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Recentemente, o novo PED da Petros foi aprova-
do pela Sest e pela Previc. Com isso, a partir de 
junho, todas as contribuições extras pagas pelos 
participantes da Fundação começarão a seguir as 
novas regras estabelecidas no plano de equacio-
namento. Você pode conferir todas as informa-
ções sobre a mudança na matéria de capa desta 
edição, que traz ainda uma reportagem especial 
sobre os impactos que a pandemia pode causar 
nos fundos de previdência privada e no mercado. 

Para ajudar nossos associados a lidarem com suas 
finanças nesse momento de isolamento social, 
preparamos uma matéria com dicas para equili-
brar suas despesas e como renegociar dívidas e 
adiar parcelamentos. Em Petrobras em pauta, 
você poderá ficar por dentro das principais notí-
cias sobre a empresa e sobre a AMS.

Já em Petros em pauta, você vai saber todas as 
mudanças que a Fundação promoveu para o 
atendimento aos participantes durante o período 
de isolamento social. E poderá também ter acesso 
às informações sobre o adiamento do convênio 
com o INSS e a isenção de IOF nos empréstimos 
feitos até julho. 

O equilíbrio entre corpo e mente, principalmen-
te em meio a uma pandemia, é tema da sessão 
Viva Bem. A reportagem divulga dicas de exercí-
cios físicos e práticas que ajudam a manter corpo 
e mente saudáveis. Para finalizar, opções de lazer 
para curtir em casa e um passatempo para exerci-
tar o raciocínio.

A Diretoria

POR DENTRO DA AMBEP    3

FINANÇAS EM DIA   4 

PETROBRAS EM PAUTA    6

CAPA    8

PREVIDÊNCIA EM FOCO   10 

OPINIÃO   12

PETROS EM PAUTA 13

VIVA BEM 16

DIVIRTA-SE 18

MUITAS NOTÍCIAS PARA 
NOSSOS ASSOCIADOS



3AMBEP

Em função do agravamento da pan-
demia de Covid-19 no Brasil, a Dire-
toria da AMBEP ampliou a suspen-
são temporária dos atendimentos na 
sede, localizada no Rio de Janeiro, e 
em todas as suas representações. 

Durante esse período, todo o aten-
dimento aos associados está sen-
do feito pelos canais do 0800 e do 
WhatsApp.

WhatsApp: 
(21) 99721-9970
Salve o número do telefone em seus 
contatos do celular, incluindo o DDD 
21, e comece a usar.

Central de atendimento:
0800 942 0077
O atendimento é realizado de se-
gunda a sábado, das 10h às 16h, in-
clusive feriados.

Assim que a situação estiver estabili-
zada, o atendimento presencial será 
restabelecido. Acompanhe o portal 
da AMBEP e fique por dentro de to-
das as atualizações.

ATENDIMENTOS 
PRESENCIAIS 
SEGUEM 
SUSPENSOS
NA AMBEP

AMBEP ENVIA CARTA À PETROS COM 
PROPOSTAS PARA MINIMIZAR 
IMPACTOS GERADOS PELA PANDEMIA

POR DENTRO DA AMBEP

A pandemia da Covid-19 chegou ao Brasil trazendo grandes preocupações 
com relação à saúde da população, mas trouxe também um agravamento 
do contexto econômico já vivido por nós, brasileiros. Com todo esse cenário,  
a Petros, mais uma vez, ficou no centro de uma grave crise.

Para tentar minimizar os reflexos da crise econômica na vida financeira de seus par-
ticipantes, a Diretoria da AMBEP enviou, no dia 2 de abril, uma carta ao presidente 
da Petros, Bruno Dias. Confira, abaixo, algumas das propostas apresentadas:

Solicita à Petros que encaminhe um pedido à Receita 
Federal para isentar o pagamento de Imposto de 
Renda sobre os valores equacionados, referentes aos 
déficits, pelos próximos três meses ou enquanto durar 
esta crise.

O provável déficit que será ocasionado em 2020 
deverá ter um tratamento diferenciado, já que decorre 
de um cenário excepcional na economia mundial e não 
poderia ter o tratamento previsto na nova proposta 
aprovada, na qual a parcela tornou-se flutuante. Dessa 
forma, se for confirmado o déficit neste presente ano, 
que sejam aplicadas as regras previstas na CNPC 30, de 
forma excepcional, não transferindo o déficit para a 
parcela fixa da contribuição.

Caso haja por parte da Petros outras propostas 
que possam amenizar o pagamento do déficit sem 
impactar as despesas dos participantes/assistidos 
para 2021, a AMBEP sugere a convocação das 
entidades que participaram das discussões da NPP 
para análise e debate das sugestões.

Para ler a carta na íntegra, acesse o portal da AMBEP 
e confira!

ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA É ADIADA
Em razão da pandemia, a AMBEP adiou a Assembleia Geral Ordinária, 
que teria sido realizada em março na sede da Associação. A AGO será 
remarcada assim que a situação da pandemia estiver sob controle. 
Fique atento ao nosso portal e acompanhe todas as informações so-
bre a nova data.
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DE OLHO NAS 
FINANÇAS

Neste momento de 
incertezas, é preciso 
cautela para definir 
despesas principais, 
renegociar dívidas e
adiar parcelamentos.

“Não sabemos 
quando esta situação 
se normalizará e 
nem como estará 
a sociedade nos 
próximos meses.
Por isso, deve-se 
tomar cuidado com 
os juros que devem 
incorrer sobre a 
postergação de 
alguma conta”
Paulo Brück

FINANÇAS EM DIA 

A pandemia de Covid-19, decretada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 
em março, teve forte efeito colateral 
sobre a receita das empresas e também 
na renda das famílias. Embora acordos 
e medidas tenham sido elaborados para 
garantir o acesso a serviços aos consumi-
dores em dificuldades financeiras, é pre-
ciso cautela antes de aderir a benefícios 
como a postergação de dívidas.

Mas, neste cenário de incertezas, quais 
são as prioridades das famílias? Para 
o economista Paulo Brück, da LRAC  
Consultoria, “a prioridade, no momen-
to, é listar os gastos, definir o que é 
essencial e elaborar um novo planeja-
mento doméstico para enfrentar esse  
período delicado.”
 
Mesmo com a decisão das concessio-
nárias, em acordos com o governo, de 
não cortar o fornecimento de serviços 
básicos neste período, é importante res-
saltar que a dívida será cobrada mais à 
frente, em momento mais oportuno. E, 
para isso, alerta o economista, as famí-
lias que optarem ou não conseguirem 

pagar devem estar preparadas, contro-
lando o consumo e deixando para de-
pois contas com valores menores.

