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Cisão do PPSP-R e PPSP-NR
é autorizada pela Previc
A Petros divulgou em seu portal que a Superintendência Nacional de Previdência Complementar
(Previc) autorizou a cisão dos planos Petros do Sistema Petrobras — Repactuados (PPSP-R) e Não
Repactuados (PPSP-NR) — para reunir os participantes do chamado Grupo Pré-70 no PPSP-R Pré70 e no PPSP-NR Pré-70. A decisão foi registrada nas portarias nº 1.119 e 1.120 da Previc, de
27/12/2019, e publicada no Diário Oﬁcial da União de 30/12/2019.
Vale lembrar que a cisão do PPSP-R e do PPSP-NR já havia sido aprovada pelo Conselho Deliberativo
da Petros, instância máxima de governança da Fundação, e pela Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais (Sest), órgão supervisor da Petrobras. A data efetiva da cisão foi o
dia 31 de dezembro de 2019. Isso signiﬁca que, a partir de 1º de janeiro de 2020, o Grupo Pré-70 passou a
fazer parte de dois planos independentes: PPSP-R Pré-70 e PPSP-NR Pré-70.
É importante ﬁcar atento pois, de acordo com o termo de cisão, em até 120 dias, os participantes terão
acesso aos dados mais relevantes do resultado da avaliação atuarial dos dois novos planos, que
deﬁnirá o valor exato do passivo e do ativo de cada um na data efetiva da cisão. Além disso, a partir de
2 de janeiro, os novos planos terão áreas próprias no Portal Petros e no aplicativo. Para acessá-las, os
participantes do PPSP-R Pré-70 e do PPSP-NR Pré-70 precisarão entrar com matrícula e senha, que
permanecem inalteradas no portal e no Petros App.
O Grupo Pré-70 é formado por empregados e ex-empregados da Petrobras admitidos anteriormente a
1º de julho de 1970, que se inscreveram no Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP) até 1º de
janeiro de 1996 e se mantiveram ininterruptamente vinculados à patrocinadora de origem até a obtenção da condição de assistidos. Inclui também aqueles que, em razão de decisão judicial, passaram a
atender a essas condições retroativamente, bem como os respectivos beneﬁciários dos participantes
assim qualiﬁcados. Os Pré-70 representam cerca de 21% do total de participantes do PPSP-R e 35%
do PPSP-NR.
Esse processo de cisão é um dos primeiros passos necessários para a implementação do Novo PED
— proposta para reequilíbrio do PPSP-R e do PPSP-NR, contemplando o equacionamento dos
déﬁcits de 2015 e 2018. No dia 27 de dezembro de 2019, a Previc estendeu por 90 dias o prazo
para aprovação e implementação do plano de equacionamento do déﬁcit registrado em 2018
no PPSP-R e no PPSP-NR, possibilitando à Petros seguir com o processo de aprovação do
Novo PED. A previsão é que a aprovação do Novo PED ocorra ainda no primeiro trimestre de 2020,
com a cobrança das novas alíquotas de contribuição em seguida, em abril. A opção de migração para
o PP-3 será oferecida logo após a aprovação do Novo PED.
A Petrobras se responsabiliza por eventuais desequilíbrios no passivo do Pré-70, de acordo com
regras especíﬁcas que regem a relação destes participantes com o plano. É este compromisso que
isenta o grupo do pagamento do PED-2015, assim como isentará de contribuições extraordinárias
referentes ao déﬁcit de 2018. E este mesmo compromisso leva a um critério de custeio diferenciado
em relação aos demais participantes no PPSP-R e no PPSP-NR.
Fonte: Portal Petros
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Proposta da PETROS para Equacionamento
No dia 11 de novembro de 2019, a AMBEP realizou uma Assembleia Geral Extraordinária no Rio de Janeiro,
para decidir a respeito do parecer do Conselho Deliberativo da AMBEP sobre a nova proposta de
Equacionamento do Plano PETROS. O parecer do Conselho, aprovado pela Assembleia, continha três
pontos:
a) Aprovação da nova proposta do PED apresentada pela PETROS, tendo em vista conter condições
médias de pagamento, por parte dos participantes e assistidos, melhores do que as que vêm sendo
praticadas;
b) Aprovação do comprometimento da AMBEP de, como entidade, não discutir, na esfera judicial, a
proposta apresentada pela PETROS, desde que não haja modiﬁcações, ressalvando que as ações
já ajuizadas não sejam afetadas juridicamente pela implantação dessa nova proposta, visto que
buscam a exclusão de valores do montante equacionado por não serem de responsabilidade dos
participantes e assistidos;
c) Aprovação das condições de pagamento dos valores cobrados e não pagos pelos participantes e
assistidos em função da concessão de liminares.
Ressaltamos que a AMBEP não está abrindo mão de sua Ação Civil Pública. Ela continua tramitando
normalmente, independente da implantação do novo Equacionamento. Com relação ao item “b”, queremos
deixar claro que a AMBEP acredita, na verdade, não ser necessário acionar judicialmente a PETROS com
relação a este novo plano, caso ele se mantenha na sua forma original apresentada. E, se tudo correr
conforme o planejado, a nova cobrança do PED começa em abril, em substituição ao atual. Veja maiores
detalhes em nosso site, www.ambep.org.br.
Caso tenha dúvidas, ou queira conversar a respeito, ligue e marque uma hora comigo em nossa
Representação.
João Alberto Lazarim / Conselheiro Deliberativo AMBEP
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ACONTECEU

