
AMBEP
57 • SETEMBRO/OUTUBRO • 2021

REVISTA DA

PASSO A PASSO PARA BAIXAR 
NOSSO NOVO APP

SAIBA MAIS SOBRE OS 
PROJETOS DE LEI QUE A 
AMBEP ACOMPANHA

AMBEP 
COMPLETA 

40 ANOS DE 
PARCERIA 

COM VOCÊ, 
ASSOCIADO



2 AMBEP

EXPEDIENTE

PALAVRA DA DIRETORIAÍNDICE

Revista da AMBEP – Órgão de Informação da AMBEP (Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros) 
* Diretoria da AMBEP: Julio Guedes da Conceição (presidente), Omar Cardoso Valle (diretor), Carlos da Conceição de Almeida (diretor) 
e Mário Luiz Patrício Pereira (diretor) *Periodicidade: Bimestral *Produção editorial: Nós da Comunicação *Jornalista responsável: Jaíra Reis 
*Edição: Carlos Vasconcellos *Coordenação:  Leticia Mota *Textos: Carlos Vasconcellos, Edgard Cravo e Leticia Mota 
*Responsável: Pedro da Cunha Carvalho  *Apoio editorial: Lorena Araújo e Jonathan Fonseca 
*Revisão: Denise De Vincenzi *Direção de arte: Gina Mesquita 
*As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores

PRA VOCÊ  3

HOMENAGEM PÓSTUMA  3

FIQUE POR DENTRO 4

POR DENTRO DA PETROS 6

CAPA 8

POR DENTRO DA AMBEP11

CONECTADO12

SAIBA MAIS 14

PETROBRAS EM PAUTA16

Ao completar 40 anos de existência, a AMBEP celebra a 
confiança e a parceria de cada um de seus associados – 
mantenedores-beneficiários da Petros – nessas quatro dé-
cadas de trabalho árduo e dedicação. Hoje, somos cerca de 
33 mil ambepianos espalhados por todo o país.

Os serviços e beneficíos oferecidos foram se adequando às 
necessidades ao longo dos anos, mas o cuidado com cada 
associado sempre foi o mesmo. Criamos iniciativas impor-
tantes que podem fazer a diferença no dia a dia: a Ipam, o 
Programa Pós-Vida, o Projur, cursos variados, palestras, via-
gens de lazer, eventos sociais, parcerias comerciais. Enfim, 
tudo pensado no bem-estar do ambepiano.

Isso, sem contar, claro, com a nossa luta na defesa do direi-
to dos petroleiros, seja ela contra quem for.

Agradecemos a cada um por nos acompanhar nesta jorna-
da. E esperamos contar com vocês e seus beneficiários nes-
te novo ciclo. E que venham novos desafios e anos de vida!

A Diretoria.

E QUE VENHAM MAIS 
40 ANOS!
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PRA VOCÊ

HOMENAGEM PÓSTUMA 

Renato Marques, assistente Comercial da AMBEP TurSeguros explica 
que a mudança não afeta os clientes que têm apólices de seguros de 
Benefícios (Vida, Saúde, Odontologia e Viagem). 

“Essa venda da carteira da SulAmérica para a Allianz foi anunciada em 
2019, no entanto, as alterações das apólices, tanto para renovação 
quanto para novas contratações, só tiveram início neste ano. Nossos 
clientes podem ficar tranquilos que as coberturas e os benefícios ofere-
cidos pelas seguradoras e a AMBEP Tur continuam os mesmos”, conta.

A DESPEDIDA A VALDIR DAS MERCÊS MELO ALVES
Mais um ambepiano nos deixou. Nosso colaborador Valdir das Mercês Melo 
Alves, 82 anos, faleceu no dia 13 de agosto, depois de quatro dias hospitalizado, 
em Belém. O sepultamento foi realizado no Cemitério Parque das Palmeiras, com 
a presença de familiares e amigos.

Sócio da AMBEP desde 1990, Valdir atuou como representante e colaborador na Uni-
dade Regional de Belém por muito tempo. E nós, da AMBEP, agradecemos a dedica-
ção à nossa Associação e lamentamos profundamente essa perda irreparável.

APÓLICES DE AUTO 
E MASSIFICADOS 
AGORA SÃO 
SEGURADOS PELA 
ALLIANZ

ATENÇÃO 

Nos casos em que houver sinistros em apólices da 
SulAmérica que ainda não tenham sido renovadas 
e, neste caso, ainda não são cobertas pela Allianz, o 
segurado precisa entrar em contato com a Central 
de Atendimento 24h da SulAmérica para obter in-
formações e como proceceder.

PÓS-VIDA: PAGAMENTO PRORROGADO ATÉ 25/10

A AMBEP TurSeguros prorrogou o prazo final para pagamento do Pós-Vida até o dia 25 de outubro. Fique atento à 
data limite e não deixe de fazer a quitação dos valores para manter a vigência da sua apólice e não deixar seus bene-
ficiários descobertos.  

