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A vitória de duas das três chapas que apoiamos para as Elei-
ções da Petros 2019 mostra, na prática, que nós, ambepia-
nos, juntos, somos mais fortes.

Queremos agradecer a todos que participaram dessa cam-
panha eleitoral, em cada canto desse país, desde grupos e 
entidades a cada associado que votou. Porque a vitória não 
é apenas das duplas de conselheiros eleitos. Essa vitória é de 
todos nós: Diretoria, Conselheiros Deliberativos, Represen-
tantes, Colaboradores, Empregados e, em especial, os Asso-
ciados, que acreditaram e votaram nos candidatos apresen-
tados pela AMBEP.

Cada um dos 7.576 votos dados para José Roberto e Herval 
Filho, da chapa 53; cada um dos 17.761 votos na chapa 41, 
de Coy e Tereza Soares, e cada um dos 7.377 votos na chapa 
56, do Antero e Raul Rechden, foi a materialização da von-
tade de todos nós: a renovação da Petros.

Conseguimos, por meio da eleição dessas duas duplas de 
dedicados companheiros, iniciar um processo de mudança 
tão necessária e importante para a Petros e todos nós.

Temos certeza de que os conselheiros Deliberativo e Fiscal 
que ajudamos a eleger estão totalmente comprometidos 
com a gente, na luta pelo bem da nossa categoria. E que o 
comprometimento e a competência técnica de cada um de-
les, aliadas ao apoio incondicional de todos nós, os permitirá 
realizar na Petros uma gestão transparente, eficiente e que 
cumpra a sua verdadeira função, dando um rumo conscien-
te às suas atividades-fim.

Daqui a dois anos, seguiremos na disputa pela renovação 
na Petros mais uma vez. Contamos com cada um de vocês, 
ambepianos, para seguirmos na luta por uma Petros melhor. 

Atenciosamente,

Julio Guedes da Conceição
Presidente da AMBEP

MUITO OBRIGADO
A VOCÊS, AMBEPIANOS
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AMBEP RESPONDE

O QUE É E COMO 
FUNCIONA UMA 
ASSOCIAÇÃO 
COMO A AMBEP?

Segundo o assessor jurídico Alfredo Salles, 
uma associação é uma forma jurídica de 
legalizar a união de um grupo de pesso-
as em torno de necessidades e objetivos 
comuns. Reconhecida pela Lei 10.406/02, 
sua constituição permite a construção de 
melhores condições do que aquelas que 
os indivíduos teriam isoladamente para a 
realização dos seus objetivos.

A partir desta definição a gente enten-
de por que a AMBEP é classificada como 
uma associação. Isso porque ela é forma-
da por um agrupamento de pessoas que 
se reúne em prol de um objetivo comum: 
o desenvolvimento de programas de ca-
ráter social e atividades essenciais para  
dignificar a qualidade de vida de seus 
associados e, onde couber, representar 
e defender os direitos previdenciários e 
assistenciais de seus associados, além de 
não ter fins lucrativos.

É importante ressaltar que, embora os 
fins das associações não sejam de ordem 
econômica, elas não estão proibidas de 
realizar atividades geradoras de receita, 
pois não há vedação legal ao desempe-
nho de tais atividades, desde que toda 
essa renda seja revertida para o cumpri-
mento dos seus objetivos estatutários.

Mas, afinal, qual é a diferença, entre asso-
ciação e sindicato? Alfredo Salles explica 

que o primeiro fator que distingue as duas 
organizações são os limites de cada uma. 
A associação tem a função de defender 
apenas os seus participantes, enquanto a 
atuação sindical se estende por toda a ca-
tegoria profissional, independentemente 
de uma pessoa ser ou não filiada.

“As associações têm viés mais cultural, 
esportivo, artístico, sem competência 
legal para representar toda a categoria, 
ficando as suas iniciativas restritas aos 
seus associados. Enquanto isso, o movi-
mento sindical existe para ser porta-voz 
de uma categoria em ações coletivas e 
firmamento de acordos com os patrões, 
além de poder substituir processualmen-
te, quando necessário, um membro da 
categoria que ele representa, na defesa 
de direitos relacionados ao seu cargo, 
funções, remuneração e condições de 
trabalho”, completa Alfredo.

Diretor Social e de Benefícios da AMBEP, 
Carlos da Conceição explica que associa-
ções como a AMBEP têm o objetivo de 
integrar as pessoas e desenvolver progra-
mas que ampliem a qualidade de vida de 
seus participantes, sejam eles aposenta-
dos, pensionistas ou o pessoal da ativa, 
além de promover atividades culturais, 
oferecer cursos e celebrar datas impor-
tantes, enquanto nos sindicatos prevale-
cem uma forte função política.  

“Temos 34 mil associados que são a nos-
sa razão de ser. Nosso grande objetivo 
é fazer com que o associado, principal-
mente o aposentado do Sistema Petro-
bras, se sinta valorizado, lembrado. Que 
ele tenha com o que se ocupar e se ale-
grar depois que sai da ativa. Que convi-
va com antigos companheiros, que faça 
novos amigos, amplie seus horizontes e 
tenha uma vida pós-trabalho de qualida-
de”, conta o diretor.

Carlos da Conceição também conta 
que as diversas atividades oferecidas 
pela entidade tornaram a AMBEP a 
maior associação de empregados, 
aposentados e pensionistas do Siste-
ma Petrobras. “Diariamente, em todas 
as nossas 34 Representações, aconte-
cem muitas atividades para oferecer 
qualidade de vida e integração aos 
ambepianos, tais como: cursos de 
ioga, informática e dança; celebra-
ção de datas comemorativas (Dia das 
Mães, dos Pais, da Mulher); confra-
ternização de fim de ano; encontros 
de aposentados; realização de excur-
sões, com subsídios de 20% do valor 
total pela AMBEP; orientação jurídica 
por meio do Projur; e um sistema de 
indicação de médicos e laboratórios 
(Ipam) com mais de 9.350 credencia-
dos que praticam os mesmos valores 
da tabela Petrobras”, finaliza.
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POR DENTRO DA AMBEP

PLANO ALTERNATIVO 
DA PETROS: CONHEÇA 
A POSIÇÃO DA AMBEP 
SOBRE AS ALEGAÇÕES
DA FUP E PNP

4 AMBEP

O Plano de Equacionamento da Petros tem gerado muitas distorções de 
informações que não expressam verdadeiramente a opinião e a posição 

da AMBEP. Por conta disso, a Diretoria da Associação vem a público 
esclarecer fatos importantes sobre a proposta feita pelo Grupo de 

Trabalho (GT) ao Plano Alternativo ao PED.
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Um dos exemplos de afirmações que não condizem com 
a verdade e tentam distorcer o que vem sendo dito e de-
fendido pela AMBEP no Fórum Ampliado, foi publicado no 
Blog dos Conselheiros, na internet, no dia 10 de agosto: 

“As reuniões do Fórum em Defesa da Petros são públicas 
e os participantes debatem os assuntos da pauta sem que 
haja qualquer decisão, porque apenas indicações de rumo 
por consenso, mas que não, obrigatoriamente, se des-
tinam e são acolhidas pelo grupo técnico e jurídico que 
compõem o GT Petrobras/Petros/Federações (FNP, FUP, 
FNTTAA, FENASPE). Não existe negociação no Fórum.” 

Diante de tal afirmação, representante da AMBEP no Fórum 
questionou, na ocasião: “Não existindo negociação e as in-
dicações de rumo não sendo seguidas pelo GT, para que 
serve, então, o Fórum? Servia  para dar um caráter de apoio 
global ao que o GT decide sem levar em conta os pontos de 
vista das demais Entidades que compõem o Fórum?”

A AMBEP deixou bem claro, desde o início de sua partici-
pação, a sua posição com relação a uma proposta alter-
nativa. Posição que está, inclusive, registrada nas Atas dos 
dias 28/05/2019 e 11/06/2019 do Fórum Alternativo. A 
Diretoria entende que tudo que foi discutido no Fórum 
deveria ser levado em consideração porque dele partici-
pam entidades importantes, que foram impedidas de par-
ticipar do GT da Petrobras.

Entre os principais pontos do Plano Alternativo ao PED 
apresentado pelo GT e dos quais a AMBEP discorda vee-
mentemente, está a cisão do PPSP em Repactuados e Não 
repactuados para fins de pagamento da contribuição ex-
traordinária. A criação de dois planos vai pulverizar o pa-
trimônio do PPSP ainda mais, porque se transformaria em 
quatro. Com isso, o PPSP sairia mais uma vez enfraquecido.

