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UM COMPILADO
DE INFORMAÇÕES 
PARA VOCÊ
A AMS está mudando. Em abril, a Petrobras aprovou um 
novo modelo de gestão para o plano de saúde. A partir de 
agora, a AMS será administrada por uma associação civil 
sem fins lucrativos. Ainda não sabemos os impactos que 
essa decisão terá para os beneficiários, apesar de a Petrobras 
garantir que nada mudará. Saiba mais sobre o assunto na 
matéria de capa desta edição.

A Revista da AMBEP divulga ainda informações importantes 
sobre a Petros e a Petrobras, como a recuperação de parte 
do valor desviado pelo esquema de corrupção investigado 
pela Operação Lava-Jato. 

Em Por dentro da AMBEP, ganhamos o direito de ingres-
sar como assistente litisconsorcial na Ação Civil Pública da  
Fenaspe. Nessa mesma seção, você vai conferir também o 
balanço financeiro da Associação em 2019.

As decisões judiciais sobre o PED-2015, a série Petros 
Responde e a manutenção da suspensão do pagamento 
dos empréstimos são temas desta edição. Leia mais em 
Petros em Pauta. 

Já em Petrobras em pauta, você vai saber tudo sobre a 
reestruturação organizacional da empresa, que passa por 
um grande processo da mudança. E atenção: a renovação 
do Pós-Vida e a inclusão de novos beneficiários já vai come-
çar. Confira em Pra Você. 

A chegada do inverno nos deixa mais suscetíveis a desen-
volvermos doenças respiratórias, principalmente nessa 
época de pandemia da Covid-19. Para manter a imunidade 
em alta e evitar essas síndromes respiratórias, preparamos 
uma matéria especial para a seção Viva Bem. Para fechar a 
edição, Divirta-se com nossas dicas e passatempo.

A Diretoria
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PETROS EM PAUTA

Desse valor, R$ 35,3 milhões foram destina-
dos à Petrobras, R$ 11,7 milhões à Petros e 
R$ 28,4 milhões à Caixa Econômica Federal.

Os montantes – que estavam até então 
depositados em uma conta judicial –  
fazem parte das repatriações obtidas por 
20 acordos de delação premiada firma-
dos com o Ministério Público Federal. 

Desses R$ 75,4 milhões devolvidos aos 
cofres das instituições, R$ 28 milhões 
são originados de um único acordo de 
colaboração, firmado com o empresário 
Frank Geyer Abubakir, ex-presidente da 
petroquímica Unipar, por envolvimento 
no esquema de corrupção em detrimen-
to da Petrobras.

Outra parcela do total devolvido às em-
presas vem do acordo de colaboração 
com o empresário Mariano Marcondes 
Ferraz, ex-executivo do grupo Trafigura, 

OPERAÇÃO LAVA-JATO
DEVOLVE R$ 75,4 MILHÕES 
À PETROS, À PETROBRAS
E À CAIXA ECONÔMICA

ENTENDA A DIFERENÇA

Acordo de colaboração premiada: mais conhecido como delação premiada, o 
acordo consiste em uma troca entre delator e autoridades, em que o Estado ofe-
rece benefícios, como redução ou extinção da pena, ao indivíduo que confessar 
ou prestar informações úteis sobre a prática de um crime com a participação de 
outras pessoas. A delação premiada é firmada pelo Poder Judiciário em parceria 
com o Ministério Público. 

Acordo de leniência: esse tipo de acordo é realizado entre um infrator confesso 
e uma estatal, no qual a empresa recebe a colaboração do réu em troca da sua-
vização ou extinção da pena. Este acordo é feito por órgãos administrativos do 
Poder Executivo.

Para atender
a um pedido da
Lava-Jato, a 13ª Vara 
da Justiça Federal de 
Curitiba determinou a 
transferência de
R$ 75,4 milhões aos 
cofres de empresas 
que sofreram com o 
esquema de corrupção 
investigado pela 
Operação.

que prevê a restituição de R$ 50 milhões 
a título de reparação e multa.

VALORES DEVOLVIDOS 
ÀS EMPRESAS

Com essa decisão, que foi assinada pela 
juíza Gabriela Hardt, os valores recupera-
dos pela Lava-Jato e devolvidos às empre-
sas afetadas pelo esquema de corrupção 
chega próximo a R$ 400 milhões apenas 
em 2020. Ao todo, a Operação Lava-Jato, 
que visa reaver o dinheiro desviado pela 
corrupção para a sociedade, já devolveu 
às empresas mais de R$ 900 milhões.

Somando todos os valores oriundos de 
acordos de leniência e renúncias volun-
tárias de réus ou condenados, realizados 
desde 2014, o valor destinado às institui-
ções chega a R$ 4,3 bilhões. As devolu-
ções são fruto de 204 acordos de colabo-
ração e 14 acordos de leniência.

As devoluções 
são fruto de 
204 acordos de 
colaboração e
14 acordos de 
leniência.
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POR DENTRO DA AMBEP

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019  (EM R$)

ATIVO 2019 2018

CIRCULANTE 14.173.492,26 11.861.127,09

Disponibilidade         13.602.419,77 11.389.095,50

Caixas 3.982,01 4.852,79

Bancos c/ Movimento 10.926,79 25.777,85

Títulos de Liquidez Imediata 13.587.510,97 11.358.464,86

Créditos 470.908,85 296.369,92

Mensalidades de Associados a Receber           58.438,82 71.605,54

Adiantamento de Férias a Empregados 52.913,64 61.871,68

Débito de Terceiros 7.322,66 7.322,95

Salário Maternidade a Recuperar 0,00 1.193,30

AMBEPTurSeguros S/A (ND e Divid. a Receber) 101.268,43 154.376,45

Mútuo AMBEPTurSeguros S/A 250.965,30 0,00

Estoque de Mercadorias  11.079,27 0,00 

Mercadorias para Revenda (Cantina do Cedis) 11.079,27 0,00 

Despesas Antecipadas 89.084,37 175.661,67

Prêmios de Seguros 3.039,87 0,00

Despesas Antecipadas 86.044,50 175.661,67

NÃO CIRCULANTE 44.069.219,04 38.356.456,95 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 26.696.673,12 20.563.226,08 

Títulos e Valores Mobiliários 26.669.659,74 20.541.005,38

Conta Caução 27.013,38 22.220,70

INVESTIMENTO/IMOBILIZADO 17.372.545,92 17.793.230,87

Investimentos e Título 400.001,00 400.001,00

Imobilizados 22.619.980,25 22.515.531,01

(-)Depreciação/Amortização Acumulada -5.647.435,33 -5.122.301,14

TOTAL DO ATIVO 58.242.711,30 50.217.584,04

BALANÇO DA AMBEP 2019
Confira os números de 2019 em comparação aos resultados do Exercício de 2018. 
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019  (EM R$)

