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Em busca do melhor para você, ambepiano
A razão de ser da AMBEP é você, ambepiano. Por isso, 
lutar para que seus direitos sejam respeitados é um 
objetivo diário da Associação. Assim, com relação à 
cobrança extra causada pelo equacionamento do défi-
cit da Petros, não poderia ser diferente. 

Afinal, se temos que pagar por prejuízos no nosso pla-
no de previdência, que seja um valor justo e por um 
motivo digno, e não por decisões de uma gestão teme-
rária realizada pela Petros no passado.

A cobrança extra teve início no dia 10 de março. 
Para tentar suspender essa cobrança, entramos com 

uma ação civil pública que pede, por liminar, a sus-
pensão desses descontos. Nesta edição, explicamos 
como anda esse processo e esclarecemos dúvidas so-
bre o assunto. Tudo para manter você, ambepiano,  
bem-informado sobre tudo que estamos fazendo para 
o seu bem-estar.

Esta edição traz, também, um panorama completo so-
bre o equacionamento e seus desdobramentos.

Aproveite a leitura!
A Diretoria
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MAPA DA AMBEP

AMBEP TurSeguros completa 30 anos
A AMBEP TurSeguros completou 30 anos de fundação 
no mês de fevereiro e permanece com o objetivo cons-
tante de oferecer serviços de qualidade aos ativos e apo-
sentados da Petrobras, bem como a seus beneficiários.

Com forte atuação nas áreas de seguro de automóvel, 
residência, acidentes pessoais, vida e assistência fune-
ral, a corretora foi idealizada, em 1988, por Haroldo 
Ramos Silva e Ramiro Barcellos Tostes, respectiva-
mente presidente e vice-presidente da AMBEP, na oca-
sião. A corretora, assim denominada, de modo simpli-
ficado, atende em todo território nacional, valorizando 
um serviço diferenciado aos clientes. Além da central 
telefônica, inaugurada em novembro do ano passado, 
algumas representações ainda oferecem atendimento 
presencial por meio de agentes autônomos.

José Luiz de Souza Gomes foi o primeiro presidente da 
AMBEP TurSeguros e fala com orgulho da história da cor-
retora. Segundo ele, a empresa foi criada pela diretoria da 
Associação com o objetivo inicial de, junto a seguradoras 
renomadas, fazer a corretagem de seguros da Petrobras 
e, em seguida, oferecer opções de seguros para os em-
pregados ativos e aposentados da Companhia.

“Recém-aposentado dos quadros profissionais da 
Petrobras, fui convidado pela diretoria da AMBEP, em 
1988, para ser presidente da nova empresa e aceitei 
o desafio imediatamente porque acreditava que podia 
ser desenvolvido um bom trabalho em favor da nossa 
Associação. Hoje, 30 anos depois, mesmo em épo-
ca de crise, há uma boa parte de petroleiros que nos 
são extremamente fiéis, exatamente por conhecer e 
comprovar a boa qualidade dos serviços que oferece-
mos”, explica o conselheiro da AMBEP, que presidiu 
a AMBEP TurSeguros em dois períodos: de 1988 a 
1992 e de 2009 a 2014.

Ampliação da carteira
José Carlos Novo assumiu o comando da AMBEP 
TurSeguros, em março de 2017, a convite do presidente 

da Associação, Omar Cardoso Valle. Para ele, o principal 
desafio é encontrar maneiras para continuar conquis-
tando resultados positivos para o negócio. “Queremos 
conservar e aumentar a nossa carteira de clientes mes-
mo em época de crise econômica como a que o país 
está atravessando. Nosso objetivo é ampliar o portfólio 
de produtos para nos aproximar das necessidades do 
nosso público”, diz.

Capacitação interna
Outra iniciativa é promover a capacitação dos cola-
boradores, especialmente os que lidam diretamente 
com os clientes. “Estamos trabalhando para melhorar 
a qualidade dos nossos serviços por meio da quali-
ficação de nossos funcionários, modernização de 
procedimentos e incorporação de novas tecnologias. 
Queremos adequar a empresa à nova realidade des-
se mercado de comercialização de seguros, cada vez 
mais competitivo”, complementa.

José Carlos Novo acredita que a parceria com a 
SulAmérica Seguros é um dos diferenciais oferecidos aos 
associados da AMBEP. “Com isso, conseguimos dar aos 
sócios titulares e seus beneficiários descontos e vanta-
gens para a contratação de seguros com preço abaixo do 
praticado no mercado, levando-se em conta a qualidade 
e a segurança que essa empresa possui no país”, finaliza. 

Turismo
Em 2012, a companhia passou a integrar as atividades 
de turismo à de seguros para que os associados pu-
dessem usufruir de condições facilitadas e coberturas 
em pacotes de viagens. Por determinação do Conselho 
Deliberativo da AMBEP, a atividade de turismo foi en-
cerrada no final de 2015, mas análises têm sido feitas 
para que esse serviço seja retomado. “Estamos estu-
dando a viabilidade de voltar a operar com turismo em 
breve”, explica o presidente da AMBEP TurSeguros.
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Saiba mais sobre a história da AMBEP TurSeguros 
no site www.ambep.org.br

Da esq. para direita: Linaldo Coy de Barros, diretor financeiro; José Luiz de Souza Gomes, primeiro presidente
da AMBEP TurSeguros; Vivian Machado Chalegre, diretora técnica, e José Carlos Ferreira Novo, atual presidente
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Dedicação às artes plásticas 
O aposentado Altair Westphal, de 67 anos, é natural 
de Itajaí, em Santa Catarina. Conhecido em sua cidade 
por participar de diferentes exposições e trabalhar com 
artes plásticas, o ambepiano tem orgulho da trajetória 
e da família que formou. 

Sua carreira na Petrobras começou em 1976, na área 
de Transporte da companhia, como condutor maquinista. 
Depois de um curso de especialização no Rio de Janeiro, 
Altair passou a trabalhar como mecânico de navios. 

A trajetória foi longa. Foram 30 anos de dedicação e 
sacrifícios até sua aposentadoria, em 1996. Durante 
as três décadas ele se dividiu entre o trabalho no Rio 
de Janeiro e a família, em Santa Catarina. Pai de 
três filhos e casado com Maria das Neves há quase 
40 anos, ele se recorda da rotina de viagens constan-
tes, que o permitiram conhecer o mundo.