“Em relação às cotas condominiais, a dica 
é procurar as administrações antes de 
deixar de pagá-las e propor um parcela-
mento enquanto ainda está  adimplente, 
ou seja, com os pagamentos em dia. A 
medida aumentará o poder de negocia-
ção no futuro e reduzirá a cobrança com 
juros e outros encargos”, sugere Paulo. 

Segundo ele, essa medida pode ajudar a 
administração da família em relação ao 
fluxo de caixa já que, neste momento, 
toda e qualquer despesa que possa ser 
postergada deve ser adiada, indepen-
dentemente do motivo. 

“Não sabemos quando esta situação se 
normalizará e nem como estará a socie-
dade nos próximos meses. Por isso, de-
ve-se tomar cuidado com os juros que 
devem incorrer sobre a postergação de 
alguma conta, como no caso dos car-
tões de crédito, que cobram os maiores 
juros e, consequentemente, devem ser a 
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primeira preocupação em uma situação 
de aperto financeiro”, diz. 

Ele aconselha aos usuários de cartão de 
crédito a se empenharem para pagar as 
faturas em sua totalidade. “Se não for  
possível, a pessoa deve tentar buscar 
outra fonte de financiamento para que 
seja quitada toda a dívida que estiver no 
cartão de crédito. Claro que ela não vai 
eliminar a dívida, mas pode conseguir 
substituir por outra com risco menor 
de juros tão elevados. E, no caso de ou-
tras dívidas, ela deve tentar trocar por 
outras com juros e parcelas menores, e 
prazos mais longos.

Em relação a impostos, a dica é analisar o 
pagamento ou não de impostos em ge-
ral. Segundo o economista, existem im-
postos que não afetam o nosso dia a dia 
e que, no caso de postergar, não causará 
problemas em curto prazo, como IPTU, 
parcelamentos do imposto de renda e 
taxa de incêndio. “Já o não pagamento 
do IPVA pode gerar problemas. Mas se 
não for utilizar o veículo, este imposto 
também pode ser uma das despesas a 
ser quitada no futuro”, observa.

No caso do crédito imobiliário, que mexe 
muito com o orçamento doméstico, a 
dica é para que as famílias com dificulda-
de entrem em contato com a instituição 
financeira para negociar a dívida. Por ser 
uma dívida, normalmente, mais longa, e 
que sempre tem possibilidade de nego-
ciação, o economista acredita que a me-
lhor saída é procurar a instituição para 
solicitar o alongamento do saldo deve-
dor ou tentar a troca de plano. 

“Não é demérito tentar obter todas as 
facilitações financeiras possíveis para um 
transcurso mais tranquilo e chegar ao fi-
nal deste período com o orçamento fa-
miliar o mais organizado possível”, conta. 

Escolas e cursos: caso a pessoa tenha sofrido corte salarial, 
redução de contrato ou perda de receita durante a pandemia, 
a opção é buscar uma negociação individual. Só deixe de pa-
gar se a situação financeira for extremamente grave. 

Academias: quem contratou um pacote por meses pode pe-
dir cancelamento do contrato e suspensão do pagamento de 
mensalidades a vencer, bem como reembolso de valores pagos 
antecipadamente. 

Renegociação com bancos: é possível negociar com bancos 
em casos específicos e pendências. As cinco principais institui-
ções financeiras do país - Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Eco-
nômica Federal, Itaú Unibanco e Santander - estão negociando 
a prorrogação de dívidas por até 60 dias. No entanto, negociar 
com banco não deve ser prioridade, já que postergar a dívida 
pode significar ter mais juros e multa. A renegociação não vale 
para cheque especial e cartão de crédito.

Contas diversas: vencimentos de contas diversas não foram 
alterados. Se tiver dificuldade de quitar uma conta, procure a 
empresa e peça uma opção para o pagamento.

Planos de saúde: será rescindido por falta de pagamento caso 
a mensalidade não seja paga por período superior a 60 dias se-
guidos ou nos 12 meses anteriores ao fim do contrato. A Agên-
cia Nacional de Saúde (ANS) propõe aos planos que eles não 
rescindam contratos durante a pandemia ou, pelo menos, que 
o prazo para rescisão dos inadimplentes seja maior. 

Imposto de Renda: por conta da pandemia, a entrega da de-
claração do Imposto de Renda foi adiada para 30 de junho, 
bem como o prazo do pagamento da primeira cota ou cota 
única. O cronograma de restituições, segundo a Receita Fede-
ral, está mantido de maio a setembro.

Internet e telefone: a Anatel e as operadoras de telefonia 
firmaram acordo para garantir a continuidade dos serviços, 
apesar da mudança radical no perfil de uso desde o início do 
isolamento. As empresas têm oferecido ainda alternativas para 
clientes em dificuldade financeira, como parcelamento das fa-
turas em aberto em até dez vezes, isenção de juros e multas e 
prazo extra de prestação do serviço a inadimplentes. O serviço 
é essencial, e qualquer problema deve ter solução rápida.

Fonte: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

IRPF 2020: FIQUE ATENTO AO PRAZO FINAL
Termina no dia 30 de junho o prazo para a entrega da De-
claração Anual do Imposto de Renda 2020 da Pessoa Física. 
Além da alteração da data-limite, por causa da Covid-19, a 
Receita Federal também modificou alguns pontos para a 
edição deste ano, como a retirada da exigência de informar 

OUTROS SERVIÇOS ESSENCIAIS

o número do recibo de entrega da última declaração de ajuste 
anual e a mudança do vencimento das cotas: a primeira ou única 
cota vencerá no dia 30 de junho de 2020, enquanto as demais 
cotas vencerão no último dia útil dos meses subsequentes, sendo 
o vencimento da última e oitava cota em 29 de janeiro de 2021.
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PETROBRAS EM PAUTA

AMBEP SOLICITA 
SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA 
DO NOVO 
MODELO DE 
GESTÃO DA AMS

A AMBEP enviou 
uma carta, em 
maio, ao chefe da 
Assessoria Especial 
do Ministério 
da Economia, 
Marcelo de Siqueira 
Freitas, solicitando 
a suspensão 
temporária do novo 
modelo de gestão 
da AMS aprovado 
pela Petrobras. 

A AMBEP enviou uma carta, em maio, ao 
chefe da Assessoria Especial do Ministério 
da Economia, Marcelo de Siqueira Freitas, 
solicitando a suspensão temporária do 
novo modelo de gestão da AMS aprova-
do pela Petrobras. A proposta da estatal 
é que a AMS passe a ser gerida por uma 
associação civil, sem fins lucrativos, man-
tendo a modalidade de autogestão.