PASSIVO 2019 2018

PASSIVO CIRCULANTE 1.085.586,02 1.345.796,49

Obrigações 387.581,91 611.902,04

Fornecedores 387.581,91 611.902,04

Débitos Fiscais 49.350,33 37.872,90

Impostos Federais a Recolher 45.554,19 35.082,16

ISS a Recolher 3.796,14 2.790,74

Débitos Trabalhistas/Previdenciário/Outros 648.653,78 696.021,55

INSS a Recolher 130.211,33 112.011,23

FGTS a Recolher 38.687,08 33.931,02

PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher 6.278,96 5.516,41

Contribuição Sindical a Recolher 0,00 114,19

Débitos com Terceiros  0,00 74,81

Provisão para Férias/Encargos 473.476,41 544.373,89

PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO 57.157.125,28 48.871.787,55

Patrimônio Social  48.871.787,55 39.910.860,70

Ajustes de Exercícios Anteriores 534.931,28 -110.121,66

Superávit do Exercício 7.750.406,45 9.071.048,51

TOTAL DO PASSIVO 58.242.711,30 50.217.584,04

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2019/2018 (EM R$) 

RECEITAS EM 2019 2018

RECEITAS 29.071.279,45 28.175.714,48

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES 26.662.018,31 26.231.720,63

Receitas de Contribuições  26.662.018,31 26.231.720,63

RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA 1.643.795,94 1.210.515,20

Receitas Financeiras 2.439.577,64 1.650.366,39

Descontos Obtidos 0,00 2,50

(-) IR S/Aplicação Financeira -795.781,70 -439.853,69

Receitas Operacionais e não Operacionais 765.465,20 733.478,65

Receitas de Eventos/Eventuais/Taxas 591.878,96 536.509,05

Dividendos Ambeptur Seguros S/A 100.000,00 150.000,00

Vendas do Ativo Imobilizado 30.050,00 500,00

Rec.Culturais/Alugueis/Dormitórios 23.646,89 25.897,70

Venda Bruta(Cantina) 19.889,35 20.571,90

DESPESAS  21.320.873,00 19.104.665,97

Administrativa e Gerais 15.826.361,22 14.151.282,36

Patrimoniais 809.349,71 713.669,16

Financeiras 33.666,13 32.175,95

Eventuais 90.501,31 63.013,00

Sociais/Benefício 4.560.994,63 4.144.525,50

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 7.750.406,45 9.071.048,51
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POR DENTRO DA AMBEP

AMBEP INGRESSA NA 
AÇÃO DA FENASPE
EM LITISCONSÓRCIO

Mais uma vez,
a AMBEP reafirma 
seu compromisso 
com o interesse 
de todos os seus 
associados.

Depois de dois anos de busca na Justiça, 
a Associação finalmente ganhou o direi-
to de ingressar como assistente litiscon-
sorcial na Ação Civil Pública da Fenaspe, 
que questiona o PED e a cobrança das 
contribuições extraordinárias. 

O objetivo do litisconsórcio era estender 
aos associados da AMBEP, moradores 
da cidade do Rio de Janeiro, o mesmo 
benefício, conseguido por liminar, dos 
participantes do processo da Fenaspe: 
pagarem apenas 50% da parcela do 
equacionamento. No entanto, o pedido 
da AMBEP, enviado em julho de 2018 foi 
indeferido pelo juízo de origem, a 11ª 
Vara Cível do Rio de Janeiro.

O objetivo do 
litisconsórcio 
era estender aos 
associados da AMBEP, 
moradores da cidade 
do Rio de Janeiro, 
o mesmo benefício 
dos participantes do 
processo da Fenaspe

“A juíza não aceitou o ingresso da 
AMBEP no litisconsórcio alegando que 
somos uma entidade de nível nacional 
e, por isso, haveria uma enorme quan-
tidade de participantes beneficiados na 
ação. Mas a Fenaspe também é uma ins-
tituição de nível nacional e foi justamen-
te nesse ponto que a Associação funda-
mentou suas razões em seu Agravo de 
Instrumento”, conta Alfredo Salles, con-
sultor jurídico da AMBEP. 

Em setembro de 2018, a AMBEP inter-
pôs o Agravo de Instrumento contra 
esta decisão do juízo de origem. Em 
outubro daquele mesmo ano, o Rela-
tor da 13ª Câmara Cível da Comarca da 
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Capital do Rio de Janeiro, deferiu liminar 
no Agravo de Instrumento interposto 
pela Fenaspe, concedendo, a nível na-
cional, a redução em 50% do pagamen-
to do equacionamento da Petros. 

Em virtude dessa decisão, a AMBEP enca-
minhou petição ao Relator dos recursos 
ativos na 13ª Câmara Cível sobre esta 
matéria. O Agravo da AMBEP estava sus-
penso desde fevereiro de 2019 em razão 
do julgamento de outros agravos pen-
dentes, aguardando o resultado do jul-
gamento do Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas (IRDR), sob a mes-
ma Relatoria, envolvendo as várias ações 
distribuídas sobre pagamento da taxa de 
equacionamento do déficit da Petros.

MAS POR QUE O 
LITISCONSÓRCIO FOI 
ACEITO APENAS AGORA?

Segundo Alfredo, o Tribunal de Justiça 
do estado do Rio de Janeiro sobrestou o 
andamento de todos os processos que 
têm por objeto o pagamento do equa-
cionamento do déficit da Petros por 
conta de um incidente de resolução de 
demandas repetitivas (IRDR). “Na verda-
de, o IRDR consiste em vários processos 
com o mesmo tema aguardando julga-
mento para definir a jurisprudência que 
será adotada pelo Tribunal do Rio de 
Janeiro sobre esta matéria. Como o Re-
lator de todos os agravos nesta 13ª Câ-
mara será o mesmo do Incidente IRDR, 
este decidiu sobrestar a tramitação de 

“A juíza não aceitou 
o ingresso da AMBEP 

no litisconsórcio 
alegando que somos 

uma entidade de 
nível nacional e, por 

isso, haveria uma 
enorme quantidade 

de participantes 
beneficiados na ação"

Alfredo Salles

E OS PRÓXIMOS PASSOS?

Alfredo destaca que somente após o julgamento do IRDR no estado do 
Rio de Janeiro será possível ter uma visão melhor do andamento do pro-
cesso. “O Tribunal, no julgamento do IRDR, poderá decidir que o parti-
cipante da Petros está pagando um preço muito elevado dentro de um 
ambiente jurídico perverso, que permitirá uma série de recursos até o 
transitado em julgado”. 