Para mais informações, entre em contato pelos telefones: (21) 2113-1000 (capitais) ou 4020-1880 (demais regiões).
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FIQUE POR DENTRO

Projeto de Lei que 
derruba participação 
do governo em planos 
de saúde das estatais é 
aprovado pelo Senado

O mês de setembro começou com uma importante vitória política e boas notí-
cias para os associados da AMBEP e a categoria dos petroleiros. O Projeto de Lei 
342/2021 foi aprovado no último dia 1º, no Senado Federal, revogando os efeitos 
da Resolução 23, de 2018, do antigo Ministério do Planejamento, que limitava a 
participação do governo em planos de saúde das empresas estatais. 

Com isso, os critérios de rateio de custo da AMS, que passariam à proporção de 
50% entre o patrocinador e os associados a partir de 2022, deverão ser revistos. 
Antes da Resolução 23, os associados custeavam apenas 30% dos gastos. “O novo 
critério onerava tremendamente os participantes. Com a contribuição de equacio-
namento de déficit e o aumento no custo do plano de saúde, havia participantes 
com contracheque negativo”, diz Pedro Carvalho, assessor da AMBEP. 

O PDL 342/2021 teve relatoria do senador Romário (PL-RJ), que apresentou voto 
favorável ao projeto da deputada federal Érica Kokay (PT-DF). O Senador Romário 
alegou que a Resolução 23 era inconstitucional, pois restringia indevidamente os 
direitos dos funcionários de empresas estatais à saúde e violava direitos adquiridos 
dos trabalhadores em relação à manutenção das condições de seus contratos de 
trabalho. Segundo o senador, com a Resolução 23, as empresas estatais simples-
mente reduziam suas contribuições aos planos de saúde, sem qualquer tipo de 
contrapartida, compensação ou transição.

ESFORÇO
O esforço da AMBEP, junto ao de outras entidades associativas, compensou. “En-
viamos mensagens a 21,5 mil associados, solicitando que enviassem mensagens 
aos senadores pela aprovação do projeto, e tivemos mais de 4 mil acessos até as 
vésperas da votação, a ampla maioria concordando com a posição da Entidade”, 
explica Pedro.

"Com a 
contribuição de 

equacionamento 
de déficit e o 

aumento no custo 
do plano de saúde, 
havia participantes 
com contracheque 

negativo"
Pedro Carvalho

AMBEP CELEBRA 
VITÓRIA POLÍTICA 

NO CONGRESSO



5AMBEP

FIQUE POR DENTRO

O Decreto Legislativo 26/2021, que susta os efeitos da Resolução CGPAR 23/2018, 
foi assinado em 9 de setembro, pelo Senador Veneziano Vital do Rêgo (primeiro 
vice-presidente do Senado Federal no exercício da Presidência da Casa). 

BATALHAS
A vitória, no entanto, não é o fim das batalhas políticas que contam com o apoio 
da Associação. A AMBEP segue monitorando outros Projetos de Lei de interesse 
dos associados. Um deles é o PL 8821/2017, de autoria do deputado federal Sérgio 
Souza (MDB-PR). O projeto altera a legislação tributária, para que não seja aplica-
do o limite de dedução do imposto devido, na Declaração de Imposto de Renda, 
para os associados de planos de previdência complementar fechada, quando hou-
ver contribuição adicional de equacionamento de déficit no plano de previdência.
 
Com isso, os associados da Petros que hoje contribuem com o equacionamento 
de déficit deixariam de recolher Imposto de Renda sobre um valor que, na práti-
ca, não recebem. Atualmente, esse projeto encontra-se na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania (CCJC), da Câmara dos Deputados. O prazo para 
vistas do PL 8821 já se esgotou em março deste ano e o projeto se encontra 
pronto para ir ao Plenário. 

EQUACIONAMENTO DIVIDIDO POR TODOS
Outro projeto importante no radar da AMBEP é o Projeto de Lei Complemen-
tar 439/2017, de autoria do deputado federal Efraim Filho (DEM-PB), que busca 
disciplinar o processo de equacionamento dos planos de previdência comple-
mentar deficitários. A proposta é resultado das observações realizadas pelo de-
putado, quando presidiu a CPI dos Fundos de Pensão, e prevê que o resultado 
deficitário, quando houver, seja equacionado por patrocinadores, participantes 
e assistidos, na proporção de suas contribuições, observando a necessidade de 
equilíbrio atuarial dos planos.

Atualmente, o PLP 439/2017 se encontra na Comissão de Seguridade Social e Fa-
mília (CSSF) da Câmara. Em julho, foi aprovado um requerimento para a realização 
de uma audiência pública para debater a proposta. O projeto conta com parecer 
positivo do relator Rodrigo Coelho (PSB-SC). “Avaliamos o projeto como positivo 
e temos acompanhado de perto a tramitação”, explica Pedro Carvalho. Mas o ca-
minho é longo. Antes de ir ao Plenário, o PLP 439/2017 deverá passar ainda pelas 
comissões de Finança e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

OLHOS ABERTOS
Já o Projeto de Lei Complementar 268/2016, também acompanhado pela Ambep, 
busca aprimorar a governança dos fundos de pensão. De autoria do senador Val-
dir Raupp (PMDB-RO), o projeto prevê uma série de mudanças no funcionamento 
dos Conselhos Deliberativos dos fundos de pensão. 

