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REVISTA DA

Ação Civil
Pública
Entenda mais o 
processo que a AMBEP 
move pela revisão do 
equacionamento
da Petros



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 
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EDITORIAL

Equacionamento: quanto mais informação, melhor
Desde que a Petros anunciou, em 2015, seu déficit bilio-
nário e a necessidade de um plano de equacionamento 
para cobri-lo, a AMBEP vem acompanhando o assunto de 
perto. Afinal, qualquer mudança na Fundação que afete os 
benefícios de seus participantes interessa aos ambepianos.

Como uma das missões da Associação é exatamente 
defender os interesses de seus participantes, a AMBEP 
contratou um escritório de advocacia para orientar e 
agir em favor dos seus associados. A principal iniciati-
va foi a decisão de entrar com uma Ação Civil Pública 
que busca a revisão do plano de equacionamento. 

E, na matéria de capa desta edição, trazemos para 
você, leitor, mais informações sobre o assunto. 

Aproveitamos a visita de diretores da AMBEP aos pro-
fissionais do escritório Santoro Advogados, que é res-
ponsável pela Ação Civil Pública para tirar dúvidas e 
explicar melhor alguns temas como liminar, valor da 
causa, sucumbência e competência da causa.

Além disso, você também vai ler tudo sobre as Eleições 
da AMBEP 2018 e as mudanças na tabela da AMS. 
E vai conhecer ainda a história de Vitor Dias Tavares 
que, aos 81 anos, joga futebol society para manter o 
corpo e a mente saudáveis.

Aproveite a leitura!

A Diretoria
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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, 
Edgard Cravo, Camilla Rua e Leticia Mota * Diretor responsável: Julio Guedes da Conceição * Apoio editorial: Cristina Souto e Jonathan Fonseca * Revisão: Lourdes Pereira  * Direção de 
arte: Gina Mesquita * Impressão: Edigráfica *Tiragem: 37 mil *As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores.
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MAPA DA AMBEP

20 anos de Mossoró: aproximação com o 
público é a estratégia para o crescimento 
O posto da AMBEP em Mossoró, no Rio Grande do Norte, 
possui cerca de 100 sócios e 2.400 dependentes. Criada 
em abril de 1998, a unidade vem crescendo ao longo dos 
últimos anos e segue firme na missão de conquistar mais 
associados. O representante Valmir Castro realiza um tra-
balho contínuo ao lado da funcionária Viviane Fernandes 
para conscientizar os empregados da ativa da Petrobras 
sobre as vantagens de ser associado.

Além dos tradicionais serviços oferecidos pela AMBEP, 
Valmir conta que também investe em ações de divul-
gação, palestras na área petrolífera do Rio Grande do 
Norte e em eventos de integração para os associados.
 
“Fazemos divulgações por meio dos informativos trimes-
trais, convidamos as pessoas para conhecer a AMBEP e 
os benefícios de ser associado. Acredito que esse traba-
lho tem que ser feito pessoalmente. Temos que ir para o 
campo e nos aproximar das pessoas da ativa, contar a 
história da Associação e ajudá-la a prosperar, trazendo 
mais participantes para o nosso quadro”, diz. 

Duas décadas de
desafios e conquistas

Valmir ressalta que esses 20 anos foram 
repletos de desafios, dificuldades e con-

quistas. Para ele, o trabalho em con-
junto é essencial para o crescimen-

to da AMBEP no país. “Acredito 
que a união faz a força e 

todos nós estamos lutan-
do por uma mesma 

causa. Precisamos 
seguir firmes e 

unidos em prol de um bem maior, que é o crescimento 
e manutenção da nossa Associação. Sempre teremos 
desafios e almejamos uma AMBEP bem-sucedida para 
que continue cumprindo seu papel de lutar pelos direi-
tos dos participantes”, destaca.

O representante, que está no posto desde a sua cria-
ção, recorda com carinho de como tudo começou. “Em 
1998, por volta das 18h30, recebi uma ligação. Era o 
presidente da época, Marcus Túlio Roberto de Melo, 
propondo a criação do posto de Mossoró. Achei a ideia 
incrível e me coloquei à disposição para ajudar no que 
fosse preciso. E hoje estamos aqui”, lembra. 

Para comemorar os 20 anos de fundação do Posto, será 
realizada uma festa no fim deste ano. A ideia é organi-
zar um jantar dançante, com muita música, animação e 
comida de qualidade para os sócios e seus familiares. O 
local e a data ainda estão sendo definidos, mas serão di-
vulgados com antecedência para o público da região.

Um pouco mais sobre Mossoró

Mossoró fica no interior do Rio Grande do Norte, a mais 
ou menos 290 quilômetros de Natal. Conhecido pela 

tradicional festa junina, o município também é famo-
so pelas altas temperaturas e por ser uma região 

produtora de sal. A cidade tem a maior indús-
tria de petróleo em terra no Brasil e, segun-
do dados do IBGE, possui cerca de 295 mil 

habitantes. Alguns pontos turísticos famosos de 
Mossoró são a Catedral de Santa Luzia, o Mercado 

central, o Museu do petróleo e a Estação das Artes.
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Estação das Artes

Viviane Fernandes e Valmir Castro trabalham pela 
conscientização dos ativos em se associar à AMBEP
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Futebol para 
manter a mente e o 
corpo saudáveis
O aposentado Vitor Dias Tavares, de Belém, entrou 
para a Petrobras em 1959 e ficou na empresa até 
1990. Durante esse período, construiu uma carreira 
de sucesso, fez grandes amigos e constituiu uma boni-
ta família. Pai de cinco filhos, ele é casado há 54 anos 
com Odeuzina Tavares e tem nove netos. Aos 81 anos, 
o paraense tem uma vida ativa, que inclui a prática 
constante de futebol society para se manter saudável.

Fã de esportes, Vitor é torcedor do Paysandu e jogador 
de futebol society no time da AMBEP Belém. A ativida-
de, indicada para idosos por exigir menos esforço físico, 
conta com equipes de cinco jogadores cada, e é pratica-
da em campo de grama sintética. O aposentado conta 
que o grupo se reúne com frequência para as partidas e 
participa de competições promovidas na cidade. 

“Costumo jogar toda terça e quinta-feira, das 8h às 
10h. Antes de me aposentar, eu já jogava com o time 
de futebol da Petrobras. Para mim, jogar futebol é um 
momento de alegria e descontração. Ideal para relaxar 
a mente”, comenta.

Vítor sabe que exercício físico é importante em todas as 
idades porque contribui para a melhora da saúde, da 
qualidade de vida e do bem-estar, inclusive para pessoas 
mais velhas. Ele lembra que, depois dos 60 anos, o cor-
po humano pode perder algumas capacidades motoras, 
como flexibilidade, equilíbrio e força. 

