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O que esperar do novo plano?
O ano de 2019 começou com uma novidade importante para os associados da Petros: a aprovação pelo Conselho 
Deliberativo, no fim de 2018, de um novo plano de previdência, proposto pelos patrocinadores: o Petros-3.
A iniciativa, que segundo a Petros seria uma tentativa de resolver os problemas de sustentabilidade do PPSP-R e 
do PPSP-NR, pode não ser exatamente uma boa opção para os ambepianos. Mas afinal, como entender melhor 
essa novidade? Como isso pode afetar a sua vida?
 
Buscando ampliar ainda mais seu leque de informações e trazer subsídios para esclarecer as suas dúvidas e man-
tê-lo atualizado sobre o assunto, trazemos para você, leitor, uma Matéria de Capa dedicada ao PP-3.
Esperamos que ao final da leitura você consiga ter mais argumentos para discutir o assunto e definir o que acha 
do novo plano.

Boa leitura.
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A AMBEP inicia 2019 sob nova gestão. No dia 11 de 
janeiro, em cerimônia realizada no Rio de Janeiro, to-
maram posse o novo presidente, Julio Guedes da Con-
ceição, e os diretores Omar Cardoso Valle, Carlos da 
Conceição de Almeida e Mario Luiz Patrício Pereira. A 
nova diretoria ficará à frente da Associação até 2022. 

Presidida por Nival Ricardo Marinho, presidente do 
Conselho Deliberativo da AMBEP, a cerimônia de posse 
contou com a presença de associados, empregados da 
AMBEP e representantes de entidades parceiras como 
Astape-BA, Fenaspe e AMBEP TurSeguros. Na ocasião, 
também foram conduzidos aos seus cargos os membros 
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da AMBEP.

Nival destacou o excelente trabalho desempenhado 
pela Associação. “A diretoria anterior deixou um lega-
do de inestimável valor para todos nós. Apesar das 
dificuldades, a AMBEP conseguiu manter o seu quadro 
social unido e consciente da gravidade desse momento 
para os petroleiros. Esse trabalho permitiu que a As-
sociação pudesse atravessar a turbulência provocada 
pelo PED da Petros sem causar mais danos ou prejudi-
car quaisquer das suas atribuições”, afirmou. 

Ele falou, ainda, sobre o desafio dos novos gestores. “A dire-
toria que assume hoje tem uma enorme responsabilidade: 
manter os padrões atingidos pela Associação, além de agre-
gar cada vez mais todo o quadro social para que possamos 
atravessar as tempestades que ainda poderão vir e atingir 
todos os participantes do PPSP da Petros”, declarou.

Defesa do associado
Em seu discurso de posse, o presidente Julio Guedes 
da Conceição falou sobre a importância do trabalho da 
Diretoria na defesa dos direitos dos associados. “Te-
mos consciência da enorme dificuldade que afeta os 
nossos 34 mil associados, sejam eles ativos, aposen-
tados ou pensionistas, em consequência do PED. Sem 
descuidar da promoção do convívio social, precisamos 

AMBEP empossa nova diretoria

GIRO PELA AMBEP

Carlos Almeida, Julio Guedes, Omar Valle e Mario Luiz Pereira
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atuar no sentido de encontrar alternativas que mini-
mizem os impactos desse equacionamento, resultado 
de um déficit que, em grande parte, foi consequência 
dos desmandos de dirigentes nomeados pela Petro-
bras. Portanto, temos que unir esforços para reduzir, e 
muito, o comprometimento da renda diante do brutal 

desconto que vem ocor-
rendo desde março de 
2018 em nossos contra-
cheques. Esse é o cerne 
da questão. Combatê-lo 
é nosso grande objetivo”, 
ressaltou o novo presi-
dente da AMBEP.

Ex-presidente, e agora 
diretor, Omar Cardoso 
Valle fez um balanço 
da gestão que terminou 
em dezembro de 2018. 

“Nossa maior atenção nesses três anos foi aos trans-
tornos causados pelo PED, o que nos levou a contra-
tar o Escritório Santoro Advogados para protocolar a 
Ação Civil Pública e a participar como ‘litisconsorte’ 
em ação da Fenaspe e outras associações. Além disso, 
em conjunto com outras entidades, ajudamos a criar 
proposta alternativa ao PED. Paralelamente, demos 
prosseguimento às nossas atividades sociais e auxilia-
mos os associados nos processos de recadastramentos 
e nas solicitações online de reembolsos da AMS. En-
fim, trabalhamos sempre em prol de beneficiar o nosso 
associado, razão de ser da AMBEP”, explicou. 

Expectativa dos associados
“Considerando que, hoje, todos os participantes vivem 
um delicado momento de apreensão com relação ao 
futuro por conta do PED, concordo com o presidente 
Julio Guedes, que paralelamente à parte social, é pre-
ciso atuar fortemente junto com o Grupo de Trabalho 
para encontrarmos caminhos alternativos a esse Plano 
proposto. Temos certeza de que essa luta vai ter conti-
nuidade”, explicou o ambepiano Cid Rodrigues. 

Outro participante que esteve presente à posse foi Rober-
to Alvim, que aproveitou a ocasião para desejar boa sorte 
à nova diretoria. “Essa diretoria é considerada excelente 
por nós, ambepianos. Tem nossa total confiança. Acre-
dito que todos os esforços da gestão anterior para tentar 
diminuir os impactos do equacionamento na vida do as-
sociado vão ter continuidade. Afinal, os novos diretores 
são antigos conhecidos de todos nós e sabem exatamen-
te como cumprir o papel da Associação de auxiliar seus 
participantes no que for possível”, finalizou.
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Números antigos
do Pós-Vida são 
desativados
Desde o ano passado a Central de Atendimento 
do Pós-Vida e do Mais+Vida conta com novos 
números para atendimento de seus associa-
dos: 4090-1073, para capitais e regiões 
metropolitanas, e 0800 778 1073, para 
as demais regiões.

Mas fique atento, porque, como anunciado, no dia 
1º de fevereiro os antigos números: 0800 726 4935 e
4004 4935 foram desativados.

Vale lembrar que, na carteirinha da IPAM, enviada em 
2018, ainda constam os números desativados. Pedimos 
a você, associado, que a partir de fevereiro, considere 
apenas os novos números para contato.

O adeus à Vergílio Bianco
HOMENAGEM 

PÓSTUMA

FIQUE POR 
DENTRO
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O ano de 2019 começou um pouco mais triste na
AMBEP por conta do falecimento do associado
Vergilio Ruy Bianco, no dia 8 de janeiro, aos 86 anos, 
em casa, por problemas de saúde.

Natural de São Paulo, Vergílio era formado em Contabi-
lidade, Economia e Administração. Ambepiano da Uni-

dade Campinas por 28 anos, em 
2008, passou a fazer parte da 

equipe de Colaboradores 
na Associação, na Re-

presentação de Cam-
pinas, da qual foi 

um dos primei-
r o s associados.