Uma delas, a proposta que estabelecia a rotatividade na presidência dos con-
selhos, entre representantes indicados pelo patrocinador e pelos associados, 
no entanto, foi retirada do PLP antes do arquivamento. “Hoje, a indicação do 
presidente é feita exclusivamente pelos patrocinadores. Assim, o patrocinador 
sempre tem o voto de minerva quando há empate nas votações do Conselho 
Deliberativo”, lamenta Pedro. 

De todo modo, a AMBEP continua de olhos abertos ao que acontece no Congres-
so Nacional, e que possa afetar seus associados. Afinal, contribuir para o debate 
político e para o esclarecimento dos deputados e senadores sobre as questões 
previdenciárias é um papel fundamental da associação. Dessa maneira, damos 
mais um passo para que haja mudanças positivas para o segmento dos fundos 
de pensão e seus participantes. 

A vitória, no 
entanto, não é o 
fim das batalhas 

políticas que 
contam com 

o apoio da 
Associação

A  AMBEP continua 
de olhos abertos ao 

que acontece no 
Congresso Nacional, e 
que possa afetar seus 

associados
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POR DENTRO DA PETROS

O PP-3 é um Plano de Previdência Com-
plementar na modalidade de Contri-
buição Definida (CD), que foi oferecido 
para migração voluntária e opcional 
exclusivamente aos participantes ativos 
e assistidos do PPSP-R e do PPSP-NR da 
Petrobras. Num plano CD, não há mutua-
lismo nem risco de haver déficit, pois o 
benefício é sempre ajustado de acordo 
com o saldo de conta individual. À ex-
ceção de ajustes normais anuais de cus-
teio administrativo, no PP-3, não haverá 
possibilidade de surgimento de novas 
contribuições extraordinárias no futuro.

Acesso sem mudanças – No PP-3, para 
verificar as informações no seu plano 
no Autoatendimento, Portal da Petros 
ou app, basta usar a matrícula e a se-
nha que já eram utilizadas no plano 
anterior. Todas as orientações sobre o 

PP-3 foram enviadas por e-mail para 
ativos e assistidos do plano.

Em caso de dúvidas, entre em contato 
com o "Fale conosco" ou chat on-line, 
pelo Portal Petros ou pelo app. Se prefe-
rir, ligue para a Central de Relacionamen-
to – 0800 025 35 45 e (21) 3529-5550, 
para ligações pelo celular –, que funciona 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Saque da reserva individual libera-
do para aposentados – Os aposenta-
dos e beneficiários que optaram por 
migrar para o PP-3 puderam solicitar 
o saque de uma parte de suas reser-
vas individuais: um saque único de 
até 15% do valor,  tendo como base 
o saldo disponível na conta de bene-
fício concedido no momento da so-
licitação. De acordo com a Petros, o 

Em 1° de agosto, o 
Plano Petros-3 (PP-3) 
foi oficialmente criado. 
Sendo assim, todos 
os participantes que 
tiveram seus pedidos 
de migração aprovados 
deixaram de integrar 
o plano de origem 
(PPSP-R ou PPSP-NR) em 
31 de julho para aderir 
ao novo plano. 

PP-3: 
NOVO PLANO
ESTÁ EM VIGOR

crédito dos valores individuais foram 
feitos no dia 9 de setembro. Vale lem-
brar que o valor depositado já sofreu 
o desconto do Imposto de Renda, se-
guindo o regime de tributação esco-
lhido no momento da migração.

Os participantes ativos que fizeram a 
migração também poderão ter acesso 
ao saque de até 15% do saldo da conta 
de benefício concedido no momento da 
concessão da aposentadoria pelo novo 
plano. O participante terá apenas uma 
oportunidade para fazer o referido sa-
que, ainda que se decida por um percen-
tual menor do que 15%. O saque, no en-
tanto, não estará disponível para quem 
se tornar pensionista no PP3, mesmo que 
o participante ativo ou aposentado liga-
do a esse pensionista não tenha exercido 
o direito ao saque antes de falecer.

Com o objetivo de ampliar seu alcance nos meios de comunicação com seus participantes, a Petros lançou seu canal no  
YouTube. Na plataforma, o associado encontra vídeos sobre a Fundação, seus planos de previdência complementar e serviços. 
Além disso, é possível acessar, também, informações sobre educação financeira e previdenciária, tutoriais e produções com 
conteúdo relevante sobre a Entidade.

Quem quiser, pode se inscrever no canal da Petros no YouTube e ativar as notificações para ficar por dentro sempre que novos 
conteúdos forem postados. Para fazer a inscrição é precisar se logar no YouTube com uma conta do Gmail.

PETROS LANÇA CANAL NO YOUTUBE

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
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CONHECE
O NOVO 
APP AMBEP?

É mais praticidade e sustentabilidade na palma da sua mão!

Baixe o aplicativo* no seu celular e tenha acesso, 
em primeira mão, aos serviços e aos eventos que a 

AMBEP oferece a você, inclusive as carteirinhas digitais.
Venha se conectar com a gente! 