“Acredito que a atividade física é essencial para promo-
ver um envelhecimento saudável. E minha saúde está 

ótima, aos 81 anos, 
muito por conta da prá-
tica do futebol. Não uso re-
médio para nada, estou há dois 
anos sem precisar ir ao médico e 
também não sinto dores. Minha ali-
mentação é composta por coisas sim-
ples, como arroz, feijão, carne e legumes”, 
complementa. 

Viajar também diverte
Nos fins de semana, Vitor Tavares gosta de dirigir pelo 
Balneário para curtir momentos de descanso com a fa-
mília. Embora esteja aposentado há muito tempo, ele 
faz questão de manter contato com amigos da época 
da ativa. “Tenho uma reunião toda quarta-feira com os 
antigos colegas da Petrobras. Nos encontramos para 
conversar, rir, contar histórias. Eu gosto bastante de 
manter esse contato”, diz. 

Vitor, que faz parte da AMBEP desde a década de 
90, usa frequentemente os serviços oferecidos pela 
Associação. Para ele, o trabalho desen-
volvido em prol dos sócios é muito re-
levante. “Torço para que a AMBEP 
continue crescendo, conquistando 
mais espaço e proporcionando 
ainda mais coisas boas para 
os aposentados e para o 
pessoal da ativa”, fi-
naliza o veterano 
jogador. 

Vitor Dias Tavares

GENTE NOSSA

Apoio total ao esporte

O futebol society da AMBEP Belém é coordenado pelos 
ambepianos Vitor Tavares, José Rodrigues Viana, Nilson 
Viana Rodrigues, Raimundo Silva, Jaime Lima e Abelardo 
Couto. Realizada há 28 anos, a atividade recebe todo o 
apoio do representante-procurador Emidio Rebelo Filho, 
tanto na manutenção da prática esportiva para os asso-
ciados quanto na realização dos jogos.
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FIQUE POR DENTRO

Agosto será um mês importante para a AMBEP. Entre 
os dias 2 e 22, você, ambepiano, poderá exercer a sua 
cidadania e participar das Eleições 2018. A votação 
acontecerá exclusivamente por correspondência pos-
tal e irá eleger a nova diretoria da Associação, além 
dos membros titulares e suplentes dos Conselhos 
Fiscal e Deliberativo.

O processo eleitoral deste ano conta com uma novi-
dade: o número de membros da diretoria foi reduzido 
de seis para quatro. Nesta eleição serão escolhidos 
o presidente e três diretores. Todos os eleitos cum-
prirão mandatos de quatro anos para o exercício 
2019-2022. 

Todos os participantes da AMBEP, associados há seis 
meses e em pleno gozo de seus direitos, estão convi-
dados a participar deste Processo Eleitoral de 2018, 
que será conduzido pela Comissão Eleitoral, compos-
ta por Roberto Alvim Pinheiro (presidente), Serafim 
Pereira Rezende e Jaci Batista Bento. A apuração será 
realizada na Sede da AMBEP, no Rio de Janeiro, de 
5 a 13 de setembro e a posse acontecerá em 4 de 
janeiro de 2019.

Passo a passo
Os associados receberão, pelos Correios, o ‘kit de vota-
ção’ contendo três cédulas com cores diferentes: uma 
para a Diretoria, uma para o Conselho Deliberativo e 
uma para o Conselho Fiscal. Depois de escolher seus 
candidatos, o participante as colocará dentro do en-
velope porta-cédulas e enviará o envelope carta-res-
posta, que já tem o porte pago pelos Correios, até 22 
de agosto. 

Processo em andamento
Confira o calendário das Eleições da AMBEP 2018. Fique 
atento às datas e participe. Seu voto é muito importante!

• Início das inscrições de candidatos junto ao respectivo 
Colégio Eleitoral – 18 de maio

• Término do prazo para inscrições de candidatos
 (até as 17 horas) –  4 de junho 

• Remessa pelos Colégios Eleitorais à Comissão Eleitoral 
dos pedidos de registro de candidatos – até 11 de junho

• Divulgação, pela Comissão Eleitoral, dos candidatos 
inscritos, no site da AMBEP e nos informativos dos 
respectivos Colégios Eleitorais restritos – até 26 de junho

• Apresentação de pedidos de impugnação de 
candidatura – 9 de julho

• Divulgação, pela Comissão Eleitoral, das candidaturas 
aprovadas e da impugnação de candidatura(s) 
acatada(s) pela Comissão Eleitoral – 18 de julho

• Remessa aos sócios-eleitores do ‘Kit de votação’ 
 –  2 de agosto

• Início da votação – 2 de agosto

• Término da votação – 22 de agosto

• Apuração das eleições pelas Mesas Eleitorais
 – até 13 de setembro 

• Encaminhamento à Comissão Eleitoral, pelas Mesas 
Eleitorais, dos mapas de apuração de votos e relatórios 
dos trabalhos – até 18 de setembro 

• Consolidação, pela Comissão Eleitoral, dos resultados 
apurados pelas Mesas Eleitorais e seu encaminhamento 
ao presidente do Conselho Deliberativo./ Convocação de  
Assembleia Geral Ordinária (AGO) – até 28 de setembro

• Reunião do Conselho Deliberativo para apreciação dos 
resultados das eleições e seu encaminhamento à AGO - 
16 de outubro

• Assembleia Geral Ordinária para homologação dos 
resultados e proclamação dos eleitos – 18 de outubro

• Divulgação dos eleitos pela Revista da AMBEP e outros 
meios de comunicação - 22 de outubro

• Cerimônia de posse dos eleitos – 4 de janeiro de 2019

Eleições da 
AMBEP 2018
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FIQUE POR DENTRO

AMBEP acompanha de perto 
tramitação do PL 8.821/2017
Seguindo sua missão de defender os interesses de seus 
associados, a diretoria da AMBEP esteve na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, no dia 18 de abril, para acompa-
nhar o andamento do Projeto de Lei 8821/2017. Na vi-
sita ao gabinete do deputado federal Efraim Morais Filho 
(DEM) estavam presentes o vice-presidente Julio Guedes da 
Conceição e o diretor Financeiro Mário Luiz Patrício Pereira, 
acompanhados de Sérgio Salgado e Velocino Tonietto.

Esse Projeto de Lei prevê a alteração da Lei 9.532, de 
10 de dezembro de 1997, aumentando o limite da de-
dução no cálculo do IRPF das contribuições destinadas 
ao equacionamento do Déficit dos Fundos de Pensão. 
Se for aprovado, o PL permitirá que as contribuições 
adicionais, ocasionadas pelo equacionamento de resul-
tados deficitários de Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar, como a Petros, não sejam submetidas 
ao limite de 12% da renda bruta anual tributável da 
declaração do Imposto de Renda medida. Dessa forma, 
não caberá aos participantes o pagamento do imposto 
referente às parcelas do equacionamento.

