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AMBEP
Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros

Cuidado
e zelo
Em visita às Representações, presidente Julio Guedes
faz contato direto com representantes e colaboradores
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Você
gosta da 
Revista

da Ambep?

Ela é feita

sob medida para 

você e também 

pode ser feita 

por você!

Como? Envie 

sugestões, fotos e 

boas histórias* para 

revista@ambep.org.br

e nos ajude a 

construir uma revista 

cada vez melhor. 

Participe!

*A publicação dos materiais recebidos
será feita de acordo com os padrões editoriais 
estabelecidos para a revista.
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EDITORIALO associado é fundamental
Formada por mantenedores-bene-
ficiários da Petros, a AMBEP foi 
criada por e para os seus partici-
pantes. Por isso, tê-los por perto é 
fundamental. E com esse objetivo 
a Diretoria da Associação busca 
manter-se sempre próxima dos 
ambepianos, seja por meio de visi-
tas periódicas às Representações, 
Postos e Escritórios, ou nas festas 
de confraternização das unidades. 

Nesta edição da Revista da AMBEP, 
você poderá ver como foram as co-
memorações dos aniversários de 30 

anos das Representações de Cam-
pinas e Curitiba, e o de 10 anos da 
Representação do Rio de Janeiro. 
Também poderá conferir o calendá-
rio das confraternizações de fim de 
ano das unidades da AMBEP, que 
começam já em novembro. 

Na Matéria de Capa, você entende-
rá um pouco melhor por que o pre-
sidente Julio Guedes visita as uni-
dades da entidade ao longo do ano.

Na seção Qualidade de Vida, você 
vai encontrar ótimas dicas para hi-
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dratar seu corpo. E, em Roteiros de 
Viagem, uma reportagem especial 
sobre como se preparar para ter 
uma diversão de fim de ano tran-
quila, sem contratempos.

Não podemos esquecer do momen-
to de diversão desta edição: o já 
tradicional Raciocínio Aritmético, 
na seção Passatempo, no qual você 
pode testar seus conhecimentos 
matemáticos, e nossa dica de livros 
clássicos na Agenda Cultural.
Boa leitura.
A Diretoria

Revista da AMBEP Órgão de Informação da AMBEP-Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros * Diretoria da AMBEP: Julio Guedes da Conceição - Presidente (presidencia@ambep.org.br), 
Omar Cardoso Valle - Vice-Presidente (vice-presidencia@ambep.org.br), Eterval Fidelis de Almeida - Diretor Financeiro (dir-financeira@ambep.org.br), Carlos da Conceição de Almeida - Diretor 
Social e de Benefícios (dir-social@ambep.org.br/dir-beneficio@ambep.org.br), Rodrigo Octávio Magalhães de Britto - Diretor de Patrimônio (dir-patrimonio@ambep.org.br), Pedro da Cunha Carvalho - 
Diretor Administrativo (dir-administrativa@ambep.org.br) * Periodicidade: Bimestral * Produção editorial: Casa do Cliente Comunicação * Edição: Jaíra Reis * Coordenação: Leticia Nascimento 
* Foto de capa: Banco de Imagem * Textos:  Camilla Rua, Christina Lima, Daniel Braga, Leticia Mota e Sânia Motta * Diretor responsável: Omar Cardoso Valle * Apoio editorial: Airton Oliveira
* Revisão: Cristina Motta * Direção de arte: Gina Mesquita * Impressão: Ediouro *Tiragem: 34 mil *As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores.
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Representações em festa
Curitiba e Campinas celebram Jubileu de Pérola e Rio comemora 10 anos de fundação

AMBEP Curitiba celebra seus
30 anos com jantar dançante

O Restaurante Castello Trevizzo, no bairro de Santa Fe-
licidade, foi o local escolhido para abrigar a celebração 
dos 30 anos da AMBEP de Curitiba. No último dia 
27 de junho, um total de 212 pessoas, entre ambe-
pianos e convidados, participaram de um jantar dan-
çante animado pela Franklin Banda Show, que contou 
ainda com uma performance do grupo Vamos Dançar. 
Na chegada, todos os associados foram fotografados e 
durante o evento receberam suas fotos com um porta-
-retratos, junto com outros brindes comemorativos do 
aniversário da Entidade.

José Francisco de Oliveira, representante-procurador de 
Curitiba, recepcionou os associados e convidados do even-
to, que também contou com a presença do presidente do 
Conselho Deliberativo da AMBEP, Walter Villela Vieira, 
além do presidente da AMBEP TurSeguros, José Luiz de 
Sousa Gomes. “O momento é de congratulação e come-
moração por tudo o que foi realizado ao longo desses 30 
anos”, destacou Cássio Yamasaki, representante em exer-
cício da Regional, também presente na celebração.
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Cássio Yamasaki, Walter Villela, José Francisco de Oliveira 
e José Luiz de Sousa Gomes

Os convidados dançaram ao som da Franklin Banda Show

O representante-procurador José Francisco de Oliveira 
cortou o bolo comemorativo Mais de 200 pessoas prestigiaram o jantar dançante com empolgação
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Campinas faz 30 anos
e recebe desbravador ambepiano

“É importante uma retrospectiva dos anos passados, 
lembrarmos das pessoas que trabalham e trabalharam 
conosco para chegarmos até aqui. Por isso, um ponto 
alto da comemoração foi podermos contar com a pre-
sença do associado da AMBEP São Paulo Vanildo Ave-
lino da Silva”, resumiu o representante-procurador de 
Campinas, Wilson Vieira de Sousa, sobre o jantar de 
celebração pelos 30 anos da Representação. O evento, 
ocorrido no dia 8 de agosto, reuniu 208 pessoas, entre 
beneficiários e convidados, no Círculo Militar da cida-
de, no Jardim Chapadão.

