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O fim do convênio do INSS com a Petros trouxe muitas dú-
vidas para nossos associados. Por isso, nesta edição, prepa-
ramos uma reportagem de capa especial explicando todas 
as mudanças e impactos que a situação gera para os am-
bepianos.  

Para ajudar nossos associados a organizarem suas contas 
de acordo com o novo formato de recebimento dos be-
nefícios, produzimos uma matéria com dicas para manter 
sua saúde financeira em dia. Além disso, o artigo da seção 
Opinião mostra um pouco do cenário econômico esperado 
para 2020.

Em Petrobras em Pauta, trazemos uma atualização sobre a 
privatização da BR, o PDO e a escolha do novo Conselho de 
Administração. Além disso, explicamos como fica a situação 
dos ex-funcionários diante da AMBEP e da Petros. 

A cisão do grupo Pré-70 e os impactos que a mudança trará 
para os planos PPSP da Petros também são tema desta edi-
ção na retranca Petros em Pauta. 

Na seção Viva Mais, você vai saber de que forma pode man-
ter sua mente mais saudável e equilibrada. E para quem 
gosta de uma viagem cheia de aventuras e belezas natu-
rais, apresentamos Aiuruoca, no interior de Minas Gerais. 
Fechando a edição, confira nossas dicas de lazer e divirta-se 
com o passatempo.

Boa leitura!

A Diretoria.

UM ANO QUE COMEÇA COM 
GRANDES MUDANÇAS

O
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n
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HOMENAGEM PÓSTUMA POR DENTRO DA AMBEP

Com muita tristeza, comunicamos 
aos nossos associados o 
falecimento de Milton Rezende 
Ramos, fundador da AMBEP 
Alagoinhas (BA). Ele sofreu um 
acidente vascular cerebral e uma 
neoplasia pulmonar aos 86 anos e 
nos deixou em 15 de dezembro. 

Milton ingressou na Petrobras em 
março de 1952, permanecendo 
até julho de 1982, quando se 
aposentou. Muito querido por 
todos, Milton dedicou 19 anos de 
sua vida à nossa Associação e aos 
ambepianos. Em todo esse tempo, 
ele desenhou sua trajetória na 
AMBEP com caráter, bondade, 
generosidade e amabilidade, 
sempre auxiliando a todos
que o procuravam. 

A AMBEP sente muito essa perda 
e envia sua solidariedade a todos 
os familiares e amigos de Milton.

NOSSO 
ADEUS A 
MILTON 
REZENDE

ERRATA
Diferentemente do que foi publicado na Revista da AMBEP, nº 46, edição 
de novembro/dezembro, na matéria de capa, página 9, a alternativa pro-
posta pelo Grupo de Trabalho engloba, sim, o PED 2018.

Este ano, a AMBEP transferiu a emissão dos boletos do Bradesco para o banco Itaú. 
Por isso, a partir de janeiro, todos os boletos de pagamento das mensalidades da 
Associação virão com a marca do Itaú. Mas atenção: apesar do boleto ser do Itaú, ele 
pode ser pago em qualquer banco até a data do vencimento.

CONTINUE COM A AMBEP!
Se você acabou de se aposentar ou é ex-funcionário da BR Distri-
buidora, continue como sócio da AMBEP! Para isso, compareça 
à sua Representação com contracheque em mãos para atualizar 
seu cadastro e autorizar a nova forma de pagamento da mensa-
lidade. Assim, você continuará aproveitando todos os benefícios 
que a AMBEP oferece a você e aos seus familiares.

ATENÇÃO
À MUDANÇA
NO BOLETO
DA AMBEP



4 AMBEP

PETROBRAS EM PAUTA

BR DISTRIBUIDORA: 
O QUE MUDOU COM

A PRIVATIZAÇÃO
Reportagens divulgadas na grande im-
prensa do país informam que, em ape-
nas três meses de privatização, a BR Dis-
tribuidora lucrou cerca de R$ 1,3 bilhão, 
um aumento de 23,9% quando compa-
rado ao mesmo período de 2018.

Segundo divulgação da BR Distribui-
dora, o bom resultado foi fruto de im-
portante impulso ocasionado pela an-
tecipação dos recebíveis da Amazonas 
Energia, distribuidora da Eletrobras que 
foi privatizada. Além disso, a empresa 
afirma que sua gestão continuou cap-
tando novas oportunidades, aumentan-
do sua participação nas importações da 
companhia.

Outra grande mudança aconteceu no 
Conselho de Administração da BR Distri-
buidora. Após a privatização, os novos 
acionistas promoveram, por meio de 
Assembleia Geral, uma renovação no 

conselho. A nova configuração do cole-
giado conta com nove integrantes, dos 
quais seis foram indicados pelos sócios 
minoritários. São eles: Carlos Piani, Cláu-
dio Ely, Leonel Andrade, Mateus Bandei-
ra, Pedro Ripper e Ricardo Maia. 

As outras três vagas foram ocupadas 
por pessoas indicadas pela Petrobras, 
inclusive o cargo de presidente do Con-
selho de Administração, para o qual foi 
escolhido Edy Luiz Kogut, o único que 
já fazia parte do colegiado. A petroleira 
indicou ainda Maria Carolina Lacerda e 
Alexandre Firme Carneiro.

PLANO DE DESLIGAMENTO 
OPTATIVO
Como parte de sua transformação orga-
nizacional após a privatização, a BR Dis-
tribuidora lançou, no início de novembro 
de 2019, o Plano de Desligamento Opta-
tivo (PDO). Apesar do plano ter tido um 

Como já foi divulgado, 
a Petrobras vendeu, em 
julho de 2019, mais de 
30% do capital acionário 
da BR Distribuidora,
que deixou de ter 
controle estatal. 
E parece que a venda
já trouxe mudanças
para a ex-subsidiária.

Após a 
privatização, os 
novos acionistas 
promoveram, 
por meio de 
Assembleia Geral, 
uma renovação no 
conselho
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custo de R$ 780 milhões para ser coloca-
do em prática, ele previu uma redução 
total de despesas em aproximadamente 
R$ 650 milhões anuais para a empresa. 

No entanto, a pedido do Sindicato dos 
Trabalhadores no Comércio de Minérios 
e Derivados de Petróleo do Estado do 
Rio de Janeiro (Sitramico), a Justiça do 
Trabalho do Rio de Janeiro concedeu, 
ainda em novembro, uma liminar a fa-
vor da entidade de classe suspendendo 
o PDO. Também por meio de liminar, a 
BR Distribuidora conseguiu reverter o 
quadro e retomar o PDO, que foi defi-
nitivamente aprovado em 13 de dezem-
bro de 2019, após audiência de concilia-
ção entre a empresa, o Sitramico/RJ e o 
Ministério Público do Trabalho. 

