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O ano termina com mais uma notícia difícil para todos nós, 
ambepianos: nova proposta de Plano de Equacionamento 
relativo aos déficits de 2015-2018.

O assunto é tema da Capa desta edição, que traz todas as 
informações sobre o novo PED e mostra de que forma a 
AMBEP vem se posicionando com relação ao assunto. 

Outro assunto ligado ao tema que também está nas páginas 
da Revista da AMBEP deste mês, é a Ação Civil Pública, que 
a Associação move em relação à Petros. Nesta reportagem, 
você vai saber em que estágio anda o processo e quais as 
próximas fases. 

Na seção Por Dentro da AMBEP você vai saber um pouco 
mais sobre os projetos em votação na Câmara dos Deputa-
dos que são acompanhados de perto pela AMBEP, e enten-
der melhor como a  decisão do STJ de cancelar a liminar que 
suspendia o pagamento das contribuições extraordinárias 
do PED afetam o dia a dia dos participantes da Petros.

Para trazer um pouco de leveza para a revista, a seção Des-
cobrindo o Brasil traz para você as belezas e peculiaridades 
da Ilha do Mel, no Paraná. O lugar, de beleza inspiradora, 
pode ser o destino da sua próxima viagem.

Não se esqueça de conferir as nossas dicas e passatempos 
na seção Divirta-se!

Esperamos que você aprecie a leitura e que 2020 traga boas 
novas para todos nós!

A Diretoria.

UM NOVO PED E UM 
NOVO ANO A CAMINHO
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HOMENAGEM PÓSTUMA

O ADEUS A IMPORTANTES 
E QUERIDOS AMBEPIANOS: 
ETERVAL, IBI, ANTÔNIO 
GILSON E DAPHNIS

Com pesar, a AMBEP comunica
o falecimento de quatro associados: 
Eterval Fidelis de Almeida, no dia 4 de outubro; 
Daphnis Ferreira Souto, em 11 de outubro; 
Ibi Sisenando Santiago Costa, no dia 6 de novembro; 
e Antônio Gilson Rocha, em 9 de novembro.

E no dia 9 de novembro, 
faleceu o Representante 
de Salvador, Antônio 
Gilson Rocha, aos
89 anos. Sergipano de 
Propriá, formou-se em
Engenharia Civil pela 
Escola Politécnica da Bahia
e ingressou na Petrobras 
em 1956, na região 
de produção da Bahia. 
Durante a carreira, 
exerceu cargos de 
Direção, inclusive, o de 
Superintendente.
Foi membro do Conselho 
Deliberativo da Petros e 
um dos fundadores da 
AMBEP Bahia, tornando-se 
sócio em 1985. Também 
foi incentivador  do artigo 
48, que estabeleceu  
paridade de salários de 
ativos e aposentados, e 
eleito duas vezes para o 
Conselho Deliberativo 
 da AMBEP.

Eterval Fidelis de 
Almeida faleceu, aos
76 anos, depois de 
meses hospitalizado no 
Rio de Janeiro. Associado 
da AMBEP desde 1992, 
exerceu várias funções, 
como atendente de 
associados em Petrópolis, 
Representante da 
AMBEP-Rio e membro da 
Diretoria Financeira, até 
2015. Eterval ingressou 
na Petrobras em 1967 
e seguiu carreira 
exercendo importantes 
funções, como 
encarregado de seguros 
da Reduc, entre tantas 
outras, até se aposentar.

O médico Daphnis 
Ferreira Souto faleceu 
em 11 de outubro, aos 
96 anos, no Rio de 
Janeiro. Ambepiano 
desde 1992, ele é 
considerado um dos 
pioneiros na Medicina do 
Trabalho no país. Nascido 
no Acre e formado na 
Faculdade de Medicina 
de Belém, no Pará, 
Daphinis realizou diversas 
atividades ligadas à 
saúde pública e higiene. 
Além disso, prestou 
serviço de destaque na 
Petrobras, onde criou um 
programa de Medicina 
do Trabalho, organizando 
todo o processo de 
atendimento médico 
aos trabalhadores das 
diversas unidades da 
empresa espalhadas
pelo Brasil.

No dia 6 de novembro, 
foi a vez de darmos 
adeus a Ibi Sisenando, 
ex-procurador da 
AMBEP, que faleceu aos 
80 anos. Ex-funcionário 
da Diretoria Financeira 
(Difin) da Petrobras, 
onde trabalhou por  
32 anos como contador, 
Ibi foi ambepiano por 
26 anos. Sua dedicação 
à AMBEP se traduziu no 
seu comprometimento 
com a Representação 
de Maceió, da qual foi 
representante por 
20 anos e procurador 
por outros três, até pedir 
afastamento da função 
este ano.
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PRA VOCÊ

MAIS+VIDA:

PAGAMENTO

O valor por beneficiário recadastrado 
é de R$ 456, e pode ser parcelado em 
até quatro vezes. As renovações da 
inscrição no Programa podem ser pagas 
em dinheiro, cheque do sócio titular ou 
boleto bancário, em qualquer lugar do 
país. Também é possível quitar os valores 
por meio de cartão de débito ou cartão 
de crédito na sede da AMBEP TurSeguros, 
no Rio de Janeiro. 

Para saber mais informações, 
ligue para a nossa 

Central de Atendimento pelo 
(21)2113-1000 (Rio de Janeiro) e  

4020-1880 (Demais Regiões).

Você, ambepiano, já fez o recadastramento dos seus 
beneficiários no Programa Mais+Vida? Fique atento 
porque o prazo termina em 20 de dezembro e quem 
não tiver a inscrição renovada perde o direito ao serviço.

Atualizar os dados de seus segurados é fundamental 
para permitir que eles sejam assistidos pelo auxílio-fu-
neral, que traz praticidade em um momento tão difícil 
na vida de todos nós, que é a morte de um ente querido. 

Oferecido pela AMBEP TurSeguros e operado pela  
SulAmérica Seguros, o Programa Mais+Vida ofere-
ce atendimento prático e legal ao funeral dos be-
neficiários que estão na lista de favorecidos do  
ambepiano associado.

O recadastramento deve ser feito até o dia 20 de de-
zembro pelo site www.ambep.com.br/maisvida2020. 
Lá, você encontra os formulários para preencher e as 
informações sobre pagamentos. 

RENOVAÇÃO DE 
BENEFICIÁRIOS
ATÉ 20/12
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PDC 956/2018 (Projeto de 
Decreto Legislativo de Sus-
tação de Atos Normativos 
do Poder Executivo) – De au-
toria da deputada Erika Kokay  
do PT/DF, tem o objetivo de 
sustar os efeitos da Resolu-
ção nº 23, de 18 de janeiro de 
2018, do Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento e 
Gestão, que “estabelece di-
retrizes e parâmetros para o 
custeio das empresas estatais 
federais sobre benefícios de 
assistência à saúde aos em-
pregados”. Essa Resolução 23 
afeta diretamente os partici-
pantes da AMS, e o PDC ten-
ta suspender os efeitos dessa 
iniciativa do Governo Federal 
que, entre outras mudanças, 
diminui a participação das em-
presas no custeio dos planos 
de saúde dos empregados; 
aumenta a contribuição dos 
empregados; retira o plano de 
saúde para os novos funcioná-
rios e para os futuros aposen-
tados; estabelece a cobrança 
de contribuição para depen-
dentes e reduz os benefícios 
oferecidos pelos planos (redu-
ção da cobertura).

