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SÓCIO 

ADESÃO GRÁTIS 

PETROS DIVULGA RESULTADOS DE 
2018 

 
A Petros divulgou no dia 29 de março em seu portal os 
resultados de 2018. A Fundação encerrou o ano com o 
retorno líquido de R$ 6,025 bilhões nos investimentos 
e patrimônio total de R$ 90,8 bilhões, um crescimento 
de 4% em relação ao ano anterior, considerando todos 
os planos administrados. O Plano Petros-2 (PP-2), o 
segundo maior em patrimônio (R$ 22,1 bilhões) com 
cerca de 50 mil participantes, registrou ganho líquido 
de R$ 2,384 bilhões nos investimentos, 51% maior do 
que o obtido em 2017 –, em função da rentabilidade 
no ano de 12,38%, superior à meta atuarial de 9,35%, 
fechando o exercício com superávit acumulado de R$ 
291 milhões.  
 
Por outro lado, os planos Petros do Sistema Petrobras – 
Repactuados (PPSP-R) e Não Repactuados (PPSP-NR), 
de Benefício Definido (BD), encerraram o ano com déficits 
acumulados de R$ 5,566 bilhões e R$ 2,839 bilhões, 
respectivamente. O aumento do déficit se deve, 
sobretudo, ao fato de os planos apresentarem 
insuficiência recorrente de recursos, frente aos seus 
passivos. No ano, os planos tiveram rentabilidade de 
7,24% para o PPSP-R e de 6,89% para o PPSP-NR, 
contra meta atuarial de 9,66% para ambos. Mesmo que 
tivesse atingido a meta, haveria um déficit de R$ 4,719 
bilhões, no PPSP-R, e de R$ 2,573 bilhões, no PPSP-NR. 
Para que o déficit fosse eliminado, a rentabilidade do 
plano dos participantes repactuados deveria ter sido de 
23,15% e a dos não repactuados, 36,50%, num ano em 
que a inflação fechou em 3,75%, o CDI (referência para 
renda fixa) variou 6,42% e o Ibovespa teve alta de 
15,03%. 
 
Os resultados constam nas demonstrações contábeis da 
Petros referentes a 2018, que foram aprovadas nesta 
sexta-feira (29/3) pelo Conselho Deliberativo da Petros, 
instância máxima de governança da Fundação. Na mesma 
ocasião, por unanimidade, o Conselho Deliberativo 
reconduziu a Diretoria Executiva. 
 

Saudamos nossos novos associados, que agora 
fazem parte da grande Família Ambepiana: 
 

 Amaro Gonçalves Sobrinho 

 Camila Braga Barreiro 

 Danúbio Horário Fernandes 

 José de Assis Costa 

 Marcos de Souza Cabral 

 Maria das Graças Soares de Araujo 

 Moises Ferreira da Paz 

 

NOVOS ASSOCIADOS 

PÓS - VIDA 

O programa PÓS-VIDA: é um "Seguro Funeral", 
desenvolvido pela AMBEP TurSeguros para a 
AMBEP Associação, operado, em todo o Brasil, 
pela SulAmérica Seguros, que garante a 
realização de providências práticas e legais de 
um funeral. 
 

Pedimos aos nossos associados que esclareçam 
aos seus familiares o Programa Pós-Vida, 
informando o que fazer no momento mais difícil 
para a família, divulguem o número da central do 
Pós-Vida para seus familiares.  
 

É com pesar que a Diretoria da AMBEP informa o 
falecimento do associado Moises José da Silva, 
em 20 de março, e externa condolência à família 
do ilustre ambepiano. 

Moises foi colaborador na Representação de 
Natal, exercendo suas atividades com muita 
dedicação. 

Nossos sentimentos e nosso abraço fraternal e 
cristão em solidariedade a  essa perda irreparável. 

 

NOTA DE FALECIMENTO  
 

 

Central de Atendimento 24 horas (SulAmérica) 
 

Capitais e Áreas metropolitanas: 

4090-1073 
Demais Regiões: 

0800 778 1073 



 
 

 
 

 

 

 

INFORMATIVO DA AMBEP NATAL 
 

Av. Prudente de Morais, 744 - ls.1208/1210 
Ed. Giovanni Fulco/ Tirol - Natal – RN 

Tels: (84) 3202-5669 / 3202-7408 /  3202-5445 
E-mail: natal@ambep.org.br Site: www.ambep.org.br/natal 

 

Responsável  
Thompson Rocha Cavalcante  

 

 

Colaboradores 
Airton Araujo de Souza 
Manoel Pereira Campos 

 

Tiragem: 1.200 exemplares 
 

As matérias assinadas são de inteira  
responsabilidade de seus autores. 

 

EVENTO 

 

DIA DAS MÃES 

Camarões Potiguar 
Rua Pedro Fonseca Filho, 8887 – Ponta Negra 

 

04 
de 
 

Maio 

Local da adesão: 
 

AMBEP Natal  
Av. Prudente de Morais, 744 – salas 1208/1210 
Tirol - Natal/RN 
Tel.: 84 3202-5669 / 3202-5445 

Fique atento: 
 

Senhas limitadas (1 sócio + 3 dependentes). 
Não haverá reservas de mesa. 
Não será aceita reserva de senhas. 

ADESÃO: 
 

Sócio – GRÁTIS 
Beneficiário: R$ 50  
Criança (de 6 a 10 anos): R$ 25 

INCLUSO: 
 

Buffet, água, refrigerante, 
suco, água de coco, café expresso e 
sobremesa. 
 
BEBIDA ALCOÓLICA NÃO INCLUSA 

Fique atento na hora de solicitar a sua aposentadoria para garantir a comodidade e a permanência no quadro 

social e continuar usufruindo dos benefícios proporcionados pela AMBEP. 
 

Para manter-se regularizado, compareça à unidade da AMBEP mais próxima para assinar a Autorização de 

Desconto munido de contracheque da Petros e, caso receba a parte dos proventos do INSS separadamente, 

trazer um extrato do banco. Quer mais informações? Ligue para: 3202-5669/ 3202-5445 

 

  NOVOS ASSOCIADOS 

  AMBEP TRAZ UMA NOVA REVISTA PARA VOCÊ 

Para tentar acompanhar tantas mudanças e desafios prometidos em 2019, a AMBEP 
está trazendo uma nova revista para você. Com um novo projeto gráfico e editorial, a 
revista da AMBEP trará reportagens com o foco mais analítico e diferenciado, e a visão 
de especialistas do mercado sobre questões relevantes, como previdência, 
equacionamento, economia, ações judiciais e finanças, entre outros temas. 
 

Com a mudança, a AMBEP reforça o seu compromisso de trabalhar firmemente para 
defender os direitos dos associados e levar informação relevante para todos vocês. 
Afinal, somos mais de 35 mil associados pelo País. Portanto, em breve, você estará 
recebendo o exemplar da nova revista em sua casa, feita para você. Boa leitura! 