Ao todo, 1.040 empregados se inscre-
veram no PDO. Destes, 571 já se desli-
garam da empresa e os demais se des-
ligarão até maio de 2020. Quem optou 
pelo desligamento recebeu indenização 
financeira e extensão de alguns bene-
fícios por tempo determinado, além da 
oportunidade de participar de um pro-
grama de recolocação profissional con-
duzido por consultoria especializada. A 
estrutura organizacional da BR teve, ain-
da, a redução de 140 cargos de gestão. 

E COMO FICA A SITUAÇÃO 
NA PETROS?
A BR Distribuidora é patrocinadora de 
três planos administrados pela Petros: 
o PPSP-R, o PPSP-NR e o PP-2. Segundo 
a Fundação, a opção pela manutenção 
do vínculo com a Petros de ex-funcioná-

rios da BR Distribuidora que aderiram ao 
PDO é individual, variando caso a caso. 

“Quem já está apto a solicitar o be-
nefício da Petros – seja da forma tra-
dicional ou antecipada, conforme o 
regulamento de cada plano – vai se 
manter ligado à Fundação na con-
dição de aposentado. Porém, aque-
les que ainda não podem solicitar o 
benefício e não querem continuar 
pagando a contribuição mensal, têm 
a possibilidade de optar pelo Benefí-
cio Proporcional Diferido (BPD). Nes-
te caso, o ex-empregado continua 
como participante da Petros, mas se-
rão mantidos apenas os pagamentos 
correspondentes ao custeio adminis-
trativo do plano. Além disso, o valor 
da aposentadoria será calculado com 
base na reserva matemática acumu-
lada até o momento da opção pelo 
BPD”, explicou a Fundação, em nota.

O funcionário que tiver se desvinculado 
da BR Distribuidora e ainda não puder 

Com a privatização da BR Distribuidora, muitas pessoas poderão 
continuar atreladas à Petros, isso também acontece com a nos-
sa Associação. Segundo Carlos da Conceição, diretor social da 
AMBEP, até mesmo aqueles que não se mantiverem na Petros pode-
rão seguir como sócios da AMBEP. 

“Esse grupo é chamado de sócios remanescentes. Eles não fazem mais 
parte da Fundação, mas podem continuar na AMBEP, desfrutando dos 
benefícios que a Associação oferece. A única mudança é na forma de 
contribuição para a Associação, que passa a ser feita por meio de bo-
leto bancário”, explica. 

Carlos lembra que um desses benefícios é o acesso à IPAM – Indicação 
de Profissionais para a Área Médica, serviço exclusivo da AMBEP para 
seus associados e dependentes. “Com a privatização da BR, muitos per-
derão a AMS e a IPAM pode ser uma solução interessante para quem 
precisa de atendimento médico”, destaca. 

Pela IPAM, associados e dependentes de todo o Brasil conseguem indi-
cações de excelentes médicos e locais para realizarem exames, pagan-
do o preço estipulado pela tabela da Petrobras via AMS. “Basta ligar, 
do telefone fixo ou do celular, para a central de atendimento e pedir 
indicações de médicos ou clínicas na especialidade que precisa. A pes-
soa deve ligar para o profissional para agendar sua consulta ou exame 
e, no momento do atendimento presencial, apresentar a carteirinha 
da AMBEP para pagar o serviço pelo valor de tabela”, ressalta Carlos.

IPAM: 0800 942 0077

IPAM: UMA SOLUÇÃO PARA QUEM FICA SEM A AMS

solicitar o benefício da aposentadoria 
tem outra alternativa para continuar 
na Petros: tornar-se um participante 
autopatrocinado. “Nesta opção, o parti-
cipante passa a pagar sua contribuição 
mensal mais a contribuição mensal que 
viria do patrocinador até o requerimen-
to do benefício”, informou a Petros.

Caso o ex-empregado prefira se des-
vincular da Petros, ele pode resgatar o 
valor disponível ou fazer portabilidade. 
“Na primeira opção, a reserva pode ser 
resgatada, com desconto de Imposto de 
Renda, e o participante não tem direito 
às contribuições realizadas pela BR Dis-
tribuidora. Se a escolha for pela portabi-
lidade, os recursos são levados para ou-
tro plano de previdência, sem incidência 
de Imposto de Renda. Entretanto, quem 
é do PPSP-R ou do PPSP-NR não porta 
a parte do patrocinador. Já quem é do PP-2, 
poderá portar tanto os recursos que 
acumulou quanto os provenientes do 
patrocinador”, informou a Fundação, 
em resposta à Revista da AMBEP.

Pela IPAM, associados 
e dependentes de todo 
o Brasil conseguem 
indicações de 
excelentes médicos e 
locais para realizarem 
exames, pagando o 
preço estipulado pela 
tabela da Petrobras
via AMS
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PETROS EM PAUTA 

No apagar das luzes de 2019, a 
Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc) autorizou a 
separação do chamado Grupo Pré-70 

dos Planos Petros do Sistema Petrobras – 
Repactuados (PPSP-R) e

Não Repactuados (PPSP-NR).

Com isso, a partir de 1º de janeiro de 
2020, os participantes desse Grupo 
passam a fazer parte de dois planos 
independentes, o PPSP-R Pré-70 e o  
PPSP-NR Pré-70. Vale lembrar que a ci-
são dos planos já havia sido aprovada 
pelo Conselho Deliberativo da Petros e 
pela Secretaria de Coordenação e Go-
vernança das Empresas Estatais (Sest), 
órgão supervisor da Petrobras.

A cisão foi a primeira etapa já cumprida 
pela Petros junto à Previc para apresen-
tação de uma nova proposta de equa-
cionamento referente aos déficits dos 
planos PPSP entre 2015 e 2018. O déficit 
de 2015 é hoje contemplado no Plano 
de Equacionamento de Déficit 1 (PED 1), 
já em execução.

O impacto da decisão é grande. Os  
Pré-70 representam cerca de 21% do 
total de participantes do PPSP-R e 35% 
do PPSP-NR. O Grupo é formado por 
funcionários e ex-funcionários que en-
traram na Petrobras antes de 1º de julho 
de 1970, e aderiram ao PPSP até 1º de 

janeiro de 1996. Além disso, se manti-
veram vinculados à patrocinadora de 
origem, sem interrupções, até se torna-
rem assistidos. Também fazem parte dos 
Pré-70 aqueles que, por decisão judicial, 
passaram a atender a essas condições 
retroativamente. O Grupo inclui ainda 
os respectivos beneficiários dos partici-
pantes Pré-70. 

Com isso, a Petrobras se responsabiliza 
por eventuais desequilíbrios no passivo 
do Pré-70, de acordo com regras especí-
ficas que regem a relação destes partici-
pantes com o plano. É este compromis-
so que isenta o grupo do pagamento 
do PED-2015, assim como isentará de 
contribuições extraordinárias referentes 
ao déficit de 2018. E este mesmo com-
promisso leva a um critério de custeio 
diferenciado em relação aos demais 
participantes no PPSP-R e no PPSP-NR.

De acordo com o termo de cisão, em até 
120 dias a Petros comunicará aos par-
ticipantes os dados mais relevantes do 
resultado da avaliação atuarial dos dois 

novos planos, que definirá o valor exa-
to do passivo e do ativo de cada um na 
data efetiva da cisão.