Para esse acompanhamento em Brasília, a AMBEP conta com o 
auxílio de ambepianos que entendem do assunto, como Velocino 
Tonietto, Sérgio Salgado e Raul Rechden. Sozinhos ou com a parti-
cipação do Sr. Julio Guedes, presidente da Associação; do Sr. Mario 
Luiz Patrício, diretor Administrativo e de outros associados, eles estão 
sempre em contato com deputados federais e assessores responsá-
veis por alguns Projetos de Lei importantes para a vida dos partici-
pantes da Petros, sejam eles ativos ou aposentados da Petrobras 
como PCD 956/2018; PL 8821/2017; PLP 439/2017 e PLP 268/2016.

“A AMBEP como Associação tem um peso muito grande. São pou-
cas Entidades que contam com essa quantidade de sócios, cerca 
de 33 mil, e atinge praticamente todos os estados do país. Por isso, 

qualquer movimento de cobrança, novas propostas e sugestões 
vindas de seus representantes podem fazer a diferença em proje-
tos a serem discutidos na Câmara”, avalia Sérgio Salgado.

Para Velocino, o trabalho de acompanhamento que a AMBEP 
vem fazendo, em Brasília, é fundamental para mostrar que a 
Associação está atenta ao que acontece na Câmara e pode afe-
tar seus associados. “A gente sabe que se a população não ficar 
em cima, cobrando, questionando, muitas propostas não saem 
do papel. Então, a gente está aqui pra isso: mostrar que esta-
mos de olhos abertos, falar com os deputados e assessores, dar 
as contribuições que podemos e cobrar que as votações acon-
teçam e que as mudanças saiam realmente do papel”.

SAIBA UM POUCO MAIS SOBRE CADA PROJETO QUE ESTAMOS ACOMPANHANDO:
Apresentado inicialmente em 
28/5/2018 no Plenário da Câ-
mara, o PDC 956/2018 teve o 
parecer de constitucionalida-
de, juridicidade, técnica legis-
lativa e mérito – apresentados 
pelo relator deputado Sós-
tenes Cavalcante (DEM-RJ), 
em 5/6/2019 – aprovado em 
10/7/2019, pela CCJC). 

PL 8821/2017 (Projeto de 
Lei) – Proposto pelo deputado 
Sergio Souza do MDB/PR em 
9/10/2017, o PL crescenta § 8º 
ao art. 11 da Lei nº 9.532, de 
10 de dezembro de 1997, que 
altera a legislação tributária 
federal e dá outras providên-
cias. O objetivo é que ‘não se 
aplique o limite de dedução do 
imposto devido na declaração 
de rendimentos, na hipótese 
de contribuição adicional para 
equacionamento de resultado 
deficitário dos planos de bene-
fícios de entidade fechada de 
previdência complementar.’ 

A aprovação desse PL afeta 
diretamente os participantes 
da Petros que, desde o início 
de 2018, seguem pagando as 

contribuições extraordinárias 
do PED e, por isso, são obri-
gados a pagar imposto de 
renda sobre esses valores que 
não receberam.

No dia 6/11/2019, a CCJC asse-
gurou a inscrição da deputada 
Talíria Petrone para discussão 
da matéria. Os próximos pas-
sos ainda aguardam definição.

PLP 439/2017 (Projeto de 
Lei Complementar) – De 
autoria do deputado Efraim 
Filho do DEM/PB, o projeto 
propõe alteração da Lei Com-
plementar nº 109, de 29 de 
maio de 2001, para disciplinar 
o processo de equacionamen-
to de planos de previdência 
complementar deficitários, e 
dá outras providências.

Aguardando Parecer do Rela-
tor na CSSF desde 11 de abril, 
esse PLC propõe que o resul-
tado deficitário dos planos ou 
nas entidades fechadas seja 
equacionado por patrocina-
dores, participantes e assisti-
dos, na proporção existente 
entre as suas contribuições, 

observada a necessidade do 
equilíbrio atuarial dos planos.

PLP 268/2016 (Projeto de 
Lei Complementar) – De au-
toria do senador Valdir Rau-
pp, do MDB/RO, o PLP foi 
apresentado em 19/4/2016 
e propõe alterar a Lei Com-
plementar nº 108, de 29 de 
maio de 2001. O objetivo 
é aprimorar os dispositivos 
de governança das entida-
des fechadas de previdência 
complementar vinculadas à 
União, aos Estados, ao Distri-
to Federal e aos Municípios e 
a suas autarquias, fundações, 
sociedades de economia mis-
ta e outras entidades públicas. 

Desta forma, com uma go-
vernança séria, regida por 
dispositivos que permitam fis-
calização, será possível evitar a 
gestão de recursos de forma 
temerária, como aconteceu 
na Petros e em outros fundos 
de pensão. O Projeto está 
aguardando designação de 
relator na Comissão de Segu-
ridade Social e Família (CSSF) 
desde 28/11/2018.

AMBEP 
ACOMPANHA 
PROJETOS 
IMPORTANTES
NO CONGRESSO

O cuidado da AMBEP com seus 
participantes vai além dos serviços
e benefícios oferecidos. A Associação 
mantém-se antenada  com o que 
acontece, por exemplo,  na Câmara 
dos Deputados, e que  podem afetar 
direta ou indiretamente a vida 
de seus associados.

POR DENTRO DA AMBEP 
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PETROBRAS EM PAUTA 

ACT 2019/2020 É APROVADA 
POR PETROBRAS E SINDICATOS

Após vários meses de 
negociação, foi finalmente 
assinado o Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT) 2019/2020 
entre a Petrobras e
12 entidades sindicais. 

A concretização do acordo, retroa-
tivo a 1/9/2019 e com vigência até 
31/8/2020, foi realizada na sede do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), em 
Brasília, no dia 4 de novembro. 

Os empregados das entidades que as-
sinaram o ACT (sindicatos de Duque de 
Caxias, Norte Fluminense, Bahia, Minas 
Gerais, Ceará/Piauí, Amazonas, Paraná/
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio 
Grande do Norte, Espírito Santo, Per-
nambuco/Paraíba e Unificado de São 
Paulo) reúnem a maioria do efetivo de 
pessoal da Petrobras e receberam, no dia 
13 de novembro, os valores retroativos, 
referentes à aplicação de 2,3% (70% do 
INPC) sobre as parcelas remuneratórias. 

Para o vice-presidente do TST, ministro 
Renato de Lacerda Paiva, o acordo é 
histórico. Ele agradeceu o empenho e a 
boa vontade de todos na busca de um 
consenso. “Espero que as partes possam 
cultivar o diálogo direto para a supe-
ração dos impasses e que a mediação 
tenha contribuído para isso”, declarou 
durante a audiência do ACT.