Seu trabalho foi em defesa dos interesses dos assisti-
dos da Petros, tendo como destaque a área de orien-
tação e acompanhamento dos processos ajuizados pe-
los advogados conveniados à AMBEP, que resultaram 
em vitórias com ganhos para inúmeros aposentados e 
pensionistas.

Ele iniciou sua atuação como membro titular do Con-
selho Deliberativo da AMBEP em 2013.  Foi reeleito, 
em 2018, como suplente do cargo mas, infelizmente, 
não chegou a ser empossado.

Ingressou na Petrobras em dezembro de 1963, foi de-
mitido em outubro de 1964 – por imposição do gover-
no militar – e reconduzido à companhia em janeiro de 
1965, como contador seccional do DECOM/DISPAL.

Trabalhou em várias unidades e cargos até se aposen-
tar, em maio de 1990, como chefe da área de comer-
cialização do DECOM, junto à REPLAN.

A Diretoria da AMBEP presta solidariedade e ofere-
ce apoio à família, nesse momento tão difícil, e agra-

dece por tudo que Bianco fez por nossa Associação.
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Como
será o novo

plano da 
Petros

Adesão ao PP-3 é opcional e aberta apenas para participantes
do PPSP-R e PPSP-NR

O Conselho Deliberativo da Petros aprovou, 
no fim de 2018, a criação de um novo plano 

de previdência, proposto pelos patrocinadores. 
O Plano Petros-3 foi aprovado por 4 votos a 3. A 

proposta teve a oposição dos conselheiros eleitos pelos 
associados, e foi decidida pelo chamado voto de qualida-
de, que pertence aos patrocinadores em caso de empate.

O novo plano será aberto apenas à migração voluntá-
ria de participantes dos planos PPSP. Não há impacto 
algum sobre o Plano PP-2, que continuará a funcionar 
normalmente, sem possibilidade de migração ao PP-3.

Segundo a Petros, a proposta é uma tentativa de resol-
ver os problemas de sustentabilidade do PPSP-R e do 
PPSP-NR. Parte do problema seria o não cumprimento in-
tegral do plano de equacionamento em vigor, em função de 
liminares concedidas pela Justiça, suspendendo as contri-
buições extras. De acordo com a entidade, foram suspen-
sos cerca de 55% das contribuições dos participantes. Por 
causa disso, a contribuição equivalente dos patrocinadores 
também deixou de ser depositada, na mesma proporção.

O déficit dos planos PPSP está calculado em cerca 
de R$ 28 bilhões. O valor, no entanto, é questionado 
pelos participantes e por associações como a AMBEP, 
em função de dívidas do patrocinador com a Petros, 
da suspeita de má gestão dos investimentos em anos 
passados e de distorções nos cálculos atuariais.

Na prática
A ideia por trás do PP-3 é a criação de um plano novo, 
sem déficit, com base em reservas individuais. Mas 
como funcionará a proposta na prática? Uma das ca-
racterísticas, usada como argumento para atrair os 
participantes dos planos PPSP, é a suspensão da con-
tribuição extra de equacionamento.

É preciso destacar que, no cálculo da reserva individu-
al já será descontado o valor integral e de uma só vez 
que o participante pagaria durante o plano de equa-
cionamento em vigor, o que terá reflexos na reserva e, 
consequentemente, no valor do benefício.

Isso acontece porque o modelo do PP-3 é de Contribuição 
Definida (CD), única modalidade permitida atualmente 
para a abertura de novos planos de previdência comple-
mentar patrocinados por estatais federais. “Neste plano, o 
valor do benefício complementar é determinado somente 
no momento da sua concessão, calculado na data de apo-
sentadoria, com base no valor acumulado das contribui-
ções feitas ao plano durante o período de ativa, e da ren-
tabilidade das aplicações”, explica Vergílio Ruy Bianco*, 
membro do Conselho Deliberativo da AMBEP.

Mas há a exigência de pré-condições para que isso 
aconteça. Em primeiro lugar, antes de formalizar a 
migração, o participante deverá renunciar a qualquer 
ação judicial movida contra seus planos, incluindo 
o processo movido pela AMBEP pedindo a suspen-
são do plano de equacionamento. Se fizer parte de 
algum processo desse tipo, terá de apresentar uma 
carta de anuência de seus advogados, renunciando 
à causa, e poderá ter possíveis gastos com as custas 
do processo.

Conta individual
“Assim, num plano CD, o benefício não é definido 
antecipadamente, e as contribuições não precisam 
ser necessariamente revistas”, continua Bianco. Nes-
se modelo, o valor do benefício pago mensalmente é 
proporcional ao saldo existente na data de concessão. 
Além disso, a conta é individual, sem responsabili-
dade compartilhada com os demais participantes, 
nem com a patrocinadora.
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* Vergílio Ruy Bianco concedeu entrevista antes do seu falecimento.

CAPA
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No PPSP-R e no PPSP-NR, por sua vez, o sistema é de 
Benefício Definido (BD). Nesses planos, o valor do bene-
fício é determinado na adesão ao plano, de acordo com o 
regulamento. O patrimônio é único e dividido entre todos 
os participantes. Na modalidade BD, ajustes podem ser 
feitos nas contribuições para acumular os recursos neces-
sários para o pagamento dos benefícios. Nessa modali-
dade, todos são solidários, nos déficits ou nos superávits.

“No plano PPSP, como sabemos, o benefício complemen-
tar é estabelecido no momento da aposentadoria do par-
ticipante, tendo por base valores recebidos nos últimos 
12 meses na ativa, e, no caso de função gratificada e 
horas extras pela média dos últimos 60 meses”, expli-
cou Bianco. Desta forma, são feitas contribuições pelo 
participante ativo e pelas patrocinadoras com base nos 
salários recebidos, que variam com o passar do tempo. A 
conta é coletiva, há solidariedade entre os participantes e 
o patrocinador também é responsável em caso de déficit.

Para entrar em vigor, o PP-3 terá de ser aprovado pelo 
Conselho de Administração dos patrocinadores, pela Su-
perintendência Nacional de Previdência Complementar 
(Previc), pela Secretaria de Coordenação e Governança das 
Estatais e pelos demais patrocinadores para concordância 
expressa. Segundo a Petros, depois de receber a proposta, 
a Previc terá 60 dias úteis para se manifestar sobre a au-
torização da operação de migração e sobre as alterações 
propostas nos regulamentos dos planos de origem.

Sem previsões
Do ponto de vista da Petros, a eventual recuperação 
do déficit dos planos PPSP dependerá, em grande par-
te, da adesão dos participantes ao PP-3. A entidade, 
no entanto, não se arrisca a fazer previsões sobre o 
volume de adesões, observando que a migração é to-
talmente voluntária. 

Para o economista István Kasznar, professor da Fun-
dação Getúlio Vargas, o PP-3 não é, a rigor, “uma boa 
solução para a crise da Petros”. Segundo ele, a enti-
dade é uma instituição que, pelo seu porte, influencia 
os preços do mercado. E por isso, deveria contar com 
gestores mais capacitados para melhorar o resultado 
dos investimentos. “Ou os planos estarão sujeitos a 
sofrer perdas no futuro, com ou sem PP-3”, avalia.