Desde o dia 2 de janeiro, os novos 
planos passaram a ter 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 per-
manecem inalteradas no portal e no 
Petros App.

Além disso, a Previc deu um prazo de 90 
dias, que começou a contar no último 
dia 27 de dezembro, para aprovação e 
implementação do plano de equacio-
namento do déficit registrado em 2018 
no PPSP-R e no PPSP-NR, possibilitando 
à Petros seguir com o processo de apro-
vação 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 con-
tribuição em seguida, em abril. A opção 
de migração para o PP-3 será oferecida 
logo após a aprovação do Novo PED.

ENTENDA
A CISÃO DO 
GRUPO PRÉ-70
SAIBA QUAL
É O IMPACTO 
PARA OS 
PLANOS PPSP 
DA PETROS
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SEM DATA PARA O PP-3 

Aprovada pelo Conselho Deliberativo da Petros, a criação do PP-3 ainda 
aguarda aprovação pela Previc. O Plano seria uma alternativa aos planos 
PPSP-R e PPSP-NR, com adesão voluntária, convertendo a parcela de cada 
participante no patrimônio em uma reserva individual. 

Segundo Alfredo Salles, a proposta do PP-3 retornou com diversas pendên-
cias da Previc, que agora estão sendo analisadas pelos atuários da Petros. 
Sem essas correções, o plano permanece na gaveta. Além da aprovação 
da Previc, a criação do PP-3 terá de ser submetida à Petrobras e à Sest  
(Secretaria de Controle de Estatais).

Diante da prioridade da nova proposta de equacionamenro dos déficits de 
2015 e de 2016 a 2018, a primeira etapa cumprida pela Petros para melho-
rar o equilíbrio do PPSP foi o Cisão do Pré-70.

“Sendo aplicada a nova proposta, com regras menos rígidas e pagamento 
alongado da dívida, a Petros poderá retornar com a proposta de criação do 
PP-3”, continua o advogado. “Nesse caso, a aprovação do PP-3 pela Previc 
poderá ocorrer, com as correções das inconsistências indicadas inicialmente.”

”O patrimônio está sendo 
reforçado e o valor do 

déficit, reduzido”
Alfredo Salles

Segundo o advogado Alfredo Salles, con-
tratado pela AMBEP, o impacto da decisão 
não se limita apenas aos Pré-70. Ele explica 
que, com a Cisão, o grupo pós-70 no PPSP 
deixará de dar apoio aos Pré-70. “O que vi-
nha ocorrendo com a inércia da Petrobras, 
que teria que cumprir com esta obrigação, 
mas não vinha cumprindo. O que onerava 
o patrimônio do PPSP referente ao grupo 
Pós-70”, destaca. 

O resultado é uma redução no déficit 
do grupo Pós-70, depois da Cisão dos 
planos, mesmo considerando que o 
grupo pré-70 não paga a taxa de equa-
cionamento dos déficits indicados. 
Aliás, Alfredo lembra de que, por causa 
do mutualismo dos planos, a Petrobras 
também não vinha pagando o montan-
te correspondente.

EMPRÉSTIMOS 
SUSPENSOS PARA
OS PRÉ-70

A criação dos planos PPSP-R Pré-70 
e PPSP-NR Pré-70 trouxe uma mu-
dança para esse grupo. Segundo 
a Petros informou em nota, es-
ses participantes não terão mais 
acesso ao serviço de Empréstimo. 
“Isso aconteceu porque esses 
dois planos – originários do pro-
cesso de cisão – estão desenqua-
drados em relação à Resolução 
4.661 do Conselho Monetário 
Nacional (CMN), que estabelece 
que o volume de empréstimos 
de um plano de previdência seja 
limitado a 15% de seus recursos 
garantidores, ou seja, seu patri-
mônio. Assim, a concessão de no-
vos empréstimos e a renovação 
de contratos estão indisponíveis 
para evitar que este desenqua-
dramento em relação à legislação 
aumente”, explicou a Petros. 

Ele explica que, a partir da aprovação 
pela Petrobras, SEST (Secretaria de 
Controle de Estatais) e Previc, houve a 
assinatura de um acordo financeiro en-
tre Petrobras e Petros, o que reduziu o 
déficit do PPSP-R e do PPSP-NR, na or-
dem de R$ 3,6 bilhões (conforme noti-
ciado pela Petros em 10/01/2020).

Na visão do advogado, ao aportar este 
valor ao PPSP, a Petrobras reconhece, 
de alguma forma, que o grupo Pós-70 

estava sendo prejudicado com a utili-
zação de seu patrimônio no PPSP para 
o pagamento ao grupo Pré-70. E com 
alongamento do pagamento do dé-
ficit por conta da resolução CNPC 30, 
isso, de alguma forma, suaviza men-
salmente a parcela que será paga pelo 
grupo Pós-70, assim como a parcela 
paga pela Petrobras por conta do mu-
tualismo. “O patrimônio está sendo re-
forçado e o valor do déficit, reduzido”, 
conclui Alfredo.
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VIVA MAIS

Parapsicóloga, psicoterapeuta junguia-
na e coach, Analu Nadaz entende que a 
saúde mental de uma pessoa está dire-
tamente ligada à sua percepção, ou seja, 
ao modo como ela se permite entender 
os próprios desejos, perceber suas ca-
pacidades e saber como lidar com suas 
emoções. “Ser saudável mentalmente é 
se perceber capaz de enfrentar os cons-
tantes desafios que a vida traz e saber 
lidar com as mudanças do dia a dia com 
equilíbrio, sempre respeitando os pró-
prios valores, desenvolvendo crenças 
positivas e buscando, cada vez mais, am-
pliar a percepção da realidade imediata 
para se sentir mais sereno diante das ta-
refas que surgem”, afirma.

Do ponto de vista holístico, a saúde é 
entendida como um sistema que en-
volve diversos aspectos relacionados 
entre si: o físico, o psicológico, o social, 
o cultural, o ecológico e o espiritual. 
Isso quer dizer que nenhuma dimen-
são humana é dispensada desse pro-
cesso. Nesse contexto, Analu acredita 
que o estilo de vida do indivíduo pode 
influenciar sua saúde mental. “Quando 

Para quem já se aposentou e não vive 
mais em ritmo tão acelerado, o que fa-
zer para manter a mente sempre ativa? 
“A aposentadoria representa o encer-
ramento das atividades profissionais, 
mas não a ausência de atividades em 
geral. Com a aposentadoria, a pessoa 
teoricamente passa a ter mais tempo 
disponível e é importante desenvol-
ver tarefas que proporcionem satisfa-
ção, que promovam conexão e criem 
senso de utilidade”, sugere Analu. 

vivemos uma realidade que se opõe à 
nossa natureza e quando somos obri-
gados a cumprir tarefas, viver relacio-
namentos ou passar por circunstâncias 
que desrespeitam tudo em que acredi-
tamos, temos um imenso estresse, que 
pode gerar desequilíbrio e afetar nos-
so sistema naturalmente. E isso ocorre, 
muitas vezes, de forma inconsciente por 
não estarmos preparados para lidar com 
determinada situação ou não termos 
autoconhecimento”, explica. 