* Em breve, o app estará disponível, também, para o Sistema iOS.

www.ambep.org.br
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CAPA

Entre esses benefícios estão a Ipam (Indicação de Profissionais para a Área Mé-
dica), o Programa Pós-Vida, o Programa de Assistência Jurídica (Projur), cursos 
(yoga, dança de salão, violão), além de palestras, viagens de lazer, participação 
em eventos sociais.

Sem esquecer, claro, dos convênios que a AMBEP tem com diversas empresas e 
instituições por todo o país. São descontos e vantagens variados em hotéis, cur-
sos de línguas, farmácias, centros auditivos, pousadas, faculdades e muito mais. 
Para saber mais sobre as empresas parceiras e o que elas oferecem, basta acessar 
o site da AMBEP. 

Jair, Paulo, Cristina, 
Cristiano e Andrea 
têm uma relação 
antiga com a AMBEP, 
de muito carinho e 
gratidão por toda a 
segurança, confiança 
e credibilidade que a 
Entidade oferece para 
eles e seus familiares. 
Os cinco são uma 
pequena parte do 
universo de 33 mil 
participantes da ativa 
ou aposentados, 
que desfrutam, 
diariamente, dos 
benefícios exclusivos 
de ser um ambepiano.

AMBEP:40 ANOS OFERECENDO 
BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS E 
PARCERIAS  COM DESCONTOS 
PARA OS ASSOCIADOS

Podem se associar 
à AMBEP todos 

os aposentados, 
pensionistas 

e empregados ativos 
de empresas do 

Sistema Petrobras.
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CAPA

QUEM PODE SER UM AMBEPIANO?
Podem se associar à AMBEP todos os aposentados, pensionis-
tas e empregados ativos de empresas do Sistema Petrobras. 
Além de poder usufruir dos benefícios da Associação, outra 
grande vantagem de ser um ambepiano é  poder incluir como 
beneficiário qualquer parente:

REEMBOLSO MÉDICO
Em Petrópolis, também está Paulo Cesar Vieira Miranda, de 73 
anos. Aposentado desde 1992, o ambepiano tem a esposa, fi-
lhas e netas como dependentes, e sempre valorizou os benefí-
cios oferecidos pela AMBEP, tanto no período da ativa quanto 
na aposentadoria. 

“Uma das principais vantagens são os reembolsos nas des-
pesas médicas e os descontos nas refeições nos restaurantes 
de Petrópolis e nas farmácias. Também sou frequentador dos 
eventos sociais da Associação na cidade e sinto muita falta dos 
encontros. Não vejo a hora de voltar a participar. Enquanto 
isso, vou recomendando a AMBEP a todos os amigos que ain-
da não conhecem as vantagens de ser um associado. Gosto 
muito e pretendo continuar usando por muito tempo junto 
com a minha família”, afirma.  

Andrea Rebeca Oliveira de Paula, esposa e dependente do 
petroleiro da ativa Anderson Barbosa de Paula, destaca que 
ambos são associados há 34 anos e que sempre receberam óti-
mo atendimento na Unidade de Petrópolis. Mãe de duas filhas 
já adultas, Andrea conta que os descontos dos convênios da 
AMBEP no comércio da cidade sempre a ajudaram na compra 
de material escolar para as filhas. 

“Temos uma estrutura muito boa da Associação na cidade, 
sempre atenta aos interesses dos associados. São benefícios 

muito importantes. Aqui, 
somos praticamente uma fa-
mília, que se encontra muito 
nos eventos comemorativos. 
Além de indicar para a asso-
ciação novas oportunidades 
de convênio, também reco-
mendo a AMBEP a todos os 
conhecidos da ativa e apo-
sentados. Bom atendimento 
e boa assessoria na cidade 
não faltam”, diz Andrea.

esposo(a), companheiro(a), pais, padrastos, avós, 
filhos em qualquer idade, enteados, netos, irmãos, 

genros, noras, sogros, sobrinhos, tios e primos.

“Temos uma estrutura muito 
boa da Associação na cidade, 
sempre atenta aos interesses 
dos associados. São benefícios 
muito importantes"
Andrea Rebeca Oliveira de Paula

“Uma das principais 
vantagens são os reembolsos 

nas despesas médicas e os 
descontos nas refeições nos 

restaurantes de Petrópolis
e nas farmácias"

Paulo Cesar Vieira Miranda

Andrea Rebeca Oliveira de Paula

Paulo Cesar Vieira Miranda
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FAMÍLIA USUFRUI DOS DESCONTOS TAMBÉM

Em Maceió, Cristina Tereza Luz dos Santos e Cristiano Marques Binas não se conhe-
cem, mas ambos têm em comum a presença de muitos familiares incluídos no plano 
da AMBEP. Funcionária da ativa da Petrobras há 15 anos, Cristina, de 43 anos, foi trans-
ferida recentemente para Santos, mas ainda permanece trabalhando na capital ala-
goana no modelo de teletrabalho. Associada desde que entrou para a empresa, Cris-
tina revela a importância da Entidade para ela, os dois filhos, o marido, tios e primos.

“A AMBEP oferece descontos diferenciados e muito bons para os seus associados. O va-
lor mensal é bem acessível e proporciona uma ótima economia no mês. Também gosto 
muito dos eventos sociais, que sempre foram muito elogiados aqui em Maceió”, conta.

