benefícios de 
fazer parte de uma Entidade que defende os direitos 
dos participantes da Petros”, explica Julio Guedes.  

Nos dias 10 e 11 de maio, as Representações de 
Campos e de Macaé, no Rio de Janeiro, receberam a 
visita do vice-presidente, Julio Guedes; do presidente 
do Conselho Deliberativo, Nival Ricardo Marinho; e do 
conselheiro José Luiz de Sousa Gomes. Em junho, foi 
a vez das unidades do Nordeste. Dia 16, eles visitaram 

Aproximação e cuidado 
com os ambepianos

GIRO PELAS 
REPRESENTAÇÕES

SAIBA MAIS

AMBEP tem novo diretor financeiro

O carioca Mário Luiz Patrício Pereira, de 60 anos, é o novo diretor financeiro 
da AMBEP. O ambepiano passou a ocupar a função em substituição ao asso-
ciado David Garcia de Souza, afastado em agosto, por motivo de saúde. 

Aposentado desde 2015, após 29 anos de atua-
ção na Petrobras, Mário afirma que assumir a fun-
ção é uma ótima oportunidade para pôr em prá-
tica a experiência adquirida nas áreas Financeira, 
da Auditoria e Controles Internos da estatal.

“Vai ser bom poder compartilhar conhecimento 
e aplicar o que aprendi ao longo desse tem-
po de Petrobras. Uma satisfação enorme estar 
aqui na Associação, colaborando voluntaria-
mente para tornar a AMBEP cada vez mais for-
te”, disse. 

Novo estatuto
da AMBEP em vigor

Aprovada por unanimidade em 
Assembleia Geral, no dia 13 de ju-
nho, na sede da Associação, no Rio 
de Janeiro, a reforma do Estatuto da 
AMBEP já está em vigor desde o dia 
9 de agosto.

O documento,  conforme registrado em 
cartório, pode ser visualizado no site 
http://www.ambep.org.br/wp-content/
uploads/2017/08/Estatuto-2017.
compressed.pdf. 

O vice-presidente em visita à Representação de Santos
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Os membros da Diretoria na Representação de Campinas

Mário Luiz Pereira, o novo diretor financeiro da AMBEP

a Representação de Alagoinhas; dia 20, a de Salvador 
e, no dia 22, Aracaju.

Em 31 de julho, acompanhado por Nival Marinho 
e João Alberto Lazarim, suplente do conselheiro de 
São Paulo, Julio Guedes se reuniu com os represen-
tantes e colaboradores da unidade de Campinas, no 
interior de São Paulo. As visitas no estado tiveram 
continuidade no mês seguinte: no dia 2 de agosto, o 
trio esteve na Representação de Santo André; no dia 
seguinte, na de São Sebastião e em Santos, no lito-
ral paulista, no dia 4.

Em setembro, foi a vez 
da Representação de 
Belém receber o vice-
-presidente, encerrando 
o circuito de viagens 
pelo Norte do país. 
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CRÔNICA

* Ambepiano aposentado

Esta historinha foi lida em sala de aula quando eu era 
criança e cursava o 3° ano primário. Hoje não tenho 
ideia da correspondência dessa série no atual progra-
ma de ensino. Constava do belo livro ‘Três Amigos’, 
adotado pelo colégio e, se não me engano, editado 
pela Edições Melhoramentos.

A leitura, puxada pela professora D. Geralda - todos 
liam um trecho - era sempre fascinante. D. Geralda 
sabia muito bem conduzir a cena trazendo emoção  
à narração. Muitas lendas da cultura brasileira eram 
lidas com graça e de tal forma emocionante que pa-
reciam fatos reais. Quando se referiam a animais, os 
principais personagens eram os sempre malandros 
macacos, as brabas onças, os falantes papagaios e os 
espertos jabutis, que, sem explicação, saíram total-
mente da moda. Ninguém fala mais de jabotis. De vez 
em quando, as corujas também participavam.

De todas as leituras, a que ainda guardo perfeitamente 
na memória é a de ‘O Pulo do Gato’, que, resumida-
mente, transcrevo a seguir:

Certo dia, muito antigamente, quando as onças ainda 
não sabiam pular, uma delas pediu ao gato que lhe 
ensinasse a arte do pulo. O gato, receoso e precavi-
do, foi logo dizendo que isso ele não faria, pois 
se exporia a grande perigo de morte. A onça 
tanto insistiu e prometeu que o gato, mesmo 
com risco, aceitou ensiná-la.