Na solenidade, o ambepiano Vanildo da Silva foi des-
taque por ser um dos desbravadores da Associação, 
tendo participado da criação de regionais nas cidades 
de São Paulo, São José dos Campos, Santo André, Curi-
tiba, Porto Alegre, Maceió, Natal e Manaus, bem como 
da própria AMBEP Campinas. Além dele, Walter Villela 
Vieira, presidente do Conselho Deliberativo da Entidade, 
também prestigiou a comemoração, que contou com a 
animação musical da dupla Caique e Kauê.

Ambepianos celebram o Jubileu de Pérola de Campinas

Iracema Shimizu, Wilson de Sousa e Rose Hatamoto

Osmari Sandoval, Eunice Rovari e Ana Rosa Gabasso

O desbravador da AMBEP Vanildo da Silva

A ambepiana Marilena Fukumoto e o convidado Manuel 

Iracema Shimizu, Rosangela Lorenzon, Rose Hatamoto, Ana Rosa Gabasso e Terezinha Waki
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Rio festeja 10º aniversário

Cerca de 400 pessoas compareceram, no último dia 12 
de setembro, ao Clube Ginástico Português, no Centro 
do Rio de Janeiro, para celebrar os 10 anos da regional 
em um jantar comemorativo.

“Temos muito orgulho de sermos, hoje, a maior Repre-
sentação do complexo AMBEP. Somos a primeira do 
ranking, e essa repercussão nacional se deve graças a 
muito trabalho ao longo desses anos. Isso é obtido, prin-
cipalmente, pelo fato de nossa regional ser muito proa-
tiva em suas atividades sociais e na oferta de benefícios 
aos seus associados”, sintetizou Raymundo Nonato Sil-
va Neto, representante-procurador do Rio.

MAPA DA AMBEP
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O aniversário da Representação foi comemorado no Clube Ginástico, no Centro

O jantar dançante reuniu cerca de 400 convidados

A Banda LG animou a festa
A celebração dos 10 anos da Representação reuniu 
ambepianos de várias partes do estado do Rio

Convidados animados ao som de muita música boa
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BLOCO DE NOTAS

Portal da AMBEP
de cara nova
Com o objetivo de tornar a comunicação com seus 
associados e público leitor ainda mais eficiente, a 
AMBEP criou um novo portal, tornando-o moderno e 
dinâmico. A ferramenta é fácil de ser usada, com es-
paço para matérias relevantes e imagens que deixam 
a página ainda mais leve e com utilização intuitiva. 

Ao navegar pelo portal, o leitor pode clicar em di-
versas seções, como os hotsites das Representações, 
Postos e Escritórios, que contêm informações pró-
prias sobre as unidades. Também é possível obter 
dicas e informações para melhorar o seu dia a dia na 
seção Vida Saudável. 

Na seção Serviços, os ambepianos podem obter in-
formações sobre a IPAM, seguros, cursos e convênios 
oferecidos pela Associação. Além disso, ficam sabendo 
tudo sobre a Entidade na seção Acontece na AMBEP e 
na TV AMBEP. Para notícias do cotidiano, o site apre-
senta as seções Em Cima do Fato e Em Foco, onde os 
leitores são informados sobre assuntos variados.

Enfim, o site está com a cara da AMBEP, que busca 
levar informação e entretenimento e atender às ne-
cessidades de seus públicos de forma clara, objeti-
va e moderna. Acesse o portal www.ambep.org.br e 
veja as novidades. 
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Gostaria de agradecer a você e a toda a equipe de 
Jornalismo pela excelente matéria sobre a minha his-
tória. Fiquei muito emocionado em poder mostrar às 
pessoas do meu convívio e aos ex-colegas da Petrobras 
esses momentos tão importantes da minha vida.

Um grande abraço!

Clodoaldo Gomes da Silva
Rio de Janeiro-RJ

HOMENAGEM 
PÓSTUMA

Entrevista emociona
e causa repercussão

AMBEP se despede 
de Fernando Chalita 
Mansur e Alexandre 
Antonio Padilha
A AMBEP lamenta a morte de dois ilustres ambepia-

nos ocorrida nos últimos meses: Alexandre Anto-
nio Padilha da Luz e Fernando Chalita Mansur. 

A Associação se solidariza com as famílias 
e lembra a trajetória importante desses 

grandes homens.
 

Aposentado da Petrobras, o en-
genheiro Alexandre Antonio 

Padilha da Luz faleceu no 
dia 17 de julho, aos 80 

anos, em Salvador. 
Pernambucano 
da cidade de Pe-

trolina, formou-se 
em Engenharia pela 

Escola Politécnica da 
Bahia, onde exerceu o cargo 

de chefe da Divisão de Produ-
ção da extinta Região de Produção 

da Bahia. 