Kasznar também observa que a regulamentação da 
previdência complementar precisa mudar. “É necessá-
rio permitir que os fundos de pensão otimizem seus 
rendimentos, em vez de obrigá-los a investir grandes 
volumes em aplicações de baixa renda”, conclui.

Em dezembro, antes da aprovação do PP-3 
pelo Conselho Deliberativo da Petros, o 
Grupo de Trabalho da Petrobras, compos-
to pela Federação Única dos Petroleiros e 
integrantes dos sindicatos dos petroleiros das 
unidades de São José dos Campos, litoral 
paulista, Rio de Janeiro, Alagoas/Sergipe e 
Pará/Amazonas/Maranhão/Amapá, entregou 
um plano alternativo para substituir o atual  
Plano de Equacionamento do Déficit do PPSP, 
visando eliminar o atual e os futuros déficits 
desses planos. Durante todo o ano de 2018, 
a AMBEP buscou participar do GT, mas a 
Petrobras restringiu apenas aos sindicatos. 

“São medidas que acreditamos que pode-
riam aliviar a situação difícil dos participan-
tes e ajudar a reequilibrar o PPSP”, afirma 
Epaminondas de Souza Mendes, conselhei-
ro da Petros e vice-presidente da Associação 
dos Trabalhadores Aposentados e Pensionis-
tas da Petrobras (Astape) na Bahia. 

Entre as propostas, estão a redução dos bene-
fícios em 2,5% do IPCA durante cinco anos, a 
suspensão de 50% do abono de 13º da Petros 
durante dez anos e a redução de 20% no 
valor do pecúlio morte. “Um participan-
te que paga R$ 50 de contribuição e 
R$ 50 de equacionamento por 
mês, nesse cenário, pagaria 
R$ 65 mensais de contri-
buição total”, explica 
Epaminondas.

Grupo de Trabalho
da Petrobras faz 
proposta alternativa
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Benefícios do novo plano
não são vitalícios
Os participantes que aderirem ao PP-3 não vão contar com 
uma renda vitalícia. Como o plano é no modelo de Con-
tribuição Definida (CD), o pagamento de benefícios só é 
realizado enquanto houver recursos na conta individual.

Quem migrar para o novo plano poderá optar por três 
modalidades de renda. A primeira, seria por prazo 
indeterminado, em que o benefício é proporcional ao 
valor acumulado na conta individual. Os reajustes são 
desvinculados da Petrobras, e o benefício é recalcu-
lado periodicamente, de acordo com o desempenho 
dos investimentos. 

Já no segundo modelo, por prazo determinado, o parti-
cipante recebe a renda proporcional ao valor acumula-
do na conta, por um prazo escolhido por ele, que pode 
variar de 10 a 45 anos. 

Na terceira modalidade, o associado recebe uma renda 
com base em um percentual de sua reserva matemáti-
ca. Todos os anos, a modalidade de recebimento pode-
rá ser revisada pelo participante. Em todos os casos, é 
preciso haver dinheiro na conta para a concessão e ma-
nutenção dos benefícios, como é regra em planos CD.

Para tentar maximizar os benefícios, o PP-3 prevê que 
a contrapartida do patrocinador será de 8,5% do salá-
rio do participante, valor máximo permitido pela legis-
lação previdenciária. Essa alíquota incidirá sobre toda 
a remuneração do empregado, e não apenas sobre o 
teto de contribuição do plano. O objetivo é aumentar 
o potencial de acumulação dos associados que migra-
rem para o novo plano.

O valor das contribuições ao PP-3 também poderá 
ser deduzido até o limite de 12% da renda bruta na 
declaração de Imposto de Renda de quem opta por 
entregar a declaração completa à Receita. O mesmo 
já acontece com as contribuições regulares ao PPSP, 
mas os aportes extras para o equacionamento não são 
dedutíveis do IR.

Saque parcial
Quem optar pelo PP-3 também poderá optar pelo sa-
que parcial de até 15% das reservas de benefício do 
plano. No caso dos participantes da ativa, a opção do 
saque só poderá ser exercida no momento da aposen-
tadoria. Além disso, o saldo será acrescido da parcela 
de equacionamento devida pelo patrocinador. 

Mas é preciso ficar muito atento. Quando você retira 
15% da reserva, o valor do seu benefício cairá, o que 
poderá reduzir muito a sua renda, ou fazer com que o 
recurso dure menos tempo.

De acordo com a Petros, o PP-3 também contará com 
os chamados benefícios de risco, como aposentadoria 
por invalidez, pensão por morte de ativo, auxílio-doen-
ça e pecúlio. Há restrições, no entanto.
 
“O valor do pecúlio, que era de até nove salários brutos 
passa a ser limitado a R$ 30 mil, e as pensões deixam 
de ser vitalícias, passando a depender do valor das 
contas individuais”, observa Epaminondas de Souza 
Mendes, membro do Conselho Deliberativo da Petros 
e vice-presidente da Associação dos Trabalhadores 
Aposentados e Pensionistas da Petrobras (Astape) 
na Bahia. No caso do participante assistido falecer, o 
saldo remanescente da sua conta individual ficará de 
herança para os seus beneficiários. 

Como ficam os Pré-70
Como fica a situação dos aposentados que 
pertencem ao chamado grupo dos Pré-70, 
que não fazem parte do equacionamento? 
Segundo a Petros, eles poderão migrar para 
o PP-3 ou permanecer em seus planos de 
origem (PPSP-R ou PPSP-NR) nas mesmas 
condições. Ou seja, sem pagar contribui-
ções extraordinárias de equacionamento. 
A patrocinadora continuará arcando 
com seus compromissos com 
os participantes e assistidos 
deste grupo que optarem 
por permanecer nos 
respectivos planos.

CAPA

(Leia no site www.ambep.org.br a entrevista com 
Epaminondas de Souza Mendes).
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A proposta do novo plano de Contribuição Definida 
desenhado pela Petros para ser oferecido aos partici-
pantes dos Planos Petros Sistema Petrobras finalmente 
foi oficializado em dezembro. Se, e quando, for aprova-
do pelas autoridades competentes, será oferecida aos 
participantes a possibilidade de migração para o PP-3. 
Trata-se de uma escolha impactante para todos os asso-
ciados. Por isso, antes de qualquer tomada de decisão, 
é preciso avaliar cuidadosamente os riscos envolvidos.

Pelas regras do PP-3, quem optar pelo novo plano dei-
xa de fazer contribuições extras para o equacionamen-
to em vigor. A escolha pode parecer muito atraente 
em um primeiro momento. Especialmente, quando os 
participantes enfrentam perdas que podem chegar a 
30% da renda mensal por causa dessas contribuições.
No entanto, é preciso ponderar muito bem essa opção. 
Saber o que ela realmente envolve, além do impacto 
de curto prazo, antes de embarcar em uma decisão 
que vai ter consequências para o resto da sua vida.