Se o pensamento for esse e o Tribunal for coerente, até considerando as 
várias perícias contábeis necessárias para se obter um resultado razoável 
sobre os responsáveis pelos déficits da Petros, os participantes poderiam 
retornar ao pagamento de 50% da taxa de equacionamento até a pro-
lação da sentença em todos os processos. “Nesse sentido, com o litiscon-
sórcio configurado na ação da Fenaspe, os associados da AMBEP também 
seriam beneficiados”, ressalta Alfredo. Caso o Tribunal confirme o paga-
mento integral da taxa de equacionamento que já está estabelecida, nada 
mudará para os participantes.

A AMBEP permanecerá acompanhando, por meio do Escritório Santoro 
Advogados, todos os andamentos processuais. No entanto, é importan-
te lembrar que o ingresso da AMBEP nesta figura processual de litis-
consórcio na ACP da Fenaspe na Comarca do Rio de Janeiro não tem 
qualquer conexão com a Ação Pública Civil da AMBEP que tramita na 
4ª Vara Federal de Brasília. 

todos os processos até o resultado do 
julgamento do IRDR, de modo que o 
Tribunal possa estabelecer uma juris-
prudência sobre esta matéria repetiti-
va. Ou seja, a decisão do Tribunal neste 
IRDR será utilizada como fundamento 
para a prolação das sentenças em to-
dos os processos tramitando no âmbito 
do estado do Rio de Janeiro em razão 
de ser o mesmo objeto”, explica. 

Em razão da demora para pautar o jul-
gamento deste IRDR, e sendo o pedido 
da AMBEP apenas para ingressar na 
ação da Fenaspe na figura processual 
de Litisconsórcio, o Santoro Advogados 
peticionou ao Relator para reafirmar 

que o ingresso da AMBEP na figura de 
litisconsórcio não tinha conexão com 
o julgamento do IRDR, podendo ser 
pautado o Agravo, de modo que o Tri-
bunal pudesse decidir se seria cabível 
ou não o ingresso da AMBEP no pro-
cesso da Fenaspe.

Vale ressaltar que esta decisão a ser defi-
nida pelo Tribunal do Rio de Janeiro, neste 
IRDR, vale apenas para os processos distri-
buídos no Rio de Janeiro, mas por certo a 
Petros utilizará esta decisão para influen-
ciar o julgamento dos processos em ou-
tros locais, podendo os Tribunais dos ou-
tros estados estabelecer jurisprudências 
específicas por meio do IRDR ou não. 
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PETROS EM PAUTA

A Petros conseguiu reverter, na Justiça do Rio de Janeiro, as 
decisões que haviam suspendido a cobrança retroativa de par-
celas não pagas do PED-2015 do PPSP-R e PPSP-NR para sete 
participantes, que estão movendo duas ações contra esse pa-
gamento. Tais decisões seguem respaldadas na decisão do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), de setembro de 2019. 

Em ambos os despachos, foi destacado o efeito da decisão do 
ministro João Otávio de Noronha, do STJ, que suspendeu as 
liminares que impediam os descontos, restabelecendo inte-
gralmente as contribuições extraordinárias para o PED-2015.

A AMBEP entende que faz parte de seu papel se posicionar 
com relação a este assunto. E, exatamente por isso, destaca 
que a cobrança do PED-2015 e das parcelas suspensas por li-
minares foram questões discutidas em conjunto com a Petros, 
o GT Paritário, patrocinadores e entidades representativas dos 
participantes e aposentados antes do fechamento do novo 
PED. A partir dos debates, foi criado um Termo de Compromis-
so assinado pelas partes envolvidas.

A Associação levou o tema para votação na Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada no dia 11 de novembro de 2019, que 
decidiu pela aprovação do Novo Plano de Equacionamento 
da Petros. A AMBEP concordou com o pagamento dos valores 
cobrados e não pagos pelos participantes e assistidos em fun-
ção da concessão de liminares, sendo esta uma das condições 
propostas para o ingresso do novo PED. Portanto, a cobrança 
que será iniciada pela Fundação tem como ponto de partida 
as cláusulas do Termo de Compromisso e não a suspensão das 
liminares pelo STJ.

Para divulgar informações importantes e esclarecer dúvi-
das dos participantes, a Fundação lançou, em maio, a série 
Petros Responde. O conteúdo – que é divulgado na área 
de Notícias do Portal Petros – tem o formato de live e reú-
ne diversos temas de interesse dos beneficiários. Na série, 
gestores da instituição explicam, de forma clara e didática, 
as principais dúvidas enviadas pelos participantes.

Dentre os temas já abordados, estão o ‘PED-2015’, o ‘Im-
pacto do coronavírus nos investimentos’ e ‘os tipos de ren-
da de aposentadoria disponíveis no Plano Petros-2 (PP-2)’.

PETROS RESPONDE:
SÉRIE DE LIVES
PARA PARTICIPANTES
DA FUNDAÇÃO

PED-2015: DECISÕES 
JUDICIAIS SOBRE
A COBRANÇA 
RETROATIVA
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Conforme regulamento de cada um dos planos, o chama-
do direito adquirido no PPSP-R e PPSP-NR está assegurado 
a todos os participantes que já recebem benefício da Petros 
e os que se aposentaram pelo INSS até 5 de maio de 2020. 
A data de referência está registrada na Carta de Concessão 
do Benefício da Previdência Social.

A Fundação explica que ter direito adquirido significa que 
não há mudanças em relação a cálculo do benefício, vincu-
lação ao INSS e reajuste do benefício. Participantes em BPO 
também têm direito adquirido, assim como os futuros pen-
sionistas de participantes com direito adquirido.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Petros pelo 
Fale Conosco ou pelo chat, no Portal Petros ou no Petros 
App. Também é possível entrar em contato pela Central de 
Relacionamento (0800 025 35 45 e 21 3529-5550, para 
ligações de celular), de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Devido a decisões judiciais sobre o PED-2015, um grupo de 
participantes recebeu de volta parte das contribuições ex-
traordinárias que haviam sido descontadas. 

A eventual diferença a título de correção monetária en-
tre os valores devolvidos à época e os valores cobrados 
no parcelamento do PED-2015 será creditada para esses 
participantes na folha de benefícios do mês de agosto. 
A correção monetária dos valores levará em consideração 
a atualização pela meta atuarial aplicada da data em que a 
devolução foi realizada até a efetivação deste pagamento.

