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ELEIÇÃO AMBEP 2018
A AMBEP está em Processo Eleitoral para nomear os associados que ocuparão cargos nos
Poderes Sociais, com mandatos de 2019 a 2022.
Este ano, por falta de chapas concorrentes, não haverá votação para os cargos de Diretoria e
do Conselho Fiscal, sendo esses cargos serão preenchidos por decisão da Assembleia
Geral.
Nos Colégios Eleitorais, também por ausência de candidatos inscritos, os conselheiros
poderão ser reconduzidos ao cargo e/ou homologados por Assembleia Geral.
A exceção é o Colégio Eleitoral do Rio de Janeiro, que terá eleição para cargo no Conselho
Deliberativo.

Carta à Petrobras: AMBEP solicita inclusão em Grupo de Trabalho
No dia 18 de julho, a AMBEP, em nome de seus associados, enviou carta ao Dr. Ivan de Souza
Monteiro, presidente da Petrobras, para fazer uma importante solicitação: ser inserida no
Grupo de Trabalho (GT), criado em novembro de 2017 pela petroleira, a fim de discutir
alternativas para reduzir o impacto do equacionamento do PPSP.
Quando criou esse Grupo de Trabalho, a Petrobras incluiu apenas representantes da
Federação Única dos Petroleiros (FUP) 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.

.

A AMBEP é a instituição que possui em seu quadro associativo quase metade dos
participantes assistidos e ativos dos Planos de Previdência da Petros. Sendo assim, a
Diretoria considera fundamental a inclusão da Associação no GT para que seus
representantes possam participar de debates e apresentar propostas sobre o
equacionamento.

www.ambep.org.br

AMBEP - O Elo Que Nos Une!

EM CIMA DO FATO

Criada em 18/06/1984

EVENTOS

Aconteceu em Curitiba
Feliz aniversário, ambepianos!
Aqui na AMBEP, o aniversário dos nossos associados é data importante que merece ser
comemorada. Por isso, a cada dois meses, realizamos eventos animados e descontraídos para
celebrar a vida dos nossos ambepianos. Aqueles que nasceram em março e abril, foram
celebrados dia 18 de abril; e os nascidos em maio e junho, no dia 14 de junho. No próximo encontro,
dia 16 de agosto, brinde à vida dos aniversariantes de julho e agosto. Anote na agenda e venha
comemorar conosco!

Homenagem ao Dia das Mães
O Dia das Mães foi comemorado com delicioso almoço no Restaurante Dona Helena, no dia 5
de maio. Confira as imagens desse encontro feliz!

Aconteceu em São Mateus do Sul
Homenagem às Mães
E no domingo, 20 de maio, foi a vez da AMBEP SMSUL homenagear as mães ambepianas com
um delicioso almoço, preparado pela equipe do Buffet Arte e Festa, no Salão das Araucárias I.
O evento foi prestigiado por 111 participantes. Além de aproveitar as delícias gastronômicas, as
mães presentes ainda foram agraciadas com um presente para celebrar a data tão importante.
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EVENTOS

Aconteceu em São Mateus do Sul
Noite das sopas
A nossa tradicional Noite das Sopas foi
realizada no dia 29 de junho, no aconchegante
salão de festas da ASPP (Associação do
Servidores Públicos do Estado do Paraná).
Setenta e seis participantes, entre associados,
beneficiários e familiares, saborearam as
deliciosas iguarias preparadas pela equipe de
colaboradores do Adolescentro. O destaque da
noite ficou por conta da sopa servida no pão
italiano, aprovada por todos.

PRÓXIMOS EVENTOS
Em Curitiba:
25 de agosto (sábado) - Almoço Dia dos Pais no Restaurante La Ventura (Avenida Comendador Franco, 3.935) 10 de outubro (quarta-feira) - Chá Beneficente.
Em S. Mateus do Sul:
26 de agosto (domingo) - Almoço Dia dos Pais no Buffet Konoskao (Rua Leddy Roderjan, 1.795).
17 de outubro (quarta-feira) - Chá Beneficente.