Aposentado há cinco anos, Cristiano, de 57 anos, também incluiu como dependen-
tes a esposa Aucileide, filhos e outros familiares, e destaca a força da AMBEP na ca-
pital alagoana. “Ser associado é ter muitas facilidades. Uma delas é a oportunidade 
de poder incluir muitos familiares como dependentes, e ter acesso a consultas com 
profissionais credenciados e a procedimentos médicos importantes por um valor 
muito acessível. Sempre que posso indico a AMBEP para os colegas da ativa e apo-
sentados”, comenta. 

Para Jair de Souza Barbosa, de 68 anos, 
morador de Macaé e aposentado da 
Petrobras desde 2017, ser associado da 
AMBEP e ter acesso a tantos benefícios 
proporciona uma grande economia no 
final do mês para ele e seus dependentes. 

“Não me onera em quase nada e consi-
go disponibilizar serviços essenciais para 
minha família. Estou muito satisfeito 
com tudo o que a AMBEP oferece para 
mim. Tenho acompanhado pelo APP 
AMBEP todas as novidades da Associa-
ção, e oriento amigos e colegas que me 
perguntam sobre a Entidade a se asso-
ciarem, para poder usufruir também dos 
benefícios”, afirma.  

CAPA

“A AMBEP oferece 
descontos 
diferenciados e muito 
bons para os seus 
associados. 
O valor mensal é 
bem acessível e 
proporciona  uma 
ótima economia
 no mês"
Cristina Tereza Luz dos Santos

AINDA NÃO É UM 
AMBEPIANO? SAIBA 
COMO SE ASSOCIAR.

1. Compareça à Unidade Regional 
mais próxima.

2. Leve duas fotos 3×4 e cópia do 
último contracheque (da fonte 
pagadora e do INSS, se for o caso).

3. Detalhe no formulário o nome, 
data de nascimento e grau 
de parentesco de todos os 
dependentes.

QUAL O VALOR DA 
CONTRIBUIÇÃO MENSAL?

Existem três modalidades de descon-
tos, independentemente do número 
de beneficiários diretos indicados:
1. Aposentado e pensionista: 0,5% 

sobre a soma da suplementação 
Petros mais INSS, acrescido de 
contribuição adicional de R$ 1,00.

2. Empregado na ativa com 
periculosidade: 0,5% sobre a 
soma do salário-base, acrescido de 
contribuição adicional de R$ 1,00.

3. Empregado na ativa sem 
periculosidade: 0,65% sobre 
o salário-base, acrescido de 
contribuição adicional de R$ 1,00.

Cristina Tereza Luz dos Santos Cristiano Marques Binas

Jair de Souza Barbosa



11AMBEP

POR DENTRO DA AMBEP

Em 14 de outubro, quando 
completar 40 anos, a AMBEP 
estará fazendo história como 
uma Associação longeva, que 
sempre esteve na luta pelos 
direitos dos petroleiros.

AMBEP SE MANTÉM 
ALINHADA ÀS 
NOVIDADES 
TECNOLÓGICAS

E, mais do que isso, que se mantém atenta às mudanças que 
acontecem no mundo para trazer informação e serviços de 
qualidade para seus associados.

SITE MODERNO 
Um dos destaques de alinhamento com a tecnologia fica por 
conta do site da AMBEP, lançado em 2 de abril de 1998 e, que, 
constantemente, vem sendo atualizado e modernizado. Na 
versão atual, é possível encontrar tudo que a Associação ofe-
rece ao seu participante: informações sobre a Ipam e o Projur, 
convênios, cursos, notícias sobre a Petros e o equacionamento 
dos déficits da Fundação, sobre a Petrobras e tudo que aconte-
ce nas Unidades Regionais.

O site tem layout clean, com linhas retas e é bastante intuitivo, 
dividido por retrancas que facilitam a busca por informações 
específicas por temas.

APLICATIVO ATUALIZADO

E como está sempre alinhada às necessidades dos seus As-
sociados, a AMBEP lançou, em 2019, seu aplicativo. O APP 
AMBEP surgiu a partir de uma demanda dos participantes de 
poderem ter, na palma da mão, acesso fácil e prático aos pro-
dutos e serviços da Entidade.

E para manter o programa ainda mais moderno, a AMBEP 
realizou uma atualização no APP que está disponível desde 
agosto. Agora, é possível, inclusive, ter acesso à Carteirinha Di-
gital da Ipam. E para saber como baixar o novo APP AMBEP, 
leia a nossa reportagem nas páginas 12 e 13.

JORNAL E REVISTA DA AMBEP

Com o crescimento da Associação, em 1992 a direção da 
AMBEP viu a necessidade de criar um meio de comunicação 
com seus parcipantes e surgia, em outubro daquele ano, o 
Jornal da AMBEP. Inicialmente, uma publicação bimestral de 4 
páginas, logo se transformou num jornal mensal de 8 páginas, 
feito com muito cuidado por uma equipe pequena, mas muito 
zelosa das informações ali contidas. O sucesso era tanto que, 
já naquela época, quando o processo era praticamanete todo 
manual, a tiragem já era de 15 mil exemplares distribuídos 
para as Unidades da AMBEP. 

