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Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros
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Um panorama geral sobre o caso
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EDITORIAL

Em busca de soluções
Desde que a Petros anunciou, em 2015, que seria necessário implantar o Plano de Equacionamento do Déficit
(PED) do seu plano de benefícios PPSP, a AMBEP vem se preparando para buscar alternativas e propor soluções
aos seus associados.
A solicitação de inclusão em Grupos de Trabalho que discutam alternativas para o PED; a criação de uma Ação
Civil Pública para a cobrança justa dos valores deficitários e a punição dos gestores fraudulentos; e a proposição
de alternativas ao PED são algumas das iniciativas que a AMBEP vem adotando desde então.
Nesta edição, a Matéria de Capa traz uma compilação de informações sobre tudo que a AMBEP tem feito para
ajudar você, associado, a ser impactado o menos possível com a gestão dos planos da Petros que, nos últimos
anos, têm deixado muito a desejar.
Boa leitura.
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A Diretoria
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ESPAÇO PETROS

Pensionistas:
como solicitar
pecúlio e pensão
por morte na Petros
A perda de um parente é sempre um momento difícil.
Para auxiliar os beneficiários de participantes dos três
maiores planos da Petros (PPSP-R, PPSP-NR e PP-2), a
Fundação criou um passo a passo sobre como solicitar
o pecúlio e a pensão por morte. Veja a seguir:

Pensão por morte

O benefício da pensão por morte só pode ser solicitado
à Petros depois da concessão da pensão pelo INSS. Em
geral, o beneficiado cadastrado na Petros é o mesmo
reconhecido pelo INSS. No caso do PP-2, o beneficiário
deve ter sido inscrito no plano como tal pelo participante. Para solicitar a pensão por morte, a documentação
mínima a ser apresentada é a seguinte:
•
•
•
•
•
•

Carta de concessão de pensão por morte do INSS
Memória de Cálculo do INSS
Certidão PIS/Pasep
Identidade do beneficiário
CPF do beneficiário
Comprovante de dados bancários do beneficiário,
que deve ser o titular da conta

Vale lembrar que outros documentos podem ser solicitados pela Petros. Para mais informações, ligue para a
Central de Relacionamento (0800 025 35 45).

Pecúlio
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Já o pecúlio por morte é um valor em dinheiro pago de
uma única vez aos beneficiários ou designados após a
morte do participante. Seu pagamento independe da concessão de pensão por morte pelo INSS. Por isso, pode ser
solicitado à Petros logo após o falecimento do participante.
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Se o participante morrer na condição de ativo, seus
beneficiários ou designados devem entrar em contato com o representante Petros na patrocinadora para
dar entrada no pecúlio. Se o falecimento for de um
participante aposentado, o contato deve ser feito diretamente com a Petros.

PPSP-R, PPSP-NR
e outros planos BD

O valor do pecúlio no caso de participante que morre
na condição de ativo é o maior entre 15 salários básicos e 15 vezes 60% da média salarial dos últimos 60
meses. Em caso de morte por acidente de trabalho,
o valor do pecúlio será dobrado. No caso de aposentado, o valor do pecúlio é de 15 vezes 60% da renda
global (Petros + INSS).

PP-2

No PP-2, o pecúlio por morte é pago a pessoas designadas pelo participante. O participante pode indicar qualquer pessoa física, sem exigência de grau de
parentesco. Caso não haja designado para receber o
pecúlio, o valor será pago aos beneficiários inscritos
no plano, mesmo que não tenham sido designados
para este benefício.
O valor do pecúlio é de 10 vezes o salário de benefício
do participante, limitado a 600 VRP. O valor da VRP é
atualizado anualmente em junho. Até maio de 2018,
correspondia a R$ 295,93. Este valor pode ser rateado entre os designados nas proporções determinadas
pelo participante ou em partes iguais, se o rateio não
tiver sido previamente especificado.

Atenção: A documentação para a concessão do pecúlio por morte varia de acordo com o plano do participante e em função de quem receberá o dinheiro. Para conferir a documentação mínima necessária entre
em contato com a Central de Relacionamento (0800 025 35 45).
Fonte: Site da Petros

GENTE NOSSA

Conheça a trajetória do ex-diretor
de Patrimônio, Rodrigo de Britto
Aos 86 anos, o aposentado Rodrigo de Britto tem uma
história de muito trabalho, dedicação à família e apoio
às causas da AMBEP. Morador do Rio de Janeiro, ele
ingressou na Petrobras na década de 1960 na área
contábil e, ao longo dos anos, foi assumindo novos
desafios e funções.
“Entrei na Petrobras depois de fazer uma prova na Fronape
(Frota Nacional de Petroleiros) para auxiliar de Contabilidade, em novembro de 1962. Logo depois, outra seleção, fui aprovado para o cargo de técnico de
Contabilidade. Finalmente, após um terceiro processo
seletivo, fui reclassificado como auditor e transferido
para a Divisão de Auditoria, onde permaneci até a aposentadoria, em 3 de agosto de 1986”, relembra.

Valiosa colaboração

Rodrigo conheceu a AMBEP enquanto ainda estava na
ativa. Ele é sócio desde 1984 e sempre usufruiu dos
serviços oferecidos pela Associação com sua família.
No fim da década de 1980, o aposentado começou
a colaborar com a Instituição, substituindo o contador
que fazia o balanço financeiro na época.
“Lembro que encontrei um bom ambiente e me coloquei à disposição da Direção da época para fazer
controles mais confiáveis, algo que era necessário em
virtude do crescimento da AMBEP. Assumi por duas
vezes a Diretoria de Patrimônio após a morte de um
diretor e problemas de saúde de outro. Finalmente, em
2013 fui eleito oficialmente para a Diretoria. Em maio
de 2018, solicitei meu desligamento por motivos de
saúde”, explica.

“A Diretoria deve estar alinhada aos anseios dos participantes, buscando sempre oferecer os melhores
serviços e defendendo sempre os interesses de todos”, declara.