Profissional de destaque em sua função na 
petrolífera, Antonio ingressou na AMBEP em 

6 de agosto de 1990, onde teve uma trajetó-
ria de relevantes serviços prestados à Entidade na 

Bahia, como colaborador e delegado por vários anos.

Adeus ao
representante-procurador de Natal

No dia 9 de setembro, o representante-procurador da 
AMBEP Natal, Fernando Chalita Mansur, morreu aos 
75 anos em decorrência de uma parada cardiorres-
piratória. Ele estava internado no Hospital Promater, 
naquela cidade. 

Chalita faz parte da história da AMBEP Natal. Ele se 
filiou à Associação em 1990, depois de sua aposen-
tadoria, e exerceu dois mandatos como representan-
te-procurador na AMBEP Natal (1992-1995 e 2007-
2014). Em uma solenidade festiva, Fernando recebeu 
em 13 de dezembro de 2004 o título de Sócio Bene-
mérito da AMBEP.

CARTAS DOS 
LEITORES

Fernando Chalita Mansur
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Alexandre Antonio Padilha
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Um alegre encontro
com a música

GENTE NOSSA
Geralda Nascimento

No auge de sua vitalidade, aos 75 anos, a pensionista 
da Petrobras Geralda Nascimento é um exemplo de 
disposição. Mineira da cidade de Serro, local muito 
conhecido por suas serenatas, ela tem uma relação 
mágica com a música. “Meu pai e meus tios canta-
vam e tocavam. Nos fins de semana, todos se reuniam 
em minha casa para cantar músicas do interior. Cresci 
nesse meio, e a música cresceu junto comigo”, conta. 

No entanto, Geralda não pôde se dedicar à música 
quando mais nova, como gostaria. Aos 12 anos, per-
deu seu pai e veio morar no Rio de Janeiro, cidade 
onde conheceu seu primeiro marido. “Anos mais tarde 
fiquei viúva e, tempos depois, encontrei meu segundo 
marido. Nos casamos e logo fomos morar em Petró-
polis, região serrana do Rio”, explica. O companheiro 
era Renato da Fonseca Santos, que trabalhou 33 anos 
na Petrobras e se aposentou como chefe da Divisão de 
Custos. Foi também nessa época que Geralda teve um 
reencontro com a música. “Renato era um seresteiro 
muito bom. Começamos a cantar juntos e a nos apre-
sentar para alguns amigos”, lembra. 

A oportunidade de levar música para outras pessoas 
veio quando Geralda e Renato foram convidados pelo 
dono do Clube 85, em Petrópolis, a se apresentarem 
no espaço. “Ele queria promover atividades para pes-
soas da melhor idade e nos chamou para fazermos 
shows. Assim nasceu o projeto Alegre Encontro com 
a Saudade, que traz músicas saudosistas das décadas 
de 1970 e 1980. Cantávamos acompanhados pela 
Banda Folia da Saudade, que está comigo até hoje. 
Nossa primeira apresentação foi no dia 1° de julho 
de 2001. Desde então, passamos a fazer encontros 
quinzenais”, detalha. 

Em 2004, Renato faleceu em decorrência de um infarto, 
mas Geralda seguiu com o projeto em homenagem ao 
marido. “Hoje, o Alegre Encontro com a Saudade é um 
evento mensal. Continuo como solista e com a mesma 
banda, mas não coloquei uma voz masculina no lugar 
da dele, pois quero sentir que está sempre comigo nas 
apresentações”, destaca. Este ano, o projeto completou 
13 anos de existência e é um sucesso na cidade. 
“Como o Clube 85 fechou, agora nos apresenta-
mos no Espaço Terra Santa. Mas nosso públi-
co permanece fiel e aguarda ansiosamente 
o próximo show”, comemora. 

Além de comandar o projeto Alegre Encontro com a 
Saudade, Geralda integra o Coral Pro Tempore, com-
posto por pessoas da melhor idade. “Cantamos do 
erudito ao popular. Nos apresentamos muito em Petró-
polis, mas já fomos a outras cidades, como Maricá e 
Teresópolis”, afirma. Participar de concursos musicais 
é outra paixão de Geralda, que todos os anos se inscre-
ve no Festival de Serestas Chiquinha Gonzaga, em que 
já foi premiada três vezes. 

Disposição para ganhar o mundo
Mas nem só de música vive Geralda. Outro hobby da 
modista aposentada é a jardinagem. “Adoro mexer com 
plantas e cuidar do jardim. Lidar com a natureza me 
faz muito bem”, revela. 

Além de se dedicar à filha e aos três netos e de viver in-
tensamente a música, Geralda adora viajar e lembra com 
carinho de sua aventura mais recente. “Fiquei 15 dias em 
Portugal no ano passado, e amei. Conheci Lisboa, Porto, 
Guimarães, Coimbra e outras cidades. É tudo muito anti-
go, mas conservado. Nessa viagem até fado eu cantei. Foi 
maravilhoso”, relata ela, que confessa ainda 
ter o sonho de, em breve, visitar Paris. 

Um convite especial
Ao fim da entrevista, Geralda deixou 
uma mensagem para seus amigos am-
bepianos: “Quero convidar todos que 
gostem de boa música a passar um fim 
de tarde com a gente. Todos serão 
muito bem-vindos”. O Alegre 
Encontro com a Saudade 
acontece toda primeira 
quarta-feira de cada mês, 
às 17h, no Espaço Terra 
Santa, na Rua Monsenhor 
Bacelar, 590, Valparaíso, 
Petrópolis.

