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 NOVOS ASSOCIADOS 

A Representação do Rio de Janeiro dá 

as boas-vindas aos seus novos 

associados. 
 

• Joaquim Luiz Gonçalves 

• Marcella Martinez S. da Costa 

• Maria Verônica B. J. Menezes 

• Silvia de Oliveira Serra 

• Mirtes Cavalcanti Musitano 

• Nilton Alves da Silva Júnior 

• Rodrigo Yamim Esteves 

• Andréia Gonçalves Carraro 

• Queila Alves de A. Lima 

• Andrei Sales de B. Cavalcanti 

• Andréia de Paula M. da Silva 

• Maralba Ferrari da Silva 

 
 VOCÊ SE APOSENTOU? 

Fique atento na hora de solicitar sua 

aposentadoria para garantir a 

comodidade e a permanência no quadro 

social e continuar usufruindo dos 

benefícios proporcionados pela AMBEP.  

 

Para que você possa se manter 

regularizado, compareça à unidade da 

AMBEP mais próxima para assinar a 

Autorização de Desconto munido de 

contracheque da Petros. Caso receba a 

parte dos proventos do INSS 

separadamente, levar também um extrato 

bancário. 

 
Mais informações pelos telefones: 
2532-5263 ou 2240-0684. 
 

INSS estende convênio 
com a Petros até junho 

 
No dia 18 de janeiro, o INSS anunciou, por meio 

de ofício, que o pagamento do benefício pelo 

convênio com a Petros será prorrogado até junho. 

A BR Distribuidora, que tem convênio próprio com 

o INSS, também teve seu convênio estendido. 

Sendo assim, o pagamento do INSS efetuado 

pela rede bancária será efetuado a partir do 

benefício de julho, que será creditado até o 5° dia 

útil de agosto. 

No ano passado, o INSS comunicou às entidades 

fechadas de previdência complementar a decisão de 

pagar os segurados diretamente pela rede bancária, 

encerrando o convênio para pagamento via fundos 

de pensão. Inicialmente, a mudança aconteceria a 

partir de janeiro, mas o prazo foi prorrogado até 

março e, agora, até junho. 

Em virtude da extensão do convênio, a BR 

Distribuidora já formalizou com a Petros a 

continuação do adiantamento da verba do INSS até 

junho. Assim, os aposentados e pensionistas da 

empresa continuarão recebendo 40% dos benefícios 

da Petros e do INSS no dia 10 e os outros 60% no 

dia 25. Quem não tiver a opção de recebimento no 

dia 10, continuará recebendo seus benefícios no dia 

25. 

Agora, a Petros está negociando também com a 

Petrobras a manutenção do adiantamento até junho. 

A princípio, esse adiantamento está valendo até 

fevereiro. Assim que a patrocinadora anunciar sua 

decisão sobre o adiantamento da verba do INSS para 

os meses de março, abril, maio e junho, os 

participantes serão comunicados. 
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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 Pré-70 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 implantação 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 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 do 
PPSP-R e do PPSP-NR. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Fonte: Portal Petros 

 CEDIS: CALENDÁRIO 2020 

FINS DE SEMANA 2020 
 

JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO 
• MARÇO até dia 15. 
• Fechado no Carnaval, nos dias 24 e 25 de fevereiro. 

 

MANUTENÇÃO 
Entre 16 de março e 6 de novembro de 2020. 

 
Obs.: as datas dos eventos das representações a serem realizadas no Cedis ao longo do ano estarão mantidas.  
 

Informamos que o acesso ao CEDIS é feito mediante a apresentação da carteira de ASSOCIADO-TITULAR e de 
BENEFICIÁRIO com FOTO. Essa carteira é feita somente nas Representações para CÔNJUGE, 
COMPANHEIROS, FILHOS, ENTEADOS e NETOS.  Os demais beneficiários entram somente com a presença 
do ASSOCIADO-TITULAR mediante o pagamento de taxa para ingresso CEDIS. 
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EVENTOS 

 

PONTO DE ENCONTRO 

Participe das palestras do Ponto de Encontro, 
ministradas pela psicóloga Jorgete Botelho, na 
Representação da AMBEP Rio, sempre das 
9h30 às 11h30. Confira as datas das próximas: 
 

 
FEVEREIRO 

 

05/02 – Palestra: A urgência de viver 
19/02 – Palestra: Crianças Cristal ou Índigo? 
 