“Não vemos como manter uma separação fictícia de mas-
sas entre Repactuados e Não Repactuados, uma vez que 
ambas as massas estão tendo reajustes efetivados pelo 
mesmo modo, ou seja: pelo valor do IPCA”, explica Pedro 
Carvalho, assessor da Diretoria da AMBEP.

ENTENDA MAIS 
Os Repactuados, de acordo com as normas, teriam rea-
juste salarial pelo IPCA. Já os Não Repactuados, de acor-
do com o regulamento, receberiam aumento igual ao do 
pessoal da ativa. No entanto, não é isso o que está acon-
tecendo. Os Não Repactuados, por conta de uma mano-

bra da Patrocinadora para não cumprir o regulamento 
(Artigo 41), mantendo a paridade salarial, paga a este gru-
po de aposentados e pensionistas um reajuste pelo IPCA  
e, ‘por fora’, acrescenta outros benefícios como  Acordo de 
Níveis e RMNR, entre outros, para o pessoal da ativa. 

Deste modo, se não há mais diferença sobre a forma de 
reajuste entre Repactuados e Não Repactuados, não se 
justificaria a cisão entre os planos se elas não são aplica-
das, também, para fins de equacionamento. Além disso, 
é preciso acrescentar que, com a aprovação da CGPAR 25 
pelo Governo Federal, ficaram proibidos os reajustes de 
aposentadorias iguais aos reajustes do pessoal da ativa. 
Logo, não há mais razão para a separação das massas em 
Repactuados e Não Repactuados.

Por estas razões, a AMBEP se opõe a uma Proposta Alter-
nativa que mantenha essa separação, e também obrigue a 
quem aceitá-la a abrir mão das ações que tenha impetra-
do e já tenham transitado em julgado.

Além disso, a AMBEP não abre mão da cobrança das dí-
vidas das Patrocinadoras com o PPSP, o que diminuiria, 
consideravelmente, o montante do valor a ser pago pelos 
participantes no equacionamento.

Queremos deixar claro que, a despeito de todas as ten-
tativas de imputarem inverdades a esta Associação, nós 
seguimos firmes e fortes buscando, de forma transparente 
e verdadeira, defender os direitos de cada um dos nossos 
34 mil associados.

A AMBEP deixou bem 
claro, desde o início de 
sua participação, a sua 
posição com relação a 

uma proposta alternativa. 
Posição que está, inclusive, 

registrada nas Atas dos dias 
28/05/2019 e 11/06/2019 

do Fórum Alternativo.
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Os empréstimos para aposentados e 
pensionistas da Petros agora têm uma 
nova fórmula de cálculo. Desde 29 de 
agosto, eles passaram a ser definidos 
apenas com base no benefício da Fun-
dação, sem levar em conta a margem 
consignável sobre a renda do INSS. A 
mudança pode influenciar o valor e o 
prazo dos empréstimos solicitados já 
que tem o objetivo de aumentar a segu-
rança de que os recursos emprestados 
pela Petros, que são parte do patrimônio 
dos participantes, retornem ao plano na 
data prevista, mantendo o histórico de 
baixa taxa de inadimplência.

É preciso ficar atento aos prazos porque, 
como a prestação mensal precisa estar 
dentro da margem consignável da Petros, 
dependendo do limite disponível, o parti-
cipante precisará alongar o tempo de pa-
gamento – que pode ser de até 120 meses 
– ou optar por um empréstimo menor. 

A mudança não afeta os participantes 
ativos, que têm sua margem consigná-
vel calculada com base no salário pago 
pelo patrocinador, nem os contratos de 
empréstimos já solicitados.

Como calcular – Existem duas formas 
de calcular a margem consignável: 30% 
da remuneração disponível após os 
descontos oficiais – ou seja, o valor que 
sobra após descontar IR, contribuições 
Petros e decisões judiciais, como pensão 
alimentícia – ou 40% da remuneração 
restante após todos os descontos, in-
cluindo também mensalidade de planos 
de saúde, clubes e associações, benefí-
cio farmácia ou qualquer outro descon-
to feito diretamente na folha de paga-
mento. De acordo com a legislação, será 
considerado o menor valor entre os dois 
cálculos de margem.

Segundo a Fundação, o Empréstimo 
Petros tem taxas de juros mais baixas do 
que outras modalidades de crédito do 
mercado, exatamente porque o paga-

mento é garantido pelo desconto dire-
tamente no contracheque. 

PAGAMENTO DE 
EMPRÉSTIMO PODE SER 
SUSPENSO POR SEIS MESES
Com o objetivo de amenizar o impacto 
das contribuições extras no orçamento 
dos participantes dos planos PPSP-R e 
PPSP-NR que estão contribuindo para o 
equacionamento do déficit de 2015, a 
Petros vem flexibilizando o pagamento 
dos empréstimos feitos pelos participan-
tes ativos, aposentados e pensionistas. 

Entre os dias 3 de setembro e 27 de 
dezembro, os participantes desses dois 
planos poderão optar pela suspensão 
da cobrança das prestações de emprés-
timos pelo período fixo de seis meses: 
de 1º de janeiro a 30 de junho de 2020.  
Durante os seis meses de suspensão, 
o participante continuará tendo des-
contos dos valores referentes à taxa de 
administração do contrato (0,0208% 
a.m.) e ao Fundo de Quitação por Morte 
(0,272% a.m.) no contracheque. 

Esta é a segunda vez que a Fundação 
oferece a suspensão temporária do pa-
gamento das prestações de emprésti-
mos aos participantes que estão pagan-
do o equacionamento. 

ATENÇÃO
Como os juros e a correção referentes 
ao período de suspensão do pagamen-
to serão somados ao saldo devedor, 
seguindo a taxa prevista no contrato 
(0,59% + IPCA), é preciso avaliar com 
cautela se a suspensão temporária por 
seis meses é realmente necessária. 

Passo a passo - Para pedir a suspensão 
temporária das prestações, é preciso 
acessar a Área do Participante, no Portal 
Petros www.petros.com.br, informando 
matrícula e senha. Na seção Emprésti-
mos, o participante deve clicar em Solici-
tação de Empréstimos, e, em seguida, ir 

para Suspensão Temporária por 6 meses. 
Depois, deve selecionar o contrato e cli-
car em Suspender. 

O participante que tiver esquecido ma-
trícula e/ou senha deve clicar em esque-
ci a matrícula e/ou em esqueci ou não 
tenho senha. Se não possuir e-mail ca-
dastrado na Petros, o participante deve 
entrar em contato com a Central de 
Relacionamento (0800 025 35 45), de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

PETROS EM PAUTA 

REGRAS PARA A SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA DA COBRANÇA

• A suspensão é temporária, pelo 
prazo de seis meses consecutivos.

• As prestações deixarão de ser cobradas 
no período de janeiro a junho de 2020.

• A solicitação deve ser feita pelo par-
ticipante no Portal Petros, inclusive 
em caso de renovação. Nenhum 
contrato será suspenso de forma 
automática.

• O período de opção vai de 3 de se-
tembro a 27 de dezembro.

• Os valores da Taxa de Administração 
do contrato (0,0208% a.m.) e do Fun-
do de Quitação por Morte (0,272% 
a.m.) serão descontados no contrache-
que do participante  durante os seis 
meses de suspensão.

• O participante que optar pela sus-
pensão pode desistir do pedido até 
27 de dezembro. O cancelamento da 
suspensão deve ser feito no portal.

• Essa medida é exclusiva para partici-
pante do PPSP-R e do PPSP-NR que 
contribuem para o equacionamento.

• Os participantes que não pagam 
equacionamento por decisão ju-
dicial não podem optar pela sus-
pensão temporária. Caso a decisão 
judicial seja determinada após o pe-
dido, a suspensão será cancelada.

• Os juros e a correção referentes ao 
período de suspensão do pagamen-
to serão somados ao saldo devedor 
(0,59% + IPCA).