Cresci
nesse meio, e a 
música cresceu 

junto comigo”
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Cuidado e zelo são palavras que definem bem a Dire-
toria da AMBEP com relação aos seus associados. Por 
conta disso, o presidente da Associação, Julio Guedes, e 
a Diretoria mantêm uma rotina de viagens às Represen-
tações, Postos e Escritórios em todo o país para ver de 
perto como andam as administrações desses espaços. 
O objetivo, segundo ele, é facilitar o contato entre as 
partes para que fique mais fácil identificar as demandas 
de cada unidade, verificar iniciativas de sucesso, pres-
tigiar o trabalho dos colaboradores e tentar aumentar o 
número de associados.

“A AMBEP conta com 33 unidades entre Postos, Escri-
tórios e Representações em diversas cidades e estados. 
É preciso, sempre que possível, estar em contato direto 
com nossos Representantes, Procuradores e Encarre-
gados para verificar suas necessidades, entender suas 
propostas e ajudar a colocar em prática ideias interes-
santes. É claro que mantemos contato diário com todos 
eles por telefone, e-mail e outros meios de comunica-
ção. Mas a visita de um membro da Diretoria comprova 
nosso objetivo de fazer uma gestão participativa e efi-
ciente”, explica o presidente Julio.

As visitas, que acontecem ao longo do ano de acordo 
com a agenda dos dirigentes, tiveram início em janeiro. 
Até a primeira quinzena de setembro, o presidente Ju-
lio Guedes havia percorrido as unidades de São Paulo, 
Santo André, São José dos Campos, Campinas, Santos, 
São Sebastião, São Matheus, Belo Horizonte, Vitória, 

Presença constante
Manaus, Belém, São Luís, Fortaleza, Mossoró, Natal, 
Cabedelo, Recife, Maceió, Salvador, Alagoinhas e Ara-
caju. “O próximo destino é o Sul do Brasil”, revela.

Novos sócios são fundamentais
O presidente Julio Guedes lembra que a campanha por 
novos sócios da AMBEP, realizada também durante es-
sas visitas, é fundamental para a manutenção da Asso-
ciação. “Como somos uma entidade sem fins lucrativos, 
nós só existimos por conta do nosso quadro social. Por 
isso, a adesão de novos participantes é primordial para 
que a AMBEP se mantenha como uma Entidade que cuida 
de seus titulares e dependentes de forma eficiente”, conta.

Com cerca de 33 mil associados e 296 mil beneficiários, 
a AMBEP oferece a seus participantes diversas facilida-
des como a IPAM (Indicação de Profissionais para a Área 
Médica), que constitui uma rede de médicos, clínicas, 
hospitais, dentistas e laboratórios e se destina aos pa-
rentes dos associados que não têm direito à AMS, da 
Petrobras; o Projur (Programa de Assistência Jurídica); 
convênios com diversos estabelecimentos que oferecem 
descontos para os sócios; a AMBEP TurSeguros (com 
oferta de seguros e viagens); além de eventos e cursos.

O presidente da AMBEP afirma que, mesmo por conta 
dos falecimentos e desligamentos, anualmente a AMBEP 
tem conseguido cerca de mil novos sócios por ano. “Isso 
se deve, sem dúvida, às campanhas que fazemos com a 
ajuda das Representações, respeitando as regionalida-

10

Presidente visita unidades da AMBEP em todo o país para estreitar 
relacionamento e buscar novos sócios

MATÉRIA DE CAPA

 Presidente Julio Guedes
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des e necessidades de cada unidade. Além disso, conta-
mos com ações na Petrobras e em empresas participan-
tes dos planos Petros por meio de palestras, divulgação 
de folders e propaganda boca a boca que mostram as 
vantagens de fazer parte da nossa Associação”, explica.

Resgate de antigos sócios  
Outro motivo de conversas nas visitas da Diretoria às 
unidades da AMBEP é como resgatar participantes que 
se desligaram da Associação. Em 2014, até setem-
bro, foram contabilizados cerca de 600 afastamentos. 
De acordo com o presidente da AMBEP, primeiro é feita 
uma análise nos dados do setor de Arrecadação sobre o 
motivo da saída do ambepiano para definir a estratégia 
a ser utilizada para tentar trazê-lo de volta.

“A partir desses dados, verificamos o motivo do des-
ligamento. Em seguida, entramos em contato com a 
Representação à qual ele pertencia e definimos uma 
forma de trazê-lo de volta. Em breve, teremos um 0800 
para contatar essas pessoas, saber o motivo do afasta-
mento e lembrar as vantagens de ser um associado da 
AMBEP”, revela o presidente Julio Guedes.

E os números demonstram que as campanhas têm fun-
cionado: mensalmente, a AMBEP tem conseguido cerca 
de 100 novos ingressos/reingressos na Entidade, sendo 
a Representação do Rio de Janeiro a que mais tem con-
tribuído com essas inserções.

Vale lembrar que, em caso de falecimento do titular, 
o cônjuge pode continuar como associado pensionista. 
E caso este faleça, seu filho beneficiário poderá seguir 
ligado à AMBEP como associado especial, pagando o 
mesmo valor em boleto mensal.