Esse é o momento de parar e refletir. Se-
gundo Analu, uma rotina muito atribu-
lada gera grande estresse, o maior vilão 
dos dias de hoje. Por isso, se o seu dia a 
dia está pesado demais, uma dica: pare, 
repense sua agenda de compromissos e 
redistribua as atividades, preservando o 
tempo dedicado a si mesmo. “Isso é essen-
cial para manter a saúde mental. Estresse 
não é estilo de vida. Sempre é possível 
mudar e tomar decisões para sua própria 
vida, seja saindo de determinado relacio-
namento, evitando pessoas tóxicas, alte-
rando o trajeto para o trabalho, mudando 
de casa etc.”, destaca a terapeuta.

"Ser saudável 
mentalmente é se 
perceber capaz de 

enfrentar os constantes 
desafios que a vida traz"

Analu Nadaz

EQUILÍBRIO INTERIOR, 
MENTE SAUDÁVEL

Você sabe o que é saúde 
mental? De acordo com 
a Organização Mundial 
da Saúde, é um estado 
de bem-estar no qual o 

indivíduo é capaz de usar 
suas próprias habilidades, 

recuperar-se do estresse 
diário, ser produtivo e 
contribuir com a sua 

comunidade. Mas para 
muitos profissionais e 
estudiosos da mente 

humana, a saúde
mental vai além.
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Esses três elementos (satisfação, cone-
xão e utilidade) são a base da saúde 
mental dos aposentados. “É preciso en-
tender que aposentadoria não significa 
o fim, mas sim o início de uma nova fase 
da vida, um recomeço”, comenta. 

HÁBITOS PARA
UMA VIDA SAUDÁVEL
Para manter a saúde em dia, o ideal é 
desenvolver hábitos positivos em todos 
os níveis: cuidar do corpo, dos ambien-
tes, das atividades, das relações e da es-
piritualidade, que nada tem a ver com 
escolha de religião. “A mente se man-
tém saudável quando temos uma vida 
que atende ao nosso coração. Nossa 
mente é um mecanismo que atua sob 
nossa orientação. Portanto, eu, como 
ser humano, tenho autonomia para fa-
zer escolhas. Para se ter uma mente sau-
dável, é fundamental se sentir satisfeito 
com a vida, estar tranquilo, em paz e ter 
capacidade de perdoar”, enumera. 

Analu conta que muitas doenças do 
corpo físico podem ser consideradas um 
sinal de distanciamento do indivíduo de 
sua essência. Isso acontece quando se 
vive mais no ego do que na alma. “Uma 
mente mal programada, repleta de 
crenças limitantes, com dores existen-
ciais que não foram trabalhadas, trau-
mas não resolvidos, e relacionamentos 
ruins pode ter um desequilíbrio que vai 
atingir também o corpo. Esse desequilí-
brio pode ir dos mais leves, como dores 
de cabeça constantes e noites de insô-
nia, aos mais graves, como depressão e 
ansiedade”, observa. 

Isso acontece porque o corpo traduz nos-
sos processos psíquicos na maneira como 
nos sentimos. “Em geral, as doenças físicas 
são expressões da mente e se instalam no 
corpo ao longo de muito tempo. Quan-
do se está distante da essência, quando 
apenas o ego é atendido, a enfermidade 
traduz isso no organismo. O ser humano 
que não expressa suas emoções pode de-
sencadear uma doença física, sendo esta 
uma representação metafísica do pro-
cesso emocional e espiritual. A medicina 
tradicional fala de doenças psicossomá-
ticas, enquanto nós, terapeutas, falamos 
de metafísica da saúde, ou seja, a maneira 
como nossas emoções serão traduzidas 
no corpo”, ressalta.

Hoje, são inúmeras as linhas de pesqui-
sa sobre a mente, como a psicologia 
tradicional (cognitiva e comportamen-
tal), a psicologia junguiana, a psicanáli-
se e a parapsicologia terapêutica. Todas 
elas utilizam ferramentas específicas em 
seus tratamentos. Uma das ferramen-
tas mais utilizadas pela parapsicologia 
terapêutica, por exemplo, é a Progra-
mação NeuroLinguística (PNL) – que 
visa aproximar comunicação, desen-
volvimento pessoal e psicoterapia. “No 
meu trabalho, utilizo a PNL como uma 
ferramenta que ajuda a mudar a per-
cepção do cliente sobre determinado 
aspecto, com entendimento sobre ele 
e reprogramação de imagens inseridas 
na mente”, conta Analu.

Outra ferramenta muito conhecida é a 
hipnose, desenvolvida a partir de uma 
capacidade natural da mente humana 
de produzir um superfoco e transpor a 
barreira do intelecto. “Ao contrário do 
que muitos pensam, a hipnose não é 
o que se vê na TV, que leva à perda de 
consciência. Essa é a hipnose de palco, 
que não tem profundidade nem efeito 
terapêutico. Já a hipnose terapêutica 
ajuda a acessar níveis profundos do in-
consciente de forma rápida e sem ex-
periências dolorosas para transformar 
a vivência incômoda em algo mais pro-
dutivo e feliz. É importante ressaltar ain-
da que, na hipnose, a pessoa não fica à 
mercê de outra. Ela tem autonomia para 
abrir os olhos e parar o exercício quando 
quiser. Por isso, reforço: a hipnose reali-
zada em consultório é segura e eficiente 
em muitos tratamentos”, explica.

QUANDO A MENTE
PEDE SOCORRO
Reconhecer seu estado interior. Esse é 
o primeiro passo para quem busca ter 
uma mente saudável. “Se você perceber 
que tem dificuldades para lidar com si-
tuações do dia a dia, se sente perturba-
do, inseguro, com angústias constantes 
e não tem uma vida satisfatória, pro-
cure um profissional. Algumas pessoas 
conseguem passar bem por transições, 
estando preparadas para as transforma-
ções. Outras, porém, precisam de ajuda 
profissional para superar esses momen-
tos. Mas, independentemente disso, eu 
acredito que todo ser humano deveria 
fazer uma terapia de autoconhecimen-
to”, avalia a profissional.

Para Analu, quanto melhor a pessoa se 
conhece, mais capacidade ganha de 
manter sua mente saudável e ter uma 
vida feliz. “A lógica é a seguinte: a vida é 
para ser boa, o ser humano está no pla-
neta para ser feliz. Então, por que tan-
tas pessoas estão sofrendo? Os desafios 
existem, mas não é preciso sofrer com 
eles. É possível aprender a lidar com 
cada problema que surgir e se sentir 
melhor consigo mesmo”.