EMPRÉSTIMOS DA PETROS:
NOVA FORMA DE CALCULAR
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Recentemente, a Petrobras antecipou o pagamento de 
mais de R$ 2,7 bilhões à Petros, referente ao Termo de 
Compromisso Financeiro (TCF) do Fator de Reajuste Ini-
cial (FAT) e do Fator de Correção (FC). Com isso, a maior 
parte do patrimônio dos planos de benefício definido 
Petros do Sistema Petrobras-Repactuados (PPSP-R) e 
Petros do Sistema Petrobras-Não Repactuados (PPSP-
-NR) passa a ser composta por ativos financeiros e não 
mais por dívidas a receber.

Entretanto, apesar do adiantamento de pagamento ter 
aumentado a liquidez desses dois planos, ele não altera 
o Plano de Equacionamento do Déficit de 2015 (PED-
2015). Isso porque as contas do PPSP-R e do PPSP-NR 
já contabilizavam o montante proveniente do TCF, o 
que significa que o valor já estava incluído nos cálculos 
do patrimônio dos dois planos, com previsão de recebi-
mento em 2028.

Os exatos R$ 2.738.538.224,69 recebidos pela Petros 
foram incorporados aos patrimônios do PPSP-R e do 
PPSP-NR proporcionalmente aos compromissos futu-
ros de cada um deles. Dessa forma, o PPSP-R recebeu 
R$ 2.080.598.309,74 e o PPSP-NR, R$ 657.939.914,95. 
Em julho, os dois planos já tinham recebido R$ 423 mi-
lhões da Petrobras Distribuidora por conta da diferença 
de pensão e da antecipação do mesmo TCF. 

O QUE SÃO FAT E FC?
São fatores de correção criados na década de 1980 para 
amenizar os impactos causados pela hiperinflação nos 
benefícios pagos pela Petros. Eles compõem o Acordo 
de Obrigações Recíprocas (AOR) firmado, em 2006, 
entre a Fundação, os patrocinadores dos planos (Petro-
bras e Petrobras Distribuidora) e as entidades sindicais. 

A Petros tem novo presidente desde o dia 2 de setembro: Bruno 
Macedo Dias. O nome do novo gestor foi aprovado, em julho, 
pelo Conselho Deliberativo – instância máxima de governança 
da Fundação –, e aguardava a habilitação da Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc). 

Graduado em Direito pela PUC-Rio e com Mestrado na 
School of Economics and Political Science (LSE), Bruno foi 
escolhido por meio de processo seletivo no mercado. Profis-
sional de carreira do BNDES, onde trabalhou como assessor 
da presidência antes de chegar a Petros, o executivo ocupa-
va o cargo de diretor da Superintendência de Seguros Priva-
dos (Susep).

Com ampla experiência em previdência complementar, Bruno 
também trabalhou como diretor de Seguridade e Jurídico da 
Fapes – fundo de pensão do BNDES –, onde ocupou interina-
mente o cargo de diretor-superintendente, além das funções 
de chefe do Departamento Jurídico e membro titular do Con-
selho Deliberativo. Durante seis anos, o executivo trabalhou 
na Consultoria Jurídica Internacional do Banco, estruturando 
as operações de emissões de títulos do BNDES no mercado in-
ternacional e de Project and Corporate Finance, que envolve 
instituições de crédito e empresas estrangeiras. 

O novo presidente também atuou na negociação de investi-
mentos e elaboração de contratos com bancos de desenvol-
vimento internacionais, como 
o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), o 
Banco Mundial e o China 
Development Bank. 

ANTECIPAÇÃO
DE PAGAMENTO DA 
PETROBRAS NÃO INVALIDA 
EQUACIONAMENTO

BRUNO DIAS É O NOVO 
PRESIDENTE DA PETROS

7AMBEP

D
iv

u
lg

aç
ão

 P
et

ro
s



8 AMBEP

PREVIDÊNCIA EM FOCO 

A Reforma da Previdência segue avançando no Congresso 
Nacional e terá impacto profundo na economia, nas contas 
públicas e na vida da população. A PEC 6/2019 apresentada 
pelo presidente Jair Bolsonaro já foi aprovada, em julho, pela 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Depu-
tados e por uma Comissão Especial formada por membros de 
25 partidos com representação no Congresso.

No último dia 5 de setembro, uma nova etapa foi vencida pelo 
governo na CCJ do Senado, faltando agora a aprovação dos 
senadores no plenário. Em cada etapa, a proposta de emen-
da constitucional foi aprovada com poucas, mas importantes 
modificações em relação à PEC original. Originalmente, a ideia 
era causar um impacto fiscal de R$ 1,2 trilhão em dez anos. No 
entanto, as alterações no projeto teriam reduzido esse impac-
to para R$ 933,5 bilhões. 

Para o economista Alexandre Espírito Santo, da Órama Inves-
timentos, o impacto ainda é extremamente positivo. Segundo 
ele, a trajetória de endividamento do país em relação ao PIB 
era crescente (80%) e inconsistente no médio prazo. “Nosso 
maior problema na economia é um enorme desajuste nas con-

tas públicas, herança do inchamento do Estado nos últimos 
anos, e a maior parte dele vem da previdência”, afirma.

ENVELHECIMENTO
Espírito Santo acredita que a reforma era mesmo inevitável. 
“É uma questão de aritmética e demografia”, diz. “O país está 
envelhecendo aceleradamente e estávamos nos aposentando 
muito cedo. Com isso, a conta não fechava, e era, portanto, 
imperativo termos uma idade mínima, o que fará bastante di-
ferença doravante”.

Por que a mudança 
era inevitável e 
o que altera no 
Regime Geral 

ENTENDA A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

"Nosso maior problema na economia 
é um enorme desajuste nas contas 

públicas, herança do inchamento do 
Estado nos últimos anos, e a maior 

parte dele vem da previdência"
Alexandre Espírito Santo
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Por isso mesmo, a principal mudança é a instituição da idade míni-
ma de aposentadoria de 65 anos para homens e de 60 anos para 
mulheres, no caso de trabalhadores urbanos. Outra alteração im-
portante é no critério de cálculo do benefício do INSS. Agora, a mé-
dia salarial será calculada considerando todos os salários de contri-
buição desde 1994, sem desconsiderar os valores mais baixos. 

Além disso, quem cumpre as idades mínimas e tem 15 anos de 
contribuição recebe 60% da média. Para cada ano que passar 
dos 15, são acrescidos dois pontos percentuais na média sala-
rial. Para receber o valor total da média calculada, será preciso 
que o homem contribua por 40 anos, e a mulher, 35 anos. 

A concessão de pensões por morte também será alterada se a 
reforma da previdência for aprovada: ela passará a ser de 50% 
do valor do benefício de aposentadoria, com 10% a mais para 
cada dependente, limitando-se ao máximo de 100% da apo-
sentadoria. Eventualmente, a pensão poderá ser inferior ao 
salário mínimo, a não ser que o beneficiário não tenha outra 
renda formal. No caso de o beneficiário da pensão também re-
ceber aposentadoria do INSS, terá direito a 100% do benefício 
de maior valor. Para o segundo, serão aplicados redutores e 
seu valor não poderá passar de dois salários mínimos. 

NÚMERO DE PEDIDOS
Com isso, as condições para aposentadoria pelo Regime Ge-
ral ficarão, sem dúvida, mais difíceis. Essa perspectiva acabou 
gerando, no começo deste ano, um crescimento de 30% no 
número de pedidos de aposentadoria por idade ou tempo de 
contribuição junto ao INSS. 

Atualmente, o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) con-
ta com cerca de 60 milhões de contribuintes e distribui cerca 
de 32 milhões de benefícios. Enquanto isso, os regimes dos 
servidores públicos (RPPS) contam com 6 milhões de contri-
buintes, pagando benefícios a 4 milhões de pessoas. Ou seja, 
beneficia um público bem menor. Apesar dessa diferença, 
os dois regimes possuem um déficit similar: em 2018, foram 
R$ 195,2 bilhões no Regime Geral, e R$ 194,7 bilhões no re-
gime dos servidores.

Espírito Santo observa que o novo modelo de previdência 
pode reduzir essa desigualdade, ainda que não consiga elimi-
nar todos os privilégios de alguns segmentos. “Todos seremos 
atingidos”, afirma. “Eu mesmo vou ter que trabalhar cinco anos 
a mais. Essa é a minha parcela de contribuição, mas é preferível 
do que, lá na frente, na hora de ganhar meu benefício, não re-
ceber, pois, sem mudança, o sistema estará quebrado”, conclui.