Certo dia, o gato estava deitado em um galho, 
meio sonolento e com aquela preguiça característica 
e muito habitual dos gatos, foi atacado pela onça 
que, sorrateiramente pulou sobre ele. Este, com a 
agilidade dos pequenos felinos, saltou de lado esca-
pando do ataque.

A onça, surpresa, protestou imediatamente: − Sr. Gato, 
este pulo o senhor não me ensinou. A resposta veio de 
imediato com autoridade e sapiência: − Sra. Onça, este 
é o pulo do gato, reservado para emergências covardes, 
como a que a senhora acaba de praticar.

Assim nasceu a expressão ‘o pulo do gato’ que, para 
mim, é a única verdadeira.

Como ainda sobram algumas linhas, vale declarar o 
nome do excelente colégio do meu primário, escola que 
não mais existe, e acrescentar um fato relevante aconte-
cido na época. Trata-se do Instituto Juruena, que ficava 
na Praia de Botafogo, próximo à esquina da Rua Marquês 
de Abrantes e da estátua do Almirante Tamandaré.

Agora o fato: no tempo da campanha do “Petróleo é 
nosso”, um grupo de alunos mais velhos, do científico 
e do clássico, perseguido pela polícia, após manifesta-
ção dissolvida pelas autoridades, entrou correndo no 
colégio, com a polícia no encalço, pronta para invadir 
o pátio da escola. O diretor João Paulo, homem baixi-
nho, mas de atitudes, postou-se no portão e proferiu 
“Neste colégio não entra polícia” e não entrou. 

O pulo do gato Adriano Alves Moreira*
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AGENDA CULTURAL

De Gramado e da Espanha para o mundo mágico da literatura em Paris, a Revista da AMBEP traz dicas culturais para 
você aproveitar os momentos de lazer, feriados e fins de semana.
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PASSEIO

Natal Luz

Anualmente, a bela cidade de Gramado (RS) recebe o Natal Luz. A programa-
ção, com atrações pagas e gratuitas, é realizada em diferentes pontos da cida-
de, como o Palácio dos Festivais, o Lago Joaquina Rita Bier, a Expo Gramado 
RS e a Praça das Etnias. Com shows musicais, espetáculos e desfiles, o Natal 
Luz resgata a simbologia natalina e emociona adultos e crianças. Conheça 
também a Vila de Natal com expositores locais e aproveite para visitar a Casa 
do Papai Noel e fazer seus pedidos para o bom velhinho. Este ano, a programa-
ção será de 27 de outubro a 14 de janeiro. Para mais informações e comprar 
ingressos, visite o site www.natalluzdegramado.com.br.

CINEMA

Pelé – O nascimento de uma lenda

Ícone do futebol mundial e um dos atletas mais importantes 
que o Brasil já teve, Pelé ganhou mais uma cinebiografia. O 
longa-metragem traz a trajetória do jogador, desde sua infân-
cia na cidade de Três Corações até a consagração ao ganhar 
a Copa do Mundo de 1958, com apenas 17 anos. No elenco, 
estão Milton Gonçalves, Seu Jorge, Vincent D’Onofrio, Felipe 
Simas, Rodrigo Santoro, e Leonardo Lima Carvalho e Kevin de 
Paula, que interpretam Pelé em diferentes fases da sua vida. 
Estreia prevista para outubro de 2017.

LIVRO

A livraria mágica de Paris

O romance traz uma emocionante história de amor e 
do poder das obras literárias. Monsieur Jean Perdu tem 
uma forte conexão com os livros e sabe exatamente o 
que cada cliente precisa ler para curar seus sofrimentos. 
Em um determinado 
verão o livreiro, um ho-
mem empático e conhe-
cedor dos sentimentos 
humanos, parte em 
viagem até o interior da 
Provence. Escrita por 
Nina George, a obra é 
uma carta de amor aos 
livros e à vida.
Editora: Record
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Divirta-se

