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Continuam as tratativas em busca de uma solução viável. 
A PETROS enviou recentemente uma carta aos 
participantes, na qual alega dificuldades para honrar os 
compromissos, devido às liminares que suspenderam os 
descontos do equacionamento. 

 

Além do Plano de Equacionamento em vigor, existe o PP-
3 que está em estudos para aprovação e será oferecido 
pela PETROS. Contamos ainda com o Plano Alternativo 
que foi elaborado pelos Sindicatos e Entidades do Setor. 
Contudo, ainda não há nenhuma definição do que será 
efetivamente implantado. 

 

O PP-3 ainda precisa da aprovação da PREVIC e o Plano 
Alternativo ainda está em fase de análise na PETROS 
para verificar se os valores elencados atendem às 
premissas atuariais. 

 

De qualquer modo, todos nós deveremos ficar atentos às 
informações. A AMBEP está acompanhando de perto os 
acontecimentos, para avaliar qual será a melhor 
alternativa para os seus associados. 

Representação 

Salvador 
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Neste ano, serão realizadas as eleições para a escolha 
dos Conselheiros e Suplentes que representarão os 
participantes e assistidos nos Conselhos Deliberativo 
(CD) e Fiscal (CF) da PETROS. 
 

A AMBEP, com aproximadamente 35 mil associados, 
está na condição de maior entidade representativa dos 
participantes da PETROS e não poderá deixar de 
concorrer nesse pleito. O objetivo é eleger pessoas que 
possam contribuir para a gestão da Fundação nos CD e 
CF. 
 

Diante de tamanho potencial, a AMBEP tem condições de 
eleger tanto o Conselheiro Deliberativo quanto o Fiscal. 
 

O sucesso dessa eleição depende somente do nosso 
empenho em votar. Eleger Conselheiros, seja para a 
vaga no Deliberativo, seja para o Fiscal, é da maior 
importância para todo o quadro social da AMBEP, que 
terá no núcleo decisório da PETROS pessoas 
capacitadas para orientar e/ou decidir, de modo a 
proteger o patrimônio da nossa Fundação. 
 

Convocamos todo o quadro social da AMBEP para 
participar dessa eleição, não deixando de votar e 
escolhendo os candidatos indicados pela AMBEP. 
 

Fiquem atentos e aguardem a publicação do calendário 
eleitoral, bem como dos nomes dos candidatos indicados 
pela AMBEP.   

PLANO DE EQUACIONAMENTO  

Ação da Fenaspe e Associados 

tem liminar suspensa 
Em 14 de maio, o presidente do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), o ministro João 

Otávio de Noronha, suspendeu a liminar da 

Ação da Fenaspe e Associados. O pedido foi 

feito pela Petros e foi deferido até o trânsito 

em julgado da ação originária. A liminar 

determinava a redução de 50% do valor das 

contribuições extraordinárias fixadas para o 

plano de equacionamento do déficit do PPSP. 

A decisão do presidente do STJ restabelece a 

integralidade das contribuições. 
 

A Petros alegou no pedido de suspensão que a 

decisão do tribunal fluminense causaria risco à 

economia pública ao colocar em ‘xeque’ não só 

PPSP, mas o próprio sistema de previdência 

complementar, com a possível proliferação de 

decisões semelhantes em relação a outros fundos. 

A Fenaspe e Associados já anunciaram que irão 

recorrer da decisão, que foi tomada sem que 

fossem ouvidos os argumentos da FENASPE e 

suas associadas, apenas com base na 

argumentação da Petros (sem ouvir a parte 

contrária). 
 

A suspensão dessa liminar não afeta diretamente 

os ambepianos. A Associação fez uma petição de 

litisconsórcio na ação proposta pela Fenaspe e 

Associados, em 24 de julho de 2018, por meio do 

escritório Santoro Advogados. No entanto, foi 

negada em primeira instância. Em fevereiro de 

2019, uma nova petição foi enviada, a qual está 

suspensa. 

Como ficarão os pagamentos retroativos em 

caso de cassação de liminares 

Muitos participantes estão se perguntando como 

serão feitos os pagamentos retroativos que não 

foram efetuados em função da cassação da liminar. 

Em caso similar ocorrido na Funcef, os pagamentos 

seguintes foram restabelecidos, e os retroativos 

foram negociados para que pudessem ser feitos 

durante o período de equacionamento. 

 

 

ELEIÇÕES PARA OS CONSELHOS 
DELIBERATIVO E FISCAL 
DA PETROS 
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Dia das Mães 
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As matérias assinadas são de inteira  
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TARDE CULTURAL 
 

A AMBEP-Salvador tem interesse em promover uma Tarde Cultural, com a participação de associados e/ou 

beneficiários. O assunto, já abordado em boletins anteriores, solicita que as pessoas que possuam algum tipo de 

aptidão artística (tocar instrumentos, dançar, cantar, declamar poemas, entre outros) procurem a Secretaria da 

AMBEP para fazer a sua inscrição. Nosso objetivo é formar um grupo para compartilhar momentos de 

descontração,por meio da expressão artística, de forma a criar um espaço onde o talento de cada um possa ser 

exposto e aplaudido.  
 

Estamos certos de que, dentre os componentes do nosso quadro social, existem pessoas com habilidades 

especiais e que buscam por ambientes que propiciem apresentações e fomentem o surgimento de novos artistas. 

Esse espaço, se devidamente aproveitado, evidenciará o quão diversificado e talentoso é o quadro social da 

AMBEP. 

 

A excursão para Vitória e Domingos Martins foi um sucesso. Todas as 40 vagas foram preenchidas nas 
primeiras horas das inscrições. Cerca de 10 pessoas ficaram na lista de espera, das quais 6 conseguiram viajar, 
totalizando 46 participantes.. 
 

A próxima viagem para Bonito/MS, prevista para o período compreendido entre 19 de julho e 2 de agosto, não 
será realizada. A licitação não teve participantes, pelo que, a excursão foi cancelada. 

 

 

EXCURSÕES 

 

ACONTECEU 

 

No dia 04 de maio, foi realizado o nosso tradicional almoço comemorativo do Dia das Mães. Participaram do 

evento cerca de 300 pessoas, entre associados e beneficiários, e foi sucesso de público. Mais uma vez, a Casa 

do Comércio ofereceu um almoço de elevado padrão.  
 

Fiquem atentos ao nosso próximo evento, que será a Festa Junina. O evento será realizado na AABB, em Piatã, 

no dia 12 de junho, das 11h30 às 16h30. A festa será animada pelo Delmário e 500 ingressos já estão 

disponibilizados para o nosso quadro social. Para mais informações sobre o festejo junino, entrem em contato 

com a nossa Representação pelo telefone 3341-1827, por e-mail salvador@ambep.org.br ou pessoalmente. 
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