Em primeiro lugar, você se livra do pagamento mensal, e 
isso é bom para seu orçamento no começo. Mas fique aler-
ta, porque ir para o PP-3 não livra o participante do equa-
cionamento. Na prática, a fatia do associado no déficit será 
paga de uma vez só, quando ele migrar para o novo plano.

O valor será descontado do cálculo da reserva individu-
al. O resultado será uma redução no volume de recursos 
na conta do participante. Com isso, o valor do benefício 
será necessariamente menor do que poderia ser.

Outro ponto importante a considerar é que a renda 
no novo plano não é vitalícia. O participante que for 
para o PP-3 terá benefícios enquanto o dinheiro da sua 
conta durar. Como em qualquer plano de previdência 
aberta que você encontra no mercado.

O associado também perde os reajustes da Petrobras. 

Seu benefício passa a ser recalculado anualmente, de 
acordo com os resultados dos investimentos. Eles po-
dem subir se o mercado for bem, mas se a rentabilida-
de for negativa, o valor da aposentadoria pode até cair.
Os benefícios de risco foram mantidos no novo plano, 
é fato. E, nesse caso, a Petros mantém o princípio do 
mutualismo, o que é positivo. Mas também há limita-
ções, como o teto de R$ 30 mil para o pecúlio e o fato 
de que as pensões não são vitalícias.

Além disso, lembre-se: ao migrar para o PP-3 você 
renuncia a qualquer processo contra a Petros na Justi-
ça. Isso significa abrir mão de seus direitos, caso haja 
decisões em favor dos participantes dos planos. 

Quem decidir migrar também precisa ficar atento a al-
gumas decisões dentro do PP-3. Uma delas é na hora 
de receber os benefícios. Pode ser tentador aderir ao 
saque imediato de 15% das reservas, especialmente 
se a pessoa estiver em dificuldades financeiras, mas 
pense bem: sua conta individual vai cair ainda mais, 
reduzindo seus benefícios mais adiante.

Todos esses riscos são consideráveis. A Petros ponde-
ra, com razão, que não existem planos sem riscos, que 
os planos de Contribuição Definida não são necessa-
riamente mais arriscados que os de Benefício Definido, 
e que os planos PPSP também enfrentam riscos para 
oferecer a renda vitalícia. 

Estão certos. Os déficits dos últimos anos e o pesado 
plano de equacionamento são uma prova disso. Mas 
também é fato que os PPSP possuem uma série de 
vantagens altamente atrativas para o associado, mas 
que boa parte do déficit presente é questionável.

Por isso, pense, avalie e pense de novo. A decisão de 
migrar ou não para o PP-3 é uma decisão para a vida 
toda. Informe-se para não se arrepender depois.

Riscos e escolhas Carlos Vasconcellos*

*Carlos Vasconcellos é jornalista especializado em economia e previdência, e colaborador do Valor Econômico.

OPINIÃO
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SAIBA MAIS

A Resolução CGPAR 25, publicada em 7 de dezembro 
de 2018, recomenda novas diretrizes para o patrocínio 
de planos de previdência complementar das estatais 
federais e traz como medidas o fechamento dos planos 
de aposentadoria de Benefício Definido (BD); a limita-
ção das contribuições das empresas às fundações; e a 
desvinculação dos benefícios dos reajustes do INSS e 
do salário de funcionários ativos, entre outras. 

De acordo com a nova resolução, daqui para frente, to-
dos os novos planos terão de ser do tipo Contribuição 
Definida (CD), que funciona como uma espécie de ca-
pitalização: o trabalhador contribui para uma conta pró-
pria, e o valor do benefício dependerá do desempenho 
desse investimento. Dessa forma, sem se comprometer 
com valores de aposentadorias, planos CDs não acu-
mulam déficits. A resolução também limitou a 8,5% a 
contribuição dada pelas estatais a esses novos planos.

A Petros, por exemplo, já começou a se ajustar à nova 
Resolução, com a aprovação, em dezembro de 2018, 
do Plano Petros 3 (PP-3), já na modalidade de Con-
tribuição Definida, que será de migração voluntária 
dos participantes dos planos de Benefícios Definidos 
(BDs). Segundo a Fundação, o PP-3 (CD) “é aderente à 
resolução e que está realizando estudos para determi-
nar os ajustes necessários nos regulamentos dos pla-
nos BD que administram”. (Leia mais sobre o PP-3 na 
matéria de capa desta edição)

• Fechamento do plano a novas adesões.
• Exclusão nos regulamentos dos planos de 

qualquer previsão de percentuais de contribuição 
para custeio.

• Adoção da média de, no mínimo, os últimos 
36 salários de participação como a base 
para o cálculo do salário real de benefício 
da complementação/suplementação de 
aposentadoria por tempo de contribuição/serviço.

• Adoção de teto para salário de participação não 
superior à maior remuneração de cargo não 
estatutário da empresa patrocinadora.

• Desvinculação do reajuste dos benefícios 
dos assistidos do reajuste concedido pelo 
patrocinador aos seus empregados.

• Vinculação de reajuste dos benefícios dos 
assistidos ao índice do plano.

• Desvinculação dos valores de complementações/
suplementações de aposentadorias do valor do 
benefício pago pelo RGPS.

• Vinculação dos valores de complementações/
suplementações de aposentadorias a valor de 
RGPS hipotético.

• Terceirização da gestão dos planos de benefícios 
em decorrência de análise de economicidade a 
ser realizada a cada dois anos.

Confi ra as principais
diretrizes da CGPAR25

CGPAR 23 e 25:
diretrizes afetam 

diretamente 
participantes de 

empresas estatais
As dúvidas e 
incertezas causadas 
aos participantes de 
Planos de Previdência 
Complementar de empresas 
estatais como Petrobras, 
BB e Caixa Econômica, entre 
outros sobre as diretrizes da 
CGPar (Comissão Interministerial de 
Governança Corporativa e Administração 
de Participações Societárias da União) 
publicadas em 2018 continuam em 2019.
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Petros, Previ e Funcef, além da Associação Nacional dos 
Participantes dos Fundos de Pensão (Anapar) se reuniram para 
discutir estratégias para suspender a resolução CGPAR 25.
No encontro, realizado na Federação Única dos 
Trabalhadores (FUP), no Rio de Janeiro, ficou decidido 
que as entidades promoverão um seminário para debater as 
estratégias contra as medidas da resolução com data prevista 
para 22 de fevereiro.

Atenta aos desdobramentos das Resoluções da CGPAR, a AMBEP está 
acompanhando de perto o assunto para determinar possíveis atitudes a 
serem tomadas na defesa dos direitos de seus associados.

Em janeiro de 2018, a CGPAR publicou a Resolução 
nº 23, que estabelece uma série de imposições e pa-
râmetros a serem seguidos pelas empresas estatais no 
que diz respeito ao custo dos benefícios de assistência 
à saúde dos funcionários. As mudanças vêm causando 
dúvidas e apreensão nos associados de diversas em-
presas estatais como Petrobras, BB e Caixa. 