ERRATA

Joaquina, a corujinha de muitos anos

Ao contrário do que publicamos na edição passada 
da Revista da AMBEP, o autor do livro ‘Joaquina, 
a corujinha de muitos anos’, Paulo Roberto Torres 
Borges, é  matemático, formado pela UFRJ; especia-
lista em Psicologia nas Organizações (PUC-RS) e em 
Gerontologia (UERJ); e mestre em educação (NSU, 
EUA); profissional sênior de educação corporativa 
com atuação em orientação didática e instrução de 
cursos de formação e educação continuada, técnica e 
gerencial; facilitador certificado em Desenvolvimento 
da Resiliência e sócio-diretor da Autopoiética Educacional. Pedimos 
desculpas a você, leitor, e ao escritor. A obra conta a história de uma 
coruja que vive na comunidade Floresta Encantada, buscando curtir 
a velhice de forma ativa e feliz. Indicado para leitores de todas as 
idades, o texto promove uma reflexão sobre a qualidade de vida na 
terceira idade. O livro está à venda nos sites da editora Frutos 
www.editorafrutos.com.br e da Livraria da Travessa www. 
livrariadatravessa.com.br. Contato: paulortb@globo.com.
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ERRATA 
Mapa da AMBEP/São Luís: A legenda da foto publicada 
na página 4 da edição passada estava errada. O nome 
correto do associado que estava na foto com Dalvanira 
do Rosário e Edna Silva é Robinson Souza Costa Gomes.

PASSATEMPO

Jogo dos 7 erros

Quais são os números?
Solução 

Confira se você chegou à resposta correta do racio-
cínio aritmético da edição passada:

 
A diferença entre 2 números é 256.

A diferença entre o quádruplo do maior e o triplo
do menor é 1.192. Determine os números.  

 
Resposta: 424 e 168

 
Solução:

1.192 - (256 x 4)  = 1.192 

1.192 - 1.024 = 168 (o número menor)

 168 + 256 = 424  (o número maior)

 Raciocínio Aritmético
Veja as dicas abaixo e descubra a resposta

do raciocínio desta edição:
 

Aves e viveiros

Um criador tem viveiros e aves.
Se colocar uma ave em cada viveiro,

20 aves ficarão de fora.
Se colocar 3 aves em cada viveiro,
haverá espaço para mais 40 aves.

Pergunta-se: 
quantos viveiros e quantas aves possui o criador?

Resposta: 50 aves e 30 viveiros

Resposta: 1- focinho do porco; 2 - botão da camisa; 3 - rabinho o porco; 4 - cédula faltando ; 5 - nuvem menor; 6 -  dispositivo da coleira; 7 - montanha menor.



Rua Álvaro Alvim, 21, 7º e 8º andares
Centro - Rio de Janeiro - CEP.: 20031-010
Tel.: (21) 3212-3600 - Fax: (21) 2240-0406
E-mail: sede@ambep.org.br

REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

POSTOS

ESCRITÓRIOS

NÚCLEO

TURISMO e SEGUROS

SEDE Tem sempre uma 
AMBEP perto

de você.
Procure a sua.

www.ambep.org.br

AMBEP Alagoinhas (BA)
Praça Aristides Maltez, 28 
Centro - Alagoinhas CEP: 48091-490
Fax: (75) 3423-4040
E-mail: alagoinhas@ambep.org.br

AMBEP Aracaju (SE)
Rua Campo de Brito, 1.187 
São José - Aracaju - CEP: 49020-590
Tel.: (79) 3214-6570
E-mail: aracaju@ambep.org.br

AMBEP Belém (PA)
Av. Governador Magalhães Barata, 695, sl.1  
Térreo - Edifício Tropical Center 
São Brás - Belém - CEP: 66060-281
Tel.: (91) 3229-5747/3269-1801
Fax: (91) 3269-0034
E-mail: belem@ambep.org.br

AMBEP Belo Horizonte (MG)
Rua Tenente Brito Melo, 1.365, Pilotis, sls.1 e 2 
Santo Agostinho - Belo Horizonte - CEP.: 30180-070
Tel.: (31) 3292-5682
Fax: (31) 3292-8225
E-mail: belohorizonte@ambep.org.br

AMBEP Campinas (SP)
Rua Barão de Jaguara, 655, 
sls.1.501,1.502,1.504,1.509 e 1.510 
Centro - Campinas - CEP.: 13015-925
Tel.: (19) 3234-2154/3234-0149
Fax: (19) 3231-0171
E-mail: campinas@ambep.org.br

AMBEP Campos (RJ)
Praça São Salvador, 41, sls. 810 e 811 - Centro
Campos dos Goytacazes - CEP: 28010-000
Tel.: (22) 2723-5699
Fax: (22) 2724-1562
E-mail: campos@ambep.org.br