Vale ressaltar que a proposta legislativa não cria, em hi-
pótese alguma, qualquer tipo de isenção ou imunidade 
tributária. Ela permite, apenas, que não haja incidência 
do Imposto de Renda sobre as contribuições adicionais 
de equacionamento dos fundos de pensão.

A aprovação desse Projeto de Lei é importante para 
os ambepianos que, desde março, estão pagando 
contribuições mensais à Petros por conta do déficit 
da Fundação. Por isso, a AMBEP apoia a iniciati-
va, de autoria do deputado federal, Sérgio Souza, 
também Relator da CPI dos Fundos de Pensão, e 
está acompanhando de perto a sua tramitação na 
Câmara dos Deputados. 

Associação realiza 31º Encontro de Representantes
Entre os dias 26 e 29 de março, na sede da AMBEP, no Rio de Janeiro, aconteceu a 31ª edição do Encontro de 
Representantes. O evento, que visa promover a integração da Diretoria da Associação com seus representantes regio-
nais, foi um sucesso e contou com uma programação diversificada que discutiu temas importantes para os ambepianos.

Durante os quatro dias, os participantes puderam assistir a palestras sobre assuntos de grande interesse como a Ação Civil 
Pública impetrada pela AMBEP sobre o equacionamento; a Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS) da Petrobras; 
e a AMBEP TurSeguros. O pecúlio e a pensão oferecidos pela Petros também foram tema de palestra com especialistas 
da Fundação, bem como o Plano de Equacionamento que também foi apresentado pelo presidente Walter Mendes. 

Da esq. para a dir.: Mario Luiz Patrício, diretor-financeiro da 
AMBEP; Efraim Morais Filho, deputado federal; os associados 
Velocino Tonietto e Sérgio Salgado; e Julio Guedes da Conceição, 
vice-presidente da AMBEP.

Evento reuniu Representantes da AMBEP
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Balanço da AMBEP
em 31/12/2017
A Assembleia Geral Ordinária da AMBEP aprovou o Balanço Patrimonial 
e as Demonstrações Contábeis da Associação no Exercício 2017, após o parecer 
favorável da Audipec (auditoria externa) e a aprovação do Conselho Fiscal.  
Confira os números do ano passado em comparação com os do Exercício 2016.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017 (EM R$)

ATIVO 2017 2016

CIRCULANTE 12.232.949,00 8.845.138,30

Disponibilidade 11.957.298,69 8.562.243,18

Caixas 5.881,07 4.253,11

Bancos c/ Movimento 24.289,69 14.027,60

Títulos de Liquidez Imediata 11.927.127,93 8.543.962,47

Créditos 150.483,84 141.613,13

Mensalidade de Associados a Receber 69.913,20 72.721,16

Férias a Empregados 62.886,76 46.533,37

Débito de Terceiros 12.017,58 9.447,08

Salário Maternidade a Recuperar - S.J.C 736,83 0,00

AMBEP TurSeguros S/A 4.929,47 12.911,52

Estoque de Mercadorias 7.402,43 7.348,00

Mercadorias para Revenda (Cantina-Cedis) 7.402,43 7.348,00

Despesas Antecipadas 117.764,04 133.933,99

Prêmios de Seguros 2.191,23 1.174,74

Despesas Antecipadas 115.572,81 132.759,25

NÃO CIRCULANTE 28.639.487,35 28.755.610,38

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 10.386.536,18 9.908.580,79

Títulos e Valores Mobiliários 10.367.506,49 9.873.969,73

Conta caução 19.029,69 34.611,06

PERMANENTE 18.252.951,17 18.847.029,59

Investimentos e Título 400.001,00 400.001,00

Imobilizados 22.416.562,90 22.263.068,35

(-)Depreciação/ Amortizações Acumuladas -4.563.612,73 -3.816.039,76

TOTAL DO ATIVO - - - - - - > 40.872.436,35 37.600.748,68
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Parecer do Conselho 
Fiscal – Ata nº 333
Ao sexto dia do mês de março de 
2018, às 14 horas, reuniram-se 
os membros do Conselho Fiscal 
da AMBEP – com a ausência 
do conselheiro Edyr Pinheiro da 
Fonseca por motivo de doença 
– para exame: do balanço de 
dezembro/2017; do balanço 
2017/2016; do resumo dos 
acompanhamentos orçamentários; 
do gráfico da demonstração da 
despesa/receita de dezembro de 
2017 e demais peças. 
Após a apresentação e verificação 
do Parecer da Auditoria da 
Empresa Audipec, representada 
pelo auditor Sr. Ernesto Patrício 
Giráldez (CRC-RJ n° 53076); 
embasados na documentação 
apresentada e na opinião do 
auditor, os conselheiros opinam 
favoravelmente à aprovação do 
balanço de dezembro; do balanço 
2017/2016 e demais peças. 
Foi ressaltado o crescimento do 
número de sócios entre findos 
2016/2017, influenciando, 
diretamente,  o aumento da receita se 
comparada ao mesmo período do ano 
anterior, gerando, consequentemente, 
o superávit obtido.  
Assinam o documento:
Célia Regina Carvalho de Souza e 
Marcílio Mesquita Alves
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017 (EM R$)
PASSIVO                                                      2017 2016

PASSIVO CIRCULANTE 961.575,65 577.123,59

Obrigações 530.217,17 396.194,72

Fornecedores 530.217,17 396.194,72

Débitos Fiscais 37.648,09 31.404,95

Impostos Federais a Recolher 34.664,51 27.686,78

ISS a Recolher 2.983,58 3.532,12

ICMS a Recolher (Cantina-Cedis) 0,00 186,05

Débitos Trabalhistas/Previdenciário/Outros 393.710,39 149.523,92

INSS a Recolher 111.696,57 113.051,08

FGTS a Recolher 32.060,68 31.229,67

PIS s/Fl.pgto. a Recolher 5.291,29 5.138,82

Contrib. Sindical a Recolher 21,66 104,35

Débito c/Terceiros 149,60 0,00

Provisão p/Férias 244.490,59 0,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 36.909.876,62 35.278.161,11

PATRIMÔNIO SOCIAL 36.909.876,62 35.278.161,11

PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO 37.023.625,09 35.206.800,38

Patrimônio Social Acumulado 37.023.625,09 35.206.800,38

Ajustes de Exercícios Anteriores -113.748,47 71.360,73

Superávit do Exercício 3.000.984,08 1.745.463,98

TOTAL DO PASSIVO - - - - - -> 40.872.436,35 37.600.748,68

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 2017/2016 (EM R$)

RECEITAS EM 2017 2016

RECEITAS 21.862.071,46 19.470.434,90

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES 20.102.902,42 17.083.413,81

Receitas de Contribuições 20.102.902,42 17.083.413,81

RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS 1.172.871,80 1.849.971,93