“Antes de entrar na Petrobras, eu já trabalhava viajan-
do. Conheci os Estados Unidos e boa parte da Europa 
assim. Também estive no Japão, em uma viagem de 
navio que durou quatro meses. Foi um dos momen-
tos mais marcantes na Petrobras. Ficamos cerca de 
60 dias no país, trabalhando e conhecendo a cultura 
e um povo completamente diferentes. As lembranças 
dessa época são maravilhosas”, revela.

Interesse pelas artes
Toda essa bagagem cultural adquirida nas viagens foi 
fundamental para que Altair aprimorasse seu interesse 
pelas artes plásticas. “Na juventude, eu já fazia algu-
mas obras de arte. Depois de aposentado, passei a 
ocupar meu tempo livre a aprimorar minha técnica, e 
isso virou uma rotina feliz. Fiz um curso de cerâmica 
de três meses em Curitiba, tive aulas com profes-
sores importantes e passei a trabalhar com argila 
também. Desde então, a arte, para mim, é uma 
terapia”, afirma.

O atelier de Altair ocupa uma área de 80m² em sua 
casa, em Itajaí. Lá, ele produz suas peças únicas, que 
geralmente são feitas sob encomenda. 

Além de esculpir, o aposentado também já deu aula 
em cursos e participou de exposições importantes 
na região onde mora, incluindo eventos do Banco do 
Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica e da Casa de 
Cultura de Itajaí.

Orgulho familiar
A dedicação do ambepiano à arte é motivo de orgu-
lho em sua família e serve de inspiração para os fi-
lhos, Mireille, Priscilla e Benny. “Eles já são adultos, 
têm suas próprias vidas, e me dão muitas alegrias. O 
Benny, por exemplo, também se dedica à arte, traba-
lha na marinha mercante e tem bastante interesse pela 
música. Ele produz instrumentos musicais a partir de 
diversos objetos”, comenta. 

Associado há dez anos, Altair faz questão de elogiar 
o trabalho da AMBEP em prol dos aposentados e 
seus dependentes. “A Angela Santiago Cavalheiro 
atua muito bem como representante em Itajaí. 
Temos uma amizade com ela e torcemos pelo 
desenvolvimento da AMBEP. Participo 
dos eventos de confraternização, das 
festas de Dia das Mães e Dia dos 
Pais. Minha família e eu somos 
bem presentes na vida da 
Associação”, finaliza.  

GENTE NOSSA

Altair Westphal
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Arquivo pessoal

Altair e
suas esculturas
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Planos de saúde: participantes
e estatais dividirão custos

O que prevê a resolução do 
Ministério do Planejamento

• Servidores e empresas contribuem com 50% 
cada um para os planos de saúde.

• Estatal não pagará mais parte da despesa de 
servidor aposentado com plano.

• Planos de autogestão (geridos pela própria 
estatal) só para empresas com mais de 20 mil 
beneficiários.

• Estatais com menos de 20 mil adotam sistema 
de reembolso ou contratação de serviço 
empresarial.

• Editais de contratação de servidores para as 
estatais não deverão prever mais a oferta de 
assistência saúde.

Procuradas pela reportagem, Petrobras e BR 
aguardam mais informações sobre a medida 
para comentar o assunto.

O Ministério do Planejamento anunciou, em 26 de 
janeiro, alterações importantes no sistema de saúde 
dos servidores públicos federais. Ao longo dos próxi-
mos quatro anos, empresas estatais como Petrobras, 
Correios e Banco do Brasil deverão implantar um sis-
tema paritário de contribuição nos seus serviços de 
assistência à saúde.
 
Atualmente, não existe um modelo único de oferta 

de planos de saúde para as empresas públicas: 
eles se dividem em autogestão, por reembol-

so ou por contratação de plano empresarial 
no mercado. De acordo com a medida, 

empresas e funcionários terão de di-
vidir, em partes iguais, os custos 

com a manutenção dos planos 
de saúde. Com a paridade, o 

desembolso das empresas fica-
rá menor. Dados do Ministério do 

Planejamento apontam que, em 2016, 
o benefício de assistência à saúde dos em-

pregados ativos e inativos correspondeu, em 
média, a 8% da folha de pagamento das empre-

sas, chegando a R$ 9,2 bilhões.

A portaria, que afetará os participantes da Petrobras e 
da BR Distribuidora que utilizam a AMS, também de-
termina que os novos servidores públicos concursados 
não tenham mais direito ao plano de saúde, e aqueles 
que estão na ativa terão que se adaptar às novas re-
gras em um período máximo de quatro anos. 

Perspectiva desfavorável
Para José Sestelo, membro da Comissão de Política, 
Planejamento e Gestão da Abrasco (Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva), a perspectiva que se 
anuncia não é favorável aos trabalhadores assalaria-
dos, seja de que categoria forem, já que o governo está 
propondo abrir mais espaço para as empresas e grupos 
econômicos que praticam a intermediação da assistên-
cia com finalidade comercial. Para ele, as mudanças 
não deverão gerar o fim dos planos de saúde de auto-
gestão, mas vão gerar custos extras aos participantes. 

“Com a medida proposta, o governo terá economia nos 
gastos do orçamento e o participante é quem ficará 
com o ‘prejuízo’, já que terá que desembolsar uma 
parte maior do seu salário para ter acesso ao benefí-
cio. As mudanças propostas segmentarão a oferta de 

pacotes limitados de saúde que não atenderão às ne-
cessidades dos usuários, ou seja, o pior dos mundos, 
no qual os planos mais completos serão caros, e os 
planos populares serão baratos, mas insuficientes; e o 
sistema público estará subfinanciado. Enfim, é possí-
vel que tenhamos uma crise sanitária/assistencial, mas 
esperamos que isto não se concretize”, avalia Sestelo.

Ele acredita que “a melhor coisa a fazer nesse momen-
to é unir esforços e usar o peso econômico e político 
das categorias afetadas para reivindicar investimentos 
no sistema público”. 

Aposentados perderão benefícios
A resolução também limita a oferta de planos de saúde 
durante o tempo de vigência do contrato de trabalho. 
Com isso, as estatais não vão mais pagar parte das 
despesas dos planos de servidores após a aposentado-
ria deles. Essa mudança não vale, porém, para quem 
já adquiriu esse benefício.

A resolução também traz limitações para planos de au-
togestão: só poderão usar essa modalidade, empresas 
com mais de 20 mil beneficiários, como Petrobras e 
Banco do Brasil, por exemplo. 