Em nota, a Petrobras afirmou que acre-
dita que a mediação do TST foi funda-
mental para que as partes chegassem 
a um bom termo, culminando na assi-
natura do ACT 2019-2020. “O acordo é 
fruto de um esforço conjunto das par-
tes, considerando a sustentabilidade 
econômica e financeira da companhia e 
a própria realidade do país”.

ENTENDA O PROCESSO
ATÉ A FINALIZAÇÃO 
DO ACORDO
O processo de mediação teve início em 
agosto de 2018. Em 19/9/2019, após 
intensas e diversas interlocuções com os 
representantes das partes, o vice-presi-
dente do TST apresentou uma proposta 
de acordo que, inicialmente, foi rejeita-
da pelas entidades sindicais. Em segui-
da, a FUP apresentou seis itens que, a 
seu ver, poderiam viabilizar a aprovação, 
caso fossem contemplados. A partir daí, 
iniciou-se nova fase de interlocuções e, 
após diversas sondagens e diálogos, a 
Vice-Presidência do TST promoveu, de 
forma inédita, um ajuste na proposta, 
para abranger quatro dos seis itens.

O QUE PREVÊ O 
ACT 2019/2020?

O acordo prevê o reajuste salarial 
de 2,3% acumulado de setembro de 
2018 até agosto de 2019 pelo Índice 
Nacional de Preço ao Consumidor 
(INPC), além da manutenção das 
cláusulas sociais a seguir:

Limite de 
participação de 
empregados no 
custeio do plano de 
saúde na proporção 
de 30%.

Inclusão da 
participação do 
sindicato local na 
implantação de turno 
de 12h em terra.

Compromisso, 
firmado em ata de 
audiência, de criar um 
grupo de trabalho 
paritário para definir 
questões relativas à 
jornada de trabalho e 
a banco de horas.

Mensalidade sindical 
nos moldes do 
Acordo Coletivo de 
Trabalho 2017/2019 
da Transpetro.
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FAMÍLIA 
PETROBRAS: 
SERVIÇOS E 
CONTATO COM
A AMS NO 
MESMO LUGAR

A iniciativa da Diretoria de Assuntos Corporativos (Dacorp) 
tem o objetivo de facilitar o acesso externo de dependentes, 
familiares e aposentados da Petrobras aos diversos serviços 
disponíveis pela AMS em um mesmo lugar. Vale lembrar que 
algumas funcionalidades (Fale com a AMS por Telefone e 
Ramal Web) só são possíveis quando acessadas do celular.

COMO ACESSAR?
Para acessar o Família Petrobras, digite no seu celular ou com-
putador o endereço http://familia.petrobras.com.br. Ao en-
trar pela primeira vez, no caso dos serviços com acesso restrito, 
o beneficiário deverá digitar seu CPF e a senha cadastrada no 
Portal. Se ainda não tiver registro nesse site, será orientado a 
fazê-lo, por meio de e-mail e senha.

Entrar em contato e utilizar os 
serviços da AMS, fora da rede 
Petrobras, está mais fácil. 
Basta acessar o site Família Petrobras 
(familia.petrobras.com.br) do seu 
celular, tablet e computador.

Portal Petros 
Acesso direto ao portal

Portal AMS 
Acesso ao site da Assistência 
Multidisciplinar de Saúde

Busca AMS 
Auxilia na procura por profissionais 
credenciados

AMS - Carteira e Extrato
Acesso por meio do CPF e senha cadastrada 
no Portal AMS

Fale com a AMS por Telefone 
Direciona uma ligação do seu celular 
para a Central de Atendimento do RH 
(funcionamento 24h, 7 dias por semana)

Fale com a AMS por WhatsApp
Inicia uma conversa via WhatsApp com a 
AMS (funcionamento de segunda a sexta, 
das 9h às 18h)

Agendamento do Atendimento 
Facilita a marcação de atendimento da AMS 

Botão de Serviços Petrobras
Com login e senha cadastrados

Ramal Web 
(exclusivo para celular Android) – realiza 
ligações para ramais da Petrobras 

SAIBA MAIS SOBRE O QUE VOCÊ 
ACESSA NO FAMÍLIA PETROBRAS:
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CAPA

AMBEP APROVA 
NOVA PROPOSTA  DE 
EQUACIONAMENTO 
DA PETROS Plano foi considerado 

mais suave do 
que o modelo de 
equacionamento 

em vigor

A AMBEP aprovou, em Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE), o parecer favorá-
vel do Conselho Deliberativo da Asso-
ciação sobre a nova proposta da Petros 
para o equacionamento do déficit, que 
deve entrar em vigor em 2020. Na AGE 
realizada no último dia 11 de novem-
bro, no Rio de Janeiro, os associados 
consideraram que a nova proposta 
contém condições mais favoráveis do 
que o atual modelo adotado no equa-
cionamento em vigor, relativo ao re-
sultado de 2015, e do que a proposta 
elaborada pelo Grupo de Trabalho, for-
mado por representantes de sindicatos 
e federações de petroleiros.

A nova proposta unificaria o PED de 
2015 com o PED de 2018, modificando 
as condições de pagamento das alíquo-
tas de contribuições adicionais. O déficit 
acumulado, somando os dois exercícios, 
chega a R$ 30 bilhões. 

Com o novo modelo proposto, em vez de 
um plano com 18 anos de duração (ou 
10 anos, na alternativa do GT), teríamos 
um PED com duração estendida ao pe-
ríodo vitalício dos planos de benefícios. 
Isso ajudaria a diluir o equacionamento, 
reduzindo as alíquotas adicionais para a 
maioria dos associados (ver quadro).

IMPACTO NO ORÇAMENTO
A proposta é amparada pela CNPC 
30/2018, resolução da Previc que cria a 
possibilidade de alongamento dos prazos 
de equacionamento de déficit na previ-
dência complementar fechada. O novo 
modelo também acabará com a tabela de 
alíquotas progressivas que existe no PED 
em vigor e que permaneceria na propos-
ta do GT. Segundo a Petros, o objetivo da 
nova proposta é reduzir o impacto sobre 
o orçamento mensal dos participantes 
ao mesmo tempo que equilibra integral-
mente o PPSP-NR e PPSP-R. 

A nova proposta 
contém condições mais 
favoráveis do que o 
atual modelo adotado 
no equacionamento 
em vigor
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planos PPSP-R e NR, medida que não 
está no radar da Previc.

Vale destacar, que na proposta do GT, 
os dois planos são avaliados separa-
damente. Também obrigava quem 
fosse aderir ao novo modelo a migrar 
para um novo plano de previdên-
cia, segregado entre Repactuados e 
Não-Repactuados. Aos participantes 
desse novo plano, seria aplicado um 
deflator durante cinco anos, que re-
duziria o valor dos benefícios.

O resultado da proposta do GT é que 
a contribuição dos Repactuados cai-
ria, mas a dos Não-Repactuados teria 
um aumento considerável. Um Repac-
tuado que pagasse alíquota de 20% 
passaria a pagar 18%. Um Não-Repac-
tuado que pagasse a mesma alíquota 
veria a contribuição de equaciona-
mento subir para 27%.