Outro ponto questionado pela Associa-
ção diz respeito à mudança da forma de 
cobrança das mensalidades do plano de 
saúde dos participantes, que, após o fim 
do convênio com o INSS, em julho, passa-
rá a ocorrer por meio de boleto bancário 
e não mais por contracheques da Petros. 

Para a AMBEP, as mudanças foram 
apresentadas de forma unilateral pela 
Petrobras e sem a participação de sin-
dicatos e federações no debate, contra-
riando o Acordo Coletivo de Trabalho 
mediado recentemente pelo Tribunal 
Superior do Trabalho. 

Na carta, assinada pelo presidente 
Júlio Guedes da Conceição, a AMBEP 
solicita que seja retomado o debate 
sobre o novo modelo de gestão e a 
forma de cobrança do plano de saú-
de da AMS após o fim da pandemia, 
com a participação de representantes 
legais de sindicatos, federações, ANS, 
Sest e TST.

A partir de julho, com a mudança na forma de pagamento, o 
vencimento, que ocorria no dia 25 de cada mês, passará para 
o dia 10 do mês seguinte. Os boletos bancários serão enviados 
por Correios ou e-mail e também estarão disponíveis na área 
restrita da AMS (com acesso pelo CPF ou matrícula AMS e senha). 

Para evitar possíveis esquecimentos, também será disponibili-
zada a ativação do Débito Direto Autorizado (DDA) junto ao 
banco no qual o aposentado e/ou a pensionista tenha conta 
para seu benefício ser creditado. Em caso de inadimplência por 
60 dias, o benefício será suspenso. Uma vez suspenso, nenhu-

ma cobertura será disponibilizada, mesmo para os procedi-
mentos de urgência e emergência. Após 90 dias da suspensão 
(totalizando 150 dias), o benefício será cancelado em definitivo. 

Para os pensionistas residentes na região Norte Fluminense 
e no município de Duque de Caxias, que haviam garanti-
do na Justiça do Trabalho a manutenção do desconto da 
AMS em folha, a orientação para aqueles que receberam 
os boletos referentes ao mês de maio é não fazer o paga-
mento. Para os que já fizeram o, não haverá duplicidade de 
cobrança.

ENTENDA A PROPOSTA DE COBRANÇA DO PLANO DE SAÚDE
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TELEMEDICINA DISPONÍVEL PARA OS BENEFICIÁRIOS

Neste momento de Covid-19, todo 
reforço no serviço de saúde é fun-
damental. Esse entendimento levou 
a AMS a oferecer, desde março, o 
serviço de telemedicina do Hospital 
Israelita Albert Einstein para todos 
os beneficiários. 

Com ele, é possível realizar consultas 
médicas on-line sem sair de casa e 
sem cobrança de coparticipação nos 
casos de febre, gripe ou resfriado, 
dor de garganta, diarreia, náuseas, 
dor ao urinar, cólica menstrual e se-
creções, além de corrimentos, dores 
musculares e de cabeça, alergias e 
problemas de pele, ardor nos olhos 
e conjuntivite. O serviço inclui ainda 
o esclarecimento de dúvidas aos be-
neficiários. Outras informações em 
www.conecta.einstein.br.

O Conselho de Administração da Petro-
bras aprovou, recentemente, o Progra-
ma de Aposentadoria Incentivada (PAI) 
para desligamento dos empregados 
que estão para se aposentar até o dia 
31 de dezembro de 2023. A Petrobras 
informa que a medida tem como obje-
tivo diminuir os custos, com o objetivo 
de reforçar os negócios. Mas, segundo 
a empresa, o impacto esperado no cai-

PETROBRAS APRESENTA PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA

xa da companhia não será imediato, e, 
sim, diluído ao longo dos próximos três 
anos, já que os desligamentos só ocor-
rerão quando houver a concessão da 
aposentadoria. 

Outra medida anunciada pela estatal fo-
ram os ajustes nas adesões dos três Progra-
mas de Desligamento Voluntário (PDVs) 
da companhia: o PDV 2019, destinado aos 

aposentados pelo INSS até junho deste 
ano; o PDV específico para empregados lo-
tados em ativos/unidades em processo de 
desinvestimento, e o PDV exclusivo para os 
empregados que trabalham no segmento 
corporativo da empresa. A Petrobras alega 
que tanto o PAI quanto os PDVs propor-
cionarão uma redução de custo de, apro-
ximadamente, R$ 7,6 bilhões com os desli-
gamentos até 2025. 
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CAPACAPA

“O plano de 
equacionamento 
envolveu uma grande 
negociação e várias 
conversas e debates 
com participantes, 
assistidos, entidades 
sindicais e 
patrocinadores"
Bruno Dias

No início de maio, o novo plano de 
equacionamento da Petros foi aprovado 
pela Secretaria de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais (Sest), 
órgão supervisor da Petrobras, e pela 
Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc), que publicou sua 
validação no Diário Oficial da União. Com 
isso, a primeira cobrança da contribuição 
extra será feita, em junho, de acordo com as 
novas alíquotas.

Assistido Ativo

PPSP-R 12,05% 10,56%

PPSP-NR 13,59% 12%

NOVO PED DA 
PETROS ENTRA EM 
VIGOR EM JUNHO

As alterações nos regulamentos do PPSP-R e do PPSP-NR foram construídas em conjunto pela 
Petros, GT Partidário, patrocinadores e entidades representativas dos participantes e aposen-
tados. Segundo a Petros, o modelo marca um novo momento na história desses planos, ao 
assegurar sustentabilidade aos mesmos e reduzir o impacto financeiro das contribuições extra-
ordinárias no orçamento mensal de grande parte dos participantes.

Em entrevista ao jornal Valor, Bruno Dias, presidente da Petros, afirmou: “O plano de equaciona-
mento envolveu uma grande negociação e várias conversas e debates com participantes, assis-
tidos, entidades sindicais e patrocinadores. Ao final, se chegou ao desenho que foi aprovado”.

A mudança mais significativa e imediata do novo PED é a redução da contribuição extra paga 
mensalmente por ativos e assistidos para reequilibrar os dois planos. Relembre as novas alíquo-
tas na tabela a seguir:
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O novo modelo também estende o tempo de cobrança: de 18 
anos para vitalício, além de instituir uma contribuição de 30% 
sobre o 13º benefício, que entrará em vigor em 2021. Estas 
mudanças se unem ainda a alterações, como o novo critério 
para cálculo do valor de pecúlio, limitando-o a duas vezes o 
salário de cálculo.

