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• Implantação de redutores nos reajustes dos benefícios concedidos, por plano e por faixa de 
contribuição, com a subtração máxima de 2,8 % do índice de reajuste por cinco anos ou até 
atingir a diminuição acumulada de 13,24%.

• Implantação do BDP e redutor nas atualizações dos valores dos benefícios a conceder, por plano 
e por faixa de contribuição, com subtração máxima de 2,8 % do índice de reajuste por 5 anos, ou 
até atingir o acumulado mínimo de 13,24%.

• Introdução de Contribuição Normal sobre o Pecúlio por Morte com percentuais a serem definidos 
a fim de manter o equilíbrio do Plano, respeitando os tetos existentes.

A seguir, você conhecerá os principais pontos da proposta que está sendo avaliada pelos técnicos da 
Petros que, após os estudos técnicos demandados, analisados e debatidos entre os membros do GT 
da Petrobras, foi elaborada para substituir o atual PED por meio da alteração do regulamento e forma 
de custeio dos Planos PPSP-R e PPSP-NR:

• Aumento paritário da alíquota das Contribuições Normais, a serem definidos a fim de manter o 
equilíbrio do Plano.

• Introdução de Contribuição Adicional paritária sobre o Abono Anual (13º) líquido da Contribuição 
Normal por até 10 anos, com alíquota máxima de 30%.

• Introdução da Contribuição Normal paritária das Pensionistas no mesmo patamar de 
Participantes e Assistidos.

Na última reunião do Grupo de Trabalho os representantes das entidades participantes tornaram a 
cobrar agilidade na implementação da proposta alternativa, apresentada no ano passado. Na oca-
sião, o Representante da Petrobras alegou que os planos PPSP-R e PPSP-NR podem chegar à 
insolvência em função das liminares obtidas pelas entidades do setor contra o desconto do equacio-
namento imposto pela empresa, tal como foi sinalizado também pela Petros em seu Portal.
Enquanto isso, os representantes do GT Petrobras continuam aguardando que a Petros apresente os 
pareceres técnicos relativos à proposta alternativa para que a adesão ao plano alternativo possa ser 
oferecida aos participantes e assistidos do PPSP-R e do PPSP-NR. 

A PROPOSTA 

Uma outra alternativa para as dificuldades enfrentadas nos PPSPs está sendo estudada por um 
Grupo de Trabalho formado por representantes dos empregados e da Petrobras, com o apoio técnico 
da Petros. A AMBEP é uma das entidades associativas que participa dos fóruns de discussão e do 
desenvolvimento dessa proposta por acreditar ser uma alternativa para sanar os déficits e os proble-
mas estruturais dos planos da Fundação.
Neste plano alternativo, os benefícios serão ajustados com o objetivo de adaptar o nível dos benefíci-
os ao patrimônio existente. Atualmente, a proposta está em fase de cálculo para verificar qual o 
percentual de ajuste que deverá ser realizado e sua eficácia. O corpo técnico da Petros é responsável 
pela tarefa e, assim que a análise estiver finalizada, será divulgada aos participantes.
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PLANO ALTERNATIVO AO PED PODE SER UMA SOLUÇÃO



Simulador do PP-3
A PETROS divulgou em seu site um simulador, pelo qual o participante pode verificar sua reserva 
matemática (que é o compromisso monetário do PPSP com seu participante e não deve ser confundida com 
o total das contribuições feitas pelos participantes ao longo de sua vida profissional enquanto ativo da 
patrocinadora). Ali também pode ser verificada uma simulação de renda.  Recomendamos que essas 
informações sejam analisadas com cuidado, visto que a migração para o PP-3 não poderá ser desfeita. A 
AMBEP não aconselha a migração, tendo em vista os dados atualmente disponíveis, embora esta seja uma 
decisão pessoal de cada participante. 

Eleições na PETROS para os Conselhos Deliberativo e Fiscal
Lembramos novamente que estas eleições deverão ocorrer no segundo semestre deste ano de 2019. Os 
candidatos deverão ser divulgados em breve. Nunca é demais reforçar a importância destas eleições e da 
participação de todos. Precisamos de Conselheiros comprometidos com nossos associados e com todos os 
participantes da PETROS. Pessoas que nos representem e nos defendam nos Conselhos da Fundação. 
Como se sabe, a situação atual dos planos de Benefício Definido da PETROS, Repactuados e Não-
Repactuados, é bastante crítica e os próximos Conselheiros terão uma dura tarefa pela frente. Serão eleitas 
duas chapas para o Conselho Deliberativo e uma chapa para o Conselho Fiscal.