No modelo atual, as alíquotas são 
cobradas em tabela progressiva, che-
gando a 28,5% para os níveis salariais 
mais altos. Na nova proposta apre-
sentada pela Petros, ao contrário do 
que acontece no PED atual e na alter-
nativa do GT, haveria uma alíquota 
única para todos os participantes dos 
planos PPSP, sejam eles Repactuados 
ou Não-Repactuados. A variação seria 
relativa apenas à condição do partici-
pante: se ativo ou assistido.

Essa alíquota considera o déficit do 
PPSP-R e PPSP-NR de forma conjun-
ta, e segrega o patrimônio do grupo 
Pré-70. Com base na avaliação da 
situação dos dois planos, seria esta-
belecida, então, a alíquota única de 
equacionamento, extinguindo o PED 
anterior e unificando o déficit dos 
dois exercícios. O cálculo da alíquota 
unificada não representa a fusão dos 

PARCELAS ATRASADAS
Quanto ao pagamento de parcelas do 
PED 2015 que não foram quitadas em 
função de liminares concedidas na Justi-
ça, a proposta da Petros prevê, pelo me-
nos, duas alternativas: o pagamento em 
parcela única, ou a diluição do valor ao 
longo do plano vitalício do associado. 
Nesse caso, seria necessária a contrata-
ção de um seguro para cobrir o passivo 
devido em caso de falecimento do par-
ticipante. O PED em vigor e a alternativa 
proposta pelo GT não apontavam ne-
nhuma medida nesse sentido. As parce-
las serão corrigidas atuarialmente.

É importante observar que a adesão 
ao novo PED é obrigatória. Segundo a 
Petros, o novo modelo de equaciona-
mento – negociado entre a Fundação, a 
Petrobras e as entidades representativas 
dos participantes – valerá para ativos e 
assistidos do PPSP-R e NR.

O RISCO JUDICIAL

Outro objetivo da proposta da Petros é reduzir o risco de disputas judi-
ciais em torno do novo PED. “O PED 2015 sofreu grande judicialização, 
colocando em risco a sustentabilidade dos PPSPs devido às liminares 
que suspenderam as cobranças das contribuições extras”, explica a Fun-
dação via e-mail enviado à AMBEP. “Para evitar que isso volte a ocorrer 
e para conseguir as aprovações necessárias de patrocinadores, Sest e 
Previc, buscamos o compromisso das entidades representativas de que 
não haverá uma judicialização do novo PED.”

Isso significa que a Petros espera que as entidades não entrem com 
ações na Justiça contra a nova proposta. No entanto, não haverá renún-
cia das ações judicializadas anteriormente. 

A aprovação da proposta pela AMBEP não implica em renúncia quanto à 
Ação Civil Pública movida pela Associação contra a Petros e a patrocinado-
ra. Vale lembrar que essa ação não foi movida contra o PED, mas contra os 
ex-gestores dos planos, por fraude e gestão temerária nos investimentos. 
Ou seja, ela quer o ressarcimento das perdas causadas no passado de forma 
indevida para que o déficit seja reduzido e o equacionamento recalculado.

A Petros pede que 
as entidades não 

entrem com ações 
na Justiça contra
a nova proposta 

de PED.
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O que muda na participação do patrocinador
no equacionamento?
A parte do equacionamento do déficit que cabe aos patroci-
nadores do PPSP-R e do PPSP-NR continuará sendo de cerca 
de 50%, conforme determina a legislação. Lembrando que 
a contribuição para o déficit é paritária entre patrocinadoras 
e participantes.

Como fica a situação das pessoas que não vinham 
pagando o equacionamento por causa das liminares?
Os participantes que não pagaram o PED 2015 por decisão 
liminar poderão escolher entre, pelo menos, duas opções para 
quitar as parcelas em aberto: pagamento à vista ou parcelado 
pelo período correspondente à expectativa de vida do parti-
cipante, atualizado pela meta atuarial e com a adição de um 
seguro. O objetivo do parcelamento é não prejudicar quem 
sempre pagou o PED 2015 e permitir que quem deixou de pa-
gar possa escolher como fazê-lo, tendo o maior tempo possí-
vel para quitação.
 
Quais serão as alíquotas de contribuição
de equacionamento? 
Haverá um percentual para ativos e outro para assistidos (apo-
sentados e pensionistas). O percentual exato só será definido 
após  a aprovação do novo PED. As projeções feitas com base nos 
dados de dezembro de 2018 chegaram aos seguintes números 
(considerando a inclusão dos déficits de 2015 e 2018): PPSP-R: 
11,21% (ativos) e 13,70% (assistidos); PPSP-NR: 12,81% (ativos) 
e 14,57% (assistidos). 

Por que os percentuais de contribuição extra dos 
aposentados e pensionistas são maiores do que os 
cobrados aos participantes ativos?
Porque o equacionamento do déficit segue a estimativa de 
gastos futuros com cada um dos grupos: ativos e assistidos 
(aposentados e pensionistas). E como estes últimos são maio-
ria no plano e geram atualmente uma despesa maior, a par-
cela que cabe a este grupo no equacionamento também é 
maior. Isso é regulado pela Resolução CNPC 30/2018.

CAPA

A PETROS 
RESPONDE

O novo plano de 
equacionamento 
não será opcional. 
Suas regras serão 
aplicadas a todos 
os participantes do 
PPSP-R e do PPSP-NR

O novo PED altera o índice de reajuste do benefício?
Não. Os benefícios do PPSP-R continuarão sendo reajustados 
pelo IPCA e os do PPSP-NR manterão o reajuste concedido 
pelo patrocinador à categoria.

Por que não instituir o IPCA como única taxa de reajuste 
anual para todos os participantes pós-70?
A Petros não pode mexer em direitos adquiridos. Por isso, o as-
sistido doPPSP-NR não pode sofrer alteração no índice de rea-
juste de benefício. Uma mudança só seria possível para ativos.

Haverá alteração na regra de pensão para atuais ou 
futuros pensionistas?
Não. A pensão continua sendo de 50% do benefício mais 10% 
por dependente.

O pensionista vai pagar contribuição normal?
Não. No novo PED, o pensionista continua isento do paga-
mento de contribuição normal, mas vai pagar contribuição 
extraordinária.

O novo PED substitui o PP-3?
Não. O novo PED permite reequilibrar o PPSP-R e o PPSP-NR. 
O PP-3 deve ser oferecido no primeiro semestre de 2020, e a 
migração será opcional.

Vamos poder escolher entre o novo PED e o PP-3?
Não. O novo plano de equacionamento não será opcional. Suas 
regras serão aplicadas a todos os participantes do PPSP-R e do 
PPSP-NR. Posteriormente, após a abertura para migração, os 
participantes poderão decidir se querem mudar para o PP-3.

Feita a migração para o PP-3, as contribuições
extras são encerradas? 
Sim. A reserva de migração já descontará o valor correspon-
dente ao que deveria ser pago no equacionamento. O PP-3, 
por ser um plano de contribuição definida, não está sujeito 
a equacionamento. Além disso, no PP-3 não há contribuição 
normal na fase de assistido.
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NOVAS ALÍQUOTAS

Para efeito de comparação, seguem como exemplos os percentuais de contribuição extraordinária, considerando aposentados 
com renda mensal bruta de R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 15 mil, R$ 20 mil e R$ 27 mil.