Adequações à Resolução 25 da Comissão Interministerial de 
Governança Corporativa e de Administração de Participações 
Societárias da União (CGPAR) de 2018 também foram feitas: 
desvinculação do INSS, reajuste de benefícios pelo IPCA e cál-
culo de benefício com base nos últimos 36 salários de contri-
buição. Esses três pontos são válidos exclusivamente para par-
ticipantes ativos que não tiverem se aposentado pelo INSS até 
4 de maio deste ano e seus futuros pensionistas.

Apesar de terem aprovado as mudanças, Sest e Previc solici-
taram alguns ajustes à Petros, que devem ser aplicados num 
prazo de 360 dias. Entre eles, encontram-se: 

PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 
EXTRAS NÃO PAGAS

Sobre o saldo do PED-2015 que não foi pago em função de 
decisões liminares, a Petros já aprovou o parcelamento. Para 
minimizar o impacto da cobrança, os participantes poderão 
escolher como quitar o valor em aberto: parcelamento pelo 
período correspondente à expectativa de vida; parcelamento 
pelo número de meses em que não foi feita a contribuição ex-
tra multiplicado por até dez vezes; ou à vista. Em breve, um 
simulador será disponibilizado no Portal Petros para que os 
participantes possam verificar cada uma das opções de parce-
lamento e fazer sua escolha. 

O objetivo do parcelamento é permitir que o participante es-
colha a melhor forma para fazer o pagamento, reduzindo o 
impacto deste custo sobre seu orçamento mensal. Também 
possibilita que todos os que não conseguiram pagar tenham a 
oportunidade de ajustarem suas contas com o plano, além de 
não prejudicar quem sempre pagou o PED-2015.

A opção padrão será pela expectativa de vida, que é o prazo 
máximo permitido para o parcelamento. Assim, quem não se 
manifestar sobre a forma de pagamento terá a dívida auto-
maticamente parcelada pelo prazo máximo possível, ou seja, o 
número de meses calculado pela Petros como expectativa de 
vida do participante.

O parcelamento terá prestações fixas com valor mínimo de 
R$ 50 mensais e incluirá um valor que vai para um fundo de 
quitação por morte. O fundo funciona como um seguro, para 
garantir que não haja prejuízos para o plano nem para os par-
ticipantes que pagaram o PED-2015 sem interrupções.

• Exclusão dos incisos do artigo 48, que trata do 
compromisso dos patrocinadores em relação 
ao Fator de Reajuste Inicial (FAT) e ao Fator 
de Correção (FC), criados na década de 1980 
para reajustar os benefícios Petros em razão da 
hiperinflação.

• Exclusão do percentual de custeio administrativo 
previsto nos artigos 85 (PPSP-NR) e 86 (PPSP-R), 
conforme exigido pela Resolução 25 da 
Comissão Interministerial de Governança 
Corporativa e de Administração de Participações 
Societárias da União (CGPAR) de 2018. O objetivo do parcelamento é permitir 

que o participante escolha a melhor 
forma para fazer o pagamento, 

reduzindo o impacto deste custo 
sobre seu orçamento mensal
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Foram apenas dois meses entre a maior 
alta registrada na Bolsa de Valores em 
2020 e a mínima do ano. Entre 23 de 
janeiro e 23 de março, o Ibovespa  caiu 
quase 47%, atingindo pouco mais de 
65 mil pontos. Houve uma recuperação 
parcial nas semanas seguintes, com 
fortes oscilações, mas os resultados 
ainda estão bem distantes dos quase 
120 mil pontos de máxima registrados 
em janeiro. No último dia 12 de maio, 
o Ibovespa chegava a 77 mil pontos, 
uma queda de 35% em relação ao re-
corde de 2020. Vale lembrar que esse 
patamar é semelhante ao registrado 
na bolsa brasileira, em janeiro de 2017, 
quando a economia começava uma 
lenta recuperação depois da recessão 
de 2015/2016.

A crise atual foi detonada pela paralisa-
ção global da economia, em função das 
medidas de combate ao novo coronaví-

rus. E atingiu em cheio os portfólios dos 
grandes investidores institucionais, en-
tre eles os fundos de previdência com-
plementar fechada. “Poucas vezes vi um 
pânico tão intenso e uma queda em ve-
locidade tão rápida no mercado finan-
ceiro”, observa Alexandre Espírito Santo, 
economista da Órama Investimentos.

Espírito Santo observa que a crise atin-
ge a economia real e, por isso, se refle-
te na bolsa. “Vamos ter pequenas em-
presas fechando, e isso vai aumentar o 
desemprego, porque os pequenos ne-
gócios são os maiores empregadores 
do país”, lembra. O economista tam-
bém vê reflexos no mercado de renda 
fixa. “Há um viés de baixa nos juros, 
que pode levar o país a conviver com 
uma taxa real de juros (taxa desconta-
da a inflação) negativa pela primeira 
vez na história, afetando a rentabilida-
de dos títulos públicos”.

PANDEMIA PROVOCA 
IMPACTOS NOS FUNDOS DE PENSÃO

PREVIDÊNCIA EM FOCO

A turbulência interrompe o momento 
de recuperação dos planos da Petros, 
que obtiveram resultados bastante po-
sitivos em 2019, com rentabilidade de 
23,06% no PPSP-R, de 22,32% no PPSP-
-NR e de 14,63% no PP-2.

EXPECTATIVAS

A Fundação não divulgou números re-
lativos ao primeiro trimestre de 2020, 
mas informou à Revista da AMBEP que 
os resultados acumulados dos planos até 
março “refletem o movimento de queda 
causado pela crise global”. Em resposta 
enviada por e-mail, a Petros afirma, no 
entanto, que trabalha com um cenário 
de início de recuperação da economia 
no segundo semestre deste ano e, com 
mais força, em 2021. “Com isso, haverá 
melhora no desempenho dos ativos, que 
permitirá a valorização das reservas dos 
planos ao longo dos próximos 18 meses”. 

Paralisação da 
economia global 
atinge todo o setor 
de previdência 
complementar e 
gera novos desafios 
para gestores dos 
planos
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Espírito Santo, por sua vez, acredita que 
a recuperação será lenta. Mas vê possi-
bilidades de o Brasil se sair bem no ce-
nário pós-pandemia. “Haverá deman-
da por commodities como grãos, para 
alimentação, e minério de ferro, para 
infraestrutura, na fase de recuperação 
da economia global, e isso pode ajudar 
esses setores que são fortes na nossa 
economia”, explica.