ENTENDA A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

"O país está envelhecendo 
aceleradamente e estávamos nos 
aposentando muito cedo.
Com isso, a conta não fechava"
Alexandre Espírito Santo

PRINCIPAIS MUDANÇAS

IDADE MÍNIMA

Trabalhadores Urbanos
65 anos para homens
62 anos para mulheres

Tempo mínimo de contribuição 
de 15 anos, e de 25 anos para 
servidores públicos

VALOR DA 
APOSENTADORIA

Calculado a partir da média de 
todos os salários de contribuição 
desde 1994.

Quem tiver a idade mínima e 
tiver contribuído por, pelo menos, 
15 anos, receberá 60% da 
média calculada. 

A cada ano de contribuição além 
dos 15, serão acrescidos mais 
2 pontos percentuais ao valor
do benefício.

Para receber 100% da média 
calculada, o homem precisará 
ter 40 anos de contribuição, e a 
mulher 35 anos.

PENSÃO POR MORTE

Será limitada a 50% do valor do 
benefício de aposentadoria, com 
10% a mais por dependente. 
O total não poderá passar de 100%.

Se o pensionista receber 
aposentadoria, apenas um dos 
benefícios será integral. 

O outro será reduzido e
terá o valor máximo de dois 
salários mínimos.

ALÍQUOTAS

As alíquotas de contribuição 
passam a variar de 7,5% a 11% 
de acordo com a faixa salarial.
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CAPA

CHAPA RENOVAÇÃO
VENCE ELEIÇÕES NA PETROS

As eleições da Petros chegaram ao fim e 
a boa notícia é que duas das três chapas 
de candidatos apoiados pela AMBEP fo-
ram eleitas. Seus integrantes ocuparão, 
nos próximos quatro anos, vagas nos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo da Fun-
dação em busca de uma gestão trans-
parente e eficiente. 

O processo seletivo preencheu três va-
gas de titular e suplente: uma para o 
Conselho Fiscal e duas para o Conselho 
Deliberativo, sendo uma delas formada 
por aposentados e outra por ativos ou 
aposentados mais votados. A chapa 41 
vai assumir a vaga do Conselho Fiscal. 
Apoiada pela AMBEP e formada por 
Linaldo Coy e Tereza Soares, ela teve 
7.576 votos. Também apoiada pela 
AMBEP, a chapa 53, de José Roberto 
Kaschel Vieira e Herval Candido de Sou-
za Filho, recebeu 7.576 votos e vai ocu-
par a vaga de aposentados no Conselho 
Deliberativo. Outra indicada da Asso-
ciação para o Conselho Deliberativo, a 
chapa 56, formada por Antero e Raul 
Rechden, ficou em terceiro lugar, rece-
bendo expressivos 7.377 votos.

A chapa eleita para ocupar a vaga de 
ativos na eleição foi a 52, formada pe-

los empregados Norton Cardoso Al-
meida e André Luis Araújo Santana. 

A votação, bastante expressiva, mostra 
que a participação dos ambepianos foi 
muito importante para os bons resul-
tados. Juntas, as chapas indicadas pela 
AMBEP receberam mais de 25 mil votos, 
o que mostra a nossa força como Enti-
dade que defende os interesses dos par-
ticipantes da Petros.

RECORDE DE PARTICIPAÇÃO
As Eleições da Petros chegaram ao fim 
às 17h do dia 16 de setembro com nú-
meros recordes. Esse foi o pleito com 
maior participação desde 2003: fo-
ram registrados 36.620 votos, ou seja, 
26,56% do universo de participantes 
aptos a votar, que incluem ativos e assis-
tidos que ingressaram na Petros até 31 
de maio. A taxa de participação pratica-
mente dobrou em relação a do último 
pleito, quando apenas 13,56% votaram. 

Os eleitores puderam votar pelo apli-
cativo, pelo portal e por telefone entre 
os dias 2 e 16 de setembro. A maioria, 
35.082 pessoas (25,45%), optou pela 
internet, votando pelo aplicativo, que 
foi a novidade deste ano, ou pelo Portal 
Petros. Apenas 1.538 (1,11%) votaram 
pelo telefone.

"Tivemos apoio de 
diversos grupos 
que nos ajudaram 
a ter essa votação 
tão significativa, 
e a AMBEP foi 
fundamental para a 
nossa vitória"
José Roberto Kaschel Vieira

Duas das três chapas 
apoiadas pela AMBEP 
são eleitas para os 
Conselhos Fiscal 
e Deliberativo da 
Fundação

10 AMBEP
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UMA REDE DE APOIO
Para nós, da AMBEP, a vitória desses 
candidatos se traduz em esperança de 
mudar hoje o nosso amanhã. Nossa 
percepção é de que a grande votação 
nos candidatos que apoiamos mostra 
que os eleitores decidiram que era hora 
de renovar os quadros de conselheiros 
da Petros, que vinham se repetindo  
por anos.

Com a eleição das chapas 53 e 41, con-
seguimos interromper um círculo vi-
cioso de continuísmo, pois esta eleição 
resultou em uma expressiva votação em 
candidatos de reconhecida competên-
cia técnica e comprometidos com a insti-
tuição e os interesses dos participantes. 
E os candidatos eleitos afirmam, unani-
memente, que o apoio e o trabalho em 
conjunto com a AMBEP e outros grupos 
associativos, aliados a uma plataforma 
de campanha forte, além do corpo a 
corpo pelo país, foram fundamentais 
para a vitória das chapas.

Titular eleito da Chapa 53, José Roberto 
Kaschel Vieira, entende que a insatisfa-
ção dos participantes com o momento 
atual da Petros, bem como a oportuni-
dade de escolher candidatos diferentes 
dos habituais nos últimos pleitos, foram 
os principais fatores que motivaram o 
aumento do número de votantes. Ele 
lembra que a situação atual aflige a to-
dos os participantes do PPSP que fize-
ram a sua parte ao longo de décadas de 
trabalho e, agora, quando deveriam es-
tar desfrutando de uma aposentadoria 
tranquila, têm um plano de equaciona-
mento muito pesado para pagar.

“Tivemos apoio de diversos grupos que 
nos ajudaram a ter essa votação tão sig-
nificativa, e a AMBEP foi fundamental 
para a nossa vitória. Nossas três chapas 
eram formadas por pessoas que não 
têm experiência em processo eleitoral e, 
mesmo assim, conseguimos estar à fren-
te de outros candidatos com esta expe-
riência, ligados a sindicatos e associa-
ções que, inclusive, vivem essa dinâmica 
eleitoral há muito tempo. Queríamos 
que as três duplas apoiadas pela AMBEP 
tivessem sido eleitas, claro.

Conseguimos duas delas e esse resulta-
do é fruto de um trabalho muito bem 

feito entre candidatos, Diretoria, Con-
selho Deliberativo e Representantes da 
Associação. Temos muito a comemorar, 
pois analisando os números finais vere-
mos que os candidatos da AMBEP obti-
veram quase 50% dos votos totais, nada 
mal para uma primeira vez num proces-
so como esse”, afirma.

José Roberto acrescenta que os eleitos 
sabem das dificuldades que terão pela 
frente, mas que todos têm experiência 
profissional e conhecimento sobre a 
Petros para iniciarem seus mandatos 
seguros do que fazer. “Num curto pra-
zo e com a capacitação que nós temos, 
eu tenho certeza de que estamos aptos 
a fazer um trabalho muito bom dentro 
da Petros. Nossa expectativa é que ten-
do a nossa plataforma de campanha 
como linha mestra de trabalho, pode-
mos somar junto aos demais membros 
do Conselho Deliberativo, colocando 

sempre os interesses dos participantes 
em primeiro lugar”, conclui. Para Herval 
Filho, suplente eleito na chapa 53, o 
desempenho dos candidatos apoiados 
pela AMBEP foi acima do esperado, 
levando em conta que as três chapas 
eram ‘debutantes’ no pleito. Ele conta 
que, além de toda a campanha estraté-
gica de divulgação criada para informar 
aos eleitores sobre as plataformas das 
chapas, houve também uma participa-
ção voluntária de diversos apoiadores, 
organizados em grupos de aplicativos 
de mensagens, como WhatsApp e Te-
legram, para divulgar as candidaturas.