Receitas Financeiras 1.525.939,22 2.374.515,88

Descontos Obtidos 739,90 60,16

(-) IR s/aplic. Finan. -353.807,32 -524.604,11

Receitas Operacionais e não Operacionais 586.297,24 537.049,16

Receitas Eventuais/Taxas 520.584,14 479.787,91

Rec. Culturais/Aluguéis/Dormitórios 25.499,60 26.521,90

Venda Bruta(Cantina) 35.896,60 30.689,35

Vendas do Ativo Imobilizado 4.316,90 50,00

DESPESAS 18.861.087,38 17.724.970,92

Administrativa e Gerais 14.003.852,20 13.163.119,73

Patrimoniais 953.489,28 930.014,22

Financeiras 34.884,22 42.062,24

Eventuais 78.649,07 138.233,29

Sociais/Benefícios 3.790.212,61 3.451.541,44

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 3.000.984,08 1.745.463,98

Omar Cardoso Valle
Presidente

Julio Guedes da Conceição
Vice-presidente

Mário Luiz Patrício Pereira
Diretor Financeiro

Walter Villela Vieira
Diretor/Social/Benefício

Rodrigo Octavio M. de Britto
Diretor de Patrimônio

Pedro da Cunha Carvalho
Diretor Administrativo

Pedro Paulo da Rocha Passos
Contador CRC RJ 070431/8
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O déficit da Petros em 2015 e o desenrolar do seu plano 
de equacionamento são assuntos que a AMBEP vem 
acompanhando de perto. Afinal, o pagamento de con-
tribuições extraordinárias do plano de benefícios PPSP 
afeta diretamente os nossos associados.

Como uma das missões da Associação é defender os 
interesses de seus participantes, a AMBEP contratou 
um escritório de advocacia para orientar e agir em favor 
dos ambepianos. A principal iniciativa foi a decisão de 
entrar com uma Ação Civil Pública que busca a revisão 
do plano de equacionamento. 

Também foi impetrada uma ação liminar que visa a 
suspensão das cobranças extraordinárias, que tiveram 
início em março, enquanto o mérito da ação principal 
não é julgado. O pedido foi indeferido na 4ª Vara Federal 
Cível de Brasília e a AMBEP segue aguardando a de-
cisão judicial do recurso que foi registrado com o nº 
1005320-19.2018.4.01.0000 e você pode acompa-
nhar o andamento em nosso site www.ambep.org.br.

Para dar ainda mais transparência ao processo, a Diretoria 
da AMBEP esteve em Brasília, no dia 18 de abril, visitando 
o escritório da Santoro Advogados. Na ocasião, o vice-pre-
sidente, Julio Guedes da Conceição; o diretor Financeiro, 
Mário Luiz Patrício Pereira e os associados Sérgio Salgado 
e Velocino Tonietto esclareceram, com a equipe de advoga-
dos, dúvidas sobre pontos importantes que você lê a seguir:

O que há de diferente entre a ação da AMBEP e as 
outras impetradas pelo país?
O que as diferencia é o objetivo, que é identificar as 
circunstâncias e atribuir responsabilidades às diversas 
pessoas envolvidas na realização de investimentos da 
Petros e que culminaram no déficit e na consequente 
aprovação do plano de equacionamento. Entendemos 
que essa responsabilidade não pode ser atribuída aos 
participantes e assistidos porque são fruto de gestão 
temerária – quando não fraudulenta – ou de política 
de recursos humanos da patrocinadora. Ou seja, nossa 
ação é mais abrangente e visa contestar as premissas 
financeiras que originaram o déficit e não os critérios 
utilizados na elaboração do plano de equacionamento.

Por que a liminar de suspensão da cobrança não foi 
deferida?
O pedido de liminar pretende que se interrompa, até 
o julgamento final da ação, a cobrança de contribui-
ções extraordinárias dos participantes e assistidos, 
não da patrocinadora, impedindo que sejam cobrados 
dos associados verbas que não são por eles devidas. 
Contudo, em uma análise bastante superficial, o juízo 
da 4ª Vara Federal indeferiu a liminar sob o único fun-
damento de que a matéria seria complexa. Por isso, in-
terpusemos recurso de agravo de instrumento no TRF 
da 1ª Região, mas que ainda não foi apreciado pelo 
desembargador relator. Não existe um prazo para esse 
julgamento. Mas, independentemente do andamento 

Equacionamento da Petros:
a AMBEP segue na sua defesa
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desse pedido, a ação principal segue seu trâmite e os 
próximos passos se darão no sentido de citar os réus 
para que apresentem suas respectivas respostas.

Por que nossa ação tem competência federal?
A ação da AMBEP foi apresentada na Justiça Federal 
para que seus resultados venham a alcançar os que 
dela participam em todo o território nacional. Se a ação 
civil tivesse apenas Petros e Petrobras como réus, ela 
deveria, necessariamente, ter sido ajuizada na justiça 
estadual do Rio de Janeiro. No entanto, ela tem, por 
exemplo, a Caixa Econômica Federal (na qualidade de 
instituição administradora do Fundo de Investimento 
em Participações Sondas) como integrante do polo 
passivo da demanda, o que permitiu que a ação fosse 
ajuizada no Distrito Federal.

Com ações regionais, como aconteceu naquelas ajuizadas 
por outras entidades, qualquer decisão que fosse proferi-
da abrangeria somente quem já eram associados antes 
do ajuizamento da ação (cujos nomes constaram da lista 
inicial) e que residem na área de jurisdição do órgão jul-
gador, de acordo com entendimento recente do Supremo 
Tribunal Federal. Ou seja: apenas participantes do estado 
de origem da ação e não de todo o país, como a nossa.

Valor da causa x sucumbência
O valor da causa é determinado pela própria Justiça, de 
acordo com dispositivos legais que regem os processos, 
e não a critério dos advogados ou, tampouco, das par-
tes. Na ação civil pública ajuizada, o valor fixado, uma 
vez que, em termos gerais a discussão se refere à par-
cela do equacionamento imputada aos participantes, 
qual seja, 50% do valor do déficit equacionado.

Essa é uma Ação Civil Pública (ACP), na qual o autor 
está isento de despesas processuais, incluindo os ho-
norários de sucumbência, de acordo com o que dispõe 
o art. 18 do CPC. 

Quanto aos réus, uma vez sucumbentes, deverão arcar 
com os ônus sucumbenciais. Contudo, o valor a ser pago 
é arbitrado pelo juiz, que não necessariamente irá se vin-
cular ao valor da causa, pois esses valores devem obser-
var os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com relação ao valor dos honorários advocatícios, o 
Código de Processo Civil (CPC) fixa os limites mínimo 
e máximo de arbitramento que incidirá sobre o valor 
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não 
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado 
da causa. E, no caso de diversos autores ou diversos 
réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas 
despesas e pelos honorários, não sendo atribuído tão 
somente a uma parte, mas a todos os réus porventura 
condenados, os valores dos honorários.