O crédito destes valores será realizado de forma independen-
te do parcelamento do PED-2015. Por isso, o saldo demons-
trado no sistema de parcelamento não sofrerá alteração.

Em caso de dúvidas, envie um e-mail para a Petros, clicando 
em “Fale conosco”, no aplicativo ou no portal.

A Petros publicou recentemente que prorrogou por mais três meses (julho, 
agosto e setembro de 2020) a suspensão dos pagamentos de empréstimos de 
participantes e assistidos. 

Participantes do PPSP-R e do PPSP-NR que pagam equacionamento e optaram, 
no ano passado, pela suspensão temporária por seis meses e participantes que 
optaram pela suspensão devido à Covid-19 terão as cobranças automatica-
mente postergadas até setembro. Quem adquiriu o benefício neste mês de 
julho também terá as cobranças suspensas até o prazo citado.

Mas lembre-se: durante os três meses de suspensão, o participante terá os va-
lores referentes à taxa de administração do contrato e ao Fundo de Quitação 
por Morte descontado no contracheque.

PPSP-R E PPSP-NR:
ENTENDA A DATA PARA TER 
DIREITO ADQUIRIDO

PETROS PODERÁ PAGAR 
CORREÇÃO MONETÁRIA 
DAS CONTRIBUIÇÕES 
DEVOLVIDAS NO PED-2015

PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS
É SUSPENSO POR MAIS TRÊS MESES
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CAPA

A AMS Petrobras não será mais a mesma. 
No último dia 28 de abril, o Conselho de 
Administração da Petrobras virou uma 
página na história da Assistência Multi-
disciplinar de Saúde, e deu início a um 
novo capítulo em sua trajetória, ao apro-
var um novo modelo de gestão para o 
plano de saúde. Assim, a administração 
da AMS Petrobras passará para as mãos 
de uma associação civil sem fins lucrati-
vos, embora a entidade permaneça na 
modalidade de autogestão. 

Não se trata de uma privatização. A 
Petrobras manterá a coparticipação na 
AMS, embora deixe a administração 
direta do plano de saúde. Com a mu-
dança, a AMS promete mais segurança 
e mais transparência administrativa. O 
plano também projeta maior eficiência 
no controle de riscos e de custos. Se-
gundo a entidade, a redução de gastos 
poderá chegar a R$ 6,2 bilhões nos pró-
ximos anos, o que seria particularmente 
importante, uma vez que o custo de ad-
ministração por vida na AMS é duas ve-
zes maior do que o de outras empresas.
A entidade não atendeu o pedido de 
entrevista da Revista da AMBEP, mas 
afirma que o novo modelo de gestão 

CAPA

“A gestão transparente, 
com forte controle e 
organização, é o nosso 
foco para entregar os 
melhores resultados 
para beneficiários e para 
a rede credenciada"

Felipe Tokar Dubus

será mais eficiente, melhorando o aten-
dimento aos beneficiários. “A gestão 
transparente, com forte controle e orga-
nização, é o nosso foco para entregar os 
melhores resultados para beneficiários e 
para a rede credenciada”, ressaltou Feli-
pe Tokar Dubus, gerente-geral de Dese-
nho Organizacional da área de Recursos 
Humanos da Petrobras, em entrevista 
ao site da AMS. 

A AMS também destaca que não haverá 
alterações nos benefícios, coberturas ou 
abrangência do plano. A transição está em 
andamento e, de acordo com o plano, será 
desenvolvida gradualmente, com a partici-
pação de uma equipe multidisciplinar.

PARTICIPAÇÃO
DOS BENEFICIÁRIOS

Por enquanto, o organograma da 
nova associação que vai administrar 
a AMS ainda não está definido. Sabe-
-se, no entanto, que além das áreas 
operacionais e administrativas tradi-
cionalmente associadas a um plano 
de saúde, também haverá instâncias 
participativas, como Assembleia, Con-
selho Fiscal e Conselho Deliberativo.  

Entenda o que 
muda com o 
novo modelo de 
gestão do nosso 
plano de saúde.

O QUE ESPERAR  DA NOVA 
AMS PETROBRAS
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“Não haverá 
qualquer 
impacto para os 
beneficiários, que 
poderão usar os 
serviços do plano 
normalmente"

Está prevista a participação de repre-
sentantes dos beneficiários nos conse-
lhos. A expectativa é de que a arquite-
tura organizacional da associação seja 
concluída até agosto, para que o pro-
cesso de implantação do novo modelo 
de gestão prossiga. 

Todas as etapas serão submetidas à apro-
vação da administração da Petrobras. 
Com a saída da empresa da adminis-
tração direta do plano, a AMS terá uma 
gestão mais especializada em saúde 
suplementar, uma área completamen-
te distinta, com necessidades e exigên-
cias muito diferentes do setor de óleo,  
gás e energia. 

Isso se reflete, hoje, em diferentes áreas 
como, por exemplo, o atendimento ju-
rídico da AMS, atualmente disperso em 
diferentes áreas da Petrobras. O objeti-
vo é que, com a gestão centralizada na 
nova associação, esse atendimento se 
torne mais eficiente e menos dispendio-
so. A ideia é que essa sinergia aconteça 
também em todos os setores do plano, 
ajudando a reduzir o número de de-
mandas judiciais.

 “A expectativa é de que o aprimoramen-
to da gestão reduza as insatisfações, 
acelere as soluções e, assim, diminua a 
judicialização, o que é importante para 
todos os beneficiários, sobretudo no mo-
delo de autogestão, em que os custos 
são divididos coletivamente”, apontou a 
advogada Paula Porto, gerente setorial 
de Governança e Societário da Petrobras, 
também em entrevista ao site da AMS.

MELHORES PRÁTICAS
Em todo esse processo de reestrutura-
ção, a AMS vem prometendo seguir as 
melhores práticas estabelecidas no setor 
de autogestão de saúde suplementar. 
Em resposta a um pedido de esclareci-
mento enviado pela AMBEP, a Ouvido-
ria-Geral da Petrobras respondeu que 
o processo de implementação do novo 
modelo de gestão não representará au-
mento de custo para os beneficiários, 
sendo mantidas as contribuições men-
sais de grande e pequeno risco, confor-
me o Acordo Trabalhista Vigente. 

“Não haverá qualquer impacto para os 
beneficiários, que poderão usar os servi-
ços do plano normalmente”, informou a 
companhia. “O que está sendo proposto 
é alterar o formato de autogestão reali-
zada pela área de Recursos Humanos por 
uma entidade externa de autogestão por 
associação. Isso significa que buscaremos 
ter pessoas, processos e sistemas especia-
lizados em saúde suplementar”.