PPSP-R
(aposentado)

% Contribuição Extraordinária

Atual

Mesmo 
modelo atual, 

incluindo novo 
equacionamento 

de 2018

Nova Proposta

Renda de R$ 5 mil 6,55% 7,85%

13,70% 

Renda de R$ 10 mil 18,39% 22,04%

Renda de R$ 15 mil 23,74% 28,44%

Renda de R$ 20 mil 26,42% 31,65%

Renda de R$ 27 mil 28,50% 34,14%

PPSP-NR
(aposentado)

% Contribuição Extraordinária

Atual

Mesmo 
modelo atual, 

incluindo novo 
equacionamento 

de 2018

Nova Proposta

Renda de R$ 5 mil 6,55% 8,85%

14,57%

Renda de R$ 10 mil 18,39% 24,85%

Renda de R$ 15 mil 23,74% 32,08%

Renda de R$ 20 mil 26,42% 35,69%

Renda de R$ 27 mil 28,50% 38,50%

Fonte: Petros
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EQUACIONAMENTO 

Atualmente, o processo está na fase ci-
tatória dos réus, em que serão intima-
dos Newton Carneiro, Carlos Fernando 
e Sete Brasil. Com relação ao réu Luís 
Carlos Afonso, que reside em Portugal, 
será enviada petição requerendo a ci-
tação por edital. Enquanto isso, a ação 
permanece estagnada.

Segundo o assessor jurídico Alfredo Sal-
les, somente após a juntada dos manda-
dos de citação e sendo estes positivos, 
obedecendo aos prazos previstos, serão 
apresentadas as contestações dos réus, 
bem como as provas de ambas as partes 
e a quesitagem sobre o laudo pericial.

COMO ESTÁ A AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA DA AMBEP?

Após a divulgação 
do déficit da 
Petros, a AMBEP, 
visando defender 
seus associados, 
entrou com uma 
Ação Civil Pública 
questionando se 
o problema foi 
ocasionado por 
gestão temerária e 
fraudulenta. Desde 
fevereiro de 2018, 
a ACP tramita na 
4ª Vara Federal da 
Seção Judiciária do 
Distrito Federal. 

“Após essas etapas, a Sentença de Mé-
rito poderá ser proferida, finalizando os 
atos processuais na 1ª Instância. No pas-
so seguinte, a fase recursal é iniciada, 
conforme previsto no Código de Proces-
so Civil. O Tribunal Regional Federal da 
1ª Região julgará o recurso de apelação 
em 2ª Instância. A decisão poderá, ain-
da, ser definida pelos Tribunais Superio-
res (STJ/STF) até ser transitada em julga-
do, quando não há mais possibilidade 
de recurso na fase de conhecimento do 
processo”, detalha.

EM BUSCA
DE MAIS PROVAS
“No parecer do Conselho Fiscal da Petros 
em 2015, referente ao exercício de 2014, 
a empresa BDO RCS Auditores Indepen-
dentes apresentou relatório que fun-
damentou o Conselho Fiscal da Petros 
para não recomendar a aprovação das 
Demonstrações Contábeis. Nesse rela-
tório, os Conselheiros Fiscais solicitaram 
também a apresentação dos relatórios da 
mesma empresa de Auditoria Indepen-
dente de 2011 a 2013. O conjunto de evi-
dências poderia indicar uma série de pre-
juízos que se transformaram, em grande 
parte, no déficit da Petros”, explica Alfredo.

Uma questão discutida é o ingresso da 
AMBEP como assistente de acusação 
nas ações criminais da Operação Gre-
enfield. “Neste processo, o Ministério 
Público Federal investiga os Fundos de 
Investimentos em Participações (FIP)  
Global Equity e Enseada, o Fundo de In-
vestimento em Direitos Creditórios (FIDC) 
Trendbank e as Cédulas de Crédito Ban-
cário (CCB) Providax Participações e V55 
Empreendimentos. A participação ativa 
da AMBEP nestes processos criminais se 
daria por meio da apresentação de infor-
mações e documentos que poderiam au-
xiliar o Ministério Público a fundamentar 
melhor as acusações por improbidade 
administrativa”, observa Alfredo.

E como isso pode contribuir para a ACP? 
Alfredo explica: “Quanto mais rápido 
as investigações forem concluídas, tais 
condenações poderão ser apresenta-
das na nossa ação como provas. Apesar 
dos ex-diretores figurarem como réus 
no nosso processo, as investigações 
da Operação Greenfield podem ser a  
prova cabal dos prejuízos que estes ex-
-gestores causaram à Petros e, conse-
quentemente, aos participantes. Entre-
tanto, a Petros também ingressou com 
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requerimentos na 22ª Vara da Justiça 
Federal, em Brasília, para atuar como as-
sistente de acusação do Ministério Pú-
blico Federal (MPF), sendo coautora em 
quatro processos de improbidade admi-
nistrativa movidos pelo órgão contra ex-
-gestores e terceiros por atos ilegais que 
tenham causado prejuízos à Fundação”.

LIMINARES SUSPENSAS
Outra reviravolta recente do processo 
ocorreu quando o ministro João Otávio 
de Noronha, presidente do Superior Tri-
bunal de Justiça, suspendeu as liminares 
obtidas em todo o país e concedeu à  
Petros o direito de voltar a descontar as 
contribuições extraordinárias. “Em maio 
deste ano, o STJ já havia deferido o pe-
dido de suspensão de liminar feito pela 
Petros até o trânsito em julgado da ação 
originária. Com isso, a decisão do Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que 
havia reduzido em 50% o valor das con-
tribuições extraordinárias fixadas para o 
plano de equacionamento, foi invalidada. 
Em setembro, o STJ atendeu novamente 
ao pedido da Petros e estendeu a mesma 
decisão a outras 310 liminares pelo Brasil. 
Com isso, a Petros restabeleceu a cobran-
ça integral das contribuições em outu-
bro”, destaca Alfredo.

Apesar dessa decisão do STJ estar vigo-
rando atualmente, todos os processos 
permanecem ativos e vários recursos fo-
ram enviados ao órgão. “O agravo regi-
mental impetrado pela Fenaspe obrigará 
o Pleno do STJ a julgar o recurso. Caso a 
decisão do Pleno seja favorável ao recur-
so da Fenaspe, a decisão do Presidente 
do STJ poderá ser revertida, restabele-
cendo a cobrança de 50% do valor da 
taxa de equacionamento para a Fenaspe, 
e como a decisão do Presidente do STJ 
atingiu todas as liminares, a decisão do 
Pleno também poderá ser estendida a 
todos os processos”, pontua Alfredo.

Com as liminares suspensas, muitos 
participantes da ACP começaram a 
questionar a fragilidade desta medi-
da. “Na verdade, elas são uma solu-
ção provisória e podem, sim, ser sus-
pensas a qualquer momento durante 
o curso processual. Isso acontece por-
que alguns juízes entendem os fun-
damentos de uma forma, concedem 
as liminares, e os tribunais as confir-
mam. Já juízes e relatores de outros 
Tribunais Estaduais podem entender 
de maneira diferente e suspendê-las, 
como aconteceu agora. Não existe 
ainda uma definição sobre a tese de-
fendida pelas entidades e pela pró-
pria Petros”, ressalta Alfredo.