FIQUE POR DENTRO
VOCÊ SE APOSENTOU?
Fique atento na hora de solicitar a sua aposentadoria para garantir a comodidade e a permanência no nosso
quadro social, além de 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 do contracheque da Petros e, caso receba a parte dos proventos do INSS
separadamente, apresentar o extrato bancário.
.
Para mais informações, ligue: (41) 3224-9358 / (42) 3532-5415.

curitiba@ambep.org.br

smsul@ambep.org.br
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Fique por dentro
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
A Ação Civil Pública impetrada pela AMBEP na 1ª região em Brasília, tramita normalmente na Justiça Federal, e os réus
notificados já têm prazo definido para se manifestarem. O Escritório Santoro Advogados está avaliando possíveis estratégias
na tentativa de se obter a suspensão da cobrança indevida.

VIAGEM À BRASÍLIA
A Diretoria da AMBEP esteve na Câmara dos Deputados, em Brasília, para acompanhar o andamento do Projeto de Lei (PL)
8821/2017, de autoria do deputado Sergio Souza também relator do CPI dos Fundos de Pensão. Esse PL prevê a alteração da
Lei 9.532/1997, aumentando o limite de dedução no cálculo do IRPF das contribuições extraordinárias de déficit de Fundos de
Pensão, como no caso da Petros, para que não sejam submetidas ao limite de 12% da renda abruta anual tributável da
declaração do Imposto de Renda.

Processo de cisão do PPSP
Desde o dia 1º de abril de 2018 passaram a existir dois planos de previdência complementar na Petros: o PPSP-R
(Repactuados) que constitui cerca de 75% dos participantes e PPSP-NR
.
(Não-Repactuados), com aproximadamente 25%.
.
Em 31 de março de 2018, uma nova avaliação atuarial externa, chegou aos seguintes resultados:
31/03/2018 (R$ bilhões) 

PPSP-R
PPSP-NR
Patrimônio de cobertura do plano
46,404 
13,363
Compromissos futuros do plano 
48,887 
15,459
Resultado acumulado  

-2,483 
-2,096
No encerramento do ano de 2018, haverá nova avaliação atuarial, quando será verificada a necessidade do novo Plano de
Equacionamento. Paralelamente, serão realizados estudos para reavaliar o impacto da cisão no pagamento das contribuições
extras dos participantes e, em 2019, poderá haver a revisão do plano de equacionamento já em andamento.

GT DO EQUACIONAMENTO DO PPSP
A Petros divulgou, em seu portal, importante esclarecimentos sobre atividades do Grupo de Trabalho para discutir alternativas
ao Plano de Equacionamento. O GT esteve em Brasilia apresentando à Previc, proposta para suspender o Plano de
Equacionamento enquanto são analisadas alternativas para solucionar estruturalmente o PPSP.
Até o momento, não houve resposta formal do órgão fiscalizador.
O Plano de Equacionamento seguiu o que foi definido no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Conselho
Deliberativo da Petros, a Diretoria Executiva da Fundação e a Previc.
Por fim, a Fundação reitera que o plano de equacionamento do déficit do PPSP é uma exigência legal e fundamental para
garantir a continuidade do plano.
Novo Plano
Na segunda semana de julho, o GT acompanhou a apresentação da Petrobras sobre estudos preliminares para estruturar um
novo plano a ser oferecido aos participantes em substituição ao PPSP. O estudo prevê a oferta, aos participantes do PPSP, de
migração voluntária para um novo plano de Contribuição Definida (CD). O PPSP é um plano de Beneficio Definido (BD),
modalidade que praticamente não existe mais no mercado de previdência complementar.
Os estudos para criação do novo plano, assim como as regras de funcionamento e eventuais vantagens para a migração, ainda
são preliminares e não representam uma proposta final da Companhia. Eles podem ser aprimorados a partir das contribuições
do GT e ainda dependem da aprovação de órgãos como a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
(Sest) e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).
Não há prazo previsto para esta decisão e a companhia, como patrocinadora, seguirá avaliando situação atuarial do PPSP e
dividindo essas visões com o grupo de trabalho.
Em nota, as entidades sindicais que integram o GT acreditam não ser necessário outro plano CD, mas na possibilidade em
adequar o Equacionamento em andamento com alterações regulamentares necessárias.
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