Enquanto a pandemia continua e a re-
cuperação não vem, os gestores tentam 
proteger o patrimônio dos planos em 
um ambiente de alta volatilidade. A Pe-
tros explica que tem adotado uma pos-
tura cautelosa, reduzindo a alocação em 
ações e comprando títulos públicos de 
longo prazo, com rentabilidade atrelada 
à inflação, pois são papéis com perfil ali-
nhado ao passivo dos planos de benefí-
cio definido, como os PPSP. 

REAVALIAÇÃO

A Fundação acrescentou que as Políticas 
de Investimentos dos planos estão sendo 
revisitadas para avaliar a necessidade de 
ajustes: “As estratégias de investimentos 

Em relação ao impacto da crise nas finanças pessoais 
dos participantes, a Petros lembra que, nos primeiros 
dias de isolamento social em função da Covid-19, 
anunciou a possibilidade dos participantes suspen-
derem o pagamento das parcelas de empréstimo 
por três meses, de abril a junho. Com isso, entre os 
dias 26/3 e 5/4, período aberto para os participantes 
optarem pela suspensão, foram registradas 23.297 
solicitações, correspondentes a 35% da carteira de 
empréstimos da Fundação.

“Os empréstimos concedidos pela Petros desde 3/4 já 
estão adequados à nova regra do governo, que zerou 
a cobrança de IOF, cuja taxa total é de 3,38% sobre o 
valor concedido”, ressaltou a Fundação, destacando 
ainda que o empréstimo consignado oferecido pela 
Petros possui taxas mais baixas do que as cobradas 
pela maioria das instituições do mercado. “Os partici-
pantes do Plano Petros-2, um dos maiores da empre-
sa, pagam juro mensal de 0,59% mais o IPCA”.

NOVAS CONDIÇÕES NOS EMPRÉSTIMOS SIMPLES

da Petros seguirão com foco no longo 
prazo, avaliando os riscos envolvidos tan-
to sobre o ativo quanto sobre o descasa-
mento do passivo de cada plano”.

Mas, qual a probabilidade de a crise ge-
rar um novo déficit em 2020? A Petros 
avalia que é cedo para essa previsão. “O 
que podemos afirmar é que estamos 
trabalhando dia e noite para proteger 
a carteira e, também, ajustando para 
prepará-la para uma retomada, apro-
veitando as oportunidades e buscando 
rentabilizar os ativos, perseguindo a 
meta atuarial”, respondeu a Fundação.  
A entidade destaca que a Petros possui 
ações sólidas de empresas importantes 
e consolidadas, com robustez necessária 
para enfrentar momentos de turbulên-
cia na economia e se recuperar de crises. 

Em caso de déficit, no entanto, a Petros 
observa que o equacionamento é uma 
determinação legal, conforme previsto 
na legislação do setor de previdência 
complementar. Essa condição, infeliz-
mente, descarta a possibilidade de sus-
pensão de contribuições adicionais, ou 
de que um déficit causado pela pande-

mia em 2020 não tenha de ser equacio-
nado mais adiante. 

LIQUIDEZ

Apesar da turbulência, a Petros destaca 
que não há risco de liquidez no curto 
prazo e que tem recursos suficientes 
para honrar seus compromissos e a mis-
são de pagar em dia os benefícios dos 
participantes. “Trabalhamos com uma 
margem de segurança grande e não há 
qualquer problema de liquidez, inde-
pendentemente do cenário econômico 
e financeiro adverso”, destacou a Fun-
dação. “Além disso, o grau de liquidez 
é monitorado a todo momento pelas 
equipes técnicas, de modo a garantir a 
capacidade financeira dos planos.”

Em um ambiente de juros baixos e eco-
nomia desacelerada, no entanto, Espí-
rito Santo vê um grande desafio para 
os gestores de fundos de pensão. “Vai 
ser preciso haver exposição a risco para 
atingir as metas atuarias no longo pra-
zo”, avalia o economista. “E isso vai exigir 
cada vez mais capacitação por parte dos 
administradores dos fundos”, conclui.
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OPINIÃO

A pandemia da Covid-19 colocou milhões 
de pessoas em quarentena, não apenas 
no Brasil, mas na maioria dos países. Tra-
ta-se de um esforço para conter a doen-
ça, mas que também tem forte impacto 
na economia, provocando um efeito do-
minó, que começa nas empresas e pode 
atingir as finanças familiares. Por isso mes-
mo, é importante preservar, também, a 
saúde financeira na quarentena.

Em primeiro lugar, devemos ter em men-
te que não se sabe exatamente quando a 
crise vai acabar e quanto tempo ela pode 
durar. Nesse ambiente de incertezas, o 
controle de receitas e despesas é ainda 
mais essencial. Se, por um lado, você pro-
vavelmente reduziu despesas de transpor-
te, alimentação fora de casa e lazer, entre 
outras, também é preciso ficar atento a 
qualquer redução no rendimento: horas 
extras que você deixa de receber, um pe-
queno negócio que você tem de paralisar; 
o emprego que o cônjuge pode perder. Se 
o resultado dessa conta de receita e des-
pesa ficou negativo, ou mais apertado, é 
hora de examinar seu orçamento e cortar 
gastos desnecessários.

Dicas de saúde 
financeira e coisas que 

podemos aprender 
com as estratégias dos 

fundos de pensão
Carlos Vasconcellos*

Fique atento. Mensalidades de clubes 
ou academias que você não poderá usar 
durante a quarentena, serviços e assina-
turas dispensáveis, revisão nos pacotes 
de telefonia, dados e TV por assinatura, 
e até assinaturas de aplicativos de celu-
lar, são algumas possibilidades de corte.

Mudanças de hábito também podem 
ajudar. Cozinhar mais em casa, em vez 
de pedir comida no delivery, pode ser 
mais saudável e sair mais barato. Dê 
prioridade ao consumo de alimentos 
que deterioram mais rápido, para evitar 
desperdícios. Se for estocar, prefira os 
produtos que não estragam facilmente, 
como grãos, por exemplo. 

Também é importante evitar ao máximo 
o endividamento, especialmente em 
modalidades com juros altos, como o 
rotativo do cartão de crédito e o cheque 
especial. Agora, se você já estiver endi-
vidado, renegocie. Tente pegar um em-
préstimo com taxa mais baixa, se possí-
vel com parcelas menores, para quitar a 
dívida mais cara.