Tranquilidade familiar

Além de se preocupar com o futuro da AMBEP,
Rodrigo gosta de aproveitar momentos de tranquilidade com a família e cuidar da sua saúde com
atividades prazerosas.
“Sou casado há 56 anos, tenho duas filhas e dois netos, e estar na companhia deles sempre que possível
é o grande prazer da minha vida. Além disso, para
manter a saúde, faço pilates três vezes por semana,
caminho e dou umas braçadas na piscina do condomínio onde moro. E, para manter a mente ativa, regularmente leio jornais e as principais revistas e algum livro
que desperte o meu interesse. Afinal, ser aposentado
não significa parar no tempo”, finaliza.

“A Diretoria
deve estar alinhada
aos anseios dos
participantes”

REVISTA DA AMBEP

Jonathan Fonseca

Na opinião do ex-diretor, o principal
desafio da AMBEP para continuar
se fortalecendo e beneficiando os
associados é manter uma gestão
competente, inovadora, aberta
às contribuições das novas
gerações de participantes.
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Angústia
Estou aposentado desde 1988. Trabalhei na Petros
quando da sua fundação, em 1970, com o seu primeiro Presidente, Petrônio Barcellos, no Serviço de Planejamento da Petrobras, com Lio Peiter, e no Departamento de Perfuração, com Marinho Falcão. Órgãos
estes que naturalmente já mudaram de nome.
Como muitos outros companheiros, acompanhei com
orgulho e dedicação o crescimento da maior empresa
brasileira e o desenvolvimento da Petros, o pioneiro
dos Fundos de Pensão do país.
Atualmente, trabalho em uma Associação de Petroleiros. Como sou um dos mais antigos, meus colegas me
encaminham muitos associados com dúvidas sobre a
Petros e, particularmente, no que diz respeito ao equacionamento do déficit.
Sobre esta matéria, muito já foi dito e de diversas maneiras, sob várias interpretações que acabam em discussões
sérias, infindáveis e, por vezes, bem desagradáveis.
Ouço todos com a máxima atenção e respeito. Cheios
de razão, chegam muito revoltados e, às vezes,
agressivos, exigindo solução rápida de quem
não pode resolver. Saem mais calmos,
mas nenhum conformado.

José Ramadiça

Alguns casos são deprimentes e nos levam a um solidário sofrimento. Dias atrás, recebi um colega petroleiro,
lá com seus 70 anos, forte, falando alto, com desenvoltura e muito bravo. Exibiu sua indignação com veemência, expôs argumentação coerente, desabafou e foi se
acalmando, ou melhor, foi engolindo sua derrota. Seu
semblante era o de um homem vencido, enganado.
Com a voz embargada, ao se despedir, expressou o
último lamento: “ainda poderia estar trabalhando, tenho saúde. Aposentei-me para ter mais tempo com os
netos e com minha mulher e, agora, o que vislumbro
é um enorme desfalque na renda, que irá me obrigar
a uma apertadíssima velhice e sem possibilidade de
conseguir uma nova fonte de renda.”
Uma coisa causa estranheza e vem se verificando com
frequência. De modo geral, todos os pleitos reivindicados pelos petroleiros, pelas associações, em qualquer
situação e sob todos os aspectos, são imediatamente
contestados, exibindo-se leis, decretos, estatutos, o
diabo a quatro.
Não queremos que se descumpra a lei, mas a situação do nosso país e dos brasileiros, agora, é muito
diferente de quando esta legislação foi aprovada. Não
sei como a maior empresa do país não tem condições
para demonstrar a necessidade de se atualizar as leis.
Isto só é permitido ao sistema financeiro e às grandes
empresas contumazes inadimplentes com impostos,
com INSS e até com Fundo de Garantia? Esta é outra
questão que não sei como responder.
Nesse quadro catastrófico, causa grande admiração aos petroleiros que a Petrobras continue
incentivando a aposentadoria de seus
empregados e até promova cursos para que eles aproveitem ao máximo da vida
de aposentado.
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Parece que não é só o
déficit que precisa ser
equacionado...

QUALIDADE
DE VIDA

Vacinação: prevenir é o melhor remédio

“Ainda existem doenças graves, que não têm tratamento e podem gerar sequelas, como o sarampo,
a rubéola e a febre amarela. Por isso, a forma mais
eficaz de evitá-las é a vacinação”, afirma Reinaldo
de Menezes Martins, consultor científico sênior de
Bio-Manguinhos/Fiocruz.

Uma forma eficaz de controlar
e erradicar doenças

A única enfermidade erradicada no mundo é a varíola.
“Extinguimos a doença infectocontagiosa com a ajuda de uma vacina que dava muitas reações adversas.
Mas, com certeza, devido à gravidade da varíola, era
melhor vacinar do que correr o risco de contraí-la”,
destaca o consultor.
Graças à vacinação, outras doenças já foram controladas, como a rubéola e a poliomielite. Segundo
Reinaldo, desde a década de 1970 não se registram
casos de poliomielite no Brasil. E por que continuamos a vacinar as crianças? O consultor explica: “A
doença foi eliminada das Américas, mas não é erradicada porque ainda existem casos na África e na Ásia.
Enquanto houver vírus circulante no mundo, não podemos deixar de vacinar”.
Prova disso é o sarampo. Considerada controlada, a
doença voltou com força total. “Recentemente, tivemos um surto de grandes proporções. O Ministério da
Saúde aponta que um dos motivos para a epidemia
são as coberturas vacinais que estão muito abaixo dos
95% recomendados”, ressalta.