Segundo a Ouvidoria da Petrobras, os be-
neficiários da AMS podem esclarecer suas 
dúvidas pelo Portal AMS, pelo WhatsApp 
(11) 96474-0011 ou pela Central de Rela-
cionamento 0800 287 2267. 

O POSICIONAMENTO 
DA AMBEP 

Contrária à decisão da Petrobras 
de implantar um novo modelo 
de gestão para a AMS, a AMBEP, 
representada por seu presiden-
te, Julio Guedes da Conceição, 
enviou, em maio, uma carta ao 
Chefe da Assessoria Especial do 
Ministério da Economia, Marce-
lo de Siqueira Freitas, solicitan-
do a suspensão temporária da 
implantação do novo modelo 
de gestão da AMS.

No texto, o presidente da Asso-
ciação ressalta que as propostas 
de mudança no plano de saúde 
foram apresentadas de forma 
unilateral pela Petrobras, não 
tendo sido debatidas pelos Re-
presentantes Legais (sindicatos 
e federações), o que contraria o 
Acordo Coletivo de Trabalho 
mediado recentemente pelo 
Tribunal Superior do Traba-
lho. Dentre as propostas do 
novo modelo de gestão, está a 
mudança na forma de cobrança 
das mensalidades, que passaria 
a ser feita por boleto bancário e 
não mais por desconto em folha.

Em junho, a AMBEP recebeu 
uma resposta de Marcelo de 
Siqueira Freitas reiterando que 
o novo modelo de gestão da 
AMS foi aprovado pelo Con-
selho de Administração e que 
passará a ser realizado por uma 
associação civil, sem fins lucra-
tivos, mantendo-se a modalida-
de de autogestão.

Já o Ministério da Economia in-
formou que a implantação do 
modelo de gestão de plano de 
saúde é decisão que cabe à ges-
tão da Petrobras, que tem auto-
nomia administrativa para isso.
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CAPA

DÉFICITS DA AMS COMEÇAM
A SER COBRADOS EM JULHO

Fiquem atentos. A partir de julho, a AMS começa a cobrança 
de parcelas extras de seus beneficiários, para restabelecer o 
equilíbrio do custeio dos gastos de saúde do plano. Segundo 
a AMS, esse equilíbrio não foi alcançado em 2019, exigindo a 
recomposição.

Os gastos de saúde deveriam ser divididos em 70% para a Pe-
trobras e 30% para os beneficiários. No entanto, essa propor-
ção ficou em 73% e 27%, respectivamente, no ano passado, 
gerando um déficit de R$ 84,7 milhões. Serão seis parcelas de 
contribuições extras que serão descontadas até dezembro, 
variando conforme a faixa salarial e a idade do beneficiário, 
chegando a um valor máximo de R$ 143,63.

PRESIDENTE SANCIONA LEI 
QUE PERMITE CONVÊNIO ENTRE 
FUNDOS DE PENSÃO E INSS

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou 
no último dia 6 de julho, a Lei n° 14.020, que institui 
o Programa Emergencial de Manutenção do Empre-
go, com medidas para enfrentar a calamidade pública 
provocada pelo novo coronavírus. A lei inclui a permis-
são para a manutenção de convênios entre o INSS e as 
entidades fechadas de previdência complementar.

Com isso, a Petros poderá retomar o acordo para o pa-
gamento de benefícios do Regime Geral. A Fundação 
ainda não se manifestou sobre a medida, mas ela tam-
bém atinge, indiretamente, as cobranças da AMS. O 
fim do convênio era uma das justificativas do plano de 
saúde para a cobrança de contribuições por boleto, me-
dida questionada pelos associados do plano na Justiça. 

TABELA RECOMPOSIÇÃO DE CUSTEIO 70X30 2019 – R$ 73,2 MM – 6 PARCELAS

Faixa 
Salarial 0 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 59 ou +

Até 1,4 3,44 3,60 3,76 3,91 4,07 4,22 4,39 4,54 4,70 4,86

Até 2,4 5,18 5,48 5,77 6,07 6,37 6,65 6,96 7,25 7,54 7,84

Até 4,8 9,58 10,19 10,81 11,43 12,04 12,65 13,26 13,88 14,50 15,11

Até 7,2 13,70 14,67 15,63 16,59 17,55 18,50 19,46 20,42 21,39 22,35

Até 9,6 17,48 18,75 20,02 21,29 22,55 23,82 25,09 26,36 27,62 28,89

Até 14,4 24,22 26,12 28,03 29,93 31,83 33,74 35,65 37,54 39,45 41,35

Até 19,2 30,91 33,46 35,99 38,53 41,06 43,60 46,14 48,67 51,20 53,74

Até 22,6 42,87 46,67 50,48 54,29 58,10 61,90 65,71 69,51 73,32 77,13

Até 26 47,14 51,37 55,59 59,82 64,05 68,27 72,50 76,72 80,96 85,18

Até 30 54,56 59,56 64,55 69,56 74,54 79,54 84,53 89,53 94,53 99,52

Até 36 65,58 71,57 77,56 83,57 89,55 95,54 101,53 107,53 113,53 119,52
Maior 
que 36 78,89 86,09 93,28 100,48 107,66 114,85 122,04 129,25 136,44 143,63

*A faixa salarial é definida pelo MSB (Menor Salário Básico), que hoje é de R$ 1.040,48.
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A AMS morreu. Vida longa à AMS. O pla-
no de saúde sai da administração direta 
da Petrobras e passará a ser administra-
do por uma associação sem fins lucra-
tivos, embora a companhia mantenha 
sua coparticipação na entidade. A ideia 
por trás dessa medida faz sentido do 
ponto de vista administrativo. Em tese, 
uma administração centralizada, espe-
cializada na gestão de saúde, poderia 
ser mais eficiente do que o modelo de 
autogestão empregado até agora.

Com a mudança, a AMS promete uma 
economia de R$ 6,2 bilhões em dez 
anos. Se o novo modelo de gestão atin-
gir, de fato, essa meta, será um belo fei-
to, e um marco importante para ajudar 
a manter a sustentabilidade do plano. 
Afinal, com maior controle de custos, 
torna-se mais fácil equilibrar as despe-
sas e obter a proporção de 70%-30% 
entre o aporte do patrocinador e o valor 
de arrecadação junto aos beneficiários, 
como previsto no regulamento da AMS. 

Não custa lembrar, que esse desequi-
líbrio provocou déficits nos últimos 
três anos, incluindo os R$ 84,7 mi-
lhões de 2019, que serão pagos pe-
los beneficiários com contribuições 
extras em seis parcelas, entre julho e 
dezembro deste ano.