Se você tiver dinheiro investido, ou 
alguma sobra no orçamento para in-
vestir, tenha cuidado. O cenário se 
encontra muito instável no mercado,  
especialmente em investimentos de 
renda variável, como ações ou fundos 
de ações - o que, no curto prazo, vem 
causando dores de cabeça até mesmo 
nos experientes gestores de fundos de 
pensão, como os da Petros. 

RISCO X OPORTUNIDADE

Na verdade, a queda na bolsa até po-
deria ser uma boa oportunidade para 
comprar ações. Mas a verdade é que o 
risco ainda é muito grande, com fortes 
altos e baixos, e apesar da recuperação 
parcial que tivemos desde março, o ter-
reno continua instável demais.

Por outro lado, se você já possui recur-
sos investidos em renda variável, e não 
precisa deles imediatamente, o melhor 
é permanecer na mesma posição. Afi-
nal, se sair agora, você corre o risco de 
realizar o prejuízo e perder o momento 
da recuperação, quando a crise passar. 
Por sinal, essa estratégia de segurar po-
sições e não vender os ativos na baixa 
tem sido utilizada por vários fundos de 
pensão para preservar o valor de seus 
patrimônios no longo prazo.

Para fugir da incerteza, portanto, uma al-
ternativa nesse cenário são os investimen-
tos de menor risco, como fundos de renda 
fixa, CDBs de grandes bancos ou títulos 
públicos por meio do Tesouro Direto. Ten-
te buscar opções que tenham liquidez, ou 
seja, que possam ser resgatadas rapida-
mente, em caso de necessidade.

Por último, fique em casa, lave bem as 
mãos e use máscara se precisar sair às 
ruas. Afinal, a economia e as finanças 
são pilares para sustentar nossas vidas. 
Mas não valerão nada, se não houver 
vida para sustentar.

FINANÇAS 
EM QUARENTENA

*Carlos Vasconcellos é jornalista especializado em economia e previdência, e colaborador do Valor Econômico
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PANDEMIA: PETROS 
APOSTA NO 
ATENDIMENTO 
DIGITAL

Em virtude do 
novo coronavírus, 

a Petros implantou 
uma série de 

mudanças 
para continuar 

atendendo seus 
participantes.

O atendimento presencial da Petros, 
por exemplo, precisou ser suspenso, 
mas isso não significa que os partici-
pantes estão sem opções para entrar 
em contato com a Fundação e saber 
das novidades. Os canais digitais da 
Petros, como o portal e o aplicativo 
(app), estão disponíveis para quem 
quiser tirar dúvidas ou fazer autoa-
tendimento.

Para acessar a Área do Participante, 
tanto no portal quanto no app, é pre-
ciso usar a matrícula Petros e a senha.

• Clique em ‘Esqueci a 
matrícula’. 

• Em seguida, informe CPF 
e data de nascimento. 
Seu número de matrícula 
aparecerá e, com esse número 
em mãos, você consegue criar 
ou recuperar sua senha. 

• Clique em ‘esqueci ou não 
tenho senha’. 

• Informe matrícula, CPF e data 
de nascimento. Uma senha 
provisória será enviada para 
seu e-mail cadastrado na 
Fundação.

Pelos canais digitais, é possível acessar o 
contracheque, o informe para Imposto de 
Renda, empréstimo, saldo e atualização 
cadastral. Em caso de dúvidas, acesse o 
chat on-line pelo portal ou aplicativo ou 
envie sua mensagem para o ‘Fale conosco’. 

Para ajudar os participantes a utilizarem 
os canais digitais, a Petros criou uma car-
tilha que detalha como usar o autoaten-
dimento pelo portal e pelo aplicativo. Na 
cartilha, que está disponível no portal, o 
participante encontra orientações que 
vão desde a recuperação da matrícula e 
da senha até como fazer solicitação de 
empréstimo. Além de detalhar onde e 
como o serviço deve ser acessado, a carti-
lha traz a imagem das telas do autoaten-
dimento do Portal Petros.

Mas, se você tiver 70 anos ou mais ou 
não tem acesso aos canais digitais, pode 
entrar em contato com a Central de Re-
lacionamento (0800 025 35 45 ou 21 
3529-5550, para ligações de celular), que 
está atendendo, de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 20h.

CASO VOCÊ TENHA 
ESQUECIDO, É FÁCIL 
RECUPERÁ-LAS.

PETROS EM PAUTA
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PETROS EM PAUTA

Em 30 de abril, a Petros publicou seu Relatório Anual 
de 2019. Este ano, o documento ganhou um hotsite, 
que permite melhor acesso às informações. No rela-
tório, o participante pode encontrar os resultados da 
Petros e dos planos de benefícios, um resumo das de-
liberações dos órgãos estatutários, as principais medi-
das adotadas pela gestão e todos os documentos que 
compõem a publicação, além de outras informações do 
exercício passado.

Para conferir o Relatório Anual de 2019 da Petros, 
acesse relatorioanual2019.petros.com.br.

ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE 
DEPENDENTES PODE SER FEITA  
PELO PORTAL PETROS

Ainda em função da pandemia, para evitar a propagação da 
doença, a Petros criou um e-mail para receber pedidos de 
concessão de benefícios e o Termo de Opção, documento em 
que o participante ativo que é desligado da empresa precisa 
definir se seguirá no plano e em qual condição. Com isso, a 
Fundação evita que seus participantes se desloquem até uma 
agência dos Correios.

Os pedidos de concessão de benefícios devem ser enviados 
para o e-mail benefícios@petros.com.br com o formulário cor-
respondente – pensão, auxílio-doença ou pecúlio, por exem-
plo. Para os participantes, os formulários estão disponíveis no 
Portal Petros, na Área do Participante, em ‘Autoatendimento’. 
Já os beneficiários devem usar os formulários disponíveis no 
Portal Petros, na área pública, em ‘Serviços’ /‘Benefícios’ /‘Para 
beneficiários’. O formulário deve ser preenchido, datado e as-
sinado. É preciso ficar atento ainda para o envio de outros do-
cumentos exigidos no processo. 

No caso de desligamento da empresa, o participante receberá 
da Petros o ‘Termo de opção por instituto’ por e-mail. O docu-
mento apresenta as quatro alternativas – autopatrocínio, be-
nefício proporcional diferido (BPD), resgate e portabilidade –, 
além dos valores correspondentes à cada opção. O Termo de 
Opção precisa ser preenchido, datado e assinado pelo partici-
pante, e enviado à Petros pelo e-mail benefícios@petros.com.br 
dentro do prazo estabelecido no documento.

Em caso de dúvidas, acesse o chat on-line pelo portal ou apli-
cativo ou envie mensagem para o ‘Fale conosco’.