• São Paulo • Santo André
• São José dos Campos 

• Campinas • Santos
• São Sebastião

• Belo Horizonte

• Vitória
• São Mateus

• Manaus

• Recife

• Salvador
• Alagoinhas

• Belém

• Aracaju

• Maceió

• São Luís
• Fortaleza

• Natal
• Mossoró

• Cabedelo
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 ROTEIROS DE VIAGEM 

De malas prontas 
para as férias
de fim de ano
Parece que o Natal e o Réveillon estão longe, mas o 
tempo passa rápido e dezembro logo chegará. Então, 
que tal pensar em sua viagem de férias agora? Quanto 
antes você começar a se organizar, melhor, pois é 
possível conseguir passagens e hotéis mais baratos e 
ainda garantir sua vaga onde desejar. O fato é que uma 
viagem é um projeto e, por isso, exige planejamento, 
pesquisa e economia. Acompanhe nossas dicas e faça 
a viagem dos seus sonhos:

Preparativos

Para onde vou?
O primeiro passo é decidir seu destino com base no 
seu orçamento. Viagem nacional ou internacional? 
Praia ou montanha? Um lugar apenas para descansar, 
se divertir ou ambos? A partir daí, comece a pesquisar 
passagens e hotéis com as devidas referências. 

Reservas
Faça as reservas (hotéis, passagens, aluguéis de carro, 
seguro-viagem etc.) com antecedência e guarde todos 
os comprovantes. Como o período entre Natal e Ano 
Novo é um dos mais movimentados, lembre-se tam-
bém de reservar possíveis restaurantes e festas que 
queira ir. E procure saber também quais são os costu-
mes locais nessas datas festivas. Assim, poderá saber 
exatamente o que fazer.

Pesquisas sobre o destino
Semanas antes de viajar, faça uma pesquisa prévia so-
bre seu destino. Procure por dicas, veja que atrações 
quer visitar e se pode adquirir ingressos com antecedên-
cia. Com um roteiro bem programado em mãos, ficará 
mais fácil aproveitar cada momento de sua viagem. 

Câmbio
Cada país tem uma moeda diferente, por isso informe-
-se sobre qual é o seu valor antes de fazer a troca. Veri-
fique também se a casa de câmbio escolhida tem regis-
tro no Banco Central. Para quem não quer levar muito 
dinheiro, há a opção dos cartões de débito pré-pagos, 
carregados em uma casa de câmbio antes da viagem. 

É possível ainda fazer as compras com cartão de crédito 
internacional, mas lembre-se de que o valor da fatura 
será convertido no dia de seu fechamento, de acordo 
com a cotação do dia. Além disso, você pagará um valor 
de 6,38% em operações desse tipo, referente à alíquota 
do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

As bagagens
Deixar para arrumar a mala em cima da hora pode ser 
um problema. Por ter que fazer tudo às pressas, você 
corre o risco de esquecer itens importantes. O ideal é 
fazer uma lista completa com tudo o que precisa levar 
e começar a arrumar a bagagem pelo menos três ou 
quatro dias antes da viagem.

Chegue com antecedência
Nessa época do ano, os aeroportos e rodoviárias de todo 
o Brasil costumam ficar lotados. Por isso, o melhor é se 
planejar e chegar com bastante antecedência, principal-
mente nos aeroportos, que têm processos de check-in, 
despacho de bagagens e passagem pela Polícia Federal. 

Documentação

Passaporte ou identidade?
Antes de viajar, verifique quais documentos são ne-
cessários para realizar seu check-in. Para viajar pelo 
Brasil e para países que fazem parte do Mercosul, por 
exemplo, basta apresentar a carteira de identidade ori-
ginal com validade de até 10 anos. Para outros países, 
o passaporte é exigência. 

Se você vai viajar, mas ainda não tem passaporte, é 
fundamental providenciá-lo o quanto antes. Quer 
saber como? Confira o passo a passo no site 
da Polícia Federal (www.dpf.gov.br/servicos/
passaporte/passaporte). 

Visto
Outra questão que precisa ser 
pesquisada é se determinado 
país exige ou não visto para 
a entrada de turistas. 
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Se ele for necessário, é bom se organizar para tirar an-
tecipadamente e evitar correrias em cima da hora. A 
mesma dica serve para a compra de seguro-viagem. 

Viagem com crianças
Para viajar com crianças, é fundamental estar atento a 
algumas exigências, que valem tanto para o transporte 
aéreo quanto para o rodoviário. 

Nacionais
• Crianças de 2 a 11 anos que viajarem desacompa-
nhadas dos pais ou responsáveis precisam apresen-
tar autorização da Vara da Infância e da Juventude. 
O documento é dispensável quando a criança estiver 
acompanhada de outros familiares, como avós, tios 
e irmãos maiores de idade, desde que o parentesco 
seja comprovado. Se a criança viajar com um acom-
panhante que não seja parente direto, é preciso 
apresentar autorização expressa e 
autenticada dos pais, reconhecida 
em cartório. 

• Jovens de 12 a 18 anos incom-
pletos precisam apresentar docu-
mento legal de identificação para 
comprovar a idade.