FIQUE POR 
DENTRO
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Uruguai: destino acessível
e econômico para brasileiros
O Uruguai é uma boa opção de destino para quem 
busca uma viagem internacional sem gastar muito. 
Com passagens baratas e hospedagens para todos os 
gostos, o local possui pontos turísticos famosos, histó-
ria, arquitetura e belas paisagens. Outra vantagem é 
que o país não exige visto dos turistas brasileiros, des-
de que eles fiquem por até 90 dias. Além disso, não 
é necessário apresentar o passaporte. O viajante pode 
portar apenas o RG emitido há menos de dez anos. 

A moeda oficial do Uruguai é o peso uruguaio, mas 
muitos estabelecimentos aceitam real, dólar ou paga-
mento com cartão de crédito. Caso a pessoa deseje vi-
sitar cidades do interior, é aconselhável levar a moeda 
local para facilitar as compras.

O Uruguai é bastante conhecido por sua culinária di-
ferenciada. O país, que é famoso por suas carnes e 
exporta o produto para todo o mundo, também faz su-
cesso com doce de leite, alfajor e mate. 

A capital Montevidéu tem um estilo europeu e pontos 
turísticos para todas as idades. Nas ruas, é possível en-
contrar muitos brasileiros e não há grande dificuldade 

para compreender o idioma local. A 
Plaza Independência, o Palácio 

Legislativo e a Catedral 
Metropolitana são al-

gumas das atrações 
obrigatórias.

 

ROTEIRO
DE VIAGEM 

Outro local muito procurado é o mercado Del Porto, um 
dos centros gastronômicos mais frequentados por turis-
tas, onde é possível experimentar a famosa parrillada 
uruguaia, espécie de churrasco feito sobre grelhas. 

A cidade é muito arborizada e possui parques gran-
des para passeios ao ar livre. Para quem quer conhe-
cer um cassino de verdade e fazer algumas apostas, 
Montevidéu tem alguns bem sofisticados. 

A pouco mais de 100 quilômetros da capital, os turis-
tas podem conhecer Punta del Este e apreciar as praias 
da cidade. Uma das atrações mais famosas é o Museo 
Casapueblo, projetado pelo artista uruguaio Carlos 
Páez Vilaró e inaugurado em 1960. A Casapueblo pos-
sui restaurante, hotel, espaço para eventos e diversas 
salas com vista para o mar. 

O Monumento ao Afogado, escultura de cinco de-
dos que saem da areia, é outra parada obriga-
tória e muito disputada para fotos. As praias 
Mansa e Brava também atraem turistas de 
várias nacionalidades.

Para chegar a Punta del Este, o tu-
rista pode fazer passeio de um 
dia saindo das agências de 
turismo de Montevidéu. 
Também é possível che-
gar à cidade de carro 
ou ônibus. 

S
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Punta del Este

Montevidéu
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O Plano de Equacionamento de déficit da Petros, rela-
tivo aos resultados do ano de 2015, entrou em vigor 
e a Fundação começou a cobrança das contribuições 
adicionais no último dia 10 de março. Praticamente, 
todos os participantes ativos, aposentados e pen-
sionistas do PPSP vão participar, de acordo com a 
proporção de suas contribuições, como determina 
a legislação do setor de fundos de pensão. O único 
grupo excluído da cobrança é o de participantes 
do Pré-70, que entraram na Petrobras antes de  
1º de junho de 1970 e que permaneciam vincula-
dos à companhia como ativos ou aposentados em 
1º de janeiro de 1996, assim como os pensionistas 
beneficiários desse grupo. 

Para saber exatamente como o Plano vai afetar a 
sua renda, o participante deve conferir o simulador 
de contribuições no hotsite da Petros sobre o equa-
cionamento do déficit (https://equacionamento.pe-
tros.com.br/#simulador).

A proposta já havia sido aprovada pelo Conselho 
Deliberativo da Petros e da Petrobras e foi autorizada 
no final de janeiro pela Secretaria de Governança das 
Empresas Estatais. Segundo a Petros, apesar dos pro-
cessos em curso contra o Plano de Equacionamento, 
sua entrada em vigor atende às exigências da lei e do 
Termo de Ajuste de Conduta assinado com a Previc, 
órgão regulador da previdência complementar. Desse 
modo, segundo a Fundação, fica afastado o risco de 
uma intervenção na Entidade.

Presidente da Petros
Em participação no Encontro de Representantes da 
AMBEP, Walter Mendes, presidente da Petros, expli-
cou que desde que assumiu o cargo, em setembro 
de 2016, vem trabalhando para tentar minimizar 
os problemas causados anteriormente à Fundação.

“Podemos dizer que houve maus feitos nas gestões 
anteriores? Provavelmente sim, e estamos, inclusi-
ve, buscando judicialmente formas de resolver isso. 
No entanto, temos que focar na nossa realidade 
hoje e, por isso, estamos trabalhando com afin-
co para gerir os nossos planos - principalmente o 

PPSP, que sem o equacionamento não se sustenta-
ria -, de forma eficiente, correta e idônea, buscan-
do evitar os erros do passado e obter os melhores 
resultados possíveis”, explica Walter.

O presidente da Petros disse que se solidariza com 
os participantes da Fundação que estão tendo que 
desembolsar grandes valores de contribuição extra-
ordinária. “A gente entende o tamanho do prejuízo 
que o equacionamento traz para a vida dos nossos 
participantes, mas precisamos que todos entendam 
que essa foi a nossa última alternativa para cobrir 
o déficit. E se a Petros não fizesse esse equaciona-
mento e o PPSP continuasse apresentando déficit, a 
Previc poderia realizar uma intervenção e colocaria 
o plano em prática, de qualquer maneira”, conta.

Luta pelos direitos dos 
ambepianos
Enquanto isso, a AMBEP continua lutando na 
Justiça pela revisão do Plano de Equacionamento. 
Para tentar minimizar as cobranças extraordinárias 
para os seus participantes, a Associação contra-
tou o escritório Santoro Advogados para entrar com 
uma ação civil pública. 

O presidente da AMBEP, Omar Cardoso Valle, desta-
ca que o objetivo da ação é fazer com que a Petros 
desconte, efetivamente, o que é devido, e não a par-
te do déficit ocasionada por gestão temerária. 

“Não somos contra o pagamento do déficit da 
Petros, mas contra a parte dele que é resultado das 
gestões temerárias que envolveram a Entidade. A 
parte que, de fato, resulta de situações contingen-
ciais do mercado e de desequilíbrios atuariais rela-
tivos a fatores como longevidade ou perfil familiar 
precisa, sim, ser equacionada com a participação 
de associados e do patrocinador. Somente assim, 
o PPSP terá perenidade e conseguirá cumprir, no 
longo prazo, todos os compromissos previdenciá-
rios assumidos com os seus participantes”, avalia.