“A vitória pertence aos 14.953 votantes 
das chapas 53 e 56. E pelos critérios des-
ta eleição, caberá à chapa 53 a honra de 
representar nossos eleitores no Conse-
lho Deliberativo da Petros. Não pode-
mos nos esquecer de que, sem a força 
demonstrada pela AMBEP e todas as 
suas Representações, fortemente enga-
jadas no propósito de cumprir a missão 
de defender os interesses dos mante-
nedores beneficiários da Petros, não 
teríamos conseguido vencer essa dispu-
ta, por visto que entre os concorrentes 
tínhamos chapas com candidatos muito 
experientes”, afirma Herval.

“Vamos cumprir com lealdade e honra 
a confiança dos 7.576 votos recebidos 
por mim e pelo José Roberto. Seremos 
atuantes, intransigentes e transparen-
tes em nossas ações, que é o que se es-
pera de um Conselheiro da Petros”, diz, 
ainda, Herval.

VITÓRIA DA MOBILIZAÇÃO
Eleito conselheiro Fiscal, Linaldo Coy 
está comprometido em fazer a dife-
rença. “As nossas expectativas são, jun-
tamente com o Conselho Deliberativo, 
aprovar ou mesmo questionar fatos im-
portantes das gestões anteriores como 
os atos administrativos de gestão e de 
governança, além das demonstrações 

Contábeis e Financeiras. Isso, claro, 
baseados no Regimento Interno 

do Conselho Fiscal, no Código de 
Conduta e Ética e no Programa 
de Integridade. Porque, só as-
sim teremos a real dimensão de 
como andam as coisas e como 
poderemos mudá-las para me-

lhor”, explica.

"Seremos atuantes, 
intransigentes e 

transparentes em 
nossas ações, que 

é o que se espera de 
um Conselheiro

da Petros"
Herval Filho

Foto: Jonathan Fonseca
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UM HONROSO
TERCEIRO LUGAR

A chapa 56, embora tenha ficado em 
terceiro lugar, com 7.377 votos, tam-
bém se saiu vencedora nas Eleições 
da Petros 2019. Essa é a sensação de 
Antero Miranda de Abreu, candida-
to a titular do Conselho Deliberativo, 
que contou com a suplência de Raul 
Rechden na chapa.

“Participar dessa campanha foi uma 
experiência muito positiva. Conhecer 
pessoas, rever amigos e, principal-
mente, conhecer de perto a realidade 
atual da Petros e ter a oportunidade 
de propor estratégias que possam 
melhorar a vida dos participantes, 
com certeza foi único. Além disso, 
concorremos com candidatos apoia-
dos fortemente pelos sindicatos e 
com experiência indiscutível. No final, 
as três chapas apoiadas pela AMBEP 
passaram o recado de que a renova-
ção da Petros é possível, e nós vamos 
ajudar a realizá-la, dentro e fora dos 
conselhos”, afirma.

Companheiro de jornada de Antero, 
Raul Rechden precisou se afastar da 
campanha em meados de agosto, por 
conta de problemas de saúde. Feliz-
mente ele já está em casa e ao lado 
da família. “A campanha sem o amigo 
Raul foi difícil. Principalmente porque 
não pudemos contar com sua experi-
ência em assuntos relacionados. Mas 
fizemos a campanha da forma combi-
nada, de modo que ele estava presen-
te em nossas ações, mesmo que a dis-
tância. E agora, já recuperado, tenho 
certeza que poderá contribuir muito 
com os eleitos”, conta Antero.

A AMBEP agradece a todos que parti-
ciparam dessa jornada, que não aca-
ba por aqui. Daqui a dois anos, segui-
remos na disputa pela renovação na 
Petros mais uma vez. E estaremos jun-
tos de novo, porque cada voto conta 
nesta luta. 

Coy acrescenta que, a vitória da chapa 
41 com 17.761 dos votos válidos deve-se 
a diversos fatores importantes como: a 
campanha patrocinada pela administra-
ção da AMBEP e seu Conselho Delibera-
tivo; a atuação de participantes e volun-
tários junto às representações locais; o 
apoio de outras associações locais e em 
outros estados; os grupos em redes so-
ciais e o incansável trabalho dos candida-
tos fazendo corpo a corpo pelo país. 

“Aos ambepianos, petroleiros ativos e 
assistidos da Petros, apresento os nossos 
sinceros agradecimentos, com o com-
promisso de cumprir os nossos objeti-
vos apresentados durante a Campanha, 
ou seja, renovação e transparência, em 
busca de sustentabilidade dos planos e 
proteção dos ativos”, agradece o conse-
lheiro eleito.

Suplente eleita para o Conselho Fiscal, 
Tereza Soares tem a mesma sensação 
dos demais candidatos, de que o apoio 
da AMBEP aliado a uma série de outros 
fatores – como o currículo dos candida-
tos, as palestras em quase todo o Brasil 

"Verificar a real 
situação da Petros será 

uma ação imediata 
e, em seguida, vamos 

promover uma 
fiscalização rígida nas 
prestações de contas"

Tereza Soares

e uma mobilização constante de grupos 
de apoio pelas redes sociais – foram de-
cisivos para a vitória. “A AMBEP abraçou 
a campanha e nos proporcionou chances 
reais de vitória que, por conta própria, 
seriam bem reduzidas. As estratégias li-
deradas pela Associação durante todo o 
processo eleitoral foram exitosas. Desde 
o mapeamento dos eleitores em cada es-
tado até as etapas do plano de comuni-
cação com os eleitores foram coordena-
das de forma magistral”, explica.

Tereza conta que as expectativas são 
de trabalho árduo no Conselho Fiscal. 
“Como suplente, estarei apoiando o Coy 
em todas as iniciativas. Verificar a real si-
tuação da Petros será uma ação imediata 
e, em seguida, vamos promover uma fis-
calização rígida nas prestações de contas”.

Tereza finaliza agradecendo aos eleito-
res. “Colegas ambepianos, vocês fizeram 
uma corrente do bem, sem preceden-
tes. A renovação vai acontecer, fruto da 
união de forças. Estou muito honrada 
em representá-los na Petros. Os elos da 
corrente continuarão sempre unidos”.

"As nossas expectativas 
são, juntamente 
com o Conselho 
Deliberativo, aprovar 
ou mesmo questionar 
fatos importantes das 
gestões anteriores"
Linaldo Coy

12 AMBEP
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OPINIÃO

*Carlos Vasconcellos é jornalista especializado em temas previdenciários e colaborador do Valor Econômico.

Ao vender 30% de sua participação na BR Distribuidora, a 
Petrobras abriu mão do controle da subsidiária, vendendo as 
ações em bolsa, em um processo de privatização que come-
çou em 2017. Pode-se dizer que foi uma espécie de ‘escolha 
de Sofia’: captar recursos para reduzir as dívidas e investir na 
exploração de petróleo, ou manter no portfólio de ativos uma 
empresa lucrativa, com importante participação no mercado 
de distribuição de combustíveis e derivados?

A opção foi feita pela Petrobras, e meu objetivo aqui não é 
questioná-la. O fato é que ao sair do controle da BR, a empresa 
deixa uma série de questões no ar. Em relação à Petros, a pri-
meira dúvida que fica é se a empresa – agora com o controle 
pulverizado – seguirá patrocinando os planos dos funcioná-
rios. Caso isso não aconteça, os funcionários poderão seguir 
contribuindo com os planos aos quais são associados?

Outro ponto importante a ser levado em conta é a possibilida-
de de redução de pessoal na BR Distribuidora. Em caso de ha-
ver algum plano de demissão voluntária ou cortes de pessoal, 
os funcionários poderão resgatar seus recursos junto à Petros? 
E como fica essa possibilidade de resgate se o associado estiver 
participando do equacionamento de déficit do PPSP?

EQUACIONAMENTO
Por sinal, não está claro qual será o papel da BR e de seus novos 
acionistas em relação aos planos de equacionamento, e nem 
a empresa, nem a Petros se pronunciaram a respeito até o mo-
mento. A BR, agora com novos acionistas e sem um contro-
lador, continuará responsável pelo pagamento da parcela do 
patrocinador no plano de equacionamento? 

Do ponto de vista de investimento, a venda também terá 
impacto na carteira da Petros. Se o impacto será positivo ou 
negativo, isso dependerá do comportamento das ações da 
empresa na Bolsa de Valores, futuramente. Passado o impac-
to inicial da privatização, o mercado espera para ver qual será 
a estratégia de mercado da BR a partir de agora e qual será o 
resultado dela no longo prazo. Se a nova BR Distribuidora for 
bem-sucedida, poderá continuar a ser um bom ativo na car-
teira da Petros e caberá aos gestores da Fundação aproveitar 
esse crescimento. 