A separação de massas e a existência de dois PPSPs, 
um para repactuados e outro para não repactuados, 
afetam a ação de alguma forma? 
Não, pois a ação questiona o déficit ocorrido em 31 de 
dezembro de 2015 e as causas que contribuíram para 
ele. E a separação de massas é posterior à ação, que 
foi definida em 14 de fevereiro de 2018.

Muitos ambepianos estão associados a outras entida-
des que pedem o equacionamento pelo valor mínimo, 
sem questionar a gestão temerária e eventuais desvios 
como a nossa ação. Essa participação em outras ações 
não implica na aceitação tácita de que o déficit apre-
sentado pela Petros está correto, com exceção de ter 
sido calculado pelo máximo? Isto poderia anular even-
tuais decisões favoráveis obtidas pela Associação na 
sua ação por conta destes associados?
Existem dezenas de ações com pedidos iniciais bastan-
te diversos em vários Tribunais Estaduais. As decisões 
até aqui tomadas vêm causando desconforto geral pela 
surpresa que provocaram aos não atingidos ou aos que 
acreditavam ser atingidos por decisões favoráveis e fi-
caram de fora desse resultado. Há nova interpretação 
do alcance dessas decisões e isso vem sendo obede-
cido rigorosamente pelos juízes que as decidem, bem 
como pela Petros.

A ação da AMBEP foi apresentada na Justiça Federal 
para que seus resultados alcancem os participantes 
em todo o país. Analisando a fundo a fundamenta-
ção de cada uma das ações, realmente, se verifica que 
a discussão apenas acerca dos critérios utilizados na 
elaboração do equacionamento acarretaria em uma 
aceitação tácita de que o déficit estaria correto, deven-
do apenas ser corrigidas eventuais irregularidades na 
realização do equacionamento. 

Contudo, como o associado não é o autor das ações, 
é improvável que essa interpretação seja feita no in-
tuito de excluí-lo do alcance das decisões proferidas 
na ação da AMBEP.  

E esse é mais um motivo pelo qual o escritório não 
achou viável a realização de pedido de atuação, como 
litisconsorte em outras ações.

A contribuição pela tabela progressiva como está 
sendo feita tem legalidade discutível? Esta forma de 
rateio do déficit não pode ser caracterizada como um 
confisco dos maiores benefícios em favor dos me-
nores? Pode ser questionada numa ação coletiva ou 
deveria ser feita através de ações individuais, pois 
implicará em aumento de contribuições para uns e 
redução para outros?
A estratégia utilizada pelo escritório é, inicialmente, 
impugnar as premissas financeiras que originaram o 
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déficit e não os critérios utilizados na elaboração do 
plano de equacionamento, o que a diferencia de algu-
mas das ações em que houve a concessão da liminar.

O motivo da estratégia utilizada pelo escritório é ga-
rantir uma medida não somente imediata, mas efetiva 
e, sobretudo, sustentável. Explica-se: a suspensão da 
cobrança é apenas uma medida precária (que pode ser 
revogada a qualquer tempo), de modo que, ao nosso 
ver, caso não sejam imputadas as responsabilidades 
ao final da ação aos que concorreram para a causa 
do déficit, as cobranças de seu valor total retornarão, 
ainda que utilizados critérios diferentes para sua im-
plementação. Por isso a opção de discutir premissas fi-
nanceiras e não critérios de elaboração do plano em si.

Assim, uma vez declarado pelo Judiciário que as cau-
sas do déficit não condizem com o equacionamento 
de forma igualitária (em virtude do reconhecimento da 
prática de atos ilegais e/ou negligentes dos ex-gesto-
res), os valores oriundos desses eventos, consequen-
temente, não poderão ser atribuídos aos participantes 
e assistidos, mas tão somente aqueles advindos de 
eventos conjunturais, momento no qual poderão ser 
discutidos os critérios de elaboração do plano de equa-
cionamento, caso se mantenham irregulares.

É importante destacar que a associação tem legiti-
midade, mediante autorização expressa, para pleite-
ar direitos comuns de seus associados, ainda que as 
execuções sejam feitas individualmente, considerando 
a situação específica de cada um. Ou seja, ainda que 
haja especificidades, o interesse deve ser comum. A 
associação não poderá representar associados com in-
teresses distintos, o que nos parece ocorrer na situação 
colocada acima. Nesses casos, o indicado é o ajuiza-
mento de ações plúrimas, as quais comportam grupos 
de pessoas que se encontram na mesma situação.

“A Previc no dia 16/04/2018, através de declaração 
ao Valor Econômico informa:
Previc também disse que monitora a evolução da sol-
vência e da liquidez das fundações e o volume de ju-
dicialização de equacionamentos. “Esses movimentos 
podem, eventualmente, exigir ações tempestivas da 
autarquia para garantir o funcionamento e a sustenta-
bilidade de planos de benefícios”, afirma o regulador.”

Na ação civil pública da AMBEP, com quase 20 mil 
participantes, pede-se:

“(i) se interrompa até o julgamento final da ação a im-
plementação do plano de equacionamento de déficit 
da Petros (assim como dos outros que virão, se for o 
caso, nos próximos anos, originados nos mesmos fatos 
discutidos na presente ação), isso na parcela atinente 
à cobrança de contribuições extraordinárias dos par-
ticipantes, não da patrocinadora, impedindo que se-
jam cobrados dos participantes (mediante aumento ou 
criação e cobrança de contribuições) e dos assistidos 
(mediante descontos ou criação e cobrança de contri-
buições) verbas que não são por eles devidas.”

Qual seria a viabilidade de ter uma ação judicial 
para que a Receita Federal não tribute como rendi-
mento o valor descontado a título de ‘Contribuição 
Extraordinária PPSP 2015, abatendo assim este va-
lor dos rendimentos e benefícios dos associados?
É possível ingressar em juízo pleiteando a dedução, 
nos termos em que for reconhecido pelo TRF4 e con-
firmado pelo STF. Contudo, por se tratar de direito 
individual homogêneo e nem todos os associados se 
encontrarem na mesma situação (visto que alguns são 
participantes e outros são assistidos), o ajuizamento de 
ação pela associação ficaria inviável, sendo recomendá-
vel o ajuizamento de ações individuais ou em grupos de 
pessoas que estejam na mesma situação.

Para saber mais sobre a visita a Brasília e as questões da Ação Civil Pública, acesse a matéria completa no site:
www.ambep.org.br/diretoria-da-ambep-visita-escritorio-da-santoro-advogados-em-brasilia/

MATÉRIA
DE CAPA
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OPINIÃO

Uma crise política e econômica no Brasil. Uma má ges-
tão do dinheiro público sendo descoberta a cada dia. O 
nome de uma empresa renomada e exemplo de austeri-
dade exposta negativamente na mídia. Com ela, sendo 
diretamente atingidos todos os aposentados que fizeram 
parte do grande sonho de 1946 - com o slogan “O pe-
tróleo é nosso”.  Sim, a “velha guarda” dos empregados 
da Petrobras se vê hoje tentando reerguer-se desses úl-
timos acontecimentos, onde a perplexidade e a revolta 
se alternam. O sentimento de orgulho, de ter contribuí-
do com o seu trabalho para o crescimento da empresa, 
ainda permanece vivo em seus corações.  Como se não 
bastasse, veem seus rendimentos mensais serem atin-
gidos pelo ajuste no plano PPSP da Petros. 