PARA FAZER AS ATUALIZAÇÕES:
 
• Acesse a Área do Participante no portal Petros.
 
• Em seguida, no item ‘Autoatendimento’,
 clique em ‘Cadastro’.

• Depois, clique em ‘Vinculados e designados’. 

Lá, você poderá atualizar, editar ou excluir vinculados e desig-
nados. É possível atualizar, ainda, os percentuais de cada um 
dos designados para os benefícios de pensão e de pecúlio. A 
documentação deve ser escaneada ou fotografada – desde 
que a imagem tenha boa qualidade – e anexada no formato 
JPEG, PDF ou TIFF.

E atenção: caso o cadastro esteja incompleto, aparecerá uma 
mensagem de erro, indicando o que falta. Ao fim do cadastro, 
aparecerá mensagem de que a solicitação foi concluída. O par-
ticipante poderá acompanhar o andamento na Área do Parti-
cipante, clicando em ‘Cadastro’ e depois em ‘Meus pedidos’. 
Após análise, a Petros enviará e-mail informando se a solicita-
ção de alteração nos dados foi aceita ou não.

A partir de agora, as informações de dependentes e vinculados 
de participantes da Petros, ativos e passivos, podem ser modifi-
cadas diretamente no portal. Os participantes poderão alterar, 
incluir ou excluir informações e anexar documentos. A inicia-
tiva agiliza a atualização de dados e acaba com a necessidade 
de enviar documentações pelos Correios. 

RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS 
POR E-MAIL

RELATÓRIO 
ANUAL 2019 
É PUBLICADO 
EM HOTSITE
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Após ter divulgado o fim do convênio 
com a Petros, o órgão de seguridade so-
cial, em função do momento especial de 
pandemia da Covid-19, decidiu prorrogar 
o convênio para pagamento de seus se-
gurados pela Petros, que terminaria em 
junho. Os benefícios continuarão sendo 
pagos pelo convênio até que suas agên-
cias retomem o atendimento presencial. 

Assim que foi notificada da prorrogação 
do convênio com o INSS, a Petros informou 
às patrocinadoras. A BR Distribuidora já co-
municou que manterá, no dia 10 de cada 
mês, o adiantamento de 40% dos benefí-
cios Petros e INSS e, no dia 25, os 60% res-
tantes do INSS a seus ex-empregados que 
integram o PPSP-R e o PPSP-NR.

O convênio da Petros com a Petrobras, 
que garante o repasse dos recursos ne-
cessários para a realização dos adianta-
mentos (40% dos benefícios da Petros 
e do INSS no dia 10 e 60% do INSS no 

IOF: ISENÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS PETROS ATÉ JULHO

Para reduzir o impacto financeiro 
causado pela pandemia, o governo 
isentou, por 90 dias, a cobrança do 
Imposto sobre Operações Financei-
ras (IOF) na concessão de crédito. 
A Petros, alinhada ao decreto, está 
isentando os participantes que soli-
citarem novo empréstimo até o dia 
3 de julho de pagarem o imposto. 
Quando o IOF é cobrado, a taxa total, 
de 3,38%, é descontada do valor con-
cedido pela Petros e integralmente 
repassada ao governo. Com a isenção 
temporária, a cobrança não incidirá 
mais sobre o valor do empréstimo.

Dependendo da margem consig-
nável, o empréstimo da Petros, que 
oferece uma das melhores condi-
ções do mercado, pode chegar a 
R$ 164 mil, com parcelamento de 
pagamento em até 10 anos. Para 
saber mais ou contratar um emprés-
timo, acesse o Portal Petros.

ISENÇÃO
90 DIAS
JULHO
2020

3 DE 
JUNHO
DATA-  
LIMITE

VALOR
MÁXIMO

R$  
164 MIL

INSS: PRORROGADO CONVÊNIO COM A PETROS

dia 25), possui a mesma vigência do 
convênio da Fundação com o INSS. 
Assim, os pagamentos serão mantidos 
normalmente enquanto o convênio es-
tiver valendo.

DIA 10

40%
Benefícios Petros e INSS

DIA 25

40%
INSS (restante)
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VIVA BEM

Uma vida equilibrada 
acontece quando 

corpo e mente 
estão em sintonia. 

Mas, em tempos de 
quarentena, o que 

podemos fazer
para tentar manter 

esse equilíbrio? 

Em primeiro lugar, é preciso preservar 
uma alimentação balanceada, beber bas-
tante água e ter um sono de qualidade.

A prática de exercícios físicos também 
é essencial para movimentar o corpo e 
mantê-lo saudável. Com as academias 
fechadas e a proibição de se utilizar os 
espaços públicos para caminhadas e ou-
tros esportes, as pessoas acabam fican-
do, naturalmente, mais ociosas. 

Mas, saiba que é possível manter uma 
rotina de exercícios em casa e sem equi-
pamentos. A rotina deve sempre come-
çar com exercícios de alongamento para 
depois iniciar as atividades de fortaleci-
mento. Tudo moldado pelas restrições 

do lar, mas que não são, de forma algu-
ma, impedimentos para se exercitar.

“É possível fazer atividades fáceis, como 
alongamentos e caminhadas. Além dis-
so, é possível agachar e levantar da cama 
ou do sofá, subir escadas, se equilibrar 
em pé numa perna só e até fazer uma 
coordenação de movimentos, utilizando 
a dança de forma lúdica”, explica Cadu 
Soares, profissional de Educação Física 
que ministra aulas on-line e presenciais 
para jovens e idosos, no Rio de Janeiro. 

Ele ressalta, entretanto, que é impor-
tante ter a orientação de profissional 
especializado para elaborar os treinos 
em casa e evitar possíveis lesões. “Mes-
mo em isolamento, é importante man-
termos o corpo em movimento. Os be-
nefícios são os mesmos dos exercícios 
realizados ao ar livre ou em academia, 
como diminuição da taxa de gordura e 
de colesterol. Com o corpo ativo, é pos-
sível manter o peso e evitar outras situ-

SAÚDE FÍSICA E MENTAL 
EM TEMPOS DE 
ISOLAMENTO SOCIAL

ações, como indisposição física, estresse 
e mau humor”, afirma.

Uma alternativa neste momento de iso-
lamento é usar a internet para buscar 
dicas de exercícios físicos criativos e 
de fácil execução, como os aplicativos 
Selfit e Nike Training Club, e os sites:
w w w. e x e r c i c i o e m c a s a . c o m . b r  e 
www.queimadiaria.com. 