ANIVERSARIANTES
A Representação
de Campinas,
mais uma vez,
reuniu seus
associados
aniversariantes
de outubro e
novembro de
2019 para
comemorar. Foi
uma tarde muito
agradável, que
contou com a
presença, não só
dos
aniversariantes,
mas também de
outros
associados que
foram prestigiar
os
homenageados.
Conﬁra os
melhores
momentos:

ACONTECEU

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO
A Representação de Campinas promoveu dupla comemoração: a tradicional Confraternização de Final de
Ano e a comemoração dos 35 anos
da Unidade. O evento, realizado no
dia 8 de dezembro de 2019 na Fonte
Santa Tereza, em Valinhos, foi animado e contou com música ao vivo.
Confira os melhores momentos dessa comemoração:

campinas@ambep.org.br
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CAMPINAS DIVULGA SEU CALENDÁRIO DE EVENTOS PARA 2020
Conﬁra a programação da Unidade de Campinas para o ano de 2020. Contamos com a sua
participação!
DATAS FESTIVAS PROGRAMADAS PARA 2020
Março: Dia Internacional da Mulher
Maio: Dia das Mães
Junho: Festa Junina
Agosto: Dia dos Pais
Dezembro: Confraternização de Final de Ano

VIAGENS PROGRAMADAS PARA 2020
Fevereiro: Cruzeiro – Salvador/BA
Abril: Praia Grande/SP – Uspesp
Junho: Aracaju/SE ou Manaus/AM
Agosto: Capitólio/MG
Outubro: São Paulo/SP
Novembro ou Dezembro: Gramado/RS

1 – Para o Cruzeiro, já temos um grupo formado que fechou o pacote. Ainda temos algumas vagas
disponíveis. Ligue o mais rápido possível para a secretaria da AMBEP e inscreva-se!
2 – Estão abertas as inscrições para viagem à Praia Grande em Abril/2020 e para a Comemoração
do Dia internacional da Mulher em Março/2020. Ligue para a secretaria da AMBEP e faça a sua
reserva de vaga.
IMPORTANTE COMUNICADO – SEGURO AUTO
Informamos que o atendimento para os produtos de seguros (renovações, endossos e contratos novos), a
partir de agora, será tratado diretamente com a AMBEP TURSEGUROS, por meio da Central de
Atendimento, pelo telefone 4020-1880 (custo de ligação local), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.
O atendimento intermediário feito pelo Sr. Manuel Guedes, em Campinas, foi encerrado.
Informações e dúvidas também poderão ser atendidas pelo e-mail: contato@ambep.com.br, ou pelo canal
direto da Central de Atendimento, que possui atendentes aptos a esclarecer qualquer tipo de dúvidas que o
segurado possa ter em relação aos diferentes produtos. Cabe ainda lembrar que a AMBEP TURSEGUROS
é uma Corretora que possui descontos atrativos para os associados da AMBEP, empregados do Sistema
Petrobras, todos os participantes da PETROS, contratados/terceirizados das subsidiárias da Petrobras,
estando presente e atendendo em todo o Brasil.
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