Como se vê, há muitas perguntas sem resposta. E, por enquan-
to, nem a Fundação, nem a BR têm todas as respostas que os 
associados da Petros gostariam de saber. Por isso, mais do que 
nunca é preciso ficar de olho ao destino dessa joia histórica da 
coroa da Petrobras. 

PETROBRAS 
DEIXA O 
CONTROLE DA 
SUBSIDIÁRIA
E UMA SÉRIE 
DE QUESTÕES 
AINDA ESTÃO 
SEM RESPOSTA
Carlos Vasconcellos*
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PETROBRAS EM PAUTA 

Com a venda de mais de 30% do capital acionário da BR Distri-
buidora, a Petrobras se desfez de uma das joias da sua coroa. 
O negócio completa a privatização iniciada com a abertura de 
capital da subsidiária em 2017. Trata-se da venda de uma em-
presa que, em 2018, gerou mais de R$ 100 bilhões em receita 
e teve lucro de R$ 3 bilhões, num ramo de atividade que faz 
parte da história da petroleira. Afinal, a companhia já estava 
no negócio de distribuição de combustíveis antes mesmo de 
dar início à exploração de petróleo no país. 

A venda da BR, no entanto, não aconteceu sem resistência. 
Ela só foi possível depois de uma batalha no Supremo Tribu-
nal Federal. Em junho, o STF firmou entendimento de que 
seria possível vender subsidiárias de empresas estatais sem 
o aval do Congresso. A justificativa é simples: por não ter ha-
vido necessidade de autorização do Congresso para criar a 
BR, não seria preciso também pedir sinal verde ao Legislativo 
para vender a empresa.

AMPARO JUDICIAL
Amparada pela Justiça, a Petrobras foi em frente com o negó-
cio, concluindo a venda da participação no final de julho. As 
ações da BR Distribuidora foram vendidas de forma pulverizada 
na Bolsa de Valores, no final de julho, reduzindo para 37,5% a 
participação da empresa na subsidiária de distribuição de com-
bustíveis, em um negócio que rendeu cerca de R$ 9,6 bilhões. 

Uma assembleia geral de acionistas foi marcada, no dia 18 de 
setembro, para eleger os novos membros do conselho da BR. 
Por sua participação acionária ainda significativa, a Petrobras 
indicou três nomes para o board da companhia. 

O mercado reagiu bem à privatização. Segundo analistas, 
a estratégia da Petrobras de usar o dinheiro para reduzir 
o alto endividamento da companhia e investir na explora-
ção de petróleo no Pré-Sal e em outras áreas promissoras é  
muito positiva.

Petrobras arrecada R$ 9,6 bilhões 
com a venda do controle de uma 
das joias da coroa da companhia

O QUE ACONTECEU
À BR DISTRIBUIDORA?
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INVESTIMENTO NA EXPLORAÇÃO
Estamos falando do investimento em campos já em operação 
e em outras áreas ainda a ser leiloadas. A lógica seria reduzir 
a participação em um ativo lucrativo (a BR Distribuidora) para 
investir em outra atividade com margens de lucro potencial-
mente maiores, e que é o coração da companhia: a explora-
ção de petróleo.

Um dos principais leilões da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
e Biocombustíveis (ANP) está marcado para novembro. Trata-se 
do leilão do excedente da chamada cessão onerosa. Essa roda-
da inclui as áreas de Atapu, Sépia, Búzios e Itapu, nos campos 
do Pré-Sal da Bacia de Santos, com reservas estimadas entre 6 
e 15 bilhões de barris. A Petrobras já manifestou interesse em 
participar do leilão. 

Estamos falando de um jogo que vai exigir muito dinheiro: 
as empresas interessadas terão de pagar um bônus de ou-
torga de R$ 106,5 bilhões para ter o direito à concessão des-
sas áreas. Nem todo esse valor irá para os cofres do governo: 
R$ 33,6 bilhões serão pagos à própria Petrobras, em função 
da renegociação do contrato de cessão onerosa firmado com 
a empresa em 2010.

‘PÉSSIMO NEGÓCIO’
Mas, apesar da lógica econômica por trás da argumentação 
da Petrobras para justificar a venda das ações na BR, o negó-
cio está longe de ser visto como unanimidade, especialmente 
entre os petroleiros. Críticos da venda apontam que a privati-
zação teria sido um mau negócio para a Petrobras, pois a pe-
troleira perdeu o controle de uma de suas maiores geradoras 
operacionais de caixa. Além disso, a companhia deixa de ter o 
comando da atividade de distribuição de combustíveis, setor 
com boa lucratividade. 

Segundo os críticos, a Petrobras também perde uma boa possi-
bilidade de sinergia entre suas áreas de negócio, uma vez que 
a BR era a única distribuidora que comprava derivados das re-

Lideranças dos petroleiros 
apontam ainda que a avaliação 

da BR teria sido subestimada 
em relação ao valor real da 
subsidiária. Especialmente, 

tendo em vista que a 
BR Distribuidora tinha uma 

participação de mercado de 
35%, com possibilidade

de crescimento

finarias da empresa quando os preços ficavam mais altos no 
país do que no exterior. Quando isso aconteceu da última vez, 
as concorrentes da BR teriam importado derivados dos Esta-
dos Unidos, causando ociosidade de 32% nas refinarias da Pe-
trobras e um prejuízo de R$ 20 bilhões para o país.

Lideranças dos petroleiros apontam ainda que a avaliação da 
BR teria sido subestimada em relação ao valor real da subsidiá-
ria. Especialmente, tendo em vista que a BR Distribuidora tinha 
uma participação de mercado de 35%, com possibilidade de 
crescimento. Além disso, haveria o risco de grandes empresas 
internacionais assumirem o controle da empresa, comprando 
as ações pulverizadas em bolsa.

POSSIBILIDADE DE RISCO
Os críticos temem ainda o impacto da venda para a Petros e 
seus associados. O medo é de que os novos acionistas não 
honrem as dívidas que têm com os planos, dificultando ainda 
mais a sua cobrança. Procurada pela Revista AMBEP, a Petros 
declinou o pedido de entrevista para esta reportagem. Em 
nota, a BR Distribuidora informou que vem passando por 
um grande processo de transformação organizacional des-
de sua oferta pública inicial de ações, no final de 2017. 

“Os desdobramentos da privatização, concluída em julho 
deste ano, ainda estão em curso, e os principais planos de 
investimentos estão detalhados no Formulário de Referên-
cia (FRE), disponível no site de Relações com Investidores 
(https://ri.br.com.br/). Recentemente, também foram di-
vulgadas dez iniciativas que nortearão as ações da BR, em 
temas como precificação, aquisição de produtos, logística, 
gestão de despesas, pessoas, marketing e relacionamento, 
gerenciamento de portfólio, lojas de conveniência, lubrifi-
cantes, serviços financeiros e programa de fidelidade – que, 
por sua vez, têm como pilares a transformação digital e o 
monitoramento do ambiente externo. Alguns temas ainda 
estão em definição e serão oportunamente comunicados 
aos colaboradores da BR”, informa a empresa.

Mas, apesar da lógica 
econômica por trás da 
argumentação da Petrobras 
para justificar a venda das 
ações na BR, o negócio está 
longe de ser visto como 
unanimidade, especialmente 
entre os petroleiros.
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VIVA BEM 

Quando se fala em 
alimentação saudável, 
pensa-se logo em comer 
salada e evitar gorduras 
e açúcares. Sem dúvida, 
esses primeiros passos 
são importantes,
mas se alimentar bem
é mais do que isso.

ALIMENTAÇÃO COLORIDA E SAUDÁVEL
Inicialmente, é preciso deixar claro que 
alimentar-se de forma saudável traz 
equilíbrio para o nosso corpo, mantendo 
alto o nível de defesa e proteção do or-
ganismo. Porque a vida deve ser levada 
com equilíbrio, assim como a nutrição.

Segundo a nutricionista Mariana An-
geloff, ‘você é o que você come’. Por 
isso, é essencial prestar atenção ao que 
se ingere para manter a saúde em dia. 
Ela conta que nosso organismo é mui-
to inteligente e dá alertas importantes 
quando a comida, ao invés de nutrir e 
alimentar, começa a fazer mal.