E por que isso está ocorrendo?

iStock

Hoje em dia, corre pelo mundo um movimento antivacina, criado por pais que se recusam a vacinar os filhos
por crenças religiosas, medo dos efeitos colaterais ou

porque se colocam contra a indústria da imunização.
O movimento surgiu em 1998, quando o médico britânico Andrew Wakefield teve um estudo publicado
na revista científica The Lancet. Em sua pesquisa, ele
alegava que algumas crianças desenvolviam autismo
após serem vacinadas. O médico foi desmascarado e
seu estudo, considerado uma fraude. Em 2010, a The
Lancet retirou o estudo do site e Wakefield teve sua
licença cassada pelo Conselho Britânico de Medicina.
Mas o estrago já tinha sido feito. O movimento antivacina ganhou força, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil, apesar de existir em
menor escala, ele já preocupa o Ministério da Saúde.
Isso porque, quando uma parcela da população deixa
de ser vacinada, cria-se um grupo de pessoas suscetíveis a infecções. E, quando esses micro-organismos
circulam, não afetam apenas quem escolheu não se
imunizar, mas também os que não podem ser vacinados, seja por idade insuficiente ou por algum comprometimento imunológico.
Mas como conscientizar esses pais de que a vacinação
é uma questão de saúde pública? “É fundamental uma
ação de comunicação educativa para que os pais não
deixem de vacinar as crianças. A população precisa
entender que a vacina serve para evitar surtos e não
para controlá-los”, alerta o consultor.

Vacina para todos

O calendário brasileiro de vacinação é um dos mais
completos do mundo e inclui imunizações
para crianças, adolescentes, adultos
(inclusive gestantes) e idosos. Mas
ainda há mais a ser feito. “Algumas novas vacinas estão sendo desenvolvidas em estágio
avançado. Em breve, elas
poderão ser incorporadas
ao calendário nacional
de vacinação, trazendo
ainda mais benefícios
para a população”, conclui Reinaldo.

REVISTA DA AMBEP

Nunca o ditado popular ‘Prevenir é o melhor remédio’
fez tanto sentido. Quando falamos sobre vacinação,
sem dúvida, a prevenção é sempre a melhor escolha.
Criadas para estimular o sistema imunológico a desenvolver defesas contra uma série de doenças, as vacinas
têm se tornado cada vez mais eficazes.
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IPAM:
número de telefone
recebe ligação de celular

AMBEP não
tem vínculo com
administradoras
de planos de saúde
Recentemente, alguns associados entraram em
contato com a AMBEP para informar que estão
recebendo ligações de uma administradora, oferecendo, em nome da Associação, pacotes de
planos de saúde com desconto e sem carência.
Lembramos a todos que a AMBEP não possui
vínculo com qualquer operadora de plano de
saúde. A Diretoria está em busca de soluções e
alternativas para oferecer esse serviço aos beneficiários da Associação.
Portanto, fique atento! Se você receber ligações
de qualquer administradora de plano de saúde
em nome da AMBEP, não aceite o contrato oferecido e comunique imediatamente à sua representação. A AMBEP se exime de qualquer responsabilidade em relação a essa empresa.

Desde julho, o número 0800 942 0077 recebe
ligações vindas de celular, facilitando ainda mais
a vida do beneficiário. Essa é mais uma opção
para quem utiliza o serviço de Indicação de Profissionais para a Área Médica (IPAM) entrar em
contato com a Central de Atendimento.
Se você não conseguir fazer a ligação pelo celular, entre em contato com a sede ou com sua
representação.

Números dos telefones do
Pós-Vida e do Mais+Vida
são alterados
A Central de Atendimento do Pós-Vida e do Mais+Vida
está com novos números:
Capitais e regiões metropolitanas: 4090-1073
Demais regiões: 0800 778 1073
Os números 0800 726 4935 e 4004-4935
continuarão funcionando até 1º de fevereiro de 2019.

E atenção:
na carteirinha da IPAM enviada recentemente, ainda
consta o número que será desativado. Pedimos aos
associados que, a partir de fevereiro do ano que vem,
considerem apenas os novos números para contato.

NOTA DE FALECIMENTO

O adeus à Lucinda Lima
al
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Comunicamos, com muito pesar, o falecimento da nossa querida ambepiana Lucinda
Maria Veloso Lima, representante da AMBEP Vitória. Ela morreu no dia 13 de setembro, aos 68 anos, em decorrência de um câncer.

REVISTA DA AMBEP

Representante da AMBEP Vitória desde a sua inauguração, em 2002,
Lucinda se dedicou imensamente ao trabalho na Associação até janeiro desde
ano, quando se afastou para cuidar da sua saúde. Profissional dedicada,
honesta e competente, ela deixa saudades.
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A Diretoria da AMBEP lamenta a perda e deseja paz e conforto à família.

FIQUE POR
DENTRO

Você sabe a
diferença entre
Certidão de Óbito e
Atestado de Óbito?

Mas você sabe o que é atestado de óbito? Entende
suas diferenças para a certidão de óbito? Apesar dos
nomes parecidos, esses documentos são totalmente
diferentes. O atestado de óbito, também conhecido
como declaração de óbito, serve para comprovar a
morte de uma pessoa e deve ser emitido por um médico. Além de confirmar o falecimento de uma pessoa, o
documento informa a causa mortis e os interesses de
ordem legal e médico-sanitária.

Emissão do atestado de óbito

Quando o falecimento acontece em um hospital, tudo
é mais simples: o próprio médico que atendeu o indivíduo emitirá o atestado de óbito. Mas, e se a pessoa
morrer em local público? Neste caso, é necessário chamar a polícia, que ficará responsável por encaminhar
o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) a fim de
identificar a causa da morte.
Se o indivíduo morre em casa, há duas possibilidades
para emissão do atestado. A primeira e mais simples é
chamar um médico conhecido da família para atestar
o motivo do falecimento e emitir o atestado de óbito.