PREVISÃO X REALIZAÇÃO

No entanto, sabemos que previsão não 
quer dizer necessariamente realização. 
Para que o novo modelo de gestão da 
AMS cumpra com suas metas, é preciso 
ver como se dará na prática sua imple-
mentação e – mais importante – a exe-
cução de suas políticas. Quais serão as 
medidas práticas para redução de cus-
tos? Onde serão geradas as sinergias que 
permitirão esse aumento de eficiência?

Outra dúvida pertinente é sobre a se-
leção e a capacitação dos gestores. Um 
dos pontos centrais que justificam a nova 
estrutura é a necessidade de se ter uma 
gestão especializada em saúde, segmen-
to que tem necessidades operacionais, 
administrativas e até jurídicas bastante 
específicas. Por isso, cabe a pergunta: 
quem serão os novos administradores e 
qual será a sua qualificação? 

Claro que as dúvidas até esse momento 
também se estendem ao real impacto na 
estrutura de custeio da AMS. Ou seja, se 
as projeções de redução no custo serão 
cumpridas, e se efetivamente consegui-
remos atingir um nível de custo por be-
neficiário compatível com os planos de 
saúde mais eficientes do mercado bra-
sileiro. Outro ponto importante é como 

essa eficiência e essas sinergias geradas 
por uma estrutura de gestão centraliza-
da vão se traduzir em vantagem para o 
beneficiário. Claro, fala-se em melhorias 
de atendimento, mas quais os indicado-
res que vão medir essas melhorias?

A resposta a essas e outras perguntas 
serão decisivas para o sucesso da asso-
ciação gestora. Mas, deixo por último 
um ponto que considero fundamental 
para que essas metas sejam cumpridas: 
garantir uma boa estrutura de gover-
nança para a AMS. Sabemos que esse 
tema vem sendo estudado pelo grupo 
multidisciplinar responsável pela imple-
mentação do novo modelo, e não duvi-
damos de sua seriedade.
. 
O fato de haver participação prevista 
de representantes dos beneficiários nos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal da asso-
ciação que vai gerir o plano é, sem dú-
vida, uma boa notícia. Porém, também 
sabemos que isso pode não ser o sufi-
ciente. Vide os problemas de gestão en-
frentados pela Petros nos últimos anos, a 
despeito da representação dos associa-
dos junto à Fundação. Enquanto isso, os 
beneficiários devem esperar e ficar aten-
tos aos desdobramentos dessa reforma, 
que pode ser bastante positiva se cum-
prir as projeções de seus idealizadores. 

OPINIÃO

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

Carlos Vasconcellos*

O FUTURO NÃO É MAIS IGUAL
AO DE ANTIGAMENTE
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PETROBRAS EM PAUTA

PETROBRAS FAZ 
REESTRUTURAÇÃO 
ORGANIZACIONAL 
EM MEIO À CRISE

Neste momento de crise 
no mercado provocado 
pela pandemia da Covid-19 
e pela alta do preço do 
barril de petróleo, diversas 
empresas optaram por 
seguir um caminho de 
redução de despesas e 
até de reorganização 
estrutural. Uma delas foi a 
Petrobras, que anunciou, 
no início de junho, um 
corte de até 25% das 
funções gerenciais, 
redução de funcionários 
e ampla reestruturação 
organizacional, com a 
criação de gerências e 
remanejamento de outras.

Segundo informações veiculadas em 
jornais especializados no mercado pe-
trolífero, a previsão é cortar cerca de 
US$ 2 bilhões em gastos operacionais até 
o fim de 2020. A alegação da companhia 
é de que a nova estrutura organizacional 
ficará adequada ao tamanho do corpo 
efetivo total da empresa, que diminuiu 
aproximadamente 18% desde 2016. 

O que se sabe até o momento é que 
os cortes deverão ser feitos na força 
de trabalho por meio dos programas 
de desligamento voluntário que estão 
em curso. Também foram anunciadas 
medidas como a postergação do pa-
gamento da remuneração mensal de 
empregados com função gratificada 
(gerentes, coordenadores, consultores 
e supervisores), cancelamento dos pro-
cessos de promoção para empregados 
de cargos altos e a redução temporária 
da jornada de trabalho, de oito horas 
para seis horas, de 21 mil empregados. 

NOVA DIRETORIA
E REMANEJAMENTO
DE GERÊNCIAS

A maior parte das funções extintas está 
relacionada a cargos de gerência. Es-
tima-se que, somente na área de E&P, 
serão extintas 351 funções. A nova es-
trutura organizacional também já conta 
com a recém-criada Diretoria de Logís-
tica, que absorveu a Gerência Executiva 
de Logística de E&P, além da criação da 
Gerência Executiva de Logística, que 
atenderá às demais áreas operacionais 
e não operacionais da companhia, junto 
com Desenvolvimento de Negócios de 
Logística e Planejamento e Gestão de 
Estoques e Armazéns.

Outra mudança é a criação da Gerên-
cia Executiva de Eficiência, Confiabili-
dade e Descomissionamento de E&P. 
A área contará, ainda, com outras 
oito gerências executivas (Exploração, 

A maior parte das 
funções extintas 
está relacionada a 
cargos de gerência. 
Estima-se que, 
somente na área de 
E&P, serão extintas 
351 funções. 
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Reservatórios, Terra e Águas Rasas, 
Águas Profundas, Águas Ultraprofun-
das, Libra e Búzios) e uma geral (Gestão 
Integrada de Ativos de Exploração e 
Produção).

Já a Diretoria de Desenvolvimento da 
Produção ficará com cinco gerências, 
sendo quatro executivas (Projetos de 
DP, Poços Marítimos, Sistemas Submari-
nos e Sistemas de Superfície, Refino, Gás 
e Energia) e uma geral (Gestão Integra-
da de Recursos e Projetos). 

As unidades de negócio de E&P estarão 
vinculadas a três gerências executivas: 
a Bacia de Santos está subordinada 
à Águas Ultraprofundas, enquanto a 
Bacia de Campos e do Espírito Santo 
respondem à Águas Profundas. Já as 
unidades da Bahia, do Amazonas, do 
Ceará/Rio Grande do Norte e de Sergi-
pe/Alagoas passam a operar vinculadas 
às gerências Terra e Águas Rasas. 

Outro ponto na reestruturação está re-
lacionado à cidade de Búzios, no estado 
do Rio. Para o projeto local, a compa-
nhia criou uma gerência-executiva ex-
clusiva, com apoio de quatro gerências: 

Concepção de Projetos; Reservatórios, 
Elevação e Escoamento; Planejamento 
e Parceria; e Produção. Duas gerências 
gerais também foram vinculadas à Dire-
toria de Desenvolvimento da Produção, 
sendo uma para projetos submarinos e 
outra para poços. 