E aí, o que fazer? Como lidar com o sentimento de 
injustiça e impotência? São perdas financeiras signifi-
cativas e, de certa maneira, confiscadas injustamente. 
Ações judiciais são realizadas contra essas contribui-
ções extras, mas nada ainda aplaca esse pesadelo.

Como seres humanos, nos deparamos com situações 
que fogem do nosso controle. Trilhamos, muitas vezes, 
nosso caminho cumprindo uma programação que leva-
rá a uma meta determinada e segura. 

Contudo, as crises econômicas e políticas de um país, 
os desastres naturais, as perdas e mortes, os térmi-
nos de relacionamentos, podem ocorrer em nossas vi-
das sem pedir licença e acabam nos tirando do rumo.  
Nesse momento, a vida nos lembra que nada é ga-
rantido. Vivemos a vulnerabilidade de ser-no-mundo. 
Tudo é transitório e passageiro. E tudo pode mudar.  

A vida “pós-moderna” nos exige a todo instante se 
reinventar, se adaptar e mudar. Dizia o poeta Carlos 
Drummond de Andrade, que no meio do caminho ti-
nha uma pedra; tinha uma pedra no meio do caminho.

O grande diferencial é como lidamos e percebemos as 
perdas e as frustrações no decorrer de nossa trajetória 
e, ainda, obter aprendizado e ser criativo com ela. Sim, 
podemos aprender muito com as crises. 

Com certeza meu caro leitor, sua indignação é legí-
tima. Mas use sua raiva para o bem como Gandhi 
nos orientou. Segundo ele, é ela que nos dá energia 
para seguir em frente e chegar a um lugar melhor. 
Sem ela, não teríamos motivação para enfrentar os 
desafios da vida. 

Utilize sua maturidade para avaliar, com calma e lu-
cidez, os fatos da vida que você não tenha o contro-
le. Esgote todas as chances de reverter essa situação. 
Una-se aos demais colegas e recorra judicialmente até 
a última instância. Não se deixe abater facilmente. 
Tente sempre! Como se diz, a esperança é a última que 
morre. Lembre-se da mensagem de Santo Agostinho 
“a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e 
a coragem; a indignação nos ensina a não aceitar as 
coisas como estão; a coragem, a mudá-las”.  

Além disso, é viável encontrar formas de ajustamen-
tos criativos para lidar saudavelmente com o momen-
to atual e tomar decisões necessárias. Sabemos que 
muitos aposentados ajudam financeiramente seus 
filhos e netos. A partir de agora todos os familiares 
devem se unir e decidir o que pode ou não se man-
ter. Procure ajuda, caso sinta que a tristeza e a apatia 
persistem, chegando a prejudicar seu sono, sua saúde 
física e a sua alma. O sofrimento emocional é o pro-
longamento de uma tristeza que não é compreendi-
da. Converse com amigos, com seu médico e busque 
apoio emocional.  

Reconhecer a necessidade de ajuda é reconhecer o 
humano que existe em nós. Clamamos sermos cui-
dados e reconhecidos em nossa existência e em 
nossa dor. Finalizo com uma reflexão do Gabriel, o 
Pensador, que nos fala de mudança de olhar para o 
que se está vivendo. Desejo bons fluídos para a sua 
mente e seu coração.

“Muda que, quando a gente muda,
o mundo muda com a gente.

A gente muda o mundo na mudança da mente
e, quando a mente muda, a gente anda pra frente” 

*Psicóloga clínica e institucional, especialista em Gerontologia e Tanatologia. Terapeuta de Família e casal. Consteladora Familiar. Facilitadora 
do projeto da AMBEP - Ponto de Encontro há 16 anos. Clínica nos bairros da Tijuca e do Jardim Botânico RJ. Contato: 98697-3363

Quando a vida muda de rumo

Jorgete de Almeida Botelho*
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ESPAÇO 
PETROBRAS

AMS atualiza tabelas para
reequilíbrio financeiro do plano

A Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS) divul-
gou, em abril, a atualização das suas tabelas. Além 
do reajuste de 1,73%, os beneficiários passam a con-
tribuir mensalmente com um valor adicional fixo, de 
acordo com a classe de renda. As mudanças já foram 
implantadas nos contracheques do dia 25 de abril, 
quando houve alteração nos valores da rubrica 0980 
– AMS Grande Risco. 

É importante destacar que as medidas foram defini-
das no Acordo Coletivo de trabalho 2017/2019 com o 
objetivo de reestabelecer a relação de custeio da AMS 
em 70% de participação da Petrobras e 30% dos be-
neficiários para garantir a sustentabilidade do plano. 

De acordo com a AMS, o valor fixo que deverá ser 
adicionado à contribuição mensal, vai variar de R$ 4 a 
R$ 28 e será cobrado de acordo com a classe de renda
do beneficiário titular. 

Outra mudança é a cláusula 31 do ACT 2017/2019, 
que traz duas novas classes de renda no topo da tabela 
de Grande Risco. O reajuste será aplicado em todos os 
empregados terrestres do Sistema Petrobras, incluindo 
Transpetro, TBG, PBIO e Termobahia. 

Etapas dos descontos
O contracheque do mês de maio (25/5) já traz os descon-
tos retroativos de setembro de 2017 a março de 2018, 
referentes às mudanças das faixas. Além disso, em se-
tembro/2018, a tabela de Grande Risco será reajustada 
pela variação do índice geral do IPCA acumulada em 12 
meses (setembro de 2017 a agosto de 2018).

Outra medida acordada no ACT foi a criação de uma 
contribuição adicional, a ser descontada anualmente 
em novembro. Neste caso, não há desconto retroativo e 
o valor é o mesmo da contribuição regular do beneficiá-
rio, com base na tabela de Grande Risco em vigor.  

Fonte: AMS

Fonte: Agência Petrobras de Notícias

Petrobras tem
melhor resultado

trimestral dos últimos
cinco anos

A Petrobras registrou um lucro líquido de R$ 6,96 bi-
lhões no primeiro trimestre de 2018. Esse é o melhor 
resultado trimestral desde o início de 2013, quando a 
empresa havia lucrado R$ 7,69 bilhões.

“Estamos cumprindo à risca o que prometemos no 
nosso plano de negócios anunciado em 2016 e o 
resultado do primeiro trimestre mostra que as esco-
lhas têm sido acertadas e que o esforço tem valido a 
pena. Com este resultado, consolidamos a trajetória 
de recuperação da Petrobras. Nosso objetivo, e ainda 
há muito o que fazer, é chegar a dezembro com uma 
empresa que tem indicadores de segurança entre os 
melhores do nosso setor, financeiramente equilibrada 
e com sua reputação recuperada”, disse o presidente 
da Petrobras, Pedro Parente.