E fique atento: um profissional de saúde não pode cobrar
qualquer remuneração para fornecer essa declaração.
Porém, se a família não conhecer um médico para agilizar esse trâmite, será necessário ir até uma delegacia
para fazer um Boletim de Ocorrência. O delegado ou
um investigador irá ao lugar onde está o indivíduo para
averiguar se a morte parece natural ou suspeita. Em
seguida, o corpo será encaminhado ao IML para análise da causa mortis. Mas atenção: se o policial chegar
ao local onde está o falecido acompanhado por um
médico ou empresa funerária, não aceite. Este não é o
procedimento correto.
Em cidades onde não exista um médico profissional, o
atestado poderá ser feito por duas testemunhas que tenham presenciado ou verificado a morte. A exceção está
registrada no artigo 77 da Lei Federal n° 6.015, de 1973.
Já a certidão de óbito é um documento que só pode
ser emitido por um cartório de registro civil. Nela,
constam informações, como hora e data do falecimento, se a pessoa era casada e tinha filhos, se deixa
bens, se a morte foi natural ou violenta e sua causa. No caso dos beneficiários do Pós-Vida, a emissão
deste documento está entre os serviços prestados
pela Seguradora.
Fique ligado: antes de solicitar a certidão de óbito,
confira se todos os dados do falecido estão corretos
no atestado de óbito. Isso porque, se a certidão for
registrada com algum erro, ela só poderá ser corrigida
mediante decisão judicial.

REVISTA DA AMBEP

Antes, para acionar o Pós-Vida, era necessário informar apenas o nome completo e o CPF do segurado
falecido. No entanto, alguns equívocos, como a informação do número errado de CPF, aconteciam com frequência. Para evitar esse tipo de problema, a SulAmérica incluiu entre os documentos exigidos o atestado de
óbito, emitido por um médico. A apresentação desse
atestado está sendo solicitada justamente para evitar
esse tipo de erro.
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MATÉRIA DE CAPA

Equacionamento da
Petros: iniciativas para
diminuir o impacto na
vida dos associados
A entrada em vigor do Plano de Equacionamento do
Déficit (PED) da Petros, em março, trouxe uma série
de questionamentos para funcionários da ativa, aposentados e pensionistas da Petrobras. E, desde então,
a AMBEP vem trabalhando para tentar minimizar os
problemas causados por uma gestão temerária.
Entre as iniciativas da AMBEP estão a abertura de
um processo contra a Petros e as patrocinadoras do
PPSP para a revisão dos valores do Equacionamento;
a solicitação à Petrobras para fazer parte do Grupo de
Trabalho que trata do PED; e o envio de sugestões à
Petros e à Petrobras sobre alternativas ao atual PED.

REVISTA DA
DA AMBEP
AMBEP
REVISTA

Para o presidente da AMBEP, Omar Cardoso Valle, é
importante que o associado seja representado pela entidade em questões que envolvem o Equacionamento
da Petros e as consequências para a vida de todos
os ambepianos. “Somos uma Entidade que representa
cerca de 35 mil pessoas entre funcionários da ativa,
aposentados e pensionistas da Petrobras. Nada mais
justo do que estarmos presentes nos grupos que discutem problemas e buscam soluções”, afirma.
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Além disso, a AMBEP se mostra contrária à alternativa proposta pela Petrobras de criar um novo Plano de

Benefícios para o qual migrariam os participantes do
PPSP. Por isso, está se reunindo com participantes de
outras associações para buscar alternativas que não
prejudiquem os participantes da Petros.

Ação contra o pagamento das
contribuições extraordinárias
está em andamento

Desde que a Petros anunciou o início da cobrança das
contribuições extraordinárias para seus participantes, a
AMBEP vem agindo em favor de seus associados. Em 8
de fevereiro, o escritório Santoro Advogados protocolou, na
Justiça Federal do Distrito Federal, uma Ação Civil Pública
contra a Petros, a Petrobras e a Petrobras Distribuidora. O
objetivo do processo é impugnar as premissas financeiras
que originaram o déficit e não os critérios utilizados na elaboração do Plano de Equacionamento do Déficit (PED),
o que diferencia a ação da AMBEP de algumas outras
impetradas pelo país. Registrada com o nº 100272884.2018.4.01.3400, a Ação Civil Pública está tramitando na 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF.
Paralelamente a essa Ação Civil, o escritório Santoro
Advogados entrou com um pedido de liminar para a
suspensão das contribuições extraordinárias aos mais
de 18.500 ambepianos que aderiram ao processo.
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A petição foi negada, no dia 14 de fevereiro, pelo juiz
da 4ª Vara Federal. Logo em seguida, no dia 27 de
fevereiro, o escritório deu entrada ao Agravo de Instrumento (com pedido de efeito suspensivo ativo), em
segunda instância. Em junho, o desembargador Daniel
Paes Ribeiro proferiu despacho negando, mais uma
vez, o pedido de suspensão das contribuições extras
cobradas dos participantes da Petros.

Já a Ação Civil está em andamento, mas, por ser um
processo lento e que não depende estritamente da
Associação para ser solucionado, não é possível prever
o que acontecerá nem se a sentença está próxima de
ser decidida. Atualmente, os réus estão sendo notificados. Assim que todos receberem as convocações e
responderem aos prazos dados pela Justiça, começará
a fase de apresentação de provas e perícia.

Com essa negativa, a Diretoria da AMBEP se reuniu
com os advogados para traçar nova estratégia. Então,
no dia 24 de julho, a AMBEP peticionou litisconsórcio
na ação proposta pela Fenaspe e Associados. O objetivo era estender aos associados da AMBEP, domiciliados na cidade do Rio de Janeiro, os benefícios já
concedidos, por meio de liminar, às entidades citadas.

A proposta da Petrobras e as
sugestões da AMBEP

A AMBEP é contrária à criação desse novo plano e, por
isso, após reunião com o Gdpape, no dia 22 de agosto,
elaborou e enviou para a Petros e a Petrobras algumas
alternativas ao atual PED. As Entidades aguardam retorno sobre a iniciativa.

REVISTA DA AMBEP

Infelizmente, a petição de litisconsórcio também foi
negada pela Justiça. Segundo a decisão do desembargador relator Mauro Martins, a recusa da petição aconteceu porque, no seu ponto de vista, o litisconsórcio
poderia prejudicar o julgamento do recurso solicitado
pela AMBEP. Mas a boa notícia é que, caso a liminar
para suspensão do pagamento do equacionamento
para participantes e assistidos do Rio de Janeiro seja
autorizada, os associados da AMBEP também serão
beneficiados, não sendo necessária a admissão da
Associação como assistente litisconsorcial.