Internacionais
• Em viagens internacionais, é fundamental apresen-
tar, além do passaporte (no caso dos aeroportos), uma 
autorização dos pais para o menor de 18 anos que 
viajar sozinho. 

• Não há necessidade de autorização judicial para via-
gens internacionais quando o menor estiver acompa-
nhado dos pais. Na companhia de apenas um deles, 
é necessário apresentar documento de autorização do 
outro com firma reconhecida. O mesmo vale se o menor 
viajar para fora do país na companhia de terceiros. 

Pacotes especiais

Quer conhecer opções interessantes de onde passar o Réveillon?
Veja as dicas da AMBEP TurSeguros.

Réveillon em Cancun
7 dias e 6 noites
Saída do Rio de Janeiro em 29 de dezembro de 2014,
voando Aeroméxico.
Inclui hospedagem no hotel Grand Oasis Cancun
com o sistema All Inclusive.
Preço por pessoa em apartamento duplo: US$ 3.115,00

Réveillon em Maceió
7 dias e 6 noites
Saída do Rio de Janeiro em 29 de dezembro, voando TAM. 
Hospedagens:
• Hotel Ouro Branco com café da manhã:
   R$ 2.149,00 (por pessoa / apartamento duplo)
• Hotel Ponta Verde, com ceia festiva:
   R$ 3.178,00 (por pessoa / apartamento duplo)
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QUALIDADE DE VIDA

14

Hidratação
Principal componente do organismo humano e es-
sencial à vida, a água representa entre 60% e 65% 
do peso corporal de um adulto. A manutenção des-
se índice é essencial para evitar riscos à saúde como 
câimbras, fadiga, aumento da frequência cardíaca, 
tonturas, náuseas e alterações visuais e auditivas. 
Dessa forma, a atenção para uma hidratação eficiente 
e diária é considerada essencial à reposição de água 
no corpo, o que, segundo a professora Áurea Lúcia Gri-
ppa, da Universidade Federal Fluminense (UFF), se faz 
ainda mais importante às crianças e aos idosos.

“Idosos e crianças, principalmente as que têm menos 
de dois anos, estão mais suscetíveis à desidratação. 
A água celular dos recém-nascidos e crianças pequenas 
constitui o maior percentual da sua massa corporal, o 
que faz com que pequenas perdas ou a diminuição da 
ingestão resultem em graves casos de desidratação. Nos 
indivíduos de mais idade observamos o oposto: suas 
células e tecidos contêm menor proporção de água, 
e qualquer alteração em sua absorção pode provocar  
complicações sanguíneas ou de outros órgãos”, alerta a 
especialista em arritmia e eletrofisiologia cardíaca.

A professora explica ainda que, pelo fato de a água 
ser um componente presente em cada célula do nosso 
organismo, um dos principais benefícios de nos man-
termos hidratados com a sua ingestão é justamente o 
auxílio na manutenção dos órgãos e tecidos do corpo. 
“Ela está presente desde a pele até as células sanguí-
neas. O ideal é termos acesso à água filtrada e fresca 
ao longo de todo o dia. Recomendamos a reserva de 
um pequeno cantil ou garrafa para ficar à disposição 
para o consumo”, frisa.

Repor a quantidade de água no corpo é essencial para crianças e idosos

Apesar da preocupação maior com o verão por ser a 
estação mais quente, Áurea Lúcia lembra que a in-
gestão de líquidos visando a hidratação do corpo deve 
ser constante em qualquer época, principalmente nos 
períodos mais secos do inverno. “Nessa época obser-
va-se a queda da umidade relativa do ar, nos levan-
do a respirar um oxigênio mais seco que promove o 
ressecamento das vias aéreas. Como nesse período o 
consumo de água costuma ser menor, o ideal é lem-
brar de ter uma garrafinha com água ao nosso lado”, 
reforça Áurea.

Quantidade ideal
“O ideal é que as crianças consumam pelo menos cin-
co copos de água por dia, além dos líquidos isentos de 
gás e com baixo teor de açúcar, como sucos de frutas e 
leite. Da mesma forma, o idoso necessita ingerir de 2 
a 2,5 litros de líquidos diariamente em períodos regu-
lares, e pequenos volumes de 100 a 200 mililitros ao 
longo do dia. Em ambos os casos, no entanto, é pre-
ciso estar atento às restrições médicas para pacientes 
cardiopatas e com doença renal crônica”, acrescenta.

A especialista enfatiza também a necessidade de 
desenvolvermos hábitos que contribuam para nos 
manter hidratados de forma regular ao longo da vida. 
“Muitas vezes, tanto as crianças quanto os idosos não 
ingerem a quantidade de água adequada por dia. Isso 
acontece porque temos o costume de só beber quan-
do estamos com sede e, por vezes, treinamos nosso 
paladar para líquidos menos adequados. É necessário 
desde cedo oferecer água regularmente às crianças 
para criar uma educação alimentar saudável até a 
idade adulta”, resume.
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Você sabia?

• A água é necessária para todos os tecidos 
do organismo. A primeira grande função 
consiste no transporte de vitaminas, 
proteínas, carboidratos e sais mine-
rais ao organismo e na eliminação 
de resíduos como a ureia, filtrada 
pelos rins através da urina.