No caso dos petroleiros, a Resolução 23 dispõe sobre 
o gerenciamento da AMS, plano de autogestão adminis-
trado diretamente pela Petrobras, que determina que o 
máximo de custo total assumido pela Assistência seria 
de 8% da folha de pagamento. Atualmente, com base no 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), não há limite propor-
cional à folha. Outra nova regra é a contribuição paritária 
da empresa e do empregado, ficando cada um responsável 
por 50%. Hoje, o estipulado pelo ACT é a proporção 70/30.

Muitos associados têm se preocupado com as possí-
veis mudanças ocasionadas pela Resolução. Porém, 
como o ACT tem vigência até 31 de agosto de 2019, 
a AMS informa que somente após essa data alterações 
na gestão do plano poderão ser efetuadas, se aprova-
das em novo Acordo Coletivo, definido e aprovado pela 
FUP (Federação Única dos Petroleiros). A orientação 
da Petrobras, até o momento, é acompanhar o anda-
mento da Resolução.

No entanto, algumas iniciativas judiciais já estão acon-
tecendo para suspender os efeitos dessa Resolução, 
mesmo antes de entrar em vigor. É o caso do recurso 
interposto pela Associação Nacional dos Funcionários 
do Banco do Brasil (ANABB) e pela Associação dos 

Aposentados e Funcionários do Banco do Brasil 
(AAFBB) que buscou reverter a decisão proferida 
pela juíza substituta da 5ª Vara Federal Cível da Seção 
Judiciária do Distrito Federal.

Em defesa dos direitos
dos aposentados
Em reunião realizada em dezembro do ano passado, o 
Conselho Nacional dos Aposentados e Pensionistas da 
FUP (CNAP) aprovou uma série de encaminhamentos 
e propostas para defender os direitos dos aposentados 
e pensionistas na Petros e na AMS.

Com relação à AMS, a questão debatida pelo CNAP fo-
ram as ameaças que as Resoluções 22 e 23 da CGPAR 
representam para os planos de saúde das empresas 
estatais. Várias medidas já foram adotadas pelas enti-
dades sindicais para barrar essas Resoluções (Audiên-
cias Públicas e Projeto de Decreto Legislativo junto ao 
Congresso Nacional; denúncia no Ministério Público 
do Trabalho; ações judiciais). Vale lembrar que a vali-
dade do Acordo Coletivo termina em 31 de agosto de 
2019 e, portanto, o impasse na negociação do próxi-
mo ACT já é uma certeza.

Diante de todas essas ameaças, os membros do CNAP 
concluíram que a única saída é a união da categoria 
petroleira com as demais categorias do serviço público 
e das estatais, organizando, definindo e executando 
ações políticas, jurídicas e institucionais conjuntas. 
Todas as estratégias, propostas e plano de lutas dis-
cutidos no CNAP serão encaminhadas para apreciação 
do Conselho Deliberativo da FUP. 

Resolução 23: entidades buscam 
alternativas para não perderem direitos

Participantes dos fundos 
de pensão discutem Resolução
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Lombalgia é coisa séria.
Cuide da sua saúde

Como uma pedra no sapato, a lombalgia, também co-
nhecida popularmente como dor nos quartos, é uma 
incômoda dor na região da coluna lombar e motivo de 
reclamação de pessoas de todas as idades. Ela pode ser 
tão desagradável que chega a afastar colaboradores das 
suas atividades profissionais. Por sinal, este é um dos prin-
cipais motivos de incapacitação no mundo do trabalho.

A lombalgia aguda tem duração de 6 a 12 semanas. 
Já a crônica se estende por mais de 12 meses. De 
acordo com a medicina ocidental, a dor é consequên-
cia de hérnia de disco, redução acentuada do espaço 
intervertebral, artrose, obesidade, doenças infecciosas 
e inflamatórias, postura e movimentos irregulares, 
passar longos períodos sentado ou em pé e até algu-
mas espécies de tumoração.

São muitas as causas da lombalgia e para entender o que 
realmente está acontecendo, converse com seu médico 
de confiança. Ele é quem vai poder indicar os exames 
ideais, avaliar hábitos pessoais, incluindo sua postura cor-
poral, a amplitude da coluna do paciente, pesquisar se 

há deformidades, in-
flamações e conferir 
sintomas neurológi-
cos. “É preciso fa-
zer uma avaliação 

completa”, afirma Hilton Franco, ortopedista do Instituto 
de Ortopedia e Fisiatria Lubomir Nestorov, médico con-
veniado à Ipam (Indicação de Profissionais para a Área 
Médica da AMBEP).

Já a medicina tradicional chinesa avalia que a doença 
é consequência de um desequilíbrio que envolve nos-
sos meridianos de energia. Segundo Telmo Vilela Jr, 
professor de shiatsu e de educação física, no caso da 
lombalgia, o equilíbrio energético se realiza em três me-
ridianos: rim, baço-pâncreas e fígado. “O meridiano do 
rim, o principal, é quem desencadeia as dores lombares 
pelo esvaziamento do seu Ki (energia) Vital.” 

Segundo a filosofia oriental, nosso corpo é como uma 
árvore: as pernas são raízes e os rins a fonte de energia. 
“Tanto é verdade que num quadro de lombalgia aguda, 
as pernas são logo afetadas pela falta de alimentação 
energética, e a pessoa passa a caminhar com dificulda-
de, ou, às vezes, nem consegue andar”, conta Telmo.

Para evitar as dores, o professor de shiatsu recomenda 
dormir apenas em locais apropriados. “Para tratar pre-
ventivamente, vale a pena fazer atividades que visam 
o equilíbrio do corpo e diminuem o nível de estresse, 
que é o responsável direto pela tensão da musculatura 
esquelética lombar e, consequentemente, pelo apare-
cimento da lombalgia”, explica Telmo.

Para cada cenário da lombalgia, Hilton lista os trata-
mentos mais adequados. Na crise aguda, o paciente 
deve ter repouso relativo, fazer fisioterapia, acupuntu-

ra, alongamentos, osteopatia e até liberação miofascial 
para amenizar a tensão muscular. Outra recomendação 
é nunca ficar totalmente em repouso, pois se movimentar 
ajuda na recuperação. Analgésicos, anti-inflamatórios e 
até antidepressivos são recomendados.

“Fora da crise, deve-se fazer RPG, pilates, musculação ou 
yoga, sempre com acompanhamento profissional. Além 
disso, é importante rever as condições de trabalho e sentar 
de maneira correta. Devemos reavaliar nossa postura es-
tática, quando estamos parados, e dinâmica, referentes a 
todos os nossos movimentos diários”, afirma o ortopedista.

O importante para obter uma qualidade de vida prolonga-
da é adotar medidas com o mínimo impacto para a saúde. 
Anti-inflamatórios funcionam em quadros de crise, mas, 
segundo Telmo, por serem medicamentos fortes, se usa-
dos por muito tempo podem ter efeitos colaterais. “Alguns, 
inclusive, causam danos estomacais”, alerta Telmo. 