E em maio de 2012, nasceu a Revista da AMBEP. Lançada para 
ser mais um veículo de informação para os ambepianos sobre 
temas importantes como Petros, Petrobras e a própria Associa-
ção, inicialmente, era uma publicação impressa, com tiragem 
de aproximadamente 34 mil exemplares, enviados pelos Cor-
reios para cada um dos nossos participantes. E como a AMBEP 
segue acompanhando a evolução dos meios de comunicação, 
pensando em ser mais sustentável e estar alinhada à’evolução 
digital,  em 2020, a nossa Revista passou a ser digital, man-
tendo a mesma qualidade para o nosso leitor e podendo ser 
acessada em qualquer lugar, a partir do nosso site.

WHATSAPP

É claro que a comunicação da AMBEP com seus associados 
por meio do WhatsApp não podia ficar de fora. Afinal, este é 
um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais utilizado 
no mundo. Desde 2019, os ambepianos podem tirar dúvidas e 
obter informações sobre os serviços e benefícios da Associação 
pelo telefone 21 999721 9970. A ferramenta permite, ainda, sa-
ber como se associar, dissociar, incluir ou excluir beneficiários e 
obter informações sobre a IPAM, o Projur, convênios e seguros. 
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Desde agosto, os 
associados da AMBEP 
têm à disposição um novo 
aplicativo. Mais moderno, 
ágil e sustentável, o APP 
AMBEP traz inúmeros 
serviços essenciais para 
os associados, como a 
Carteirinha Digital 
da IPAM. 

Por enquanto, a ferramenta 
só está disponível para 
o sistema Android, mas, 
em breve será lançado 
também para iOS. No 
entanto, isso não impede 
que o beneficiário que 
tenha iPhone receba sua 
carteirinha digital da IPAM.  

SAIBA MAIS 
SOBRE OS 
BENEFÍCIOS 
DO NOVO 
APP AMBEP

Para acessar o APP AMBEP e a Carteirinha Digital da Ipam é necessário estar conectado à
internet, seja por meio do wi-fi ou do pacote de dados do seu celular. 

DICA
Em alguns estabelecimentos, para acessar a Carteirinha você pode encontrar dificuldades por 
falha na conexão. Por isso, sugerimos que o participante faça um "print" de sua Carteirinha da 
Ipam e mantenha salva na "galeria" do seu aparelho para apresentar, sempre que necessário. 

A carteira digital é validada automaticamente todo mês, inclusive para os beneficiá-
rios, e só deixa de ser atualizada caso o associado dê baixa na inscrição. 

ATENÇÃO
Se tiver a versão antiga do APP AMBEP, desinstale e baixe a nova. Será preciso fazer 
um novo cadastro.

DIFICULDADE
Caso tenha alguma dificuldade para baixar ou utilizar o APP AMBEP ou compartilhar a Carteirinha 
Digital IPAM, procure a Unidade Regional da AMBEP mais próxima. Lá, os funcionários estão pron-
tos para te ajudar. Para mais informações e atualizações sobre o novo aplicativo, acesse o site.

CONFIRA O PASSO A PASSO PARA VOCÊ
ATUALIZAR E UTILIZAR O APP AMBEP:

Como baixar o aplicativo na Play Store
• Acesse, no seu smartphone ou tablet, 
 a Play Store (Android), que pode estar na pasta Google.
• Clique na Lupa e digite AMBEP.
• Pronto! Basta clicar em ‘Instalar’.
• Se preferir, escaneie o QR CODE ao lado.
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Como recuperar a senha
• Na tela inicial, clique em ‘Esqueci 

a senha’.
• Depois, informe o seu e-mail 

cadastrado na AMBEP e clique em 
‘Enviar’.

• Acesse sua Caixa de Entrada na 
conta de e-mail e verifique se 
recebeu a mensagem Solicitação 
de Recuperação de Senha.

• Na mensagem, vá em ‘Clique aqui’. 
• Em Alterar Senha, crie uma nova 

senha, repita-a no campo de 
baixo e clique em ‘Alterar’.

• Pronto! Senha alterada com 
sucesso.

Fique ligado: o link para recuperação 
da senha ficará disponível em seu 

e-mail por apenas 24h. Se não 
encontrar o e-mail na sua Caixa de 
Entrada, verifique também a caixa 

de Spam/Lixo eletrônico.

Como compartilhar a carteirinha 
digital com seus dependentes

• Digite seu e-mail e senha 
cadastrados na AMBEP.

• Clique no ícone ‘Carteirinha’. 
• Escolha a carteirinha dos seus 

beneficiários e dependentes 
e depois clique no ícone 
‘Compartilhar’. 

• Pronto! Basta escolher a pessoa 
e compartilhar a carteirinha com 
os seus dependentes através do 
WhatsApp, E-mail ou qualquer 
rede social.

Atenção! Somente o titular 
tem acesso às carteirinhas. 

Beneficiários e dependentes 
podem baixar o app apenas para 

ter acesso à rede credenciada.

Como acessar o APP
• Na tela inicial do aplicativo, digite 

seu e-mail e senha cadastrados 
no APP AMBEP e depois clique 
em ‘Acessar’.