A advogada Tatiana Almeida Castro Alves, uma das 
profissionais responsáveis pelo processo da AMBEP, 

MATÉRIA DE 
CAPA

Petros dá início ao  
equacionamento do déficit
Contribuições adicionais começaram a ser descontadas em 10 de março
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conta que a grande vantagem do processo cole-
tivo em geral (ação civil pública e ação coletiva) é 
que se trata de um canal de acesso à jurisdição, por 
meio do qual os lesados individuais encontram solu-
ção sem necessidade de terem que, pessoalmente, 
contratar advogado para acionar a Justiça. 

“Por meio de um processo coletivo como esse que 
a AMBEP está movendo, a gente consegue evitar 
julgamentos contraditórios, pois a sentença no pro-
cesso coletivo, se procedente, beneficiará a todo o 
grupo lesado de uma única vez, com grande econo-
mia processual”, explica.

Pedido de liminar
Em 7 de fevereiro, o escritório de advocacia impe-
trou a Ação Civil Pública da AMBEP referente ao 
Equacionamento do Plano Petros, solicitando que 
fossem suspensas, liminarmente, as cobranças ex-
traordinárias que teriam início em março. Um juiz 
substituto da 4ª Vara Federal Cível de Brasília in-
deferiu o pedido no dia 14 de fevereiro. Em segui-
da, os advogados da Associação entraram com um 
recurso em 2ª instância para conseguir a liminar, 
enquanto a causa não é julgada, o que não impede 
a continuidade do andamento da ação proposta. 
Estamos aguardando o resultado. 

Os associados que 
quiserem podem acom-
panhar o andamento do 
processo, cujo número é  
1005320-19.2018.4.01.0000, 
no endereço: https://pje2g.trf1.jus.
br/pje/ConsultaPublica/listView.seam

Custas do processo
É importante destacar que, na hipótese de a 
AMBEP não ser bem-sucedida na ação, ela não 
precisará arcar com a chamada sucumbência, ou 
seja, os custos do processo. Por lei, a cobrança 
desses é proibida em ações civis públicas, exceto 
em casos de litígio de má-fé. 

Repactuação do PPSP
Por enquanto, não há diferença nas condições de equacionamento para quem aderiu e quem não aderiu 
à repactuação do PPSP. Vale lembrar que a Previc autorizou a cisão do plano de benefícios em dois 
planos independentes: PPSP-Repactuados (PPSP-R), que reúne os participantes ativos, aposentados 
e pensionistas que aceitaram mudar as regras de correção do seu benefício pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); e o PPSP-Não Repactuados (PPSP-NR), que preferiram manter 
o benefício vinculado aos reajustes de salário dos trabalhadores da ativa da Petrobras e demais patro-
cinadoras do plano.

A cisão entrou em vigor no dia 2 de abril. Cerca de 75% dos ativos e assistidos do PPSP aceitaram a 
repactuação. Ao longo deste ano, serão feitos estudos para reavaliar o impacto da cisão no pagamen-
to de contribuições extraordinárias dos participantes e, em 2019, poderá haver revisão do Plano de 
Equacionamento. 

O patrimônio, compromissos futuros e provisionamento de recursos para o pagamento de despesas ju-
diciais serão divididos com a mudança, de acordo com o número de participantes e outros aspectos de 
cada grupo. Mas os direitos adquiridos no plano original, como as condições para obter a aposentadoria 
e os valores dos benefícios já recebidos, serão preservados.

Saiba mais no Portal Petros: https://www.petros.com.br/petrossite/cisao_ppsp/index.html

9

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

Walter Mendes 

Fo
to:

 Jo
na

th
an

 Fo
ns

ec
a



10

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

O que busca a ação civil 
movida pela AMBEP? Em 
caso de vitória, como seria 
a contribuição extra que os 
ambepianos pagariam?
O objetivo da ação é atribuir responsabili-
dade à Petrobras e aos administradores da 
Petros pelos danos que resultaram no déficit, 
condenando-as a pagar os valores corres-
pondentes, com exclusividade, a despeito da 
regra de paridade contributiva. Com relação 
à contribuição extraordinária, o que se busca 
com a ação é que o valor seja equacionado 
de forma igualitária, nos termos do art. 21 
da LC 109/2001. E que seja cobrada, tão 
somente, a parcela do déficit que decorra 
comprovadamente de aspectos conjunturais 
sensíveis a todo o mercado e não por inves-
timentos temerários.

Como anda a ação civil? 
Ajuizamos a ação civil pública, em fevereiro, 
e a medida liminar foi indeferida. Em segui-
da, interpusemos o recurso cabível (agravo 
de instrumento), com pedido de antecipação 
de tutela recursal para a suspensão do plano 
de equacionamento.  Até o fechamento desta 
edição ainda não havia decisão, pelo TRF 1ª 
Região. O escritório tem trabalhado incansa-
velmente para que seja apreciado o pedido de 
liminar no menor prazo possível, mas a de-
cisão depende exclusivamente do Judiciário.

Para esclarecer 
melhor as dúvidas 
dos nossos associados, 
preparamos um material 
especial, no qual os 
profissionais do Santoro 
Advogados, escritório 
responsável pela ação 
civil pública da AMBEP, 
esclarecem o assunto:

MATÉRIA DE 
CAPA

Impacto nos Empréstimos
Alguns participantes que possuem emprés-
timo junto a Petros ficaram sem margem 
consignável para o desconto das presta-
ções, em função da cobrança da contri-
buição para o equacionamento. É que, 
por lei, o desconto máximo permitido em 
contracheque é de 30% do salário ou do 
benefício. Portanto, se a margem disponí-
vel dentro dos 30% não for suficiente para 
cobrir a prestação, a Petros não efetuará 
o desconto, e fará a cobrança por bole-
to bancário ou débito em conta-corrente, 
para os participantes que recebem pelo 
BB ou pela Caixa. Para mais informações 
acesse o site da Petros www.petros.org.br.

Revogação da suspensão do  
pagamento do empréstimo
Para quem obteve liminar contrária à co-
brança do equacionamento, a suspensão 
temporária do pagamento do empréstimo 
Petros será cancelada. Ou seja, esses par-
ticipantes voltarão a ter as parcelas do 
empréstimo descontadas mensalmente. 
A suspensão temporária dos empréstimos 
por seis meses é uma medida criada espe-
cificamente para quem está contribuindo 
para o equacionamento do déficit do PPSP. 
Assim, se o participante deixa de pagar a 
contribuição extra, ele volta a ter o em-
préstimo cobrado. Por isso, a suspensão 
das prestações será revista mensalmente, 
antes da implementação dos descontos no 
contracheque. 
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Se perdermos a ação, ou ela continuar a ser indeferida até a última 
instância, teremos de pagar a sucumbência? Como isso será feito?
Em princípio, não. A Lei da Ação Civil Pública prevê que, no caso de ações não temerárias, não incidem 
custas nem honorários de sucumbência. Esse quadro (beneficiado pela Operação Greenfield) ficará mais 
definido depois da manifestação do Ministério Público nos autos.