AMBEP Curitiba (PR)
Rua José Loureiro, 603, conj. 201 e 202 
Edíficio Park Avenue 
Centro - Curitiba - CEP: 80010-916
Fax: (41) 3224-9358/3233-4824
E-mail: curitiba@ambep.org.br

AMBEP Duque de Caxias (RJ)
Rua Ailton da Costa, 115, sls. 304 e 305 
Jardim 25 de Agosto
Duque de Caxias - CEP: 25071-160
Tel.: (21) 3774-4039
Fax.: (21) 2671-9790
E-mail: duquedecaxias@ambep.org.br

AMBEP Macaé (RJ)
Av. Elias Agostinho, 665 - Prédio 101 - sala 05  
1º andar (Portaria da Praia Campista)
Imbetiba - Macaé - CEP: 27913-350
Tel.: (22) 2761-3717/2759-0856/
2759-0850
E-mail: macae@ambep.org.br

AMBEP Maceió (AL)
Rua Zacarias Azevedo, 399, sls 314 e 315
Edifício Trade Center 
Centro - Maceió - CEP: 57020-470
Tel/Fax: (82) 3372-6052
E-mail: maceio@ambep.org.br

AMBEP Manaus (AM)
Av. Eduardo Ribeiro, 620, sl. 201
Edifício Cidade de Manaus
Centro - Manaus
CEP.: 69010-001
Tel.: (92) 3622-7001
E-mail: manaus@ambep.org.br

AMBEP Natal (RN)
Av. Prudente de Morais, 744, sls. 1208/1209/1210 
Tirol - Natal - CEP: 59020-400
Tel.: (84) 3202-5445/3202-7408
Fax: (84) 3202-5669
E-mail: natal@ambep.org.br

AMBEP Niterói (RJ)
Rua Maestro Felício Toledo, 519, sl. 505 
Edifício Office Center 
Centro - Niterói  - CEP:24030-192
Tel.: (21) 2717-1016
Fax: (21) 2710-6235
E-mail: niteroi@ambep.org.br

AMBEP Porto Alegre (RS)
Rua Riachuelo, 1.098, conj. 903 
Edifício Tribuno - Centro
Porto Alegre - RS - CEP.: 90010-270
Tel.: (51) 3227-7174/3212-8132/3286-6334
Fax.: (51) 3212-3539
E-mail: portoalegre@ambep.org.br

AMBEP Recife (PE)
Rua Matias de Albuquerque, 223 sl. 401 
Santo Antônio - Recife - CEP: 50010-090
Tel.: (81) 3224-3683
Fax: (81) 3424-8416
E-mail: recife@ambep.org.br

AMBEP Rio de Janeiro (RJ)
Rua Álvaro Alvim, 21, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - CEP.: 20031-010
Tel.: (21) 2240-0684/ 2532-5263/ 
2533-0408/2524-7504
Fax: (21) 2215-2763
E-mail: riodejaneiro@ambep.org.br

AMBEP Salvador (BA)
Av. Tancredo Neves, 999 s/301 e 302 
Edifício Metropolitano Alfa 
Caminho das Árvores - Salvador - CEP: 41820-021
Tel.: (71) 3341-1823/3341-1824/3341-1827
Fax: (71) 3342-6530
E-mail: salvador@ambep.org.br

AMBEP Santo André (SP)
Rua Monte Casseros, 270, conj. 131
Centro - Santo André - CEP: 09015-020
Tel.: (11) 4990-7697/4992-5767
Fax: (11) 4994-3673
E-mail: santoandre@ambep.org.br

AMBEP Santos (SP)
Av. Ana Costa, 259, conj. 53 
Encruzilhada - Santos - CEP: 11060-907
Tel.: (13) 3233-4915
Fax: (13) 3222-9662
E-mail: santos@ambep.org.br

AMBEP São José dos Campos (SP)
Avenida Dr. João Guilhermino, 474, salas 41 e 42 
Centro - São José dos Campos - CEP: 12210-130
Tel.: (12) 3941-1778/3921-1815
Fax: (12) 3921-3263
E-mail: sjcampos@ambep.org.br

AMBEP São Paulo (SP)
Rua Barão de Itapetininga, 151, sls.123, 124,133 e 134 
Centro - São Paulo - CEP: 01042-001
Tel.: (11) 3150-3636
Seguro: (11) 3150-3639
E-mail: saopaulo@ambep.org.br