É meu primeiro acesso. Como 
faço para entrar no aplicativo?
• Clique em ‘Cadastrar’ e preencha 

com os seus dados, como E-mail, 
CPF, Nome completo, Celular, 
Data de Nascimento e Senha.

 No final, não esqueça de aceitar 
os termos de privacidade.

• Pronto! Basta clicar em ‘Instalar’.
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COMO SOLICITAR O 
PECÚLIO DA PETROS

Mas, afinal, como fazer isso, principalmente em um momento tão delicado 
como a morte de um ente querido?

 Confira, a seguir, um passo a passo para realizar essa solicitação.

14 AMBEP

Os participantes da 

Petros têm à sua 

disposição, quando 

aderem a alguns dos 

planos administrados 

pela Fundação

(PPSP-R, PPSP-R Pré-70, 

PPSP-NR, PPSP-NR 

Pré-70, PP-2 e PP-3), 

a opção de contratar 

o Pecúlio por Morte: 

valor em dinheiro 

pago uma única vez 

aos beneficiários ou 

pessoas designadas em 

vida pelo participante 

ativo ou aposentado 

desses planos. 

O pagamento pode 
ser solicitado logo 

após o falecimento 
do participante 
e independe da 

concessão de pensão 
por morte pelo INSS.
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SAIBA MAIS

Em caso de dúvidas, entre em contato com a 
Central de Relacionamento da Petros pelos telefones: 

0800 025 35 45 ou 21 3529 5550

PLANOS BD (PPSP-R, PPSP-NR,
PPSP-R PRÉ-70, PPSP-NR PRÉ-70
E OUTROS PLANOS BD)
Essas quatro classes de beneficiários podem ter direito ao 
pecúlio nos planos de Benefício Definido (BD) e o proces-
so de solicitação é totalmente digital, bastando clicar em 
enviar após fazer o upload da documentação no próprio 
formulário no site da Petros (https://files.petros.com.
br/pedido-peculio/beneficio/pedido/informacoes-
-participante).

É importante destacar que a existência de beneficiário em 
uma classe impede a concessão do pecúlio a integrantes 
de outra classe. Além da documentação básica (confira no 
boxe ao lado), o beneficiário deve ser titular da conta na 
qual receberá o valor do pecúlio (não pode ser conta sa-
lário). E, de acordo com a classe do beneficiário, é preciso 
apresentar também:

• Filhos menores de 18 anos: certidão de nascimento.
• Filho maior e inválido: documento judicial ou carta de 

concessão do INSS caracterizando invalidez permanente.
• Cônjuge: certidão de casamento extraída pós-óbito.
• Ex-cônjuge com pensão judicial: documento judicial 

que comprove que ex-cônjuge era beneficiário de pen-
são alimentícia e certidão de casamento com averbação 
da separação ou do divórcio.

• Ex-companheiro com pensão judicial: documento ju-
dicial que comprove que ex-companheiro era beneficiá-
rio de pensão alimentícia.

• Para companheiro sem filho com o participante: 
comprovantes de coabitação dos 24 meses anteriores 
ao mês do óbito.

• Para companheiro com filho com o participante: 
comprovantes de coabitação dos dois meses anteriores 
ao mês do óbito; certidão de nascimento ou carteira de 
identidade para comprovação de filiação do dependen-
te com o participante morto.

• Para classes 2, 3 ou 4: certidão de óbito dos bene-
ficiários das classes anteriores à qual o requerente 
pertence; declaração de classe preferencial, fornecida 
pela Petros, e cópia da identidade de testemunhas sem 
grau de parentesco.

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA
Para dar entrada no pedido, é necessário enviar 
à Petros o pedido de Solicitação de Benefício 
(disponível no banner ‘Falecimento do Participante’ 
no Portal da Petros – www.petros.com.br) preenchido 
completamente, juntamente como os seguintes 
documentos:

• Certidão de óbito;
• Carteira de identidade;
• CPF;
• Comprovante bancário do beneficiário.

Atenção: 
Outros documentos também podem ser solicitados, 
dependendo do plano ao qual o participante pertencia 
e de acordo com o grau de parentesco do beneficiário.

VOCÊ SABIA?
 
PP-2 E PP- 3
Nestes planos, o pecúlio por morte é pago a pessoas de-
signadas pelo participante, podendo ser qualquer pes-
soa física, sem exigência de grau de parentesco. 

O formulário de solicitação do benefício e todos 
os documentos básicos (confira no boxe ao 

lado) devem ser enviados exclusivamente para o 
e-mail: beneficios@petros.com.br.
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O FlexPrev, novo 

plano de contribuição 

definida (CD) da antiga 

BR, atual Vibra, está 

em fase de aprovação 

na Superintendência 

Nacional de Previdência 

Complementar (Previc). 

FLEXPREV: PETROS LANÇA HOTSITE PARA 
NOVO PLANO DA VIBRA, ANTIGA BR

Para ampliar as informações sobre o plano, que será administrado pela Petros, a Fun-
dação criou um hotsite para os colaboradores da empresa, participantes ativos e 
assistidos do PP-2, do PPSP-R e do PPSP-NR ligados à empresa, poderem conhecer 
detalhadamente o FlexPrev.