O fato de a AMBEP ter entrado com a ação civil pública garante a 
suspensão do pagamento da cobrança extra ou não?
Não. Essa garantia só será alcançada com o deferimento da medida liminar pleiteada na inicial, o que 
a AMBEP, juntamente com seus advogados, vem trabalhando para obter.

O que está sendo solicitado à Petros e à Petrobras?
Com relação à Petros, os pedidos consistem na suspensão do pagamento de contribuição adicional, 
na proporção do déficit que tenha sido provocado por corrupção, gestão temerária ou investimentos 
irregulares em favor ou em conluio com sociedades empresárias que enriqueceram com esses ilícitos. 
E, também, a restituição ou indenização dos representados pela AMBEP pelos valores que vierem 
a ser pagos em função de contribuições extraordinárias decorrentes da implementação do Plano de 
Equacionamento.
 
Com relação à Petrobras e à Petrobras Distribuidora, o pedido consiste na condenação destas com-
panhias a promoverem a recomposição da parcela do déficit financeiro dos planos de previdência 
decorrente das perdas provocadas por conta da gestão temerária desde 2003. Além da recomposição 
da parcela relativa aos compromissos atuariais não reconhecidos perante os planos, nas situações em 
que os custos para a composição de reservas passadas não possam ser atribuídos aos participantes.

A eventual suspensão da cobrança da contribuição extraordinária 
seria em caráter liminar. O que acontece se essa liminar for aceita 
inicialmente e derrubada depois? Vamos ter que pagar os valores 
retroativos ao período de suspensão?
A revogação da medida liminar dá à Petros o direito de retomar os descontos, mas, a exemplo do que 
ocorreu com a Funcef, é provável que a Fundação não efetive a cobrança dos retroativos imediatamente, 
e fique aguardando a decisão final da ação, já que uma provável decisão favorável gerará para os asso-
ciados o direito de restituição dos valores cobrados indevidamente.

O equacionamento já começou a ser cobrado. Se a suspensão da 
cobrança for autorizada, ficará somente para o próximo mês?
Sim. A medida liminar começa a surtir efeitos somente após a intimação da Petros para ciência da decisão.

Diante da quantidade de ações na justiça, uma delas conseguindo 
valerá para todos ou não?
Não. De acordo com entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, os beneficiários das ações 
ajuizadas por associação são os participantes que aderiram à ação e residem na área de jurisdição 
do órgão julgador. No caso da ação civil pública ajuizada pela AMBEP, como ela tramita na Justiça 
Federal do Distrito Federal, que tem jurisdição nacional, conforme jurisprudência do STJ, apenas os 
associados que apresentaram as autorizações individuais dentro do prazo determinado pela AMBEP 
serão beneficiários do título executivo e demais decisões proferidas no curso do processo, indepen-
dente da sua jurisdição.

Para saber mais sobre o assunto, acesse ao site 
http://www.ambep.org.br/categoria/artigos/equacionamento
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Diante de tantas mudanças que estão ocorrendo na Petros, a AMBEP entende a preocupação de 
todos vocês, porque também somos participantes. Sabemos que a contribuição extra para o déficit 
gerado, principalmente no PPSP, não foi ocasionada por nós, participantes e assistidos. Esse pa-
gamento, que tanto nos angustia hoje, consideramos injusto, já que não queremos arcar pelo que 
foi provocado por má-gestão ou por investimentos temerários.

Atenta a esse cenário, desde o final de 2016, quando já se falava do equacionamento e da necessi-
dade de os participantes contribuírem para sanar o déficit por alguns anos, a Associação ainda não 
tinha informações sobre por quanto tempo seria cobrado e quais seriam os percentuais de descon-
to. No entanto, a AMBEP se antecipou e buscou informações sobre o equacionamento que estava 
sendo implementado na Funcef e procurou saber quais eram as consequências oriundas desse 
equacionamento e qual escritório de advogados era o mais indicado para ações previdenciárias.

Vale lembrar que tanto a Petros quanto a Funcef possuíam cenários semelhantes e alguns inves-
timentos considerados temerários com as mesmas empresas. Com isso, procuramos o escritório 
Santoro Advogados para cuidar do nosso caso. Ainda em 2016, a diretoria da AMBEP submeteu 
ao Conselho Deliberativo e este à Assembleia Geral Extraordinária a aprovação para contratação 
desse escritório.

De lá para cá, a AMBEP vem tomando as medidas necessárias em defesa dos seus associados, 
muitos dos quais retornaram ou se associaram no fim de 2017, exclusivamente por causa da ação. 
Todas essas iniciativas, que foram adotadas ainda em 2016, mostram que a Associação não se 
apequenou ou tampouco foi omissa na defesa dos seus associados.

A AMBEP é a autora da ação e a contratação do escritório não está representando nenhum custo 
adicional aos nossos associados, pois os valores do contrato estão sendo cobertos pelos recursos 
da Associação. A ação civil pública já foi dada a entrada na justiça e, atualmente, está na segunda 
instância, cabendo a ela e não à AMBEP a decisão sobre o processo. As demais ações são decor-
rentes da principal e, portanto, aguardam decisões posteriores.

Estamos todos atentos ao desenrolar do processo e suas consequências. De maneira alguma 
estamos nos omitindo na defesa dos interesses dos nossos associados participantes e assistidos 
atingidos pelo equacionamento. Seguimos apenas os trâmites da justiça brasileira.

Diretoria da AMBEP 

Carta aberta aos ambepianos

POSICIONAMENTO 
DA AMBEP
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A AMS deu início, no dia 20 de março, ao seu reca-
dastramento. Aposentados e pensionistas devem ficar 
atentos ao prazo para a atualização dos dados, que 
segue até 20 de maio.

O recadastramento é obrigatório para todos os beneficiá-
rios, inclusive os das seguintes empresas do Sistema 
Petrobras: Transpetro, Petrobras Biocombustível, 
Termobahia e TBG. A Petrobras Distribuidora não par-
ticipa desta atualização de dados.