“A alimentação tem total influência sobre 
a nossa saúde. Ao longo do tempo, se cria-
mos o hábito de consumir alimentos ina-
dequados, muito processados e cheios de 
química, uma série de substâncias nocivas 
ao organismo é armazenada, chegando a 
causar danos. No entanto, nosso corpo é 
sábio e possui mecanismos de compensa-
ção para os desequilíbrios. Porém, quan-
do este desequilíbrio foge do controle, 
as doenças aparecem. Um exemplo é o 
surgimento da hipertensão e do diabe-
tes, muitas vezes resultante de um es-
tilo de vida inapropriado. Ou seja, ao 

consumirmos bons alimentos, nossa qua-
lidade de vida e bem-estar terão maior 
saldo positivo”, alerta.

No entanto, uma alimentação saudá-
vel vai além de simplesmente colocar o 
alimento no prato e comer. Envolve ter 
equilíbrio, comer de maneira conscien-
te e com atenção, sabendo fazer esco-
lhas variadas, num ambiente agradável. 
Devemos consumir alimentos na forma 
mais natural possível, e sempre de boa 
qualidade nutricional, rico em vitami-
nas, minerais e proteínas. Bons exem-
plos são as frutas, legumes e verduras. 

“Quando investimos em alimentos, não 
precisamos gastar tanto com remé-
dios. Isso significa, portanto, que saber 
comer bem é fundamental para a ma-
nutenção da saúde. E o que é a saúde 
se não o completo bem-estar físico, 
mental e emocional? Todos precisam 
ter consciência de que, a partir do mo-
mento em que o corpo entra em equilí-
brio, com uma alimentação saudável, a 
prática de exercícios físicos, boas horas 
de sono e ingestão adequada de água, 
passamos a ter uma vida muito me-
lhor”, afirma a nutricionista.

"Quando investimos 
em alimentos, não 
precisamos gastar 

tanto com remédios. 
Isso significa, portanto, 

que saber comer bem 
é fundamental para a 

manutenção da saúde"
Mariana Angeloff
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Quando se fala em 
alimentação saudável, 
pensa-se logo em comer 
salada e evitar gorduras 
e açúcares. Sem dúvida, 
esses primeiros passos 
são importantes,
mas se alimentar bem
é mais do que isso.

COMO COMER BEM?
Em um dia a dia atribulado, nem sem-
pre pode ser tão simples manter uma 
alimentação equilibrada como rotina. 
Mas, afinal o que podemos comer para 
sermos um pouco mais saudáveis?

É muito importante saber que qualquer 
mudança de hábito requer tempo para 
acontecer. Por isso, deve ser feita com cau-
tela, já que, aos poucos, torna-se uma ro-
tina natural. Comer com moderação e em 
horários regulares são passos importantes. 

Mariana explica que, quando falamos de 
um prato saudável, não estamos falando 
só de saladas. É possível dividir os alimen-
tos em cinco cores: vermelhos, brancos, 
verdes, roxos e laranjas. O ideal é variar 
as cores e a composição de cada refeição 
diariamente para se obter o máximo de 
benefícios ofertados pelos alimentos. 

O prato ideal para uma grande refeição 
(almoço ou jantar) deve ser dividido em 
quatro partes e composto por: metade 
de salada (incluindo vegetais, legumes 
e azeite de oliva extravirgem), ¼  pelo 
carboidrato (arroz, milho e derivados ou 
tubérculo) e o outro ¼ dividido entre as 
proteínas (carnes) e as leguminosas (fei-
jão, grão de bico, lentilha ou ervilha). 

Já o prato ideal vegetariano/vegano, 
deve conter cereais e leguminosas em 
uma metade, e a outra metade dividida 
entre legumes e verduras de boa qua-
lidade, se complementando, além do 
azeite de oliva extravirgem. Já as frutas 
podem ser utilizadas como sobremesa 
nas duas situações.  

A maioria dos alimentos industrializados nos parece saudável porque, em 
suas composições, informam que possuem vitaminas, minerais e fontes de 
energia. Mas, na verdade, não é assim que se classifica um alimento como 
bom ou ruim. Mariana explica que o ponto-chave para esta classificação 
está no rótulo. “Independentemente do produto, o consumo de industriali-
zados deve ser evitado e a leitura crítica do rótulo deve ser feita”. 

A primeira coisa que devemos observar é aquela tabela que geralmente fica no 
verso da embalagem e contém a informação nutricional, além da composição 
e a porção indicada para ser consumida daquele alimento, de acordo com a 
legislação. Por exemplo: para um biscoito que tem como peso total 140g, a por-
ção indicada para consumo é de 30g. “Então, não se iluda: aquela quantidade 
de calorias (kcal) que você viu na tabela e acha que está consumindo, pode ser 
muito maior se consumir mais do que os 30g”, avisa a nutricionista.

Outro ponto importante é a quantidade de ingredientes utilizados na for-
mulação do produto, que segue a ordem decrescente de quantidades. Ou 
seja, se em uma lista o primeiro item que aparecer for o açúcar, ele é o in-
sumo de maior quantidade utilizado. O ideal, então, é que produtos que 
começam a lista com açúcar e gordura sejam evitados. 

Ah, vale ficar atento a alguns nomes diferentes, e até difíceis de pronunciar, 
chamados de aditivos alimentares contidos nos rótulos. Esses insumos são 
utilizados para garantir o sabor, a textura, o armazenamento e o transporte 
do produto. Porém, quando consumidos em excesso, esses aditivos causam 
desordens metabólicas, que podem levar a doenças. 

“A primeira coisa a ser feita quando há dúvidas com relação à alimentação 
é procurar um profissional habilitado para sanar e desmistificar essas infor-
mações. Na impossibilidade de consultar um nutricionista, deve-se ser bem 
crítico, seguir as boas dicas e investir numa alimentação colorida e balancea-
da. E lembrar que não existe milagre na nutrição, mas sim conscientização e 
mudança de estilo de vida”, finaliza. 

CUIDADO COM OS INDUSTRIALIZADOS
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Cinema, show ou livro? Confira nossas dicas e escolha a que mais 
tem a ver com seu estilo. 

CINEMA

Invasão ao
serviço secreto  

Injustamente acusado de tentar as-
sassinar o presidente dos Estados 
Unidos, o agente do Serviço Secreto, 
Mike Banning, é levado sob custódia. 
Determinado a provar sua inocência e 
a encontrar o verdadeiro culpado pelo 
crime, ele se torna alvo do FBI e vai 
precisar de toda ajuda possível para 
proteger sua família e salvar seu país 
de um ataque sem precedentes.
Estreia: 24 de outubro

Show

Norah Jones
no Brasil
Uma das artistas mais versáteis 
e criativas das últimas décadas, 
Norah Jones retorna ao Brasil em 
dezembro para uma sequência 
de três shows. A cantora fará apre-
sentações nos dias 8 (no Espaço 
Américas – SP), 11 (no Teatro Guaí-
ra – Curitiba) e 13 (Vivo Rio – RJ) e 
promete encantar o público. Para 
outras informações e compra de in-
gressos, acesse www.livepass.com.br. 

LIVRO

Equador
Primeiro romance de Miguel Sousa 
Tavares, o livro trata da complexidade 
política de Portugal no início do sécu-
lo XX. Mais do que isso, Equador fala 
das paixões humanas e de como elas 
interferem nos jogos de poder. Uma 
história envolvente e com descrições 
minuciosas, que leva o leitor a uma 
viagem junto com o protagonista.
Autor: Miguel Sousa Tavares
Editora: Companhia das Letras

DESAFIANDO 
SUA MENTE

PARA SE DIVERTIR E RELAXAR

Vamos ver se você é bom para 
resolver os enigmas a seguir. 

Preste atenção nas perguntas 
e cuidado com as pegadinhas. 

Entre na brincadeira e divirta-se!

1 -  ABCDE
Substitua as letras A, B, C, D e E 
pelos números 1,2,3,4 e 5 para 

que a equação abaixo fique 
certa:   

AB x C = DE

2- Diferença entre 
números

 A diferença entre 2 números é 
85. O quociente da divisão do 

primeiro pelo segundo é 6. Quais 
são esses números? 