Em junho, a Petrobras apresentou um estudo que prevê oferecer aos participantes do PPSP uma migração
voluntária para um novo plano na modalidade de contribuição definida (CD). A proposta, que ainda está em
estágio inicial, visa acabar com as contribuições extraordinárias descontadas dos participantes do Fundo
para cobrir o déficit atuarial de R$ 27,7 bilhões. A
Petrobras pretende, inclusive, consultar o Tribunal de
Contas da União (TCU) para verificar se a proposta é
viável. Segundo a companhia, não há prazo definido
para essa decisão.
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Confira as propostas:
• Que o PED definido pela Petros seja realizado pelo
mínimo legal, ou seja, R$ 16 bilhões, em vez dos
atuais R$ 28 bilhões. Vale lembrar que a aceitação
do valor mínimo legal proposto não retira das associações, sindicatos e beneficiários, seja participante, assistido ou pensionista, o direito de cobrar dívidas já reconhecidas e outras ainda não apuradas.
• Considerando a informação disponibilizada na última reunião do Fórum da FNP de que a Petros não
aportou, como patrocinadora, os valores dos seus
empregados no PPSP, exigir sua imediata cobertura,
haja visto o que diz o inciso terceiro do artigo 202
da Constituição Federal sobre paridade contributiva.
• Determinar que as parcelas devidas unicamente
pela Petrobras sejam pagas mensalmente e corrigidas pelo IPCA+juros de 6% ao ano como foi
acordado no AOR.
• Sanear o PPSP, complementando os estudos necessários para eliminar as causas estruturais, que
ainda impactam o plano.
• Não criar outro plano, seja CD ou CV, em substituição ao PPSP, que deve ser retornado ao seu
formato original (pré-artigos 41 e 48). Assistidos e
pensionistas continuam com o direito de cobrar as
dívidas resultantes desses artigos, mesmo com a
aceitação desse acordo.
• Qualquer proposta para equacionamento de déficits
da Petros deve ter a contrapartida plena e incondicional da transparência e prontidão, por parte das
patrocinadoras e da própria Fundação, no fornecimento das informações administrativas, financeiras
e atuariais do PPSP.

Grupo de Trabalho sobre o PPSP
A AMBEP está atenta às iniciativas da Petrobras com
relação ao equacionamento do PPSP. Por isso, quando
foi informada sobre a criação de um Grupo de Trabalho
(GT) para discutir o assunto, em novembro de 2017,
a Associação enviou cartas a representantes da Petrobras para solicitar seu ingresso no GT.
As cartas, assinadas por Omar Cardoso Valle, foram
enviadas em 20 de dezembro de 2017, 18 de julho e
5 de setembro de 2018. A primeira correspondência
foi encaminhada para o sr. Maurício Lopes Ferreira,
gerente de Relações Sindicais da Petrobras, com cópia
para os presidentes da Petrobras, na ocasião, Pedro
Parente, e da Petros, Walter Mendes. As demais cartas
foram enviadas para o atual presidente da Petrobras,
sr. Ivan de Souza Monteiro.
No entanto, ainda não houve qualquer resposta da Petrobras sobre a solicitação. A AMBEP continua cobrando da petroleira uma posição quanto à reivindicação,
afinal, quando o GT foi criado, 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. No entanto, essa limitação é entendida
pela Diretoria da AMBEP como injusta e ineficiente,
principalmente se for levado em consideração o fato de
que a Associação possui em seu quadro quase metade dos participantes assistidos e ativos dos Planos de
Previdência da Petros.
“Estamos trabalhando para ingressarmos no GT porque
entendemos que podemos contribuir de forma bastante positiva na busca por solução para os problemas do
equacionamento”, declara o presidente da AMBEP.
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• Não cobrar qualquer quantia dos Pré-70 a título de
equacionamento de déficit, uma vez que a patrocinadora assumiu este encargo (Ata 1.087 do Conselho de Administração da Petrobras – 4/6/1996).
Também concordamos com a isenção relativa aos
pensionistas, já que existe compromisso da patrocinadora, por ocasião do AOR.
iStock

REVISTA DA AMBEP

• Incluir cláusula mantendo a cobrança das dívidas já
reconhecidas pelas patrocinadoras, além de outras
identificadas em nossos estudos a serem apuradas,
decorrentes da implantação de níveis salariais, revisão do teto de 90%, PCAC, RMNR e de Ações
Civis Públicas em curso.

iStock

OPINIÃO

Novo plano, falsa solução
Carlos Vasconcellos*

Uma carga excessiva e – principalmente – injusta. Em
especial por causa das conhecidas dívidas do patrocinador com a Petros, da suspeita de má gestão dos
investimentos em anos passados e de distorções nos
cálculos atuariais. Fatores que elevaram o déficit do
PPSP aos anunciados quase R$ 28 bilhões. Não por
acaso, a AMBEP move uma ação que pede a suspensão do equacionamento, a indisponibilidade dos bens
dos gestores responsáveis por atos que prejudicaram
o plano. Além de outras medidas para resguardar o
patrimônio dos associados, como, a aplicação dos recursos do equacionamento em títulos públicos federais
de longo prazo, que não poderiam ser usados até o
julgamento do mérito da ação.
O fato é que toda a movimentação em torno do déficit do
PPSP e a luta da AMBEP e de outras entidades representativas contra as contribuições extraordinárias geram
grande especulação sobre a possibilidade de a Petrobras
propor um novo plano. Um novo modelo de previdência
para reduzir a necessidade de equacionamento e – em
consequência – o impacto para os associados.
Não há detalhes sobre como seria esse novo plano,
nem prazo para seu lançamento. Mas, pelo que se tem
visto e ouvido, ele seria oferecido aos participantes do
PPSP, como alternativa ao equacionamento. Ou seja,