Segundo Analu, vivemos um momento 
complexo, marcado por um grande culto 
à imagem de perfeição, sucesso e poder. 
“Hoje, nossos meios social e familiar não 
nos estimulam a falarmos sobre nossos 
sentimentos, principalmente medo, rai-
va e tristeza. O grande problema é que 
as pessoas acabam ocultando o que sen-
tem e vão se tornando, cada vez mais, 
reprimidas. Então, minha sugestão é que 
essas pessoas revejam como estão le-
vando a vida, façam uma reflexão sobre 
si mesmos e entrem em contato com as 
próprias emoções”, conclui.

FERRAMENTAS DE
CUIDADO COM A MENTE“A mente

se mantém 
saudável quando 

temos uma vida
que atende ao
nosso coração”

Analu Nadaz

9AMBEP
Analu Nadaz é parapsicóloga, psicoterapeuta junguiana e coach.
Você pode conhecer o trabalho dela no canal do YouTube Pausa pra Prosa e no blog Consciência Essencial.
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CAPA

Fim do convênio 
entre a Petros e o 
INSS mudará forma 
de pagamento de 
aposentados
e pensionistas
em 2020

COMO FICA O 
PAGAMENTO DA 
APOSENTADORIA 
PELO INSS

O Ministério da Previdência leiloou a 
folha de pagamentos do INSS em no-
vembro do ano passado. Com isso, seis 
bancos passam a responder pelo paga-
mento dos benefícios de aposentadoria 
e pensão concedidos pelo regime geral 
de previdência social no país. São eles: 

Santander, Agibank, Crefisa, Itaú-Unibanco, 
BMG e Mercantil do Brasil.

O leilão encerra unilateralmente o 
convênio mantido com a Petros, e que 
permitia unificar a data de pagamento 
dos benefícios do INSS e da previdência  
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complementar em uma única data. A 
Petros destaca, no entanto, que não 
foi a única entidade atingida pela de-
cisão do INSS, e que outros convênios 
semelhantes, mantidos por entidades 
de previdência complementar fechada, 
também serão encerrados.

58 MIL BENEFICIÁRIOS
Segundo a Fundação, cerca de 58 mil 
aposentados e pensionistas integra-
vam o convênio e recebiam o benefício 
do INSS pela Petros. A mudança está 
programada para ser implementada a 
partir de junho. Desse mês em diante, 
os beneficiários passarão a receber apo-
sentadorias e pensões do Regime Geral 
diretamente do próprio INSS. 

Mas o que isso significa? “Em primeiro lu-
gar, é importante destacar que o fim do 
convênio apenas muda a data e a forma 
de execução do pagamento do benefício 
do INSS, não gerando qualquer redução 
na renda do participante”, ressaltou a 
Petros, em nota enviada à AMBEP.

Também vale informar que a mudança 
não significa que haverá alteração da 
instituição bancária usada para o re-
cebimento. Segundo a Petros, o INSS 
informou que utilizará as informações 
bancárias encaminhadas pela Fundação 
para viabilizar a manutenção do paga-
mento na mesma conta para os casos de 
bancos credenciados.

“Assim, apesar do fim do convênio, os 
participantes continuarão recebendo o 
benefício da previdência oficial na mes-
ma conta em que é recebido o benefí-
cio Petros. Todos os bancos nos quais os 
participantes da Petros recebem bene-
fício são cadastrados pelo INSS. Caso o 
INSS identifique algum problema e co-
munique à Fundação, os participantes 
serão orientados sobre como proceder”, 
informou a Petros, em resposta à Revista 
da AMBEP. 

No entanto, se o participante ainda es-
tiver na ativa e se aposentar pelo INSS 
entre 2020 e 2024, ele necessariamen-
te receberá o benefício do regime geral 
por um dos bancos indicados pelo INSS, 
de acordo com a região em que mora. 
Caso viva em uma cidade onde não haja 
agência da instituição determinada, o 
participante deverá entrar em contato 
com o INSS para receber orientação so-
bre como proceder. 

DE OLHO NAS DATAS
Uma alteração importante causada 
pelo fim do convênio é nas datas e na 
forma do pagamento dos benefícios. 
De acordo com a Fundação, o paga-
mento do benefício Petros será feito 
integralmente no dia 25, não havendo 
mais adiantamento no dia 10. Já o be-
nefício do INSS será pago pelo próprio 
órgão de previdência até o 5º dia útil 
do mês seguinte. 

Antes, os dois pagamentos eram efetua-
dos na mesma conta-corrente, com pos-
sibilidade de adiantamento de 40% dos 
dois benefícios no dia 10 e o restante 
no dia 25, ou com pagamento integral 
(Petros + INSS) no dia 25. 

Ou seja, o fim do convênio acaba com o 
adiantamento e adia o pagamento da 
parcela do INSS para o mês seguinte. Ini-
cialmente, essa medida passaria a valer a 
partir de março, mas o INSS comunicou a 
extensão do convênio até junho. Por isso, a 
BR Distribuidora já formalizou com a Petros 
a vigência do adiantamento de pagamento 
até essa data. Assim, aposentados e pen-
sionistas da empresa continuar recebendo 
até junho os pagamentos dos benefícios da  
Petros e do INSS nos dias 10 e 25 (com adian-
tamento) ou dia 25 (sem adiantamento).

O fim do convênio 
apenas muda a 
data e a forma 
de execução do 
pagamento do 
benefício do INSS, 
não gerando 
qualquer redução na 
renda do participante

Uma alteração 
importante 

causada pelo fim 
do convênio é nas 

datas e na forma do 
pagamento

dos benefícios
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CUIDADO COM AS CONTAS
Qualquer que seja a decisão, no en-
tanto, é bom os beneficiários estarem 
preparados. Quando a medida entrar 
em vigor, será preciso atenção redo-
brada com as datas de pagamento de 
suas contas e compromissos, para evi-
tar atrasos, multas e cobrança de juros. 
Veja, nas páginas 14 e 15, dicas para 
manter seu equilíbrio financeiro. 

CAPA

A Petros destaca também que não ha-
verá mudanças nos limites de conces-
são de empréstimo. “Desde setembro, o 
cálculo já era feito com base apenas no 
benefício Petros, sem levar em conta a 
margem consignável sobre a renda do 
INSS”, esclareceu a Fundação.

ENQUADRAMENTO
DE EMPRÉSTIMO
Mas, como fica a situação dos que já 
possuem empréstimo e ficarão desen-
quadrados em relação ao limite? A 
resposta a essa questão ainda não está 
clara. No entanto, a Petros informou 
à AMBEP que já protocolou um ofício 
junto ao INSS requerendo um acordo 
de colaboração técnica para solucio-
nar o problema. “Tão logo o órgão se 
pronuncie, a Petros poderá comunicar 

aos participantes como esse tema será 
tratado”, respondeu a Fundação. 

A Petros observa ainda que, para os 
participantes do PPSP-R, do PPSP-R Pré-
70, do PPSP-NR e do PPSP-NR Pré-70, o 
pagamento da primeira parcela do 13º 
benefício Petros, em 21 de fevereiro, 
pode ajudar a suavizar a transição devi-
do ao fim do convênio com o INSS. 