A principal explicação para o aumento de 56% no lucro 
líquido neste primeiro trimestre é o aumento na cotação 
internacional do petróleo, que saiu de US$ 53,8 na mé-
dia do primeiro trimestre de 2017 para US$ 66,8 neste 
ano. Além disso, a mudança também permitiu que a 
Petrobras obtivesse margens mais elevadas nas expor-
tações de petróleo e gás natural, assim como na venda 
de derivados. Por outro lado, houve redução no volume 
de vendas no Brasil (principalmente da gasolina, em 
função de maior concorrência do etanol) e queda no 
volume de petróleo exportado. 

Com o lucro líquido registrado no primeiro trimestre de 
2018, a Petrobras irá remunerar todos os seus acionistas 
no valor de R$ 0,05 por ação. A distribuição para os 
acionistas não era feita pela companhia desde 2014.
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Empréstimo poderá ser 
refinanciado em até 240 meses
Desde 17 de abril, os participantes ativos, aposen-
tados e pensionistas do Plano Petros do Sistema 
Petrobras-Repactuados (PPSP-R) e do Plano Petros do 
Sistema Petrobras-Não Repactuados (PPSP-NR), que 
estiverem contribuindo para o equacionamento do dé-
ficit acumulado até 2015, podem refinanciar seu em-
préstimo com a Fundação. É possível estender o prazo 
de pagamento para até 20 anos, o dobro do tempo 
permitido atualmente. 

Essa é mais uma medida adotada pela Petros para 
ajudar os participantes a se adaptarem à cobrança 
das contribuições extras, necessárias para o equacio-
namento. Desde março, a Petros também oferece a 
opção de suspender a cobrança das prestações dos 
empréstimos por seis meses. 

Como o refinanciamento é exclusivo para o público do 
equacionamento, não poderá ser solicitado por parti-
cipantes ativos e assistidos que tiverem a cobrança da 
contribuição extra suspensa por decisão judicial nem 
pelo grupo pré-70.

Solicitação em até 1 ano
Os participantes terão até 17 de abril de 2019 para 
solicitar o refinanciamento. Vale lembrar que só po-
dem ser refinanciados os empréstimos solicitados até 
28 de fevereiro de 2018, na modalidade “Limitado à 
Reserva”. Além disso, a medida será aplicada uma 
única vez para cada contrato. Ou seja, quem tiver sus-
pendido os pagamentos só poderá solicitar o refinan-
ciamento após o término do período de suspensão. 

Quem se interessar pelo refinanciamento pode fazer 
uma simulação dos prazos disponíveis e verificar o va-
lor da nova prestação. O novo prazo de pagamento 

ESPAÇO PETROS
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Como solicitar:

Para pedir o refinanciamento, o participante deve acessar a 
área restrita do portal www.petros.com.br, informando ma-
trícula e senha. Em seguida, deve clicar na seção ‘emprés-
timos’, depois, em ‘solicitação de empréstimo’ e em ‘condi-
ções especiais para o público do equacionamento’. 

A lista de todos os contratos de empréstimo do participante 
vai aparecer na tela. Basta selecionar o contrato, clicar em 
‘refinanciar’, simular as condições possíveis e confirmar. 

Se desejar refinanciar mais de um contrato, a operação de-
verá ser repetida.

Quem tiver esquecido matrícula e/ou senha deve ir para a 
área ‘esqueci a matrícula’ e/ou em ‘esqueci ou não tenho 
senha’. Se não possuir e-mail cadastrado na Petros, é neces-
sário entrar em contato com a Central de Relacionamento  
(0800 025 35 45), que funciona de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 19h.

varia de acordo com a idade do participante e o período 
máximo é de 240 meses. O contrato refinanciado fica 
sujeito às mesmas taxas aplicadas ao contrato original, 
ou seja, juros de 0,59% + IPCA ao mês. 

A nova prestação aparecerá no contracheque do mês 
seguinte ao pedido de refinanciamento. Para quem fi-
zer a solicitação em junho, por exemplo, verá a pres-
tação no contracheque de julho. Em alguns casos, no 
entanto, dependendo da data do pedido, a mudança 
no valor da prestação poderá ser efetuada no mesmo 
mês da solicitação. 

Fonte: Portal Petros
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SAIBA MAIS

Ter um carro zero quilômetro continua sendo o desejo 
de muitos brasileiros, principalmente os que vivem em 
grandes cidades. Mas, antes de retirar o carro da con-
cessionária ou da garagem de casa, é preciso tomar al-
gumas precauções imprescindíveis nas nossas cidades, 
como, por exemplo, ter um bom seguro automotivo.

Mas não basta apenas se dirigir a uma corretora e fazer 
a cotação. Para não ter dor de cabeça na hora de um si-
nistro é fundamental fazer as perguntas certas e oferecer 
o maior número de informações para que o corretor trace 
o seu perfil de condutor e, assim, defina qual a cobertura 
que melhor se adapta ao bolso e à sua necessidade. 

Segundo Daniele Lima, gerente comercial da AMBEP 
TurSeguros, é fundamental que o cliente ofereça o 
maior número de informações e questione sobre todas 
as coberturas contratadas para não ter surpresas na 
hora em que precisar acionar a seguradora. 

“Antes de finalizar o questionário para cotação, o clien-
te precisa nos dar informações pessoais que são funda-
mentais para que possamos traçar o perfil do condutor 
do veículo. Dados como o local onde o veículo per-
noita, se possui equipamentos de segurança no carro, 

idade e sexo de outros condutores, além das cobertu-
ras que deseja contratar é que irão determinar o valor 
do seguro”, disse. 

Atenção às coberturas
Uma questão lembrada por Daniele é que os seguros 
dos automóveis, em sua maioria, são contratados com 
a cobertura adicional de danos materiais e danos corpo-
rais contra terceiros. Ela reforça que ambas são ótimas 
opções para os segurados, pois não eleva muito a cota-
ção do seguro a ser pago pelo cliente e evita, no futuro, 
dor de cabeça em caso de sinistro contra terceiros. 

“Se o segurado hoje bate num carro que vale R$ 80 
mil e só contratou a cobertura de danos materiais no 
valor de R$ 50 mil para terceiros, caso esse carro ve-
nha a sofrer perda total (PT) ficará com defasagem de 
R$ 30 mil. Ou seja, o seguro vai pagar os R$ 50 mil, 
mas o restante caberá ao condutor. Então, vale a pena 
pagar mais um pouco para aumentar o valor da cober-
tura”, exemplificou Daniele. A gerente reforça, ainda, 
a importância de, no momento da cotação, obter infor-
mações sobre o uso da tabela FIPE para avaliar o valor 
do carro em caso de perda total, além da inclusão de 
benefícios adicionais. 