Ação Civil Pública
Nossa Ação Civil Pública continua com seu andamento normal. Como é uma Ação extremamente complexa, 
pois  são muitas entidades e pessoas envolvidas, alguns tendem a achar que ela foi feita apenas para dar 
uma satisfação a nossos associados, devido a sua morosidade, ou algo do tipo. Porém, nossa Associação 
não seria irresponsável a ponto de gastar dinheiro com um excelente escritório de Advocacia, ou “brincar” 
com os anseios dos associados, sem acreditar nos benefícios que hão de advir de tal Ação. Não cabe à 
AMBEP acelerar este processo, nem tem este poder. Esta é a velocidade normal de tramitação, ainda mais 
se considerarmos, como já dissemos, sua complexidade. Temos que ter paciência e fé em nossa Justiça, 
que será feita. 

A  AMBEP reafirma seu compromisso de defender os interesses de seus associados, estando sempre aberta 
a receber sugestões e esclarecer dúvidas, dentro das possibilidades. Para informações atualizadas, 
consulte sempre nosso site www.ambep.org.br

Caso queira conversar a respeito de PETROS, estou à disposição dos associados. Ligue para nossa 
Representação em Campinas (3234-2154) e marque um horário!

                                                                                      João Alberto Lazarim/Conselho Deliberativo AMBEP

A Central de Atendimento do Pós-Vida 
e do Mais+Vida tem com novos 
números: 4090-1073, para capitais e  
regiões metropolitanas e 0800 778 
1073, para as demais regiões.
Nas carteirinhas antigas do IPAM, 
ainda consta o número de telefone que 
foi desativado, mas nas novas  
carteirinhas que serão enviadas no 
próximo mês de julho constará  o 
número atual.

SOMA Patologia Clínica - Lab. de Análises Clínicas
Rua Cap. José Bruschini, 05 – Centro- Serra Negra
Telefone: (19) 3892.3394

Hercules Luis Bataglia - Urologista
Rua Divino Salvador, 142 – Nova Paulínia
Telefone: (19)3874.4452

Graziella Ferrari de Medeiros - Psicóloga Comportamental
Aprimoramento em Psicologia da Saúde, mestrado em Saúde 
Coletiva, atendimento a adolescentes, adultos e casais
Rua Dr. Antonio Galizia, 181 – Cambuí 
Telefone: (19)2121.7593

 IPAM 0800 942 0077
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NOTÍCIAS JURÍDICAS E OUTRAS

NOVOS TELEFONES

DO PÓS-VIDA 

IPAM – NOVOS CONVÊNIOS



A Representação de Campinas comemorou o Dia das Mães com o tradicional almoço, realizado no dia 11 de 
maio na Churrascaria Apaloosa's. O evento contou com 142 pessoas, entre associados e beneficiários, que 
puderam aproveitar o clima de confraternização entre os presentes e a apresentação do Coral “Tocando em 
Frente”, composto pelos integrantes do antigo Coral Petrobras/Replan. No final do almoço as mães foram 
presenteadas com vasinhos de flores. Confira os melhores momentos: 

 
 

 3campinas@ambep.org.br

ACONTECEU DIA DAS MÃES                                                                 
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As matérias assinadas são de inteira 
Responsabilidade de seus autores.

Nossa Representação, mais uma vez, reuniu os 
aniversariantes dos meses de fevereiro, março e 
abril. O encontro, realizado em 30 de abril, foi 
marcado por  momentos  a legres  e  de 
confraternização entre sócios e familiares.
Não perca o próximo encontro em julho, quando 
serão homenageados os aniversariantes dos 
meses de maio e junho. Participem!

ANIVERSARIANTES DOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2019                                                           

NOTÍCIAS JURÍDICAS - VER PÁGINA 2

• Agosto - Dia dos Pais                                          
• Dezembro: Confraternização final de ano

Continuam abertas as inscrições para as viagens a Vitória, prevista para o mês de junho, e para Socorro/SP 
(USPESP), além do evento do Dia dos Pais. Mais informações em nossa secretaria pelos telefones 3234-
2154/3234-0149. Confira a programação e participe!

Datas Festivas                                                                                                                  

EVENTOS

• Junho - Vitória/ES
• Agosto -Socorro/SP(USPESP)*
• Outubro: Costa do Santinho Florianópolis/SC
• Início de 2020: Cruzeiro (Bahia)

Excursões
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