A Diretoria Financeira e de Relaciona-
mento com Investidores é mais um se-
tor que sofre mudanças dentro da nova 
estrutura organizacional da Petrobras. 
A área passa a ter sete gerências exe-
cutivas: Finanças, Contabilidade e Tri-
butário, Desempenho Empresarial, Re-
lacionamento com Investidores, Risco 
Empresarial, Supervisão Integrada de 
Planos de Previdência e Suprimento de 
Bens e Serviço. Para esta última, a com-
panhia está contratando um executivo 
do mercado para comandá-la. 

Por fim, a Petrobras ficará com a estrutu-
ra de oito diretorias. São três operacio-
nais (E&P, Desenvolvimento da Produção 
e Refino & Gás Natural) e cinco de apoio 
(Financeiro e de Relacionamento com In-
vestidores, Governança & Conformidade, 
Relacionamento Institucional, Transfor-
mação Digital & Inovação e a recém-cria-

da de Logística). A previsão é de que a re-
estruturação ocorra em cinco fases, com 
conclusão de todo o processo até o final 
de setembro, mas podendo se expandir 
durante o ano de 2021. 

A Revista da AMBEP entrou em contato 
com a companhia por meio da asses-
soria de imprensa para apurar mais in-
formações sobre a reestruturação e os 
cortes, mas, até o fechamento desta edi-
ção, não obteve retorno sobre os ques-
tionamentos enviados por e-mail nem 
recebeu a indicação de um porta-voz da 
Petrobras para falar sobre as mudanças.

A previsão é de que a 
reestruturação ocorra 

em cinco fases, com 
conclusão de todo o 
processo até o final 

de setembro, mas 
podendo se prolongar 

durante o ano de 2021

Presidente e Diretores Executivos

Gerente Executivo

Funções Específicas

Gerente Geral

OUVIDORIA-GERAL
DA PETROBRAS

ESTRATÉGIA

GABINETE DA 
PRESIDÊNCIA

GESTÃO DE PORTFÓLIO 

INDUSTRIAL FINANÇAS LOGÍSTICA
DE E&P GOVERNANÇA COMUNICAÇÃO

E MARCAS CENPES

SERVIÇOS 
COMPARTILHADOS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

E TELECOMUNICAÇÕES

SEGURANÇA CIBERNÉTICA

E DE INFORMAÇÃO

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

RELACIONAMENTO 
EXTERNO

SEGURANÇA, MEIO 
AMBIENTE E SAÚDE

EXPLORAÇÃO

RESERVATÓRIOS

ÁGUAS PROFUNDAS

LIBRA

BÚZIOS

ÁGUAS ULTRA 
PROFUNDAS

TERRA E ÁGUAS 
RASAS

GÁS & ENERGIA CONTABILIDADE
E TRIBUTÁRIO LOGÍSTICA CONFORMIDADE

INTEGRAÇÃO DE NEGÓCIOS

E PARTICIPAÇÕES
DESEMPENHO 
EMPRESARIAL

DESENVOLVIMENTO DE 

NEGÓCIOS DE LOGÍSTICA
INTEGRIDADE 
CORPORATIVA

COMERCIALIZAÇÃO NO 
MERCADO EXTERNO

RISCOS 
EMPRESARIAIS

GESTÃO INTEGRADA DE ATIVOS

DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

SUPERVISÃO INTEGRADA DE 

PLANOS DE PREVIDÊNCIA

PLANEJAMENTO E GESTÃO DE 

ESTOQUES E ARMAZÉNS
TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL

ROBOTIZAÇÃO E 

DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS

COMERCIALIZAÇÃO NO 
MERCADO INTERNO

RELACIONAMENTO
COM INVESTIDORES

SUPRIMENTO DE
BENS E SERVIÇOS

SECRETARIA-GERAL
DA PETROBRAS

AUDITORIA INTERNA

INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA 
CORPORATIVA

RECURSOS HUMANOS

JURÍDICO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE

DESENVOLVIMENTO 
DA PRODUÇÃO

EXPLORAÇÃO E 
PRODUÇÃO

REFINO & 
GÁS NATURAL

FINANCEIRO E DE 
RELACIONAMENTO 
COM INVESTIDORES

LOGÍSTICA GOVERNANÇA E 
CONFORMIDADE

RELACIONAMENTO 
INSTITUCIONAL

TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL E INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA, CONFIABILIDADE E 

DESCOMISSIONAMENTO DE E&P

PROJETOS DE DP

POÇOS MARÍTIMOS

SISTEMAS 
SUBMARINOS

GESTÃO INTEGRADA DE 
RECURSOS E PROJETOS

SISTEMAS DE SUPERFÍCIE,
REFINO, GÁS E ENERGIA
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PRA VOCÊ

Isso garante aos associados a tranqui-
lidade de ter uma assistência funerária 
operada pela SulAmérica Seguros. Mas 
se você, sócio-titular, quer incluir ou re-
novar as inscrições de beneficiários, fi-
que atento aos prazos. 

A partir de 15 de agosto, acesse o site 
www.ambep.com.br/posvida2020 e 
realize a pré-inscrição dos beneficiários, 
preenchendo com as informações solici-
tadas e escolhendo a forma e a condição 
de pagamento. É importante lembrar 
que os beneficiários devem ter idade 
entre 14 e 65 anos até 1º de outubro 
de 2020 e serem dependentes do só-
cio-titular na AMBEP. Pelo site também 
é possível consultar os beneficiários ins-
critos na última versão do Pós-Vida. 

Após o processo de pré-inscrição, o par-
ticipante deve imprimir o documento 
para, mediante compensação do paga-
mento, receber o certificado de solicita-
ção de inscrição. Por isso, ao preencher 
o formulário do site, é imprescindível 

fornecer um endereço de e-mail para rea-
lizar a inscrição e receber os documentos. 

A inscrição e o pagamento também po-
dem ser realizados na sua Representa-
ção ou no posto da AMBEP TurSeguros 
mais próximo de você.

VALORES E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO

A inscrição de cada beneficiário no 
Pós-Vida custa R$ 150,00 (não houve 
reajuste no preço em relação ao pra-
ticado no ano passado). O pagamento 
pode ser feito em espécie ou por bole-
to À VISTA, ou ainda em cheques, sen-
do possível parcelar a partir do segun-
do beneficiário.

Todos os anos a AMBEP 
renova, de forma 
automática e gratuita, 
o Pós-Vida de todos os 
seus sócios-titulares

PÓS-VIDA 2020: 
CHEGOU A HORA 
DE FAZER SUA 
RENOVAÇÃO!