"Mesmo em isolamento, 
é importante mantermos 

o corpo em movimento. 
Os benefícios são os 

mesmos dos exercícios 
realizados ao ar livre ou 

em academia"
Cadu Soares
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Outra questão muito importante em tempos de reclusão é 
a necessidade de cuidar da saúde mental. Algumas práticas 
cognitivas, como leitura, palavras-cruzadas e Sudoku são ati-
vidades que funcionam como uma espécie de musculação ce-
rebral, aumentam os níveis de concentração e nos aproximam 
da nossa consciência.  

Além disso, há outras duas práticas holísticas bem conhecidas e 
possíveis de serem executadas em casa para auxiliar no relaxa-
mento do corpo e da mente: a Yoga e a meditação. Segundo Tel-
mo Vilela, professor de medicina chinesa e educador físico, am-
bas as técnicas, oriundas do Oriente, têm algumas semelhanças 
entre si, como liberação hormonal, controle da mente e um con-
tato maior com nós mesmos. Mas, apesar dessas características 
em comum, as duas atividades, na prática, são bem diferentes.

Telmo conta que um dos tipos de Yoga mais conhecidos é a 
Hata Yoga, mais fácil e parecida com uma aula de alongamento. 
“As semelhanças com o alongamento são basicamente relacio-
nadas às posturas físicas. Quando entram as mentalizações e 
as respirações, a Yoga assume seu protagonismo. Em época de 
isolamento social, a Yoga pode ajudar, inclusive, a combater o 
estresse e a depressão”, destaca o professor e educador.

Outra técnica que ganha cada vez mais adeptos é a meditação, 
que estimula o desenvolvimento de habilidades como a con-
centração e o relaxamento, além de trazer o foco para o presen-
te. “A meditação ajuda a nos afastarmos dos padrões mentais 
que nos aprisionam e escravizam há muitos anos. A prática pro-
porciona um mergulho em direção a nós mesmos e nos conecta 
com o Divino, trazendo paz e tranquilidade”, ressalta.

PRATIQUE MEDITAÇÃO!

Confira nossas dicas e conecte-se com seu interior:

• Escolha o tipo de meditação que combina mais com você.

• Abandone a ansiedade e as grandes expectativas com 
relação aos resultados da meditação. Não tenha pressa 
nem fique contando os dias para que grandes mudanças 
aconteçam na sua vida. Entregue-se à prática. 

• Escolha um ambiente silencioso na sua casa para ser o seu 
‘cantinho da meditação’. Jamais medite com TV ligada, 
barulhos ou na companhia de outras pessoas. Se preferir, 
coloque, no máximo, uma música de relaxamento.

• Sente-se sempre num local confortável. Pode ser na beira da 
cama, numa cadeira ou no chão usando um colchonete.

 
• Mantenha um leve sorriso durante a prática da meditação. 

O sorriso relaxa a mente e aumenta a sensação de paz.

PRÁTICAS HOLÍSTICAS CONTRIBUEM
PARA O EQUILÍBRIO MENTAL

"Em época de isolamento social, 
a Yoga pode ajudar, inclusive, a 

combater o estresse e a depressão"
Telmo Vilela

USE A CRIATIVIDADE PARA TREINAR

• Agachamentos: sente-se e levante-se de uma cadeira ou 
encostado na parede.

• Membros superiores: faça flexões de braço com apoio
 das mãos e pés.

• Panturrilhas: podem ser feitos nos degraus da escada.

• Aeróbica: polichinelos, pular corda, caminhada nos
 corredores do prédio ou de casa, corrida estática ou subir e 

descer escadas. 

• Idosos, gestantes e crianças: a recomendação são exercícios 
de baixo impacto, como elevação lateral e frontal dos braços, 
bicicleta imaginária e elevação das pontas dos pés. 
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DIVIRTA-SE

REINVENTANDO 
O LAZER 
EM CASA

TURISTAS NO BRASIL

Quem disse que não é possível 
desfrutar momentos de 
lazer mesmo em tempos de 
isolamento social?  As opções 
são inúmeras e vão desde leitura 
a shows musicais e espetáculos 
de teatro. Confira nossas dicas!

MÚSICA 
Lives com artistas
no YouTube
Para entreter seus fãs e ainda ajudar 
quem precisa, diversos cantores e gru-
pos musicais brasileiros têm feito shows 
ao vivo e em casa. O objetivo maior 
das apresentações é arrecadar, em sua 
maioria, doações de alimentos e produ-
tos de higiene para comunidades caren-
tes e hospitais. A programação das lives 
é sempre divulgada nas redes sociais do 
seu artista ou grupo favorito.

TEATRO
Peças no YouTube
De comédias a musicais, há 
apresentações para todos os gostos. 
Veja algumas opções:

Cócegas:
https://youtu.be/quOXly8fSG8 
Hiperativo:
https://youtu.be/UQh3D29SURw
A Bela e a Fera:
https://youtu.be/Xa6pxvlMeAY
O Fantasma da Ópera:
https://youtu.be/rZB6r0VTgeg
O Mágico de Oz:
https://youtu.be/QFfFv6StVRM

LIVRO
E-books gratuitos
na Amazon

O site amazon.com.br liberou uma série 
de livros para download gratuito. Entre 
os títulos disponíveis, estão Dom Cas-
murro, Hamlet e Anne of Green Gables 
(que inspirou a série Anne with an E).

Quatro turistas visitarão o Brasil pela primeira vez. Descubra quanto tempo 
cada um ficará no país e qual estado cada um vai conhecer.

1. O turista que vai para o Amazonas ficará 5 dias a mais que o italiano.
2. O turista que viajará para São Paulo ficará 5 dias a mais que o
 turista que visitará o Amazonas.
3. O italiano vai para o Rio de Janeiro.
4. O francês ficará mais tempo no Brasil do que o turista que
 vai para o Amazonas.
5. O francês ficará menos tempo no Brasil do que o americano.

DESAFIO LÓGICO

Resposta:

• Americano - Bahia - 30 dias • Francês - São Paulo - 25 dias • Japonês - Amazonas - 20 dias • Italiano - Rio de Janeiro - 15 dias

Nacionalidade
Estado Duração (dias)

Amazonas Bahia Rio de Janeiro São Paulo 15 20 25 30
Americano

Francês
Italiano
Japonês
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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, 1.908 - conjunto 903
Centro - Porto Alegre

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

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

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

REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

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

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

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

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

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

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

POSTOS 

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

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

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

POSTOS

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

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

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

ESCRITÓRIOS

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

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

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

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

NÚCLEO

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

SEGUROS
AMBEP TurSeguros 
Tel.: (21) 2113-1000
Central: 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.