Contatos:
Telmo Vilela Jr: 21 99368-9591

Instituto de Ortopedia e Fisiatria Lubomir Nestorov - 21 2220-5323
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*Representante da AMBEP Belém, Presidente da Diretoria Executiva da Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Pará 
(FAAPPA) e autor da Coluna do Aposentado da Federação. 13
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Fundação Petros: 
Competência e Seriedade
A Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras foi criada pela 
Lei nº 2004, de 03 de outubro de 1953, e instalada 
solenemente no dia 10 de maio de 1954. É uma so-
ciedade por ações de economia mista, com a maioria 
de seu capital subscrito obrigatoriamente pelo Governo 
Federal. Quando da sua criação, se estabeleceu o mo-
nopólio estatal da pesquisa, lavra, refino e transporte. 
Posteriormente, através do Decreto nº 53.337, de 23 
de dezembro de 1963, o monopólio foi estendido com 
a comercialização e importação. Completará, portanto, 
66 anos de existência este ano.

Foram mais de seis décadas de profícuo trabalho para 
que o Brasil alcançasse um desenvolvimento destaca-
do na área petrolífera, colocando-o entre os maiores 
produtores do planeta. Investiu, maciçamente, em 
recursos humanos, promovendo a qualificação dos 
seus empregados para se igualar e até superar o nível 
internacional. Conseguiu e chegou a ser proclamada 
a melhor e maior companhia de petróleo em tecno-
logia de águas profundas. Antes, construiu refinarias, 
oleodutos, gasodutos e tudo mais que se consolidou 
para chegar ao grande parque petrolífero em que se 
transformou, hoje representado como patrimônio do 
povo brasileiro. A descoberta do pré-sal é a mais sig-
nificativa e contundente prova da força propulsora do 
trabalhador petroleiro.

O trabalho incessante implementado em todo o ter-
ritório nacional foi no sentido da busca do progresso 
e desenvolvimento do País, principalmente nas áreas 
social e econômica, conseguindo-se montar uma es-
trutura de excelência, com a garantia de possuirmos 
uma Empresa que passasse a ser o orgulho de todo 
cidadão brasileiro. Uma performance reconhecida no 
âmbito nacional e internacional. Do norte ao sul do 
País, a marca Petrobras está presente e é, sem dúvida 
alguma, um símbolo que registra a capacidade, a inte-
ligência e, principalmente, a competência, o discerni-
mento e a pujança do trabalhador brasileiro.

Com este breve enunciado sobre a nossa Petrobras, 
ressaltamos o reconhecimento dos dirigentes que

atuaram na década de 60, proporcionando aos 
empregados da Empresa a criação da Fundação 
Petrobras de Seguridade Social – Petros, Fundo de 
Pensão que veio para garantir segurança e qualidade 
de vida aos seus mantenedores-beneficiários quando 
afastados do mercado de trabalho. A Fundação iniciou 
suas atividades em 1º de julho de 1970 com o Plano 
de Benefício Definido, elaborado com a firmeza e com-
petência de profissionais qualificados e de inquestio-
nável conhecimento das ciências atuariais.

O Plano Benefício Definido, em nosso entendimento, 
jamais deveria ser alterado, levando-se em conside-
ração os resultados positivos que apresentou. Quan-
do dirigido por empregados da Petrobras, sempre foi 
destaque. No entanto, forasteiros designados para co-
mando da Fundação, promoveram modificações que 
trouxeram inconveniências, culminando com prejuízos 
irreparáveis aos mantenedores-beneficiários. Cita-se 
o Plano Petrobras Vida (migração), Repactuação e o 
mais recente e famigerado Plano de Equacionamento.

Não é saudosismo, mas, se o Plano de Benefício Defi-
nido tivesse continuado na gestão administrativa com 
dirigentes da própria Fundação e da Petrobras, não 
estaria passando pelas dificuldades financeiras causa-
das nas mudanças de planos formulados por pessoas 
sem o sentimento de ser participante da Instituição.
É necessário, urgente e premente que a Fundação 
Petrobras de Seguridade Social – Petros volte a ser di-
rigida pela competência e seriedade, evitando-se mais 
um desastre como esse famigerado equacionamento 
que tem deixado um grande número de mantenedores-
-beneficiários no desequilíbrio financeiro, com prejuízo 
incalculável à saúde e ao bem-estar.

Com o considerável número de empregados e ex-em-
pregados da Petrobras, qualificados profissionalmente 
para o exercício da direção da Petros, estranha-se a 
nomeação de pessoas não pertencentes ao quadro de 
pessoal da Empresa. 

Belém, 27 de dezembro de 2018.

Emídio Rebelo Filho *
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Para esclarecer dúvidas comuns a muitos par-
ticipantes, a Petros criou uma nova área em 
seu portal, chamada ‘Esclarecimento aos par-
ticipantes’, com perguntas e respostas mais 
frequentes. A área, que fica dentro do item 
‘Governança’ no menu principal, não tem uma 
periodicidade definida, podendo ser atualizada 
conforme o interesse coletivo. O primeiro tema 
abordado na seção será a mudança na meto-

dologia de cálculo 
da cota, que pas-
sou de financeira 

para contábil. 

As unidades da Petros em Aracaju e Santos encerra-
ram suas atividades em 14 de dezembro de 2018.
A iniciativa segue a tendência do mercado de incenti-
var o uso das mídias digitais da Fundação, que busca 
ganhos de eficiência e melhoria dos serviços. 

Segundo a pesquisa anual de satisfação da instituição, 
67% dos seus participantes preferem interagir com a 
Petros pelos meios digitais. Hoje, 92% dos atendimen-
tos já são realizados por telefone, chat ou e-mail. Além 
desses canais, os participantes contam com o apoio da 
equipe da Central de Relacionamento, que funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. As unidades de 
atendimento do Rio de Janeiro e de Salvador, cidades 
onde fica a maioria dos participantes da Petros, conti-
nuarão funcionando normalmente.

A Petros lançou um aplicativo para celulares 
e tablets que permitirá aos participantes ter 
acesso rápido e direto a alguns dos principais 
serviços da Fundação. Com linguagem sim-
ples, será possível acompanhar a rentabili-
dade do plano no mês e nos anos anteriores, 
atualizar os dados cadastrais, como endereço 
e telefone, receber notificações importantes e 
ler notícias sobre a Petros em primeira mão.
O aplicativo já está disponível para downlo-
ad gratuito nas lojas AppStore e Google Play. 
Para encontrar a ferramenta, basta pesquisar 
por Fundação Petros. É preciso entrar uma 
única vez com matrícula e senha Petros para 
acessar as informações.

No caso dos participantes ativos, a ferramenta 
permite ver o saldo da conta, com os valo-
res depositados tanto pelo participante quanto 
pela patrocinadora, os contratos de emprésti-
mos e também o valor disponível para resgate. 
Já os aposentados e pensionistas, o aplicativo 
traz o contracheque, o valor líquido deposita-
do na conta, o calendário de pagamentos e o 
demonstrativo de empréstimo, para quem con-
tratou este serviço.  