quem aderisse à proposta ficaria livre das contribuições extras.
Parece bom, certo? Infelizmente, o diabo se esconde
nos detalhes. Para reduzir ou eliminar o déficit sem
contribuições, seria necessário abandonar o modelo de
Benefício Definido vigente no PPSP, que calcula aposentadorias com base na média dos últimos salários da
ativa e paga benefícios vitalícios.
Mas o que entraria no lugar do antigo modelo? O caminho mais provável seria calcular uma reserva individual com base no valor atual do benefício, expectativa
de sobrevida, tempo de contribuição ao plano, entre
outros fatores, para quem aderisse ao novo plano. Essa
reserva, e somente ela, seria usada para pagar os benefícios dali para frente. Algo semelhante ao que acontece nos planos de previdência complementar abertos
disponíveis no mercado.
Isso representaria um grande risco para o associado.
Nesse tipo de plano, se o dinheiro da reserva individual acaba, o benefício acaba. Ou então, ele será recalculado – quase sempre para baixo – para que o pagamento continue. Além disso, não dá para garantir que
o cálculo dessa reserva individual seria justo e feito de
forma transparente.
Sem falar que a solução também seria uma injustiça com
os associados. Na prática, a Petros e o patrocinador lavariam suas mãos em relação à responsabilidade delas no
déficit hoje existente. Sem que o patrocinador pague suas
dívidas ou que os responsáveis por perdas causadas pela
má gestão dos ativos paguem por seus atos. Por isso, é
preciso ficar de olho desde já, antes de aceitar a proposta
de novos planos e de falsas soluções.

*Carlos Vasconcellos é jornalista especializado em economia e previdência, e colaborador do Valor Econômico.
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Equacionar o déficit da Petros é algo absolutamente imprescindível para garantir a sustentabilidade do
PPSP no longo prazo. Poucos seriam capazes de discordar dessa afirmação, diante dos números apresentados. No entanto, sabemos que o peso desse equacionamento tem atingido de forma severa os associados
do Plano, que chegam a ter queda de até 30% em
seus rendimentos.
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ROTEIRO DE VIAGEM

Férias
planejadas:
diversão e
descanso
garantidos

Tirar férias, poder viajar e conhecer diferentes destinos
é o objetivo de muita gente, não é mesmo? Mas, para
viver todos os benefícios que a experiência pode trazer,
é importante se preparar de forma adequada para os
tão sonhados dias de descanso e lazer. Afinal, iniciar
as férias com tudo devidamente checado, além de evitar muita dor de cabeça, permite que a experiência
seja realmente prazerosa e positiva, sem surpresas e
memórias desagradáveis.
E para ajudar você, leitor, preparamos dicas para que você
saia de férias tranquilo e possa se divertir plenamente.

Vai para onde?
Quais documentos providenciar?

Depois que definir o destino da sua viagem, verifique
os documentos e autorizações necessários: passaporte, vistos, vacinas, tudo isso precisa ser providenciado
com antecedência.

REVISTA DA AMBEP
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Para as viagens nacionais, um documento de identificação com foto é suficiente. Lembrando que, ao viajar com
crianças, elas também precisam estar com a documentação em dia (certidão de nascimento e/ou identidade). E,
no caso de não ser o responsável por elas, apresentar a
autorização, inclusive para viagem de ônibus.
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Para a maioria das viagens internacionais é
necessário ter passaporte, que precisa ter
validade de, pelo menos, seis meses. Se
você já tem o documento, confira até
quando vale o seu. Se ainda não
tem, providencie o quanto antes, e lembre-se de que, em
algumas cidades, é preciso viajar para outro lugar para ter acesso
a um posto da
Polícia Federal para tirar
o passaporte.
E, para isso, é
preciso marcar via
internet e pagar taxas
no banco.
Para viagens a países do Mercosul como Paraguai, Uruguai e
Argentina, turistas brasileiros não precisam, necessariamente, apresentar o
passaporte. É possível entrar nesses países
portando apenas a carteira de identidade, desde
que ela tenha menos de dez anos de expedição.

Está com o passaporte em mãos? Então é hora de descobrir se o país para o qual está embarcando exige ou
não visto para brasileiros. Se você tem conexão nos
Estados Unidos, o visto americano é obrigatório, independentemente do país ser apenas uma parada até o
destino final. Se não tiver o visto, nem poderá embarcar.
Países como Canadá, China, Austrália, Japão e casos
especiais como Dubai exigem que o visto seja tirado
antes do embarque, assim como os Estados Unidos.
Logo que estiver com o passaporte em mãos dê entrada no pedido de visto para não correr o risco de perder
a viagem. As regras, documentos e valores para retirada do visto variam de acordo com o país de destino.
No entanto, alguns países fogem à regra e fornecem
o visto cobrando as taxas no momento da imigração,
como a Indonésia e Punta Cana, por exemplo.
É importante lembrar que alguns países exigem comprovante internacional de vacina contra diferentes doenças, sendo a principal delas contra a febre amarela.
Verifique se este é o caso do seu destino e providencie
o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia
(CIVP). Consulte o site da Anvisa (www.anvisa.org.br)
e veja o local mais próximo para emissão do documento e para tomar as doses das vacinas exigidas.

Organizar uma bagagem sem exageros, mas com tudo o
que é necessário para garantir o conforto, é fundamental.
Roupas apropriadas para o clima do lugar, que amassem
pouco e possam formar vários looks, ajudam a levar menos bagagem. Outra dica para diminuir o peso das malas é optar por miniembalagens para transportar xampu,
condicionador e cremes. Não esqueça dos carregadores
de aparelhos como smartphones, computador e câmeras.
E atente-se ao peso, lembrando que muitas companhias
estão cobrando taxas extras para despachar malas.
Outra dica bacana é tirar uma foto da sua mala fechada e aberta mostrando o conteúdo da mesma. Em caso
de extravio, é muito mais fácil mostrar as fotos para a
companhia aérea do que tentar descrever tudo.
Dependendo de onde você está indo, você pode precisar de receitas médicas (em português ou inglês) e até
de vacinas. Cheque sempre com seu médico e com as
autoridades do país que está indo e carregue remédios
comuns para enjoo, dor de cabeça e indisposição estomacal, por exemplo, na sua bagagem de mão.