MARÇO 
 

11/03 – Palestra: Os Benefícios da 
Constelação Familiar 
25/03 – Palestra: O que fazer quando não dou 
conta? 
 
 

LOCAL: Rua Álvaro Alvim, 21/6º andar  
Centro – Rio de Janeiro 

Parabéns a todos os nossos queridos   
aniversariantes do mês de fevereiro! A 
AMBEP saúda vocês por mais um ano de 
vida que chega. 

 
Desejamos que você comemore bastante 
seu aniversário de forma especial. Aproveite 
seu dia com muita alegria. É a data mais 
esperada por você. 
 
Curta cada segundo com seus familiares e 
amigos. Que as boas recordações lhe 
tragam sempre muita paz e felicidade. Seja 
feliz! 
 
 

É o que lhe deseja a AMBEP Rio. 

FELIZ 

ANIVERSÁRIO! 

PASSEIO DE ESCUNA   

PRÉ RESERVA 

 A Representação do Rio está 
programando um passeio de escuna, 
previsto para ocorrer em março de 
2020. 
 

Garanta sua vaga já e aproveite a 
oportunidade de relaxar e curtir esse 
roteiro imperdível. 
 
Pré-reservas na AMBEP Rio pelos 
telefones 2533-0408 ou 2532-5263.  

   A AMBEP Rio vai promover uma palestra ministrada 
por profissionais da PUC Rio, que tem como objetivo 
apresentar um caminho para quem pretende aproveitar 
a aposentadoria para abrir um novo negócio, montar 
uma empresa, entrar numa franquia ou mesmo 
assumir um trabalho na própria residência. 
 

Venha participar e conhecer mais! 
 

Palestrante: Jorge Alberto Zietlow Duro 
(Administrador) 
 

Local: AMBEP Rio (Auditório – 6º andar) 
 

Data: 10/03/2020         
 

Horário: 10h  
 

Reservas pelos telefones: 2532-5263/2533-0408 
 

Limitado a 60 pessoas 
 

 PALESTRA:  

EMPREENDENDO NA 

MELHOR IDADE 



 
                                                                           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

 

   

INFORMATIVO DA AMBEP RIO DE JANEIRO 
Rua Álvaro Alvim, 21 – 6º Andar 

Centro – Rio de Janeiro - RJ 
CEP: 20031-010 

Tel: (21) 2532-5263 / 2240-0684  
Email: riodejaneiro@ambep.org.br 

Site: www.ambep.org.br 
 

Responsável: 
José Joaquim Sanches 

 

Tiragem: 7000 exemplares 
As matérias assinadas são de inteira responsabilidade 

de seus autores. 
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   IPAM – INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA 

 

Faça seu seguro com a AMBEP TurSeguros, a subsidiária da AMBEP, criada com o objetivo de oferecer produtos 
na área de seguros a funcionários da ativa, aposentados e seus dependentes do Sistema Petrobras.  
 

Procure nosso posto de atendimento no Rio de Janeiro, localizado na Rua México, 164 – 4º andar – Centro. 
Nossos agenciadores irão orientá-lo sobre as coberturas mais adequadas ao seu perfil.  

   AMBEP TURSEGUROS 

A Indicação de Profissionais para a Área Médica (IPAM) tem como objetivo principal atender aos nossos 

associados e seus beneficiários não assistidos pela AMS/Petrobras, disponibilizando acesso a diversos 

profissionais, clínicas, hospitais, dentistas e laboratórios. 
 

O pagamento referente a consultas e serviços prestados é de acordo com a tabela praticada pela Petrobras na 

ocasião do atendimento, e deverá ser pago pelo associado ou por seus beneficiários diretamente aos 

profissionais, laboratórios e/ou clínicas no momento do atendimento. 
 

Enfatizamos que a IPAM não é um plano de saúde, credenciamento ou convênio. Trata-se de indicação de 

profissionais, clínicas, hospitais, dentistas ou laboratórios e conta com uma extensa lista, cujos profissionais e 

demais entidades inscritas aceitaram as condições para atender ao quadro social. 
 

A relação de profissionais e redes hospitalares pode ser acessada diretamente pelo site da AMBEP ou pelo 

telefone 0800 942 00 77, atendimento de segunda-feira a sábado, das 7h40 às 20h20, inclusive feriados. 