“Quem recebeu a primeira parcela do 
13º de 2019 em fevereiro também 
receberá a de 2020 no mesmo mês. 
Quem ainda não fez esta opção ou se 
aposentou em 2019, deverá informar 
à Fundação, até 6 de fevereiro, sobre 
a opção de antecipação ou não da pri-
meira parcela do 13º”, explicou a Fun-
dação, em nota.

A Petros destaca 
também que não 
haverá mudanças 
nos limites
de concessão de 
empréstimo.

Quando a medida 
entrar em vigor, 
será preciso atenção 
redobrada com as 
datas de pagamento 
de suas contas e 
compromissos, para 
evitar atrasos, multas 
e cobrança de juros

Confira aqui as datas de pagamentos de benefícios Petros e INSS em 2020

*Para participantes do PPSP-R Pré-70 e do PPSP-NR Pré-70, além de PPSP-R e PPSP-NR patrocinados pela Petrobras ou 
pela BR Distribuidora. Fonte: Portal Petros e INSS

MÊS ADIANTAMENTO* PAGAMENTO FINAL

Janeiro 10/01/2020 24/01/2020
Fevereiro 10/02/2020 21/02/2020

Março - 25/03/2020
Abril - 24/04/2020
Maio - 25/05/2020
Junho - 25/06/2020
Julho - 24/07/2020

Agosto - 25/08/2020
Setembro - 25/09/2020
Outubro - 23/10/2020

Novembro - 25/11/2020
Dezembro - 18/12/2020

CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS

Até o fechamento desta 
edição, a Petros negociava a 
manutenção dos adiantamentos 
com a Petrobras até junho. Se 
nada mudar, ele fica valendo 
apenas 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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PETROBRAS EM PAUTA

AMS: NOVO PRAZO PARA 
SUSPENSÃO DO PLANO
POR NÃO QUITAÇÃO DE DÉBITOS

Para se adequar à Lei 9.656/98 (artigo 13, inciso II), a AMS realizou algumas alterações 
nas normas vigentes para beneficiários que fazem as contribuições por boleto bancá-
rio, delimitando um prazo máximo para que o inadimplente mantenha o direito de 
retornar à AMS após a quitação integral dos seus débitos.  

O prazo previsto em legislação para a suspensão definitiva do plano em casos de inadim-
plência é superior a 60 dias, consecutivos ou não, sendo autorizado pela Agência Nacional 
de Saúde (ANS) a rescisão unilateral do contrato por não pagamento de mensalidade. 

Entretanto, com a mudança implantada pela AMS, o beneficiário e seus dependentes 
perderão definitivamente o direito de retornarem ao plano caso o boleto em aberto 
não seja pago em um prazo máximo de 90 dias após a suspensão do benefício.

BENEFICIÁRIOS DO PLANO K
NÃO RECEBEM BOLETO EM JANEIRO
Devido a um problema operacional, alguns beneficiários do Plano K (que abrange 
aposentados e pensionistas que pagam a AMS por boleto e não por desconto na folha 
de pagamento da Petros) não receberam o boleto da AMS para pagamento no mês 
de janeiro, referente à participação de dezembro. Especificamente para este grupo, o 
boleto será gerado no mês de fevereiro, incluindo os valores de dezembro e janeiro. 

A AMS reforça que o benefício não perderá a validade por esse motivo e a margem con-
signável também será respeitada.

Fique atento ao recebimento do seu boleto em fevereiro. Caso você não o receba, 
entre em contato com o Centro de Operações Financeiras (COFIP) da Petrobras pelo 
e-mail atendimentocofip@petrobras.com.br ou pelos telefones abaixo: 

Para se adequar
à Lei 9.656/98
(artigo 13, inciso II),
a AMS realizou 
algumas alterações 
nas normas vigentes 
para beneficiários que 
fazem as contribuições 
por boleto bancário, 
delimitando um 
prazo máximo para 
que o inadimplente 
mantenha o direito de 
retornar à AMS após a 
quitação integral dos 
seus débitos.  

(11) 3523-6699

(21) 3224-0600

(79) 3212-3737

(27) 3235-4970

(22) 2761-2683

(84) 3235-3274

Em caso de dúvidas,
acesse o Fale Conosco no 

portal da AMS
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FINANÇAS EM DIA

O ano de 2020 
chegou. Com ele,
as contas de 
início de ano e 
a preocupação 
de manter os 
pagamentos em dia

ANO NOVO, CONTAS EM DIA

Para os aposentados do INSS e pensio-
nistas, uma mudança implantada a par-
tir de junho pode causar transtornos no 
planejamento mensal, se não houver 
ajustes no orçamento: o fim do convê-
nio com a Petros, que permitia o paga-
mento do benefício do Instituto no mês 
vigente (leia mais na página 10).

Para ajudar você, ambepiano, a seguir 
por 2020 com uma vida financeira orga-
nizada, a Revista da AMBEP entrevistou o 
economista Gilberto Braga, que deu dicas 

valiosas para manter as contas em dia e, 
quem sabe, gerar uma reserva monetária. 

Segundo Gilberto, essa é a melhor épo-
ca do ano para se planejar financeira-
mente. “Para ter mais controle sobre 
suas despesas, anote todos os custos 
fixos que você tem, como água, luz, te-
lefone, gás, internet e TV a cabo, e tam-
bém os gastos anuais, como IPVA, IPTU, 
matrícula de colégio, lista de material 
etc. Em seguida, confira as datas de ven-
cimento de cada fatura bem como se há 

“Para ter mais 
controle sobre suas 

despesas, anote 
todos os custos 

fixos que você tem"
Gilberto Braga
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A PRAZO OU À VISTA?

Muita gente tem dúvida sobre como 
pagar dívidas que podem ser parcela-
das ou oferecem descontos para pa-
gamento integral, como IPTU e IPVA. 
Gilberto Braga conta que, em geral, 
se você tiver economias guardadas, é 
sempre melhor pagar à vista, porque 
o desconto nesses casos é superior ao 
rendimento das aplicações financei-
ras sem risco. “Obviamente, se não 
for o caso, pagar parcelado é uma 
opção, sem esquecer as datas de ven-
cimento. E é preciso ficar atento ao 
IPTU, que, em algumas cidades como 
o Rio de Janeiro, não pode ser pago 
em qualquer banco, o que dificulta a 
quitação”, observa. 

desconto para pagamento antecipado 
ou quitação de débito. Com esse ce-
nário e seus rendimentos mensais, fica 
mais fácil definir como e quando pagar 
dívidas recorrentes e sazonais”, explica.