O objetivo do recadastramento é oferecer uma melhor 
gestão do plano de saúde, além de atender recomen-
dação de auditoria externa. Com a atualização dos 
dados, é possível ter projeções atuariais baseadas em 
informações mais precisas.

Atualmente, a AMS tem cerca de 290 mil beneficiários 
entre empregados, aposentados, pensionistas e seus 
dependentes. O último processo de recadastramen-
to foi realizado entre os anos de 2008 e 2009. Por 
este motivo, informações sensíveis, como a data de 

A Petros aderiu ao Código de Autorregulação em 
Governança de Investimentos da Abrapp (Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar), documento que reúne diretrizes e obri-
gações para o aperfeiçoamento das práticas de governan-
ça de investimentos das entidades, contribuindo para que 
os processos de  decisão sejam mais seguros e confiáveis. 

Com a adesão, a Fundação declara estar alinhada às exi-
gências estabelecidas no documento e se compromete a 
cumprir todos os princípios. Antes de se tornar signatária, 
a Fundação fez uma profunda verificação de aderência aos 
requisitos, reunindo políticas, normas, processos e progra-
mas que atestaram o cumprimento integral das exigências. 

“A autorregulação em governança de investimentos de-
monstra o quanto o sistema está comprometido em buscar 
um alto nível de blindagem para a preservação do patri-
mônio dos participantes. A adesão da Petros ao Código 
somente foi possível depois que implementamos, ao longo 
dos últimos 18 meses, importantes medidas para aper-
feiçoar a governança e tornar mais robusto o processo 
de decisão de investimentos. Agora queremos o Selo de 
Autorregulação”, destaca o presidente Walter Mendes.

Em recente comunicado, o diretor-presidente da Abrapp 
e presidente do Conselho de Autorregulação, Luís 

Ricardo Marcondes Martins, comentou a adesão da 
Petros: “É muito significativa, sem dúvida. A Petros é 
uma referência para todo o sistema e conta, atualmente, 
com uma direção que está trabalhando no aperfeiçoa-
mento e blindagem de sua governança.” 

É importante destacar que o Código de Autorregulação 
em Governança de Investimentos da Abrapp não se so-
brepõe à legislação vigente para o setor, mas a com-
plementa, estabelecendo exigências que vão além das 
expressas na regulamentação, contribuindo para o 
aprimoramento das normas internas das fundações. O 
Código foi lançado em 2016 e conta, até o momento, 
com a adesão de 38 entidades.

Selo de Autorregulação
O próximo passo da Abrapp é abrir as inscrições para 
que as entidades possam se submeter a um processo de 
auditoria para obter o Selo de Autorregulação. A certifi-
cação contará com uma análise quantitativa e qualitati-
va mais aprofundada dos requisitos contidos no Código, 
desta vez, feita por uma banca avaliadora composta por 
profissionais do segmento de previdência complementar 
e externos. Durante o processo de concessão do selo, 
a banca poderá solicitar, caso julgue necessário, uma 
auditoria nos processos e normativos da entidade, a fim 
de verificar a aderência às exigências.

nascimento e nome do beneficiário, precisam ser vali-
dadas para garantir que os custos projetados do nosso 
plano de saúde sejam confiáveis.

Como se recadastrar
Os empregados devem fazer o recadastramento exclu-
sivamente por meio do Botão Compartilhado, pelo link: 
http://servicoscompartilhados.petrobras.com.br. 
No alto da home, clicar em Nova Solicitação, em 
seguida, ‘Dados do Serviço’ e selecionar a opção 
‘Recadastramento AMS – Aposentados e Pensionistas’.

A AMS disponibilizou em seu site o passo a pas-
so para o recadastramento. Confira no site http://
www.ambep.org.br/wp-content/uploads/2018/03/
VE_Recadastramento_aposentados_pensionistas_faq_
passoapasso_2018.pdf

Mais informações também poderão ser obtidas através 
do Call Center pelo telefone 0800 287 2267, opção 
1. Caso encontre dificuldades para o recadastramento 
utilize a opção 5.

AMS: recadastramento até 20 de maio

Petros adere ao código de autorregulação 
em governança de investimentos da Abrapp
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Participantes
do PPSP podem 
pedir suspensão das
prestações de empréstimos 

Participantes ativos, aposentados e pensionistas do Plano 
Petros do Sistema Petrobras (PPSP) que estão realizando 
contribuições extraordinárias para o equacionamento do 
déficit acumulado em 2015, já podem solicitar a sus-
pensão da cobrança das prestações de empréstimos no 
contracheque por um período fixo de seis meses. 

A medida, de acordo com a Fundação, foi adotada para 
que os participantes tenham tempo de se adaptar às 
contribuições extras para o equacionamento do PPSP 
que começaram a ser cobradas em março. 

Pré-70
A medida não atinge os participantes pertencentes ao 
grupo dos Pré-70, porque não vão pagar contribuição 
extra para o equacionamento. Ou seja, esse grupo não 
vai poder suspender o pagamento dos empréstimos. 

Até um ano para solicitar
Os participantes do PPSP terão até 1º de março de 
2019 para solicitar a suspensão temporária das pres-
tações de empréstimo. Para suspender a cobrança 
no contracheque do mês vigente é preciso fazer a 

solicitação entre os dias 1° e 6 daquele mês. Pedidos 
feitos após esta data serão efetivados no contrache-
que do mês seguinte. Quem pedir entre 1o e 6 de 
maio terá a cobrança suspensa ainda em maio. Já 
quem fizer o pedido entre 7 e 31 de maio só conse-
guirá a suspensão do pagamento em junho. Ou seja, 
solicitações feitas até o último dia de um mês serão 
efetuadas no contracheque do mês seguinte.

Validade dos contratos
A suspensão temporária do pagamento do emprésti-
mo só vale para contratos solicitados até 28/2/2018. 
Também é necessário que ao menos uma parcela tenha 
sido quitada pelo participante. Quem tiver mais de um 
contrato de empréstimo poderá suspender as presta-
ções de apenas um deles, de alguns ou de todos. Mas 
atenção: só será permitida uma suspensão para cada 
contrato de empréstimo. 

Além disso, enquanto pelo menos um dos contratos 
estiver com a cobrança suspensa, o participante não 
poderá solicitar um novo empréstimo, nem refinanciar 
ou renovar nenhum de seus contratos antigos.
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Fique atento

Com o início da cobrança do equacionamen-
to, para quem não tiver margem para o des-
conto relativo a parcelas de empréstimos já 
contraídos, a cobrança será feita por meio de 
débito automático em conta-corrente, con-
forme prevê o contrato. Se não houver saldo 
em conta, será enviado boleto bancário para 
pagamento da parcela. O boleto avulso tam-
bém pode ser solicitado a qualquer momento 
pelos canais de atendimento da Petros. Caso 
o pagamento não seja efetuado, a Petros en-
viará carta de cobrança.