Para obter mais informações, entre
em contato com a AMBEP TurSeguros:

Central de Atendimento:
(21) 2113-1000 (RJ) e 

4020-1880 (demais regiões)

Site: www.ambep.com.br
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VIVA BEM

No inverno, o tempo seco, as mudanças 
bruscas de temperatura e a baixa umida-
de do ar contribuem para o aumento das 
alergias respiratórias devido à alta con-
centração de poluentes na atmosfera. 
Com isso, os mecanismos de defesa do 
organismo diminuem consideravelmen-
te. Para evitar problemas mais graves, 
além de deixar os ambientes arejados, o 
ideal é manter a imunidade em dia. 

Mas como fazer isso? Segundo o Dr. Ale-
xandre Okamori, imunologista da Rede 
de Hospitais São Camilo de São Paulo, 
diversos hábitos diários podem contri-
buir para melhorar nossa imunidade. 
“Procure sempre fazer refeições saudá-
veis e balanceadas, com ampla ingestão 
de frutas e verduras. Também é impor-
tante beber bastante líquido, principal-
mente água, ficar atento à qualidade do 
sono e praticar atividades físicas regu-
larmente, mesmo em casa”, destaca.

SAÚDE MENTAL X IMUNIDADE

Além dos cuidados com a saúde física, o 
médico ressalta a importância de man-
ter a saúde mental em dia, principal-
mente em tempos de isolamento social. 

• Mantenha o organismo 
hidratado.

• Evite fumar ou se expor a 
ambientes com muita poeira 
ou fumaça.

• Deixe o ambiente arejado, 
com janelas abertas.

 As bactérias ficam 
concentradas em locais 
fechados.

• Evite o contato com pessoas 
gripadas ou resfriadas.

• Tente respirar sempre pelo 
nariz e não pela boca, pois as 
narinas têm a função de filtrar 
e aquecer o ar que entra.

• Lençóis, edredons e roupas 
devem ser expostos ao 
sol e lavados sempre que 
necessário.

• A alimentação deve ser 
balanceada com sopas e 
caldos ricos em verduras 
e legumes. As frutas são 
essenciais, principalmente 
as que contêm vitamina C, 
como a laranja. Elas ajudam a 
prevenir gripes e resfriados.

IMUNIDADE ALTA
E SAÚDE EM DIA

IMUNIDADE EM TEMPOS
DE PANDEMIA: 
SAIBA COMO EVITAR 
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

Durante os meses mais frios 
do ano, aumentam os casos 
de doenças respiratórias, 
como asma, bronquite, 
rinite alérgica, sinusite, 
gripes e pneumonias.
Este ano, com a pandemia 
de Covid-19, os cuidados 
precisam ser redobrados.

“O estresse, a ansiedade e outras altera-
ções emocionais são fatores que podem 
contribuir para a baixa imunidade. Por 
isso, o contato com familiares e amigos por 
meio de ligações e videoconferências é es-
sencial para manter a socialização. Desen-
volver novos hobbies e inserir atividades de 
lazer, ainda que virtuais, também ajudam a 
manter a mente saudável”, explica.

Para o Dr. Alexandre, os idosos perten-
cem a um grupo que merece um cuida-
do extra quando se fala em imunidade, 
devendo dar uma atenção especial para 
a alimentação e as atividades físicas, 
sem deixar de lado o sono regular e a 
saúde mental. “Conforme o corpo en-
velhece, ocorrem alterações nas defesas 
do organismo, favorecendo o apareci-
mento de doenças”, comenta.

O médico alerta ainda sobre fórmulas 
‘mágicas’ que prometem aumentar a 
imunidade. “Não existe um medicamento 
específico com essa função. A imunidade 
é um fator imprescindível para a defesa 
do organismo contra agentes invasores, 
sejam bactérias ou vírus, como o da in-
fluenza ou a própria Covid-19. Mas, para 
proteger o corpo contra vírus ou bacté-
rias, a maneira mais eficiente continua 
sendo a adoção de hábitos saudáveis.”
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SÉRIE

Peaky Blinders: uma história intensa
Disponível na plataforma Netflix, a série Peaky Blinders 
é quase uma produção de filme. A história, que se 
passa na Inglaterra de 1919, tem como protagonista 
Tommy Shelby (Cillian Murphy), líder de uma perigosa 
gangue que existiu entre a Primeira e a Segunda Guer-
ra Mundial. Com cinco temporadas, Peaky Blinders 
aborda crimes, como apostas ilegais, tráficos de armas, 
relações políticas etc.

ESPETÁCULO

Pixel: balé com projeções 
em 3D
A TV Brasil disponibilizou em seu site uma apresenta-
ção on-line do balé ‘Pixel’, da companhia Käfig. O es-
petáculo, estrelado por 11 bailarinos, une coreografias 
ousadas e projeções digitais em 3D, dando ao públi-
co a sensação de não saber distinguir a realidade do 
mundo virtual. Acesse tvbrasil.ebc.com.br e confira!

O livro As coisas que você só vê quando desacelera, escrito pelo mestre budista 
sul-coreano Haemin Sunim, é excelente sugestão para quem deseja tranquilizar os 
pensamentos e cultivar a calma e a autocompaixão. Ilustrado com delicadeza, a pu-
blicação ajuda a entender os relacionamentos, o trabalho, as aspirações e a espiri-
tualidade, explicando que a percepção sobre o mundo é reflexo do que se passa na 
mente. Vale a leitura! Autor: Haemin Sunim Editora: Sextante

LIVRO

Uma lição de como desacelerar a mente
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857143296

214965837
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SUDOKU

Resposta

ENTRETENIMENTO SEM SAIR DE CASA

Leitura, balé e série. 
Qual a sua preferência? 
Confira nossas dicas e divirta-se!
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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. RJ: (21) 2113-1000
Demais regiões: 4020-1880
contato@ambep.com.br 
Rua México, 164 - 4º andar
Centro - Rio de janeiro



O CUIDADO QUE A NOSSA VIDA MERECE.
PÓS-VIDA.

Nos momentos mais difíceis, o programa
de assistência funerária Pós-Vida oferece 
todo o apoio que você e a sua família 
merecem. Confira as vantagens especiais 
para  associados da AMBEP.

Se você já é sócio-titular, fique atento: 
o prazo para renovação e inclusão de 
beneficiários começa em 15 de agosto de 2020.

Central de Atendimento:
(21) 2113 1000 (RJ) e 4020-1880

(demais regiões)
www.ambep.com.br