Aviso de viagem

Além disso, lembre-se de levar a carteirinha do convênio e o comprovante do seguro-viagem, fundamental
para as viagens internacionais. Afinal, a gente nunca
sabe quando vai precisar de atendimento médico, e é
melhor estar sempre prevenido.

Antes de deixar o Brasil, ligue para o seu banco ou
operadora de cartão de crédito e informe sobre a sua
viagem e todos os países que irá visitar, mesmo os que
forem apenas conexão ou por pouco tempo. Nunca se
sabe quando você vai precisar usar o cartão de crédito numa emergência e ele não pode estar bloqueado.
Além disso, sempre deixe uma cópia do seu itinerário
com datas e hotéis com um amigo ou familiar para
casos de emergências.

Confirme as reservas

Tudo em mãos

Confirme também a validade e o limite disponível dos
seus cartões de crédito e débito. Eles não podem deixar
você na mão quando mais precisar. E não se esqueça
de levar uma quantia em dinheiro na moeda local. Diversos locais só aceitam o pagamento em espécie.

Espera pode ser divertida

Se planejou sua viagem sozinho, faça as confirmações
com antecedência: verifique as passagens e o quanto
de bagagem ela lhe permite levar; o horário de check-in
no hotel e confira com as empresas contratadas se está
tudo certo com o transfer do aeroporto e os passeios.

Bagagem eficiente

Viaje, sempre que possível, com uma mala pequena e
com uma mochila/bolsa com itens pessoais. É importante que tudo de valor, dinheiro e eletrônicos estejam
com você o tempo todo.

A partir do check-in, tenha tudo em mãos a todo o momento. Usando o smartphone para embarcar, capture
a imagem do bilhete para facilitar na hora de abrir e
mostrar ao agente do portão. Isto pode salvar minutos
preciosos e fazer a alegria dos seus companheiros de
voo, especialmente quando se está viajando com um
grupo grande e muitos documentos para apresentar.

É muito importante preparar-se para enfrentar as longas
horas no aeroporto. E distrair-se com música, leitura e
jogos no celular pode ser a melhor alternativa. Se for viajar com crianças lembre-se de levar brinquedos, livros de
colorir e outras opções de diversão para elas também.
Com essas dicas em mãos, escolha o destino, prepare-se
e boa viagem!

REVISTA
REVISTA
DA AMBEP
DA AMBEP

Vacinas e vistos
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AGENDA CULTURAL

Lazer para as crianças
(e adultos) o ano inteiro

AquaRio/RJ

iStock

O aquário do Rio de Janeiro reúne cerca
de 8 mil animais de 350 espécies diferentes de todos os oceanos. Os peixes estão distribuídos em 28 recintos, que reúnem um total
de 4,5 milhões de litros de água salgada. Além da
visita aos tanques, é possível acessar outra atrações
como o Aquário Virtual, um aquário digital com peixes
criados pelos visitantes; o Museu da Ciência, composto
pela Estação do Plâncton e pela Exposição de Conchas;
e o Museu do Surf. (www.aquario.com.br)
Divulgação

Divulgação

Doze de outubro é Dia das Crianças, mas não é apenas nessa data que
a gente pensa em como entreter e divertir a criançada, não é mesmo?
Por isso, nesta edição, trazemos algumas dicas bem bacanas e interesses de
atrações em diversas cidades do país criadas para gente de toda a idade.
Saiba mais sobre cada uma delas, escolham as que mais agradam a vocês
e às crianças e divirtam-se!

Parque Zoobotânico de Salvador/BA

Divulgação

Com entrada gratuita, o zoo de Salvador é uma boa opção para
a criançada conhecer animais e plantas incríveis. Centro de referência na preservação dos animais silvestres ameaçados de
extinção e pertencentes à fauna brasileira, o zoo prioriza a conservação e promove pesquisas científicas com espécies silvestres da fauna e da flora nacional, com ações em cativeiro, além
de programas de educação ambiental associados ao lazer e ao
entretenimento. São1.629 animais, sendo 92,4% de espécies
brasileiras, divididos em 158 espécies de aves, mamíferos e
répteis. (http://www.zoo.ba.gov.br)

REVISTA DA AMBEP

Borboletário Águias da Serra/SP
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Abrigo de mil borboletas de 17 espécies, o Borboletário foi estruturado para que os visitantes tenham
contato com esse inseto encantador. Localizado em
uma área de proteção ambiental, é o primeiro da cidade e o maior borboletário privado do Brasil. Depois
de apreciar o espetáculo da natureza, o visitante pode
aproveitar outras atividades oferecidas pelo Acampamento Águias da Serra com atividades como o circuito de obstáculos militares, a tirolesa de 200 metros,
arvorismo, teia para escalar, pequeno circuito de triciclo, toboágua, passeio de caiaque e futebol na lama.
(www.borboletario.aguiasdaserra.com.br/atracoes-em-sp/)

Divulgação

Museu de Ciências da PUCRS/RS

O espaço apresenta aos visitantes todo o tipo de entretenimento voltado à biologia, à medicina, à astronomia
e à paleontologia. Elaboradas para despertar a curiosidade e o gosto pelas ciências, as atividades valorizam a
participação do visitante que, ao se envolver em experiências lúdicas e inusitadas, torna-se protagonista de seu
próprio aprendizado. Suas coleções científicas abrigam
um vasto acervo de fósseis, espécimes representantes
de nossa biodiversidade e peças provenientes de escavações arqueológicas, que são objeto de pesquisa de
mestrandos e doutorandos provenientes de várias partes
do mundo. (http://www.pucrs.br/mct/)