No hotsite, há informações gerais sobre o plano, como detalhes sobre contribuição 
e benefícios; regras de tributação; além de uma lista com perguntas e respostas or-
ganizadas por temas.

Para facilitar a compreensão de todos, o conteúdo está organizado de forma 
segmentada: 

• Na página inicial, é preciso escolher entre informações direcionadas aos 
participantes do PP-2, do PPSP-R e do PPSP-NR, que poderão optar por 
migrar para o novo plano. 

• Também existe conteúdo exclusivo para os colaboradores da BR (Vibra), 
que ainda não têm plano de previdência da empresa. 

• A proposta de regulamento do FlexPrev está disponível na Área do Partici-
pante, no site da Petros e, também, pode ser acessada no hotsite.

Vale destacar que as informações sobre o FlexPrev contidas no hotsite se baseiam 
na proposta que está em tramitação. Como o plano ainda depende da aprovação 
da Previc, pode haver mudanças nas condições e nos detalhes apresentados, que 
serão registradas por meio de atualizações no conteúdo do hotsite. 

A Petros afirma que o formato final do novo plano será amplamente divulgado 
antes da abertura do processo de adesão ao FlexPrev.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Fale Conosco ou chat on-line, no Portal 
Petros, ou pelo APP. Se preferir, ligue para a Central de Relacionamento, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 20h, pelos números 0800 025 35 45 ou (21) 3529-5550. 

Para acessar o hotsite do FlexPrev, ENTRE NO PORTAL DA PETROS. 

As informações 
sobre o FlexPrev 

contidas no hotsite 
se baseiam na 

proposta que está 
em tramitação



17AMBEP

TODOS JUNTOS. TODOS PELA AMBEP.
TEM SEMPRE UMA UNIDADE PERTO DE VOCÊ.
www.ambep.org.br

UINDADES REGIONAIS

• AMBEP Alagoinhas (BA)
Tel: (75) 3423-4040
alagoinhas@ambep.org.br
Av. Severino Vieira, 407
Centro – Alagoinhas

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

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

• 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) 2724-1562
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, conjs. 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

• AMBEP Fortaleza (CE)
Tel: (85) 3226-8684
fortaleza@ambep.org.br
Rua Pedro Borges, 20/2003
Centro – Fortaleza

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

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

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

• AMBEP Macaé (RJ)
Tel: (22) 2759-0850/ 2763-0018
2759-0856
macae@ambep.org.br
Av. Agenor Caldas, 193, sala 605
Imbetiba – Macaé

• AMBEP Maceió (AL)
Tel: (82) 3372-6052
maceio@ambep.org.br
Rua Zacarias Azevedo, 399
salas 314 e 315
Centro – Maceió

• AMBEP Manaus (AM)
Tel: (92) 3622-7001
E-mail: manaus@ambep.org.br
Rua Eduardo Ribeiro, 620/ 201
Centro – Manaus

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

• 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 505/506 - Centro – Niterói

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

• AMBEP Porto Alegre (RS)
Tel: (51) 3227-7174
3212-8132/ 3286-6334
portoalegre@ambep.org.br
Rua Riachuelo, 1.098 – conj. 903
Centro - Porto Alegre

• AMBEP Recife (PE)
Tel: (81) 3224-3683
recife@ambep.org.br
Rua Matias de Albuquerque, 223/ 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- 6° andar
Centro - Rio de Janeiro

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

• AMBEP São Luís (MA)
Tel: (98) 3232-1027
saoluis@ambep.org.br
Av. Jerônimo de Albuquerque, 25
sala 317, Torre B - Hyde Park
Cohafuma - São Luís

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

• AMBEP Santos (SP)
Tel: (13) 3233-4915
santos@ambep.org.br
Av. Ana Costa, 259, conj.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 Mateus (ES)
Tels: (27) 3763-3538 3763-3412
saomateus@ambep.org.br
Rua Manoel de Andrade, 115
Térreo/ Centro - São Mateus

• 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

• AMBEP São Paulo (SP)
Tel: (11) 3159-3349 
       (11) 3159-3538 
saopaulo@ambep.org.br
Rua Barão de Itapetininga, 151
salas 123,124,133 e 1

• AMBEP São Sebastião (SP)
Tel: (12) 3892-4054
ssebastiao@ambep.org.br
Rua Duque de Caxias, 188, 2° 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

SEGUROS

•  AMBEP TurSeguros
Tel: (21) 2113-1000
Demais regiões: 4020-1880
contato@ambep.com.br
Rua do Rosário, 103- sala 1301 
Centro - Rio de Janeiro

SEDE

• AMBEP Rio de Janeiro (RJ)
Tel: (21) 3212-3600
Fax: (21) 2240-0406
sede@ambep.org.br
Rua Álvaro Alvim, 21, 7° e 8° andares
Centro - Rio de Janeiro



Uma das muitas
vantagens de ser um ambepiano

 é poder contar com os convênios que 
a nossa Associação oferece ao associado 

e aos seus beneficiários.

São descontos e preços atraentes em escolas, hotéis, 
cursos, lojas comerciais, faculdades, restaurantes e 

farmácias, entre outros estabelecimentos.

Acesse o site www.ambep.org.br/convenios 
e confira as novidades.