Para Luiz Felippe Fonseca, consul-
tor da EST Seguridade, o grande 
problema das liminares é que, em 
casos de suspensão, o pagamento 
retroativo das parcelas precisará 
ser feito pelos participantes. “Os 
planos precisam quitar seus défi-
cits para voltarem a ter equilíbrio 
entre seus patrimônios e seus com-
promissos. E, enquanto a justiça 
não decidir se as patrocinadoras 
deverão arcar com a maior parte 
do déficit, os participantes e assis-
tidos terão que continuar pagando 
suas contribuições extraordinárias 
para que não haja risco de insol-
vência dos planos. Ou seja, en-
quanto não há decisões de mérito, 
para os planos terem recursos para 
o pagamento dos benefícios, os 
participantes e assistidos precisam 
efetuar as contribuições”, explica.

“Os planos precisam ter 
seus déficits quitados 

para voltarem a ter 
equilíbrio entre seus 

patrimônios e seus 
compromissos"

Luiz Felippe Fonseca

“A participação ativa 
da AMBEP nestes 

processos criminais 
poderiam auxiliar o 

Ministério Público 
a fundamentar 

melhor as acusações 
por improbidade 

administrativa"
Alfredo Salles

UM LONGO CAMINHO
PELA FRENTE
No entanto, muitas decisões ainda po-
dem ser tomadas enquanto a Ação Civil 
Pública não se encerra. “Somente com o 
trânsito em julgado em última instância 
(STJ/STF), a decisão favorável poderá ser 
processada, dando início à fase de exe-
cução, e um novo ciclo processual será 
iniciado percorrendo, inclusive, a fase 
recursal cabível. Até lá, o caminho será 
muito longo. Nossa ACP vislumbrou, 
desde o início, arrolar todos os envolvi-
dos, principalmente os investigados da 
Operação Greenfield, a Petros e as Pa-
trocinadoras”, reforça Alfredo.

Atualmente, a Petros tem um passivo de 
28 mil processos, e praticamente todos 
sobre esta questão. “Os recursos inter-
mináveis, além dos custos envolvidos 
com a contratação de diversos escritó-
rios de advocacia, geram uma despesa 
muito alta para a Petros, e acabam pe-
nalizando os participantes de alguma 
forma. A distribuição de uma ACP do 
porte da ação que a AMBEP patrocinou 
traz uma expectativa enorme para to-
dos. Mas o mundo jurídico tem diversos 
caminhos a serem percorridos até seu 
desfecho. Não é uma ciência exata. A 
todo momento, uma nova jurisprudên-
cia surge nos Tribunais. Esperamos que, 
com a nova proposta da Petros para os 
equacionamentos dos PEDs e a chegada 
dos novos Conselheiros para um novo 
ciclo na Petros, consigamos trilhar um 
novo caminho, mais próspero e alvissa-
reiro em todos os sentidos para todos 
nós”, concui Alfredo.
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OPINIÃO

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

A Petros enfrenta os momentos mais di-
fíceis de sua história. Os planos PPSP-R e 
NR estão afogados em déficits bilionários. 
São R$ 35 bilhões negativos nas Reservas 
Matemáticas dos planos, acumulados nos 
exercícios de 2015 e de 2018. E se o déficit 
de 2015 provocou choro e ranger de den-
tes entre os associados com um plano de 
equacionamento draconiano, o de 2018 
obriga a Fundação a lançar um novo PED 
para entrar em vigor em 2020.

Não se trata de escolha. Esse novo PED 
é uma obrigação legal. E ainda que não 
fosse, seria uma questão de sobrevivên-
cia para a Petros. Sem entrar no mérito 
das causas mais do que debatidas desses 
déficits (provocados em boa parte por 
más práticas de gestão e falhas sérias de 
governança), o fato é que os planos da 
Fundação podem vir a se tornar insolven-
tes se a situação não for corrigida.

O equacionamento é, portanto, um 
remédio amargo e absolutamente ne-
cessário para qualquer fundo de previ-
dência que se encontre nessa situação. 
Um remédio que temos de tomar no 
presente se quisermos garantir o futuro 
da Petros e, portanto, o nosso.

Evidentemente, deve-se buscar sem-
pre a melhor fórmula para isso. Um 
modelo de equacionamento que seja 
o mais justo e proporcional possível, 
e que reduza ao mínimo o sacrifício 
presente dos associados, certo? Só que 
esse modelo absolutamente perfeito e 
irretocável não existe. Nenhuma fór-
mula vai atingir a perfeição, cobrindo 
o déficit, com mínimo impacto no bol-
so do associado e perfeita distribuição 
da carga de contribuição.

O novo modelo proposto pela  
Petros, e aprovado em Assembleia pela  
AMBEP na primeira quinzena de no-
vembro, tem méritos em comparação 
com o modelo do PED 2015 (e que 
seria adotado novamente no ano que 
vem), e em comparação à proposta 
do Grupo de Trabalho formado pelos 
sindicatos e federações de petrolei-
ros. A nova proposta unifica os dois 
planos de equacionamento em um 
único PED e alonga o período de pa-
gamento para reduzir, na média, o va-
lor das contribuições extras na maio-
ria das faixas. Mas isso não significa 
que seja um modelo ideal, porque o  
ideal, como já dissemos, não existe. 

INEVITÁVEIS DECISÕES
Carlos Vasconcellos*

PACIFICAÇÃO
Trata-se também de uma tentativa da 
Petros de pacificar o processo de equa-
cionamento. Afinal, ninguém esquece a 
chuva de liminares solicitadas por parti-
cipantes no PED 2015, e que reduziram 
o efeito positivo que o equacionamento 
poderia ter na Petros, ameaçando tor-
nar inócuo o sacrifício de tantos.

Cabe destacar que, se a AMBEP se com-
promete a não ir à Justiça contra o novo 
PED, ao apoiar a proposta apresentada 
pela Petros, isso não significa que ela vá 
abrir mão da Ação Civil Pública iniciada 
contra a Fundação e a Petrobras por 
gestão temerária e fraudulenta. Quer di-
zer apenas que a Associação é contra as 
práticas que, em grande parte, levaram 
a Petros a viver tal situação
.
A AMBEP questiona, sim, o tamanho 
desse déficit e a responsabilidade dos 
gestores por parte desse valor, mas 
não a sua existência ou a necessidade 
de equacionamento. Afinal, o remédio 
pode ser amargo, mas a decisão de sim-
plesmente não tomá-lo seria suicídio.

Equacionamento 
é um remédio 

amargo e 
necessário, e 

nenhum modelo 
será plenamente 

satisfatório
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DESCOBRINDO O BRASIL

Quando se fala na Ilha do Mel, é im-
possível não associá-la a um pedaço do 
paraíso no Paraná. Conhecida por ter as 
mais lindas e preservadas praias do Es-
tado, essa ilha se destaca como destino 
preferido de casais em lua de mel, por 
oferecer tranquilidade e beleza para 
aqueles que têm a chance de ter acesso 
ao local. Isso porque a ilha, na verdade, 
é um parque estadual com mata nati-
va preservada, onde não entram carros 
nem animais de estimação. As ruas são 
estreitos caminhos por entre a mata, e a 
quantidade de turistas na ilha é limitada.