Como solicitar a suspensão 

• Para pedir a suspensão temporária das cobranças o 
participante deve acessar a área restrita no Portal 
Petros (www.petros.com.br), informando matrícula 
e senha Petros. 

• Em seguida, deve clicar no ícone ‘Empréstimos’ e, 
depois, em ‘Condições Especiais para Público do 
Equacionamento’. A lista de todos os contratos de 
empréstimo do participante vai aparecer na tela. 

•  Basta selecionar um contrato, clicar em suspender e 
aguardar a mensagem ‘Confirmação de Suspensão’, 
com o número do contrato escolhido. 

Se for necessário suspender as prestações de mais de 
um contrato será preciso repetir a operação.

Quem não se lembrar da matrícula e/ou senha, precisa 
clicar em ‘esqueci a matrícula’ e/ou em ‘esqueci ou 
não tenho senha’. 

Aquele que não tiver e-mail cadastrado na Petros, deve 
entrar em contato com a Central de Relacionamento 
(0800 025 35 45), de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 19h.  Já a solicitação de suspensão pode ser feita 
no portal, das 7h às 23h, todos os dias, inclusive sá-
bados, domingos e feriados.

Juros e correções
Juros e correções referentes ao período de suspen-
são do pagamento serão somados ao saldo devedor, 
seguindo a taxa prevista no contrato. Para contratos 
dentro da reserva, a taxa é de 0,59% + IPCA ao mês. 
Para contratos acima da reserva, é de 0,90% + IPCA 
ao mês. Por isso, o participante deve avaliar com cau-
tela se a suspensão temporária por seis meses é real-
mente necessária. A medida ficará disponível durante 
os próximos 12 meses e só poderá ser solicitada uma 
única vez por contrato.

Para a diretoria da AMBEP, a decisão de suspender ou 
não o financiamento depende da realidade financei-
ra de cada participante. “É preciso que todos estejam 
cientes de que terão cobranças de juros referentes a 
esse período de suspensão e, lá na frente, a despesa 
pode se tornar ainda maior”, alerta o presidente Omar 
Cardoso Valle, da AMBEP.  

Vale destacar que a Petros também disponibilizará a 
modalidade temporária de refinanciamento dos em-
préstimos, com possibilidade para pagamento em 
até 20 anos (240 meses), o dobro do tempo permi-
tido atualmente. Os detalhes sobre o refinanciamen-
to serão divulgados posteriormente pela Fundação. 
Esta modalidade será exclusiva para os participantes 
que vão contribuir com o equacionamento. 
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QUALIDADE DE VIDA

Hanseníase: doença ainda tem
grande incidência mundial
Doença infectocontagiosa, que atinge principalmente 
os nervos periféricos e a pele, a hanseníase – conheci-
da popularmente como lepra – pode levar à incapaci-
dade física, se não for diagnosticada e tratada logo no 
início. Seu agente etiológico, o Mycobacterium leprae, 
é capaz de infectar grande número de pessoas rapida-
mente. No entanto, poucas adoecem porque cerca de 
95% da população é naturalmente resistente à infec-
ção. Nos 5% susceptíveis, a doença pode se manifes-
tar de diferentes formas, de acordo com o sexo, a idade 
e as condições socioeconômicas e geográficas.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2016, 
143 países reportaram 214.783 novos casos de han-
seníase, o que representa uma taxa de detecção de 

2,9 episódios por 100 mil habitantes. Somente no 
Brasil, no mesmo ano, foram notificados 25.218 casos 
da doença, o que significa 12,2 infectados por 100 mil 
habitantes. Os números registrados apontam o Brasil 
como o segundo lugar do mundo com maior incidência 
da doença, só ficando atrás da Índia.

Atenção aos sintomas
A hanseníase é transmitida, principalmente, pelas 
vias aéreas superiores por meio do contato próximo 
e prolongado com uma pessoa doente sem trata-
mento. Por se tratar de uma doença que apresenta 
longo período de incubação (em média entre 2 e 
7 anos, podendo chegar a 10 anos), o diagnóstico 
pode tornar-se tardio.

Por isso, é fundamental ficar atento aos primeiros sinais que podem indicar a infecção, tais como:

Se notar algum desses sintomas, procure um médico 
para fazer exames clínicos e epidemiológicos e obter 
um diagnóstico correto. Se a doença for, de fato, iden-
tificada, pessoas próximas ao paciente também preci-
sarão ser examinadas.

A hanseníase tem cura e seu tratamento gratuito é 
realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os pa-
cientes tomam medicamentos seguros e eficazes, reco-
mendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 
e são constantemente acompanhados por profissionais 
de saúde. Já no início do tratamento, a doença deixa 
de ser transmissível.

Saiba mais
Quer obter mais esclarecimentos sobre a hanseníase? 
Ligue para o Telehansen: 0800 026 2001. O serviço 
telefônico, oferecido pelo MORHAN (entidade sem fins 
lucrativos com atividades voltadas para a conscientiza-
ção e a eliminação da hanseníase), funciona de segun-
da a sexta-feira, das 8h30 às 17h. 

Para conscientizar a população sobre os cuidados com a 
hanseníase, o Ministério da Saúde publicou recentemente 
um vídeo sobre a doença. Confira no YouTube: https://www.
youtube.com/watc?time_continue=3&v=Qm2JNLsIJbo

Manchas esbranquiçadas, 
avermelhadas ou amarronzadas 

em qualquer parte do corpo.

Redução ou perda da 
sensibilidade ao calor e ao frio,

à dor e ao tato.

Áreas com diminuição
dos pelos e do suor.

Caroços e inchaços no corpo.

Redução da força muscular. 
Dor e sensação de choque, fisgadas 
e agulhadas ao longo dos nervos dos 

braços, mãos, pernas e pés.
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LIVRO

O Livro de Jô: 
Uma autobiografia
desautorizada

Editora: Cia das Letras
Escritor, ator, comediante e apresentador... neste 
primeiro volume da sua autobiografia, Jô Soares 
compartilha sua história, lugares, fatos e pessoas 
marcantes da sua juventude, reconstituindo seus 
primeiros passos no mundo dos espetáculos, nas 
décadas de 1950 e 1960. Neste Volume 1 de 
sua biografia, Jô nos apresenta desde sua infân-
cia no Copacabana Palace até o estrelato, do seu 
nascimento aos 30 anos de idade.
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AGENDA CULTURAL

A equipe da Revista da AMBEP preparou uma seleção de atrações
e livros para aquele final de tarde relaxante ou para o próximo feriadão.
Escolha uma das opções e divirta-se.