AMBEP TurSeguros:
as melhores condições para o seu automóvel
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Violência e marca dos automóveis 
impactam valor do seguro
Para a gerente comercial, atualmente, questões como 
sexo do condutor, garagem particular e histórico de si-
nistros parciais não são dados que mais encarecem um 
seguro de automóvel. Segundo Daniele, a preocupação 
das seguradoras, no momento, está em dois itens prin-
cipais: o chamado ‘CEP de risco’ do condutor e o tipo de 
veículo que será segurado.   

“O CEP de risco é o local onde o veículo pernoita. Algumas 
regiões estão apresentando índices de roubos tão elevados 
que muitas seguradoras, atualmente, não estão fazendo 
seguros novos e estão, inclusive, recusando as renovações. 
Assim como determinados modelos de automóveis, que 
estão muito visados pelos criminosos, também contribuem 
para a elevação do preço final do serviço”, afirmou. 

Para mostrar como as variantes utilizadas atualmente 
no mercado alteram os valores do seguro de um auto-
móvel, a AMBEP TurSeguros preparou três simulações 
de perfis diferentes, com quatro seguradoras distintas. 
“Nas cotações fictícias, podemos perceber que o con-
junto de questões, como região e o modelo do automó-
vel pesaram na definição dos seguros de cada perfil”, 
concluiu Daniele.

Vantagens para ambepianos

Na AMBEP TurSeguros, ativos e aposentados da 
Petrobras, bem como seus beneficiários, têm à dispo-
sição condições especiais para cotação de seguro de 
automóvel. Com uma carteira de aproximadamente 13 
mil clientes segurados em todo o território nacional, a 
corretora oferece diversos tipos de coberturas, benefícios 
e condições de pagamento para quem quer fazer um se-
guro novo. É possível obter um desconto de até 23,4%, 
graças à parceria da entidade com a SulAmérica Seguros. 

Perfil 1: Homem de 40 a 60 anos
Carro: Modelo Ônix 1.4, automático, ano 2016
Onde mora: Zona Norte 
Quando utiliza o carro: aos finais de semana
Onde guarda: estacionamento próprio

SEGURADORAS PRÊMIO

SULAMÉRICA AMBEP R$ 3.175,46 

INDIVIDUAL SULAMÉRICA R$ 4.128,04 

PORTO SEGURO R$ 4.040,30 

TOKIO MARINE R$ 5.607,97 

SEGURADORAS PRÊMIO

SULAMÉRICA AMBEP R$ 2.127,40 

INDIVIDUAL SULAMÉRICA R$ 2.913,71 

PORTO SEGURO R$ 5.208,06 

TOKIO MARINE R$ 5.116,99 

SEGURADORAS PRÊMIO

SULAMÉRICA AMBEP R$   3.327,27 

INDIVIDUAL SULAMÉRICA R$   4.561,97 

PORTO SEGURO R$   7.758,51 

TOKIO MARINE R$   8.097,44 

Perfil 2: Mulher de 40 a 60 anos
Carro: Modelo Etios Sedan 1.5, ano 2018
Onde mora: Zona Sul 
Quando utiliza o automóvel: todos os dias 
Onde guarda: na rua

Perfil 3: Jovem de 20 a 30 anos
Carro: Modelo Sandero 1.6, ano 2014
Onde mora: Zona Oeste 
Quando utiliza o automóvel: aos finais de semana
Onde guarda: na rua
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AGENDA CULTURAL

Livros para todos os gostos

Na revista da AMBEP 36, apresentamos um desafio de 
raciocínio aritmético sobre a compra de cabos.
Confira se você chegou à resposta correta.

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?

A decisão do eletricista/solução

A fórmula para calcular o perímetro da circunferência 
(medida de cada volta do rolo de cabo) é: 

2 x π (Pi, letra grega que tem o valor de 3,14)
X R (raio da circunferência).

O raio é igual à metade do diâmetro, 
portanto 0,30m : 2 = 0,15m

Calculando o perímetro da circunferência: 2 x π x R
Aplicando a fórmula acima: 

2 x 3,14 x 0,15m  =  0,942m   
                                                                

0,942m x 40 voltas =  37,68m
(quantidade de metros que havia no rolo)

R$ 40 : 37,68m =  R$ 1,06 o metro

Nesta edição, a equipe da Revista da AMBEP traz sugestões diversificadas de livros para a sua diversão.
Os temas vão de crônicas cotidianas a autobiografia, passando pela saga de um imperador e a história de Jesus. 
Escolha os que mais lhe agradam e boa leitura.

Quem diria que viver ia dar nisso

O novo livro da escritora e 
jornalista Martha Medeiros reúne 
uma coletânea de crônicas que 
misturam memórias, histórias reais 
e ficcionais. Na obra, Martha, que já 
publicou mais de 20 livros ao longo 
de sua carreira, aborda diversos 
temas com muito bom humor
e carisma.
Editora: L&PM

O bebedor de horizontes

A obra mais recente do escritor 
moçambicano Mia Couto encerra 
a trilogia histórica ‘As Areias do 
Imperador’, composta pelas obras 
‘Mulheres de Cinzas’ e ‘Sombras 
da água’, todas publicadas pela 
Companhia das Letras. No livro, 
o autor narra a saga final do 
imperador Gugunhana, grande 
governante de um império africano 
no século XIX.
Editora: Companhia das Letras

Jesus: O homem mais
amado da história

No livro Jesus: O homem mais 
amado da História, o escritor e 
jornalista Rodrigo Alvarez apresenta 
ao leitor a história de Cristo sob 
uma perspectiva mais atual. 
 obra é baseada em sua experiência 
pessoal de três anos morando em 
Jerusalém, na investigação de 
manuscritos originais e viagens por 
lugares percorridos por Jesus em 
seu tempo.
Editora: LeYa

Hippie

‘Hippie’ é o livro mais autobiográfico 
de Paulo Coelho. Sua jornada nos 
leva a reviver o sonho transformador 
da geração hippie. Ela começa 
pelos países da América do Sul, 
segue para Amsterdã e vai até o 
Nepal. Este é o vigésimo livro do 
autor, considerado o mais traduzido 
em todo o mundo.
Editora: Paralela

PASSATEMPO
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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, 1187 
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, sl. 502 
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



As Eleições da 
AMBEP estão 
chegando.
E o seu voto é 
fundamental.

Entre os dias 2 e 22 de agosto, 
você, ambepiano, tem uma 
importante missão: participar 
das eleições da AMBEP
e fortalecer ainda mais
a nossa Associação.
A votação será feita 
exclusivamente por 
correspondência postal, 
modalidade carta-resposta.

Faça a diferença.
Vote no futuro da AMBEP.

Exerça seu direito. Seu voto conta.
A AMBEP agradece.
Saiba mais: www.ambep.org.br

Todos juntos.
Todos pela

AMBEP.