Petros lança
aplicativo
com acesso
a serviços

Tem dúvidas?
Portal Petros responde

Fechamento 
de postos de 

atendimento em 
Aracaju e Santos

ESPAÇO PETROS 

conforme o interesse coletivo. O primeiro tema 
abordado na seção será a mudança na meto-

dologia de cálculo 
da cota, que pas-
sou de financeira 

para contábil. 

tratou este serviço.
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Roberto Castello Branco é o novo presidente da Petro-
bras. O economista tomou posse no dia 3 de janeiro, 
em solenidade realizada no Edifício Sede da compa-
nhia, no Rio de Janeiro. Durante a cerimônia, ele afir-
mou que a visão estratégica da companhia está basea-
da em cinco pontos fundamentais: gestão de portfólio, 
diminuição de custo de capital, busca incessante por 
redução de custo, meritocracia, e segurança do traba-
lho e proteção ao meio ambiente.

No início de seu discurso, Roberto Castello Branco lem-
brou que sua história na companhia começou quando 
foi conselheiro, entre maio de 2015 e abril de 2016. 
“Encontrei uma empresa em crise. Mas com a competên-
cia e seriedade profissional de seus funcionários, além de 
uma sólida governança corporativa, a Petrobras de hoje 
é muito melhor. Mas ainda há muito a fazer”, destacou.

O presidente ressaltou a importância de explorar com 
eficiência o enorme estoque de riqueza natural de nos-
so país e a necessidade de continuidade das parcerias. 
“A principal competência da companhia é na explora-
ção e produção de petróleo em grandes campos em 
águas ultraprofundas. O foco deve ser nos ativos em 
que a Petrobras é a dona natural, aqueles em que é 
capaz de extrair o máximo de retorno possível. Por 
isso, vamos acelerar a produção de petróleo para que 
nossas reservas tenham o melhor aproveitamento pos-
sível”. Roberto acrescentou que parcerias são sempre 
bem-vindas. “Podemos e temos muito a aprender com 
os outros”, completou.

No tocante à melhoria dos resultados, o novo presidente 
também citou que mudanças na área tecnológica são im-
portantes. “É fundamental para a Petrobras a transforma-
ção digital para reduzir custos e expandir a produtividade”.

Petrobras tem
novo presidente 

Respeito e segurança
De acordo com o novo presidente, o respeito à segu-
rança das pessoas e do meio ambiente tem grande 
relevância. “A preservação da vida humana possui 
valor extraordinário. É inaceitável que alguém saia 
para trabalhar e não retorne nunca mais. Zero fa-
talidade é a meta prioritária a ser perseguida com 
obstinação”, afirmou.

Castello Branco encerrou seu discurso ressaltando a 
importância do corpo técnico da companhia. “Uma 
empresa é feita de pessoas. São elas, colegas de tra-
balho na Petrobras a partir de agora, desde os que 
estão nas plataformas em alto mar aos que labutam 
nos escritórios deste prédio, que convoco para dedi-
car esforço e talento para transformar nossa empre-
sa num exemplo global de excelência operacional e 
financeira e num dos melhores lugares para traba-
lhar”, finalizou.

Novos diretores
Depois da posse, a Petrobras divulgou os nomes que 
compõem a equipe que irá acompanhar Roberto em 
sua gestão. Para as diretorias executivas de Refino e 
Gás Natural, Anelise Quintão Lara; e de Estratégia, Or-
ganização e Sistema de Gestão, Lauro Cotta. Rudimar 
Andreis Lorenzatto é o novo diretor executivo de De-
senvolvimento da Produção & Tecnologia.

A diretora executiva de Exploração e Produção, Solan-
ge da Silva Guedes; o diretor executivo de Assuntos 
Corporativos, Eberaldo de Almeida Neto; o diretor exe-
cutivo de Governança e Conformidade, Rafael Mendes 
Gomes, e o diretor executivo da Área Financeira e de 
Relacionamento com Investidores, Rafael Salvador
Grisolia, permanecem em suas funções.
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Região de Xingó:
maravilha natural do Brasil

Em meio ao Rio São Francisco, precisamente entre os 
estados de Sergipe e Alagoas, surgem os incríveis pa-
redões rochosos avermelhados de 50 metros de altura. 
São os famosos cânions, que contrastam sua beleza 
com as águas verdes do Velho Chico, represado para a 
construção da hidrelétrica de Xingó. Um dos paraísos 
mais exuberantes do Brasil, o lugar é ideal para quem 
quer ter contato com uma natureza quase intocada. 

Não há período mais indicado para visitar a Região de 
Xingó, pois o calor se faz presente o ano inteiro. Tal-
vez seja por isso que o local chega a receber cerca de
10 mil turistas na alta temporada.

As principais atrações do quinto maior cânion nave-
gável do mundo são os passeios de catamarã, escuna 
e lancha, que saem diariamente de Canindé de São 
Francisco, cidade sergipana mais próxima ao cânion. 
Durante três horas, os turistas navegam pelo Velho 
Chico admirando belas paisagens. 

O ponto alto é a Gruta do Talhado, localizada na mar-
gem alagoana, um dos lugares mais estreitos do câ-
nion, onde as pedras parecem ter sido esculpidas à 
mão. Nesse local, é possível fazer uma parada para 
mergulho em uma área de 15 metros de profundidade. 
Mas se você não sabe nadar, fique tranquilo: há um 
espaço protegido por redes, que formam uma piscina, 
também recomendada para as crianças.

Outro passeio de barco muito procurado é o que leva à 
Gruta de Angicos. Partindo de Piranhas, cidade colonial 
que fica na margem alagoana, o catamarã leva os turis-
tas ao lugar onde emboscaram Lampião e Maria Bonita. 

Por falar em Piranhas, a cidade é um patrimônio histó-
rico. O pequeno município abriga a sede do Museu do 
Sertão e é ponto de partida para a Rota do Cangaço, 
que refaz o trajeto do bando que preparou a embosca-
da para Lampião e Maria Bonita. Quem vai ao Museu 
se surpreende de ver fotos de D.Pedro II e uma co-
mitiva que viajaram até ali. A cidade tem ainda boas 
opções de restaurantes para curtir a noite interiorana.

O Museu de Arqueologia de Xingó, que conta a história 
da região por meio de objetos datados de outros séculos, 
é mais uma opção interessante de passeio local. Existem 
ainda mirantes para admirar o cânion. Um deles, no lado 
sergipano, fica na Fazenda Mundo Novo. Para chegar lá, 
o visitante pode fazer uma trilha com bela vista e que leva 
a sítios arqueológicos. Na margem alagoana, o Mirante 
do Talhado é um parque de aventuras com rapel, tirole-
sas e escaladas, ideal para quem curte ecoturismo.

Na volta de qualquer passeio, vale encaixar uma visita 
à Hidrelétrica do Xingó e fazer um tour guiado. No fim 
da tarde, nada melhor do que curtir o pôr do sol do ser-
tão, com seus típicos cactos que se destacam em fren-
te ao sol avermelhado. Um presente da natureza. 