AMBEP São Sebastião (SP)
Rua Duque de Caxias, 188 – 2º piso – Lojas 23 e 24, 
Centro – CEP:11608-545 – São Sebastião – SP
Tel.: (12) 3892-4054 - Fax: (12) 3893-1896
E-mail: ssebastiao@ambep.org.br 

AMBEP Cabedelo (PB)
Rua Arthur Santos Viana, 119  
Térreo
Ponta de Matos - Cabedelo 
CEP: 58100-575
Tel./Fax: (83) 3228-3674
E-mail: joaopessoa@ambep.org.br

AMBEP Fortaleza (CE)
Rua Pedro Borges, 20 - sl. 2.003 
Centro - Fortaleza 
CEP.: 60055-110
Tel.: (85) 3226-8684
Fax: (85) 3454-2263
E-mail: fortaleza@ambep.org.br

AMBEP Itajaí  (SC)
Rua Dr. Pedro Ferreira, 155, sl.902 
Ed. Genésio Miranda Lins
Centro - Itajaí
CEP.: 88301-030
Tel.: (47) 3249-1461
Fax: (47) 3249-1458
E-mail: itajai@ambep.org.br

AMBEP Mossoró (RN)
Rua Bezerra Mendes, 75, sls. 1, 3 e 5 
Edifício Park Center 
Centro - Mossoró
CEP.: 59600-090
Tel.: (84) 3321-3271
E-mail: mossoro@ambep.org.br

AMBEP Petrópolis  (RJ)
Rua do Imperador, 264, sl. 906
Shopping Santo Antônio
Centro - Petrópolis - CEP 25620-000
Tel.: (24) 2231-6226
Fax: (24) 2243-2303
E-mail: petropolis@ambep.org.br

AMBEP São Mateus do Sul (PR)
Rua D. Pedro II, 587, sl. 25 
Centro - São Mateus do Sul 
CEP.: 83900-000
Tel./Fax. (42) 3532-5415
E-mail: smsul@ambep.org.br 

AMBEP Vitória (ES)
Av. Nossa Senhora da Penha, 699, 
213, Torre B  - Santa Lúcia - Vitória 
CEP: 29055-250
Tel/Fax.: (27) 3225-8494/3207-9592
E-mail: vitoria@ambep.org.br

AMBEP Angra dos Reis (RJ)
Rua Coronel Carvalho, 539
sala 409 - Centro
Angra dos Reis - RJ 
CEP: 23900-315
Tel.:/Fax: (24) 3365-7120
E-mail: angradosreis@ambep.org.br

AMBEP Brasília (DF)
QD. 01, BL. E, N.º 30, sl. 109
Edifício Ceará 
Setor Comercial Sul - Brasília 
CEP: 70303-900
Tel./Fax: (61) 3321-5708 
E-mail: brasilia@ambep.org.br

AMBEP São Luís (MA)
Avenida Jerônimo de Albuquerque, 25
Sala 314 - Condomínio Pátio - Jardins
Torre B - Hyde Park - Cohafuma - São Luís
CEP.: 65071-750
Tel./Fax: (98) 3232-1027
E-mail: saoluis@ambep.org.br

AMBEP São Mateus (ES)
Rua Manoel de Andrade, 115, Térreo
Centro - São Mateus 
CEP: 29930-045
Tels.: (27) 3763-3538
                3763-3412
E-mail: saomateus@ambep.org.br

AMBEP TurSeguros

Rua México 164/4º andar  - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20031-143/ Tel.: (21) 2113-1000/Fax: (21) 2113-1038 (*029) 
E-mail: reservas@ambep.com.br - comercial@ambep.com.br

AMBEP Juiz de Fora  (MG)
Ligado à Representação de Belo Horizonte
Tel.: (32) 3292-5682



E você pode contar com tudo isso.

Somos o elo que
cuida, apoia e fortalece.

Faça parte da associação 
que defende seus

direitos na Petros e  
proporciona uma melhor

qualidade de vida. 

São mais de 35 anos
de história e 30 mil 

sócios no Brasil. 

Nossos benefícios 
incluem indicação de 

profissionais médicos, 
convênios especiais, 
assistência jurídica, 

atividades sociais
e seguros.

 
Temos orgulho de ser a 
maior associação de 

petroleiros do país.

 Venha para a AMBEP.

 Associe-se já!

Acesse
 www.ambep.org.br

Ou ligue para
0800 942 0077 