Situada entre um complexo de parques 
estaduais e federais, a Ilha do Mel, que 
foi transformada em estação ecológica 
pela UNESCO, é, atualmente, um Parque 
Estadual que visa a preservação das suas 
riquezas e belezas naturais únicas. Locali-
zada no norte do litoral do Paraná, a Ilha 
do Mel tem quase 3 mil hectares de mata 
preservada, e chama a atenção por ter 
uma área de geografia singular cheia de 
praias, mangues, morros, costões, trilhas. 
A ilha dispõe, ainda, de atrativos históri-
cos, como a Fortaleza Nossa Senhora dos 
Prazeres, construída no século 18 para 
proteger a Baía de Paranaguá. 

PAIXÃO PELA NATUREZA
Apaixonados por natureza se encantam 
facilmente pela Ilha do Mel, que é dividida 
em quatro vilas principais: Nova Brasília, 
Farol e Forte, Vila das Encantadas e Prai-
nhas, na parte sul. O acesso ao local pode 
ser feito através do Balneário de Pontal do 
Sul em cerca de meia hora ou via o muni-
cípio de Paranaguá, um trajeto mais lon-
go em embarcação mais lenta, que leva, 
aproximadamente, uma hora e meia.  

As opções de diversão são muitas, sem-
pre ligadas à natureza: passeios por 
praias e costões; caminhadas por trilhas 
nas matas e morros; visitas aos man-
gues e ilhas próximas; e prática de es-
portes diversos, como surf, bodyboard, 
trekking, canoagem, vela, pesca esporti-
va e paragliding.

O visitante também pode visitar os 
monumentos históricos e as atrações 
tombadas pelo Patrimônio Artístico e 
Histórico do Paraná, em que se desta-
cam o Farol das Conchas e a Gruta das 
Encantadas – formada por uma enorme 
fenda num rochedo que está ao nível do 
mar e, por isso, só pode ser visitada na 
maré baixa.

PRAIAS PARA
TODOS OS GOSTOS

Desertas, agitadas, boas para surf, com 
águas calmas ou cheias de piscinas na-
turais… não importa. A Ilha do Mel tem 
mar para todos os gostos. A praia das 
Encantadas ferve na alta temporada e 
abriga muitos restaurantes e pousadas. 
Na maré baixa, além de dar acesso à 
gruta, é possível chegar à praia de Nova 
Brasília por uma trilha que dura 2 horas. 
Já a praia da Fortaleza, a maior da ilha 
com 4 quilômetros de extensão, abriga 
a Fortaleza de Nossa Senhora dos Pra-
zeres. Tem também a praia do Limoei-
ro, que é semideserta; a praia Grande, 
(preferida dos surfistas); a do Farol, que 
é mais agitadinha; e a de Fora, com pe-
quenas piscinas naturais na maré baixa.
Faça a sua escolha e curta com tranqui-
lidade as belezas desse pedaço de pa-
raíso no Paraná. Com certeza, você vai 
querer voltar!

FICA A DICA
Quem não tiver medo de 
enfrentar os 150 degraus 

que dão acesso à base 
do Farol das Conchas vai 

conhecer a mais bela
vista da ilha. 

Vale a pena o desafio!

ILHA DO MEL, UM PARAÍSO DE 
TRANQUILIDADE E BELEZA NO PARANÁ
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VIVA BEM 

Quando compramos 
frutas, verduras e legumes, 
costumamos nos preocupar, 
essencialmente, com a 
qualidade desses alimentos 
pelo que nossos olhos veem. 
Só que, na maioria das 
vezes, as pessoas sequer 
sabem que toda a ‘beleza 
e suculência’ que vemos 
pode ser fruto do uso de 
agrotóxicos na lavoura.

Os pesticidas fazem com que as lavou-
ras fiquem livres de pragas, assegurando 
uma maior produção de alimentos, mas 
também fazem muito mal à nossa saúde. 
Cada vez mais utilizados, somente este 
ano o Ministério da Agricultura autori-
zou 382 novos produtos para uso nas 
lavouras do nosso país, um dos maiores 
consumidores de agrotóxicos do mundo.  
Mas, afinal, o que podemos fazer diante 
deste cenário? Há alguma forma de dimi-
nuir o consumo de agrotóxicos na nossa 
alimentação no dia a dia? Os nutricionis-
tas dizem que sim, e que uma das formas 
mais eficazes de manter essas toxinas 
longe de nossas mesas e do nosso orga-
nismo é tentar consumir o maior número 
possível de alimentos orgânicos.

 “Os produtores de orgânicos usam pro-
cessos naturais para plantar, cultivar e 
extrair os alimentos, sem agredir o meio 

tores próximos de casa e feiras de bairro 
para consumir alimentos mais saudáveis 
ou até mesmo fazer uma horta em casa.
“Para quem tem espaço, as possibili-
dades são infinitas. Mas, mesmo quem 
mora em apartamento, pode cultivar 
itens como salsinha, coentro, alface e to-
mate, entre outros, e ter à mão alimen-
tos livres de agrotóxicos que fazem bem 
à saúde e ao bolso”, sugere Rafaelli.

ambiente, evitando que solo, rio, fauna e 
flora corram o risco de serem contamina-
dos acidentalmente. Eles recebem o selo 
de Conformidade Orgânica da Sisorg, 
que garante a produção de um alimento 
saudável para consumo”, explica a nutri-
cionista Rafaelli de Moraes.

Rafaelli acrescenta que um alimento sem 
aditivos químicos possui mais sabor e 
aroma. “Vegetais e frutas orgânicos cres-
cem no seu tempo, mais lentamente e 
tendem a ser menores e possuir peque-
nas marcas, não apresentando, na maio-
ria das vezes, o aspecto de perfeição de 
alimentos repletos de pesticidas.”

Como o consumo de orgânicos ainda é 
caro para a maior parte das famílias bra-
sileiras, além de ter uma produção bas-
tante escassa, a nutricionista orienta que 
vale a pena procurar pequenos produ-

AGROTÓXICO: JÁ É POSSÍVEL 
REDUZIR O CONSUMO NO DIA A DIA

"Os produtores de 
orgânicos usam processos 

naturais para plantar, 
cultivar e extrair os 

alimentos, sem agredir o 
meio ambiente"

Rafaelli de Moraes
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Que tal fazer sua própria horta em 
casa? Veja o espaço disponível, consi-
dere as espécies que deseja cultivar e 
avalie que modelo melhor se integra 
à decoração e ao estilo da sua casa. 
Se você tiver dificuldade, há empre-
sas como a Riza que dão consultoria 
até mesmo para uma pequena horta 
em apartamento. Veja algumas dicas:

SUA HORTA EM CASA
O CRESCIMENTO DE
FEIRAS AGROECOLÓGICAS 
Sócia da Riza – empresa carioca espe-
cializada em soluções agroecológicas 
–, a engenheira agrônoma Liliane Fer-
reira conta que, nos grandes centros 
urbanos, já está se tornando comum 
ver movimentos de feiras não apenas 
de produtos orgânicos, mas também 
de produtos agroecológicos vindos 
direto do produtor. 