O prazer de ler um bom livro, ir ao cinema ou ao teatro

LIVRO

Sapiens - Uma breve história
da humanidade

Editora: Harper
Segundo o jornal britânico ‘The Guardian’, a obra 
escrita por Yuval Noah Harari é leitura de um fô-
lego só. Yuval aborda a história da humanidade, 
desde seu surgimento até o presente, sempre 
procurando relacionar fatos históricos com ques-
tões atuais. Yuval Noah Harari é professor do de-
partamento de História da Universidade Hebraica 
de Jerusalém e especialista em história mundial.

LIVRO

A revolução dos bichos

Editora: Cia das Letras
Clássico da literatura mundial, a obra foi escrita 
e publicada em plena Segunda Guerra Mundial, 
em 1945, e faz uma sátira à ditadura stalinista, 
com claras referências a personagens reais como 
Stálin e Trotsky. Lançado há mais de 60 anos, o 
livro de George Orwell volta às listas dos mais 
vendidos por narrar uma fábula que vai muito 
além do contexto histórico ao relatar ações hu-
manas com ensinamento de cunho moral.

ESPETÁCULO

O Topo da Montanha

Taís Araújo e Lázaro Ramos seguem em cartaz 
com o espetáculo, já visto por cerca de 100 mil 
pessoas desde sua estreia, em outubro de 2015, 
em São Paulo. A produção passou por 11 esta-
dos brasileiros e fará temporada no Theatro Net 
Rio, de 16 de março a 29 de abril. A encenação 
faz alusão ao último grande discurso de Martin 
Luther King, interpretado por Lázaro Ramos. Mais 
informações e ingressos pelo site http://www.the-
atronetrio.com.br

FILME 

Jogador nº1

Futuros distópicos têm sido temas recorrentes 
em diversas produções cinematográficas e lite-
rárias, como Jogos Vorazes, Carbono Alterado 
e Blade Runner 2049. E é este o cenário de 
‘Jogador nº 1’. Baseado em livro homônimo, o 
longa-metragem, dirigido por Steven Spielberg, 
revela a trajetória do jovem Wade Watts, um ás 
dos jogos virtuais, dedicado a descobrir a cha-
ve de um quebra-cabeça no jogo de realidade 
virtual Oasis. 
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PASSATEMPO

Einstein formulou este teste no século passado e disse que 98% das pessoas no mundo não poderiam solucioná-lo. 
Será que você é capaz? Preste atenção na pergunta, em seguida, leia todas as 15 dicas que são dadas para o desafio.  
Por ser de solução demorada, recomendamos que anote tudo e tenha paciência para achar a resposta.

Verifique a resposta abaixo e confira 
se você faz parte dos 2% que podem  
resolver a questão. Boa sorte!

Respostas:
Casa amarela: água, Dunhill, gato, norueguês
Casa azul: chá, Blend’s, cavalos, dinamarquês.
Casa vermelha: leite, Pallmall, pássaros, inglês.
Casa verde: café, Prince, peixe, alemão.
Casa branca: cerveja, Bluemaster, cachorros, sueco.

 Raciocínio matemático
A decisão do eletricista

Um eletricista ao comprar cabos elétricos verificou em uma 
loja que o preço do metro do cabo que lhe atendia era de

R$ 1,30 o metro. 
Na loja havia um rolo incompleto ao preço de R$ 40.  

Ele contou o número de voltas do fio no rolo que
era de 40 voltas.

O diâmetro médio dessas voltas era de 30 centímetros (0,30m). 
Fez os cálculos e, como o rolo tinha o preço mais vantajoso 

que a compra por metro, adquiriu o rolo incompleto.

Quantos metros tinha o rolo incompleto e 
por quanto foi adquirido o metro?

Resposta: 37,68 metros e o custo de R$ 1,06.

Diferença entre números/
Solução

Na Revista da AMBEP 35, apresentamos um desafio de 
raciocínio aritmético sobre números. Confira abaixo se você 

chegou à resposta correta: 
 

A diferença entre dois números é 120. O quociente da 
divisão do maior pelo menor é 6. Quais são os números? 

Os números são: A o menor e (A + 120) o maior

(A + 120) : A = 6    

Dividindo A por A e 120 por A, temos: 

 1 + (120 : A) =  6

(120 : A) = 6  - 1 

(120 : A) = 5

A =  (120 : 5)

 A = 24 (número menor)

120 + 24 = 144 é o número maior
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• Há cinco casas de 5 diferentes cores.
• Em cada casa mora uma pessoa de 

uma diferente nacionalidade.
• Esses cinco proprietários que bebem 

diferentes bebidas, fumam diferentes 
tipos de cigarro e têm um certo animal 
de estimação.

• Nenhum deles tem o mesmo animal, 
fumam o mesmo cigarro ou bebem a 
mesma bebida.

Pergunta-se: Qual deles tem um PEIXE, 
qual sua bebida, que cigarro fuma e em 
que casa mora?

Dicas para a solução:

1 - O inglês vive na casa vermelha.
2 - O sueco tem cachorros como animais de estimação.
3 - O dinamarquês bebe chá.
4 - A casa verde fica à esquerda da casa branca.
5 - O dono da casa verde bebe café.
6 - A pessoa que fuma Pall Mall cria pássaros.
7 - O dono da casa amarela fuma Dunhill.
8 - O homem que vive na casa do centro bebe leite.
9 - O norueguês vive na primeira casa.

10 - O homem que fuma Blend’s vive ao lado do que tem gatos.
11 - O homem que cria cavalos vive ao lado do que fuma Dunhill.
12 - O homem que fuma Bluemaster bebe cerveja.
13 - O alemão fuma Prince.
14 - O norueguês vive ao lado da casa azul.
15 - O homem que fuma Blend’s é vizinho do que bebe água.

Desafio de Einstein
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AMBEP Alagoinhas (BA)
Av. Severino Vieira, 407 
Centro - Alagoinhas CEP: 48005-460
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, 1365, 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.1501,1502,1504,1509 e 1510 
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) 2759-0856/3377-2065 
- ramal7672065
 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, sls. 505 e 506 
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: 11600-000 – 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. 2003 
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: 29.930-045
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 assistência 
médica, 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 