Museu da Amazônia (Musa)
Manaus/AM

Divulgação

Divulgação

Conhecer o Musa é ter uma verdadeira aula, ao vivo,
sobre a Amazônia. Ele promove a convivência dos cidadãos com a diversidade cultural, biológica, social
e política da grande bacia amazônica. No Musa são
desenvolvidas pesquisas com o objetivo de divulgar e
popularizar a ciência e a educação científica e cultural.
À disposição dos visitantes estão atividades como trilhas no meio da floresta, exposições, viveiros de orquídeas e bromélias, aquários, laboratórios e uma torre
de observação de 42 metros com uma vista incrível da
floresta. (http://museudaamazonia.org.br/pt/)

Planetário do Espaço Cultural
José Lins do Rego - João Pessoa/PB

Oceanário de Aracaju - Aracaju/SE

Primeiro do Nordeste, o Oceanário de Aracaju foi inaugurado em
1992 e é administrado pela Fundação Pró-TAMAR. Instalado na
praia da Atalaia, a 500m do mar, tem área construída de 1.700
m², na forma de uma tartaruga gigante e oferece aos visitantes
atividades regulares como visitas orientadas, palestras e exposições, sempre incentivando moradores e visitantes a conservar o
ecossistema marinho e as riquezas do rio São Francisco. No local
estão reunidas 70 espécies diferentes, todas nativas de Sergipe,
expostas em 18 aquários. Existem, ainda, quatro tanques: um
onde os visitantes podem tocar em várias espécies de invertebrados, crustáceos, moluscos e peixes, sempre com a orientação de
um monitor; dois tanques com espécies de tartarugas marinhas; e
um tanque com tubarões, onde o visitante pode observar de perto
o comportamento da espécie.
(http://www.tamar.org.br/centros_visitantes.php?cod=10)

REVISTA DA AMBEP

Divulgação

Com cinema, teatros, auditórios, salas de apoio e mezaninos, o Espaço Cultural José Lins do Rego é um dos
mais importantes locais para a realização de eventos
na capital da Paraíba. No entanto, o que mais chama
a atenção no complexo é o seu incrível planetário, que
exibe projeções do Sistema Solar, das estrelas e da
Terra, além de simular uma viagem à Lua. A linguagem
é totalmente adaptada para crianças e a diversão, garantida. (http://funesc.pb.gov.br/)
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PASSATEMPO

Problema de Lógica

Fila do banco
Veja se consegue, a partir das dicas a seguir,
acertar o enigma abaixo. Preste atenção, anote
as informações e divirta-se!
Cinco homens estão na fila do banco, em sequência,
esperando serem atendidos para pagar uma conta.
Cada um tem uma conta, uma profissão, um esporte
favorito e um animal de estimação.
Use a lógica para encontrar as características de
cada um deles.
• O Pesquisador está exatamente à esquerda do Augusto.
• Douglas tem um Cachorro.
• Na quinta posição está o homem da conta de Telefone.
• O homem de Branco vai pagar a conta de Água.
• Na terceira posição está quem vai pagar a conta de Luz.
• Ronaldo vai pagar a conta de Celular.
• O homem de Verde tem um Pássaro.
• O homem de Azul está em uma das pontas.
• O homem que tem um Gato está exatamente à direita de
quem gosta de Sinuca.
• O homem que tem um Pássaro está ao lado do que
joga Sinuca.
RESPOSTA
Camisa
Conta
Nome
Profissão
Animal
Esporte

Homem 1
vermelha
aluguel
Douglas
fotógrafo
cachorro
vôlei

Homem 2
amarela
celular
Ronaldo
massagista
peixe
basquete

• Na quarta posição está o homem que gosta de Sinuca.
• Quem gosta de Futebol está na quinta posição.
• O homem que gosta de Basquete está na segunda posição.
• Quem gosta de Vôlei está de Vermelho.
• O dono do Peixe está exatamente à esquerda de quem
pratica Natação.
• O homem de Branco é o dono do réptil.
• O Bombeiro está exatamente à direita do Samuel.
• O Veterinário está na quinta posição.
• O Pesquisador está na terceira posição.
• Douglas trabalha como Fotógrafo.
• José está na quinta posição.
Homem 3
verde
luz
Samuel
pesquisador
pássaro
natação

Homem 4
branca
água
Augusto
bombeiro
tartaruga
sinuca

Homem 5
azul
telefone
José
veterinário
gato
futebol

Raciocínio matemático

A divisão das bolas
Uma quantidade de bolas foi dividida em partes proporcionais
às idades de meninos de 5, 6 e 7 anos.

iStock

Em seguida, verificou-se um erro no cálculo, já que foram consideradas
as idades de 3, 4 e 5 anos.
Para corrigir o erro, o menino mais velho foi orientado a dar duas bolas
ao mais novo. Quantas bolas foram distribuídas?
Resposta: 72 bolas
REVISTA DA AMBEP

Participe da construção da revista!
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Tem sugestões de assuntos para tratarmos na Revista da AMBEP?
Envie suas propostas para revista@ambep.org.br e noticias@ambep.org.br.
As pautas recebidas serão avaliadas e, se aprovadas, entrarão nas edições da
nossa publicação.

www.ambep.org.br
SEDE
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

REPRESENTAÇÕES
REGIONAIS
AMBEP Alagoinhas (BA)
Praça Aristides Maltez, 28
Centro - Alagoinhas - CEP: 48091-490
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

Tem sempre uma
AMBEP perto
de você.
Procure a sua.

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

POSTOS
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. 2003
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

ESCRITÓRIOS
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 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 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 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

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

TURISMO e SEGUROS
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

Somos o elo que
cuida, apoia e fortalece.
E você pode contar com tudo isso.

Faça parte da associação
que defende seus
direitos na Petros e
proporciona uma melhor
qualidade de vida.
São mais de 35 anos
de história e 30 mil
sócios no Brasil.
Nossos benefícios
incluem indicação
médica, convênios
especiais, assistência
jurídica, atividades
sociais e seguros.
Temos orgulho de ser a
maior associação de
petroleiros do país.
Venha para a AMBEP.

Associe-se já!
Acesse

www.ambep.org.br
Ou ligue para

0800 942 0077