• Uma redução de somente 2% de água no 
corpo pode causar perda momentânea de me-
mória, dificuldade em fazer contas matemáticas 
básicas e problemas em focar a visão sobre uma 
tela de computador ou sobre uma página impressa.

• Beber um mínimo de oito copos de água por dia 
diminui o risco de câncer de cólon em 45%, além 
de baixar o risco de câncer de mama em 79%, e 
reduzir à metade a probabilidade de se desenvolver 
câncer na bexiga.

• Se quisermos que nosso cérebro funcione perfei-
tamente, devemos estar hidratados. Quando estres-
sados, devemos aumentar a quantidade para 16 
copos de água por dia, isso porque 90% do volume 
de nosso cérebro são compostos por água, que é o 
principal veículo das transmissões eletroquímicas.

• A desidratação, muitas vezes, se ‘disfarça’ de sen-
sação de fome.

• Quando não há ingestão suficiente de água, o corpo 
retém o máximo de líquido possível, desequilibrando 
a temperatura e causando outros efeitos colaterais, 
como inchaço e celulite aparente.

• Com pouca água a pele se desidrata, tornando-se 
áspera e envelhecendo mais rápido, e as unhas e os 
cabelos ficam mais fracos.

• Além de reduzir a retenção de líquidos, pois coloca 
os rins para trabalhar, a água também traz sensação 
de saciedade. Por conta disso, ingerir dois ou três 
copos antes da refeição ajuda a controlar o apetite. 
Sem contar que não tem nenhuma caloria!

O que a falta de água pode causar:

• Enfraquecimento dos cabelos e couro cabeludo
• Distúrbios de concentração 
• Sono
• Ressecamento dos olhos e tecido das vias aéreas 
• Queda e enfraquecimento dos pelos 
• Baixa produção de saliva 
• Distúrbio no aproveitamento adequado dos 

nutrientes, levando a cãibras, dormências, perdas 
de força muscular e problemas ósseos 
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Com 45 anos, viúva bem apanhada, socialmente 
agradável, boa situação financeira,  cinéfila, não fu-
mante, acompanhante legal de uma bebidinha, Arlete 
é tudo isso e mais o que eu não sei dizer.

Na verdade, para os padrões atuais dos ditadores da 
alta costura, gente a meu ver de fraco gosto, Arlete 
pode ser considerada meio gordinha, mas vamos e 
venhamos, umas gordurinhas bem localizadas têm 
seu valor.

Arlete só não consegue é casar novamente. E isso 
ela quer muito. Enviuvou aos 38 anos de um figurão 
da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que lhe 
deixou um belo apartamento no Flamengo e uma 
robusta pensão.

Cansada de viver sozinha, tendo como companhias 
permanentes somente o bichano Aurélio, nome herda-
do do falecido, e o curió Sabino de origem desconheci-
da, Arlete está carente. 

Pretendentes aparecem para morar junto e usufruir 
do patrimônio, mas todos com jeito de especuladores. 
Nenhum com aparência de longo prazo. Uma amiga,  
devota de Santo Antônio,  lhe recomendou preces e 
prendas para o santo. Acontece que o milagreiro é do 
dia 13, número que Arlete teme e repudia.

Não passa nem perto desse número. Depois então que o 
marido morreu em um dia 13, Arlete não cruza nem pela 
Rua 13 de Maio. Rua que no Rio de Janeiro, por coin-
cidência, é caminho para o Convento de Santo Antônio.

Houve a recomendação de outro santo casamenteiro, 
São Gonçalo, que por sinal também é portu-

guês, todavia as preces e promessas não 
têm sido atendidas. Talvez São Gonça-

lo não queira desfeitear o patrício.

Contrariando a fobia da Arlete, 
2013 lhe foi muito bom ano. Em um 
passeio natalino à cidade de Grama-
do, Arlete conheceu Otto Burkardt, 
viúvo proprietário de hotel e terras 
em Santa Catarina. Amor à primeira 
vista, casaram-se em uma semana e 
vivem alegremente em Treze Tílias. 

O que os santos não concederam 
Papai Noel resolveu rapidinho. 
Adeus triscaidecafobia. Treze agora 
é seu número da sorte. 

Obs.: Bichano Aurélio e o curió Sa-
bino adoram Treze Tílias. 

Triscaidecafobia
o Número 13
José Ramadiça*

BLOCO DE NOTAS

*Associado da AMBEP
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A AMBEP completa 33 anos de existência neste mês 
de outubro e, graças à sua trajetória de sucesso, 
tem muitos motivos para comemorar. Atualmente, 
a Entidade conta com 33 mil associados e 296 mil 
beneficiários, além de 33 Representações em dife-
rentes regiões do país. 

Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e de-
fender os direitos previdenciários dos aposentados, 
pensionistas e pessoal da ativa da Petros, a associa-
ção realiza um trabalho constante e quer continuar no 
caminho do crescimento. A AMBEP investe em progra-
mas de caráter social, incentiva o companheirismo en-
tre os seus membros e desenvolve atividades de cultu-
ra e lazer. Tudo isso para que os associados se sintam 
valorizados como indivíduos úteis na sociedade. 

A história de luta da AMBEP começou no início da 
década de 1980, quando Antônio Ferreira Bastos 
se uniu com outros petroleiros e idealizou a criação 
de uma associação séria em prol dos recém-apo-
sentados da Petrobras. Na época, a AMS (Assis-

tência Multidisciplinar de Saúde) não se estendia 
a essas pessoas, e o momento era de muitas in-
certezas. 