Você sabia?

A Região de Xingó surgiu em 1994, com a cons-
trução da Hidrelétrica de Xingó, quarta maior 
do país. Com a usina, o leito do rio subiu e for-
mou o paraíso do cânion. Hoje, a hidrelétrica 
é responsável pelo abastecimento de 25% da 
energia consumida pelo Nordeste.
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A tecnologia digital trouxe muito mais praticidade para 
o dia a dia de todos nós. Hoje, é possível fazer trans-
ferências bancárias, pagar contas e agendar depósitos 
pelo smartphone. Com grande liberdade tecnológica, é 
preciso saber usar essas ferramentas com responsabi-
lidade e atenção, pois, com a evolução, os golpes se 
tornaram mais sofisticados.

O phishing, por exemplo, é um dos mais comuns. O 
que é isso? O remetente envia uma mensagem para o 
celular do usuário, convidando-o a acessar sua conta 
bancária por meio de link. O endereço falso direciona 
o usuário para um site quase idêntico ao original de 
seu banco.

Em outra situação, os criminosos se passam por fun-
cionários da Caixa Econômica Federal e ligam para a 
vítima informando que a aposentadoria do INSS está 
liberada, mas que, para isso, é preciso repassar uma 
comissão ao atendente. Em 2018, em uma variação 
desta modalidade, o criminoso se passava por advoga-
do e afirmava que a vítima tinha direito a receber um 
montante referente ao Plano Collor.

Há também os spams, enviados por e-mail, SMS ou 
mesmo WhatsApp. São mensagens atrativas, com as-
suntos como ‘Intimação da Receita Federal’ ou ‘Res-
gate seu FGTS’, disparadas em massa para milhares 
de pessoas. Eles também trazem softwares maliciosos 
que se instalam no computador de forma ilícita, dani-
ficando o HD, alterando ou coletando informa-
ções confidenciais.

Há ainda o golpe do motoboy. Nele, 
a vítima recebe a ligação de um su-
posto atendente, informando que foi 
realizada uma compra suspeita com 
seu cartão de crédito. O atendente 
pede para confirmar os dados e se 
compromete em ir até a casa do 
cliente para coletar o cartão 
para análise.

A atenção a esses crimes deve ser diária. Segun-
do Pérecles Ribeiro, advogado do escritório BRFT 
Sociedade de Advogados, todo cuidado é pouco. 
“Sempre que comunicados forem endereçados a você, 
desconfie. É importante ter em mente que nem tudo 
que reluz é ouro.”

Como agir nesses casos?
Se sofrer um golpe desses, o que devo fazer? A pri-
meira coisa é comunicar imediatamente à instituição 
bancária e fazer um Boletim de Ocorrência. Segundo 
Pérecles, o consumidor tem o direito de solicitar o res-
sarcimento dos estragos em sua conta.

“Existem situações em que o banco pode se eximir de 
restituir os valores perdidos pelo consumidor, como, 
por exemplo, no caso em que o próprio consumi-
dor auxiliou ou contribuiu para os desvios e fraudes 
em sua conta, que acontecem, principalmente, pela
internet”, alerta.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, as 
instituições financeiras investem, anualmente, cerca 
de R$ 2 bilhões em tecnologias voltadas para segu-
rança. Entretanto, o usuário também deve fazer a sua 
parte. Confira algumas recomendações e compartilhe 
essas dicas com familiares e amigos.

Proteja-se dos golpes bancários

MUNDO DIGITAL

• Nunca forneça sua senha a terceiros.
• Mantenha seu antivírus sempre atualizado.
• Não realize transações bancárias quando 

estiver conectado a redes Wi-Fi públicas.
• Ao defi nir uma senha, evite números previsíveis.
• Não utilize telefones de estranhos para 

contatar seu banco.
• Atenção à exposição excessiva nas redes 

sociais. Criminosos podem usar seus dados 
pessoais para aplicar um golpe.

Há ainda o golpe do motoboy. Nele, 
a vítima recebe a ligação de um su-
posto atendente, informando que foi 
realizada uma compra suspeita com 
seu cartão de crédito. O atendente 
pede para confirmar os dados e se 
compromete em ir até a casa do 

• Mantenha seu antivírus sempre atualizado.
• Não realize transações bancárias quando 

estiver conectado a redes Wi-Fi públicas.
• Ao defi nir uma senha, evite números previsíveis.
• Não utilize telefones de estranhos para 

contatar seu banco.
• Atenção à exposição excessiva nas redes 

sociais. Criminosos podem usar seus dados 
pessoais para aplicar um golpe.
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PASSATEMPO

SUDOKU
Vamos estimular o raciocínio 

lógico? Complete os 
quadrados vazios abaixo com 

números de 1 a 9.
Mas lembre-se: não podem 
haver números repetidos 

nas linhas horizontais nem 
verticais. Boa sorte!

Raciocínio 
aritmético

Quanto
é a divisão?

Resposta: 504

Resposta:

Solução 

Na edição passada, apresentamos o desafio a seguir. 
Confira o passo a passo da resolução e descubra se 

você acertou a resposta.

Uma fruteira continha um número de ameixas. 
Adiciona-se a este número, quantidade igual, mais 
metade deste número e mais a quarta parte dele, o 
que totaliza 99 unidades da fruta. Quantas ameixas 

continha a fruteira?

Fazendo a soma que totaliza 99, considerando
N o número de ameixas na fruteira:

      N + N + 1/2N  + 1/4N  = 99
      2 N + 3/4N = 99

      11/4 = 99  ... 11/11 =  (99 x 4)/11 = 396/11  
=  36

       Comprovação:  36 + 36 + 18 + 9 = 99 

3 2 6 8 4 7

5 2 6

7 2

2 5 8 9 4

6 8 9 2 1

1 4

2 1 9

8 6 9 7 5 1

326815947

571294836

948637512

712568394

459173628

683942175

197456283

235781469

864329751

Um número é dividido por 8 e 
depois por 9, e apresenta dois 
quocientes cuja diferença é 7.  

Qual é esse número?



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

de você.
Procure a sua.

www.ambep.org.br

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

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

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

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

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

AMBEP Macaé (RJ)
Av. Elias Agostinho, 665 - Prédio 101 - sala 05  
1º andar (Portaria da Praia Campista)
Imbetiba - Macaé - CEP: 27913-350
Tel: (22) 2759-0856
3377-2065 - ramal 7672065
 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. 1.208/1.209/1.210 
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 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 Cabedelo (PB)
Rua Arthur Santos Viana, 119 - Térreo
Ponta de Matos - Cabedelo 
CEP: 58100-575
Tel/Fax: (83) 3228-3674
E-mail: joaopessoa@ambep.org.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMBEP TurSeguros

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

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



Que neste 
novo ano você tenha...

Motivos para sonhar.

Desejos para realizar.

Aprendizados para compartilhar.

Histórias para contar.

Vitórias para conquistar.

Todos juntos. Todos pela 
www.ambep.org.br