“A alimentação agroecológica também 
é orgânica. Os produtores plantam a 
partir da consciência de uma relação 
amigável com o meio ambiente e uma 
relação justa com os seus parceiros. A 
diferença é que, por tratar-se de pe-
quenos produtores, eles ainda não têm 
acesso à certificação legal, que é cara e 
bastante burocrática”, explica.

Liliane conta que já é possível encon-
trar feiras agroecológicas pelas cidades 
do Brasil. A iniciativa recebe o apoio 
da população que busca mais qualida-
de na sua mesa. “Além de produzir um 
alimento mais saudável, a agricultura 
agroecológica também faz bem à saúde 
do produtor rural, que não tem contato 
com pesticidas e agrotóxicos no cultivo 
diário dos alimentos”.

A engenheira acrescenta que o consumo 
de produtos vindos de produtores locais 
torna a aquisição mais em conta. “Quan-
do vêm de longe, como nos supermer-
cados, os alimentos têm embutido neles 
os custos de produção e frete. Nas feiras, 
eles vêm de perto, e essa facilidade na lo-
gística diminui o valor final”, afirma.

Uma novidade, segundo Liliane, é a exis-
tência de membros da sociedade civil, 
chamados de CSA, que apoiam e finan-
ciam agricultores. “As pessoas se com-
prometem a pagar um valor fixo aos 
pequenos produtores para receberem, 
mensalmente, cestas com produtos agro-
ecológicos. Assim, eles passam a contar 
com uma renda mínima garantida, e os 
associados sabem de onde vêm e como 
são cultivados seus alimentos”, conclui.

Espaço - Você não precisa de um 
quintal para fazer a sua horta. Basta 
um pequeno espaço onde bata 
sol na sua casa ou apartamento. A 
engenheira agrônoma recomenda 
começar com alguns vasinhos para 
pegar o jeito e entender como as 
plantas reagem. 

Adubo – Você pode misturar a terra 
com composto orgânico ou húmus 
de minhoca. Cascas de frutas como 
banana e maçã são ótimas opções.
 
Luminosidade – Como a maioria das 
plantinhas precisa de sol, escolha um 
espaço perto de janelas ou varanda 
para que as plantas tomem, pelo 
menos, quatro horas diárias de sol.

LAVAR BEM,
UM ÓTIMO COMEÇO

Como nem sempre dá para consumir 
produtos orgânicos ou agroecológi-
cos, podemos começar lavando bem os 
alimentos, deixando-os de molho em 
bicarbonato de sódio e, depois, esfre-
gando cascas de frutas e legumes com 
uma bucha limpa. Uma opção simples 
de eliminar grande parte dos pesticidas, 
capaz de diminuir em mais de 80% os 
índices de veneno na casca. 

“Para fazer a limpeza correta, dilua 1 co-
lher (sopa) de bicarbonato de sódio em 
1 litro de água. Pode usar água sanitária 
ou cloro, nas mesmas proporções, lem-
brando de utilizar produtos criados para 
limpeza de alimentos e não de uso do-
méstico. Deixe as frutas e verduras nes-
sa mistura por cerca de 12 a 15 minutos. 
Depois, retire, enxágue e consuma.

Dê preferência aos alimentos da época
Opte pelos alimentos da estação porque 
não precisam de estímulo extra para 
crescer. Logo, se crescem e se reprodu-
zem naturalmente, o uso de agrotóxicos 
é bem menor. 

PREFIRA COZINHAR,
FERVER OU ASSAR
Altas temperaturas quebram as moléculas 
dos aditivos químicos e reduzem seu po-
tencial danoso, inclusive em alimentos que 
têm química também na parte interna.

Escolha a planta - Algumas plantas 
são mais fáceis de cultivar, como 
tomate, pimentão, cebola, acelga e 
manjericão, por serem resistentes e 
adorarem sol.

Regue – É preciso saber a 
quantidade correta de água. Se sua 
planta apresentar folhas amarelas, 
provavelmente ela está com excesso 
de água. 

Poda – Esse cuidado é necessário 
para que as plantas cresçam mais 
fortes e saudáveis. 
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Confira nossas dicas para curtir uma excelente programação cultural.

ESPETÁCULO

Natal Luz 
de Gramado  

Se tem um programa de fim de ano que 
vale a pena para toda a família é o Natal 
Luz de Gramado. Em 24 de outubro, a 
pequena cidade gelada se transformou 
com a magia do Natal e assim perma-
necerá até o dia 12 de janeiro de 2020. 
Entre os principais espetáculos, estão 
o teatro musical A Lenda do Bosque de 
Natal, o Ilumination – Show do Lago, o 
desfile A Magia do Noel e a tradicional 
Parada de Natal. Outras informações em 
http://www.natalluzdegramado.com.br

Show

Encerramento
da Turnê 
Clube da Esquina
Para celebrar o show que passou por 
dez países em 2019, Milton Nasci-
mento decidiu encerrar a turnê Clube 
da Esquina com três apresentações 
históricas: em Belo Horizonte (15 de 
dezembro), São Paulo (17 e 18 de 
janeiro) e Rio de Janeiro (25 de ja-
neiro). Segundo o cantor, um time 
de ilustres convidados fará parte 
dos shows com participações espe-
ciais. Para mais informações, acesse  
www.miltonnascimento.com.br. 

LIVRO

Escravidão
Autor da série 1808, 1822 e 1889, Laurentino Gomes 
dedica-se a uma nova trilogia, desta vez sobre a histó-
ria da escravidão no Brasil. Resultado de seis anos de 
pesquisas e observações, que incluíram viagens por 
12 países e três continentes, o primeiro volume cobre 
um período de 250 anos. A obra explica as raízes da 
escravidão na Antiguidade e na própria África antes 
da chegada dos portugueses, o início do tráfico de 
cativos para as Américas e suas razões, entre outros. 
Autor: Laurentino Gomes
Editora: Globo Livros

RACIOCINE!
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LITERATURA E LAZER

O padre
O pai do padre é o único filho 

do meu pai. 
O que o padre é meu?

Números
O produto de dois números

é 3.550. 
Tirando 6 unidades do 

número menor, o seu produto 
decresce de 426.  

Quais são os números? 

Que tal testar sua habilidade de 
raciocínio lógico com os desafios 
a seguir?  Fique atento às dicas, 

responda as perguntas
e divirta-se!

Respostas: 
Números: 71 e 50
O padre: Filho
Idade do Pai: o pai tem 63 anos e o filho 27

Idade do Pai
As idades de um pai e seu 

filho somam 90 anos. 
Se o filho nasceu quando o 
pai tinha 36 anos, quantos 

anos tem o filho hoje? 
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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) 3226-8684
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 5 -1o andar - 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: 40201880
contato@ambep.com.br 
Rua México, 164 - 4º andar
Centro - Rio de janeiro



A AMBEP AGRADECE POR MAIS UM ANO DE PARCERIA
E REAFIRMA O COMPROMISSO DE FORTALECER, EM 2020, 

AINDA MAIS NOSSO ELO COM VOCÊ. BOAS FESTAS!
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