BENEFÍCIOS EM ETAPAS
No caso de aposentados e pensionistas 
da Petros e do INSS – que precisarão se 
adaptar às mudanças nas datas de paga-
mento dos benefícios a partir de junho –, 
Gilberto lembra que será necessário ter 
uma atenção maior no primeiro mês de 
vigência desse novo formato. “O primei-
ro mês será o mais crítico. Por isso, o ideal 
é fazer um fundo de reserva para essa 
transição. Minha sugestão é que, além 
de se planejar e economizar, o benefici-
ário entre em contato com as concessio-
nárias de água, luz, telefone, internet, TV 
a cabo e todas as outras de contas fixas 
para solicitar a alteração das datas de 
vencimento das faturas”, aconselha.

A dica de Gilberto também vale para a 
fatura do cartão de crédito e até para o 
aluguel, desde que o locador concorde, 
claro. E lembre-se: essa mudança deve 
levar em conta quanto se recebe em 
cada data de pagamento do benefício.

Embora o recebimento dos benefícios da 
Petros e do INSS de forma independente 
venha a provocar ajustes no planejamen-
to monetário e familiar dos aposenta-
dos e pensionistas, existem meios de se 
adequar a essa nova situação sem muito 
estresse. Uma possibilidade, de acordo 
com o especialista, é não antecipar o 
pagamento das contas, deixando para 
quitá-las somente no dia do vencimento. 

“Muita gente se preocupa em esquecer 
de pagar as contas e, depois, incorrer em 
juros. Por conta disso, pagam as faturas 
logo que as recebem. Com esse novo 
cenário de recebimentos, uma boa op-
ção é usar a função de agendamento do 
Internet Banking que, inclusive, mostra 
essas obrigações no extrato, o que aju-
da a ter uma ideia geral do quanto de 
dinheiro se tem e do quanto se vai gas-
tar nos pagamentos das contas”, alerta.

EQUACIONAMENTO
Para os ambepianos, as contas a pagar 
estão maiores, desde 2018, por conta 
do Equacionamento do Déficit da Pe-
tros. “É lamentável que um trabalhador 
de elite, como todos da Petrobras, que 
simplesmente cumpriu com suas obri-
gações profissionais e se submeteu às 
regras oficiais do Fundo de Pensão, se 
veja diante de dificuldades no momen-
to em que, por direito, deveria estar 
desfrutando de uma situação financeira 
confortável. Isso tudo mostra o quanto 
é importante, mesmo com uma previ-
dência complementar, não ser perdulá-
rio com o próprio dinheiro e cuidar bem 
dele”, enfatiza Gilberto.

Para finalizar, a grande dica para con-
seguir equilibrar as contas ao longo do 
ano é montar um orçamento amigável, 

“Vale usar o 
tradicional bloquinho, 

as planilhas financeiras 
mais sofisticadas ou 

mesmo o bloco de 
notas do celular.

O importante é não 
deixar de controlar sua 

evolução financeira e 
evitar os supérfluos"

Gilberto Braga

que possa ser atualizado de acordo com 
a necessidade e, por isso mesmo, não 
precisa ser perfeito, mas sim prático. 
“Vale usar o tradicional bloquinho, as 
planilhas financeiras mais sofisticadas 
ou mesmo o bloco de notas do celular. 
O importante é não deixar de contro-
lar sua evolução financeira e evitar os 
supérfluos. E, no caso de dívidas, saber 
que o empréstimo no banco pode ser 
melhor do que o cheque especial, por-
que os juros são menores”, destaca.

“O primeiro mês 
será o mais crítico. 
Por isso, o ideal é 
fazer um fundo 
de reserva para 
essa transição”
Gilberto Braga
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OPINIÃO

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

A economia brasileira continua a dar 
sinais de recuperação. No dia 20 de ja-
neiro, o FMI elevou de 2% para 2,2% a 
projeção de crescimento do PIB brasilei-
ro para 2020. O Fundo também elevou 
de 0,9% para 1,2% a projeção de cresci-
mento da economia em 2019. Os dados 
definitivos do ano passado serão divul-
gados pelo IBGE em março. 

A previsão está acima da média lati-
no-americana (1,6%), mas ainda bem 
abaixo da projeção do Fundo para os 
países emergentes (4,4%). Já o Bole-
tim Focus, do Banco Central, divulga-
do também no fim de janeiro, com as 
expectativas do mercado financeiro, 
aponta um crescimento do PIB um pou-
co mais alto, de 2,31% na economia 
brasileira em 2020. Trata-se de núme-
ros ainda modestos, mas que confir-
mam a lenta trajetória de recuperação 
que vem sendo trilhada pelo país, des-
de o fim da recessão, em 2016.

Nesse contexto, uma boa notícia é que 
a expectativa de inflação continua em 
baixa. Nas três primeiras semanas des-
te ano, a projeção aponta um índice 
de 3,56% ao ano para o IPCA em 2020. 

Essa é uma boa notícia para os fundos 
de pensão, pois inflação em baixa torna 
mais fácil atingir as metas atuariais do 
ano para evitar nova geração de déficit. 
A redução dos juros ao menor nível his-
tórico, com Selic a 4,5% no fim de 2019, 
no entanto, representa um desafio para 
os gestores, que precisarão correr mais 
riscos no longo prazo para dar mais ren-
tabilidade ao patrimônio dos planos.

Mas, apesar das projeções otimistas no 
começo do ano, é bom ficar de olho nos 
riscos de turbulência para a economia. 
Dois mil e vinte será um ano de eleições 
municipais, o que torna o calendário 
mais curto para a aprovação de novas 
medidas, como a reforma administrati-
va e a reforma tributária, que poderiam 
ajudar a destravar os investimentos 
e a economia, mas estão paralisadas 
no Congresso. 

Isso sem falar no ambiente conturbado 
na condução política do atual gover-
no. Além da base aliada do presidente  
Bolsonaro no Legislativo ser frágil, con-
vivemos com a disposição do líder para 
o confronto dificultar a aprovação de 
novas pautas. Felizmente, a aprovação 

da reforma da previdência no ano pas-
sado deu algum fôlego para o país do 
ponto de vista fiscal, ao mesmo tempo 
em que a queda dos juros interrompe 
a trajetória explosiva da dívida pública. 
Não fosse isso, provavelmente as boas 
expectativas para 2020 poderiam ser 
enterradas prematuramente.

Um dado importante: temos de ficar de 
olho nas nuvens no cenário externo. O 
mundo ainda sente os efeitos da recente 
guerra comercial entre Estados Unidos e 
China, e está atento aos movimentos do 
mercado de petróleo, que vive um perí-
odo de alta tensão com a escalada mili-
tar entre os Estados Unidos e Irã desde 
o final do ano passado. Com isso, o cres-
cimento global da economia caiu para 
3,3% na projeção do FMI para 2020.

Como se vê, os sinais de recuperação são 
claros. Inflação e juros em baixa, menor 
pressão fiscal, perspectiva de crescimento 
com viés de alta. Mais uma vez, começa-
mos o ano com projeções otimistas para a 
economia. Resta torcer para que, ao con-
trário dos anos anteriores, a decolagem 
efetivamente aconteça e o país possa fi-
nalmente voltar a alçar voos mais altos.