3 - Festa de 
Aniversário

Na festa de aniversário de uma 
criança, há quatro mães com 
seus filhos de 1,2,3 e 4 anos

de idade. 
É a festa de aniversário do

bebê de Julieta.
Dylan não é a criança mais velha.

Anne teve Joana há pouco
mais de um ano.

A criança de Laura fará 3 anos 
em seu próximo aniversário.

Graham é mais velho que Jamie.
A criança de Mônica

é a mais velha.
Jamie é mais velho que

a criança de Laura.
Quem é filho de quem e qual 

idade de cada criança?

Respostas:
1) 13 x 4 = 52
2) 102   e 17
3) Mãe Criança     Idade
    Julieta       Jamie          3
    Mônica   Graham       4
    Laura     Dylan         2
    Anne     Joana        1
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TODOS JUNTOS. TODOS PELA AMBEP.
TEM SEMPRE UMA UNIDADE PERTO DE VOCÊ.
www.ambep.org.br

SEDE

• AMBEP Rio de Janeiro (RJ)
Tel: (21) 3212-3600
Fax: (21) 2240-0406
sede@ambep.org.br
Rua Álvaro Alvim, 21
7º e 8º andares
Centro - Rio de Janeiro

REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

• AMBEP Alagoinhas (BA)
Tel: (75) 3423-4040
alagoinhas@ambep.org.br
Av. Severino Vieira, 407
Centro - Alagoinhas

• AMBEP Aracaju (SE)
Tel: (79) 3214-6570
aracaju@ambep.org.br
Rua Campo de Brito, 1.187
São José - Aracaju

• AMBEP Belém (PA)
Tel: (91) 3229-5747/3269-1801
belem@ambep.org.br
Av. Governador Magalhães Barata, 
695 - sala 1- térreo
São Brás - Belém

• AMBEP Belo Horizonte (MG)
Tel: (31) 3292-5682
belohorizonte@ambep.org.br
Rua Tenente Brito Melo, 1.365 
Pilotis, salas 1 e 2
Santo Agostinho - Belo Horizonte

• AMBEP Campinas (SP)
Tel: (19) 3234-2154/3234-0149
campinas@ambep.org.br
Rua Barão de Jaguara, 655
salas 1.501, 1.502, 1.504, 1.509 e 1.510
Centro - Campinas

• AMBEP Campos (RJ)
Tel: (22) 2723-5699
campos@ambep.org.br
Praça São Salvador, 41
salas 810 e 811/ Centro
Campos dos Goytacazes 

• AMBEP Curitiba (PR)
Tel: (41) 3224-9358/3233-4824
curitiba@ambep.org.br
Rua José Loureiro, 603
conjuntos 201 e 202
Centro - Curitiba

• AMBEP Duque de Caxias (RJ)
Tel: (21) 3774-4039
duquedecaxias@ambep.org.br
Rua Ailton da Costa, 115
salas 304 e 305/Jardim 25 de Agosto
Duque de Caxias

REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

• AMBEP Macaé (RJ)
Tel: (22) 2759-0856/3377-2065
ramal 7672065
macae@ambep.org.br
Av. Elias Agostinho, 665,
prédio 101- sala 5
Imbetiba - Macaé

• AMBEP Maceió (AL)
Tel: (82) 3372-6052
maceio@ambep.org.br
Rua Zacarias Azevedo, 399
salas 314 e 315
Centro - Maceió

• AMBEP Manaus (AM)
Tel: (92) 3622-7001
E-mail: manaus@ambep.org.br
Rua Eduardo Ribeiro, 620 - sala 201
Centro - Manaus

• AMBEP Natal (RN)
Tel: (84) 3202-5445/3202-7408
natal@ambep.org.br
Av. Prudente de Morais, 744 
salas 1.208 a 1.210
Tirol - Natal

• AMBEP Niterói (RJ)
Tel: (21) 2717-1016
niteroi@ambep.org.br
Rua Maestro Felício Toledo, 519 
sala 502/Centro - Niterói

• AMBEP Porto Alegre (RS)
Tel: (51) 3227-7174
3212-8132/3286-6334
portoalegre@ambep.org.br
Rua Riachuelo, 1.098 - conjunto 903
Centro - Porto Alegre

• AMBEP Recife (PE)
Tel: (81) 3224-3683
recife@ambep.org.br
Rua Matias de Albuquerque, 223
sala 401/Santo Antônio - Recife

• AMBEP Rio de Janeiro (RJ)
Tel: (21) 2240-0684/ 2532-5263
2533-0408/2524-7504
riodejaneiro@ambep.org.br
Rua Álvaro Alvim, 21- 6º andar
Centro - Rio de Janeiro

• AMBEP Salvador (BA)
Tel: (71) 3341-1823
3341-1824/3341-1827
salvador@ambep.org.br
Av. Tancredo Neves, 999 
salas 301 e 302
Caminho das Árvores - Salvador

REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

• AMBEP Santo André (SP)
Tel: (11) 4990-7697/4992-5767
santoandre@ambep.org.br
Rua Monte Casseros, 270 
conjunto 131/ Centro – Santo André

• AMBEP Santos (SP)
Tel: (13) 3233-4915
santos@ambep.org.br
Av. Ana Costa, 259
conjunto 53/Encruzilhada - Santos

• AMBEP São José dos Campos (SP)
Tel: (12) 3941-1778/3921-1815
sjcampos@ambep.org.br
Av. Dr. João Guilhermino, 474 
salas 41 e 42/Centro
São José dos Campos

• AMBEP São Paulo (SP)
Tel: (11) 3150-3636
saopaulo@ambep.org.br
Rua Barão de Itapetininga, 151
salas 123,124,133 e 134
Centro - São Paulo

• AMBEP São Sebastião (SP)
Tel: (12) 3892-4054 
ssebastiao@ambep.org.br
Rua Duque de Caxias, 188, 2º piso
salas 23 e 24 - Centro -  São Paulo

AMBEP Vitória (ES)
Tel: (27) 3225-8494/3207-9592
vitoria@ambep.org.br
Av. Nossa Senhora da Penha, 699 
sala 213, torre B
Santa Lúcia - Vitória

POSTOS 

AMBEP Cabedelo (PB) 
Tel: (83) 3228-3674 
joaopessoa@ambep.org.br 
Rua Arthur Santos Viana, 119 
Térreo/Ponta de Matos
Cabedelo

AMBEP Fortaleza (CE) 
Tel: (85) 3226-8683
fortaleza@ambep.org.br 
Rua Pedro Borges, 20
sala 2.003/Centro - Fortaleza

• AMBEP Itajaí (SC) 
Tel: (47) 3249-1461 
itajai@ambep.org.br 
Rua Dr. Pedro Ferreira, 155 - sala 902
Centro - Itajaí

POSTOS

• AMBEP Mossoró (RN) 
Tel: (84) 3321-3271
mossoro@ambep.org.br 
Rua Bezerra Mendes, 75,
salas 1, 3 e 5 - Centro - Mossoró

• AMBEP Petrópolis (RJ) 
Tel: (24) 2231-6226 
petropolis@ambep.org.br 
Rua do Imperador, 264 
sala 906/Centro – Petrópolis

• AMBEP São Mateus do Sul (PR) 
Tel: (42) 3532-5415 
smsul@ambep.org.br
Rua D. Pedro II, 587 -  sala 25
Centro - São Mateus do Sul

ESCRITÓRIOS

• AMBEP Angra dos Reis (RJ) 
Tel: (24) 3365-7120 
angradosreis@ambep.org.br 
Rua Coronel Carvalho, 539 – sala 409
Centro - Angra dos Reis

• AMBEP Brasília (DF) 
Tel: (61) 3321-5708 
brasilia@ambep.org.br 
Q.D 01, Bloco E, nº 30 - sala 109
Setor Comercial Sul - Brasília

• AMBEP São Luís (MA)
Tel: (98) 3232-1027 
saoluis@ambep.org.br
Av. Jerônimo de Albuquerque, 25
sala 314, Torre B - Hyde Park
Cohafuma - São Luís

• AMBEP São Mateus (ES)
Tels: (27) 3763-3538 3763-3412 
saomateus@ambep.org.br
Rua Manoel de Andrade, 115
Térreo - Centro - São Mateus

NÚCLEO

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

SEGUROS
AMBEP TurSeguros 
Tel.: (21) 2113-1000
Central: 4020-1880
contato@ambep.com.br 
Rua México, 164 - 4º andar
Centro - Rio de janeiro
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