Economia 
dá sinais de 

recuperação em 
2020, mas cenário 

ainda inspira 
cuidados

CUIDADO COM
AS TURBULÊNCIAS

Carlos Vasconcellos*
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DESCOBRINDO O BRASIL

A pequena cidade tem uma aconche-
gante Praça Central, rodeada por lan-
chonetes e pelo comércio local. Em 
frente à Praça Central, está a Igreja Ma-
triz, de Nossa Senhora da Conceição, 
construída em 1717. Aiuruoca se divide, 
basicamente, em duas regiões turísticas: 
Vale do Matutu e Vale dos Garcias.

O Vale do Matutu engloba a maior parte 
das atrações turísticas de Aiuruoca, entre 
elas muitas cachoeiras, como a do Batu-
que, com uma queda d’água de 30 me-
tros e acesso por trilha de 20 a 30 minu-
tos. Para chegar à Cachoeira do Fundo, 
o mais famoso ponto turístico do Vale 
do Matutu, é preciso um pouco mais de 
disposição, pois a caminhada pela trilha 
leva cerca de uma hora e meia e inclui 
subidas, lugares escorregadios e a traves-
sia de um rio. Mas todo o esforço vale a 
pena para ver a bela queda de 130 me-
tros. E para compensar, no meio do cami-
nho, você ainda pode dar uma parada na 
pequena Cachoeira do Meio. Escondida 
no meio da mata, ela é perfeita para um 
descanso ouvindo o barulho da água. 

Patrimônio Histórico Municipal, o Casa-
rão do Matutu é centenário e abriga o 
minimuseu da região e a sede da Asso-
ciação de Moradores e Amigos do Ma-
tutu. Com arquitetura típica da época, o 
local ainda possui uma lojinha de arte-
sanato e outra de produtos típicos. Bem 
pertinho do Casarão fica o Poço das Fa-
das, acessado por uma trilha que dura 10 
minutos. Considerado um dos melhores 
lugares para tomar banho em Aiuruoca, 
o poço tem água limpa e cristalina. 

Já o Vale dos Garcias, outra parte turís-
tica de Aiuruoca, fica antes da entrada 
da cidade. Lá, está a Cachoeira dos Gar-
cias, que faz parte de uma propriedade 
privada, mas tem entrada gratuita. Para 
chegar ao local, existem duas opções de 
trilha: uma mais íngreme e outra mais 
suave. Na mesma propriedade, fica a 
Prainha, lugar perfeito para curtir o dia 
e fazer um piquenique.

Localizado na Serra da Mantiqueira, o 
Parque Estadual da Serra do Papagaio é 
um dos últimos remanescentes da Mata 

Atlântica no estado e foi criado para pre-
servar a biodiversidade da região. Nele, 
fica o Pico do Papagaio, principal atrativo 
turístico de Aiuruoca. Mas, para chegar 
até ele, é preciso muito preparo físico 
e disposição para enfrentar as trilhas. A 
que sai do Vale dos Garcias tem uma dis-
tância menor, já que é possível percorrer 
boa parte do caminho de carro. 

A caminhada até o pico dura cerca de 4 
horas e o nível da trilha é pesado, com 
terrenos instáveis e íngremes, sendo ne-
cessário, até mesmo, o acompanhamento 
de um guia. Para quem curte esse tipo de 
aventura, o lugar é único, com uma vista 
completa para um mar de montanhas.

AIURUOCA: 
UM MIX DE CACHOEIRAS 
NO INTERIOR
DE MINAS GERAIS

Paraíso de belezas naturais, 
Minas Gerais possui 
diversas cidades voltadas 
para o ecoturismo e 
inúmeras cachoeiras. Um 
desses lugares é Aiuruoca, 
localizada no sul do 
estado, aos pés do Pico do 
Papagaio. Com menos de 
10 mil habitantes e uma 
estrutura bem simples, o 
município abriga cachoeiras 
incríveis e de beleza 
espetacular que ainda não 
foram descobertas pelo 
turismo em massa.

17AMBEP
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Veja quais são nossas dicas para aproveitar diferentes programas culturais.

CINEMA

Maria e João: 
o conto das bruxas
 
Adaptação do famoso conto dos irmãos 
Grimm, o filme conta a história de Maria 
e seu irmão mais novo, João. Juntos, eles 
saem de casa pela floresta em busca de 
alimentos e trabalho para ajudarem sua 
família pobre. No caminho, se deparam 
com a senhora Holda, que parece muito 
simpática e atenciosa, e os convida para 
conhecerem sua casa. No entanto, logo 
eles descobrem que a senhora é a verda-
deira face do mal. 
Gênero: Terror
Estreia: fevereiro de 2020

SHOW

Zeca Pagodinho
na turnê Mais Feliz

Mais Feliz, nome do recente álbum do sambista, tam-
bém intitula a nova turnê de Zeca Pagodinho, que 
irá percorrer o Brasil. Entre as cidades que receberão 
o novo show estão Salvador (9 de fevereiro), Rio de 
Janeiro (13 e 14 de março) São Paulo (21 de março), 
Foz do Iguaçu (18 de abril), Campinas (25 de abril) e 
Curitiba (27 de junho). Para mais informações, acesse 
zecapagodinho.com.br. 

LIVRO

Felicidade
Modos de Usar
De um debate entre os pensadores Cor-
tella, Karnal e Pondé realizado em maio 
de 2018, nasceu o livro que trata de um 
assunto que interessa a todos: como ser 
feliz. Durante o encontro, os três discuti-
ram o que é felicidade, o que ela signi-
fica e quais caminhos podem nos levar 
a sermos pessoas mais felizes. Citaram 
outros filósofos e pensadores, deram 
exemplos pessoais e terminaram mos-
trando que ser feliz é possível – não o 
tempo todo, mas é possível para todos. 
Vale a leitura!
Autores: Mario Sergio Cortella,
Leandro Karnal e Luiz Felipe Pondé
Editora: Planeta

RACIOCINE!

D
iv

u
lg

aç
ão

Números
A diferença entre dois 

números é 84.
Se cada número fosse uma 
unidade maior, o produto 

deles cresceria de 379. 
Quais são os números?    

Teste seu raciocínio lógico 
resolvendo o desafio abaixo. 

Fique atento às dicas e divirta-se!

Respostas: 147 e 231

CULTURA EM TELA, PALCO E LEITURA

Confira, agora, a resposta do 
raciocínio da edição passada:

426 / 6 = 71

3550 / 71 = 50
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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) 2759-0850
2763-0018 / 2759-0856
macae@ambep.org.br
Avenida Agenor Caldas, 193
sala 605 
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,
sala 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



Falar com a AMBEP está  mais fácil: 
além das Representações e do Fale 
Conosco do site, você pode ainda 
realizar uma série de serviços pelo 
Whatsapp 21 99721-9970 ou pelo 
aplicativo, sem precisar sair de casa.

Confira nossos novos
Canais de Atendimento. 

É a AMBEP mais perto de você.

MAIS CANAIS, 
MAIS FACILIDADE.