Mário Gracindo, Raymundo Zury da Fonseca, Jorge 
Silva e Ramiro Barcellos Tostes entraram na luta e di-
vulgaram o projeto para outros colegas já aposentados. 
O sonho tornou-se realidade em 14 de outubro de 
1981 com a criação da Associação de Mantenedores-
-Beneficiários da Petros.

Em pouco mais de três décadas de existência, a 
AMBEP segue os mesmos ideais e continua zelando 
pelos direitos previdenciários dos seus associados e 
defendendo os princípios da Petros. 

A atual Diretoria da AMBEP é composta por Julio Gue-
des da Conceição (Presidente), Omar Cardoso Valle 
(Vice-Presidente), Pedro da Cunha Carvalho (Diretor 
Administrativo), Carlos da Conceição Almeida (Diretor 
de Benefício/Social), Rodrigo Octávio Magalhães Britto 
(Diretor de Patrimônio) e Eterval Fidelis de Almeida 
(Diretor Financeiro).

AMBEP celebra
33 anos com trajetória 
marcada por conquistas 
e crescimento

MAPA DA AMBEP



Raciocínio Aritmético — Correção
A edição nº. 16, Setembro/Outubro de 2014, na 
seção Passatempo, Raciocínio Aritmético, 
página 18, a resposta correta é: 5 + 6 = 11 anos. 
Agradecemos as manifestações 
pontuais de leitores, solicitando a devida 
correção.



Rua Álvaro Alvim, 21, 6º e 8º andares - sls. 
1104/1105 e 1107/1108
Centro - Rio de Janeiro - CEP.: 20031-010
Tel.: (21) 3212-3600 - Fax: (21) 2240-0406
E-mail: sede@ambep.org.br

REPRESENTAÇÕES REGIONAIS
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ESCRITÓRIOS

NÚCLEO

TURISMO e SEGUROS

SEDE Tem sempre uma 
AMBEP perto

de você.
Procure a sua.

www.ambep.org.br

AMBEP Alagoinhas (BA)
Praça Aristides Maltez, 28 
Centro - Alagoinhas - CEP.: 48091-490
Fax: (75) 3423-4040
E-mail: alagoinhas@ambep.org.br

AMBEP Aracaju (SE)
Rua Campo de Brito, 1187 
São José - Aracaju - CEP.: 49020-380
Tel.: (79) 3214-6570/3214-6588/3214-6569
E-mail: aracaju@ambep.org.br

AMBEP Belém (PA)
Av. Governador Magalhães Barata, 695, sl.1 
Térreo - Edifício Tropical Center 
São Brás - Belém - CEP.: 66060-281
Tel.: (91) 3229-5747/3269-1801
Fax: (91) 3269-0034
E-mail: belem@ambep.org.br

AMBEP Belo Horizonte (MG)
Rua Tenente Brito Melo, 1365, Pilotis, sls.1 e 2 
Santo Agostinho - Belo Horizonte - CEP.: 30180-070
Tel.: (31) 3292-5682
Fax: (31) 3292-8225
E-mail: belohorizonte@ambep.org.br

AMBEP Campinas (SP)
Rua Barão de Jaguará, 655, 
sls.1501,1502,1504,1509 e 1510 
Centro - Campinas - CEP.: 13015-925
Tel.: (19) 3234-2154/3234-0149
Fax: (19) 3231-0171
E-mail: campinas@ambep.org.br

AMBEP Campos (RJ)
Praça São Salvador, 41, sls. 810 e 811 - Centro
Campos dos Goytacazes - CEP.: 28010-000
Tel.: (22) 2723-5699
Fax: (22) 2724-1562
E-mail: campos@ambep.org.br

AMBEP Curitiba (PR)
Rua José Loureiro, 603, conj. 201 e 202 
Edíficio Park Avenue 
Centro - Curitiba - CEP.: 80010-916
Fax: (41) 3224-9358/3233-4824
E-mail: curitiba@ambep.org.br

AMBEP Duque de Caxias (RJ)
Rua Ailton da Costa, 115, sls. 304 e 305 
Jardim 25 de Agosto
Duque de Caxias - CEP.: 25071-160
Tel.: (21) 3774-4039
Fax.: (21) 2671-9790
E-mail: duquedecaxias@ambep.org.br

AMBEP Macaé (RJ)
Av. Elias Agostinho, 665 - Prédio 101 - sala 05 
1º andar (portaria da Praia Campista)
Imbetiba  - Macaé - CEP.: 27913-350
Tel.: (22) 2761-3717/2759-0856/2759-0850
E-mail: macae@ambep.org.br

AMBEP Maceió (AL)
Rua Zacarias Azevedo, 399, sls 314 e 315
Edifício Trade Center 
Centro - Maceió - CEP.: 57020-470
Tel/Fax: (82) 3372-6052
E-mail: maceio@ambep.org.br

AMBEP Manaus (AM)
Rua Eduardo Ribeiro, 620, sl. 201 - Centro - Manaus
CEP.: 69010-001
Tel.: (92) 3622-7001
E-mail: manaus@ambep.org.br

AMBEP Natal (RN)
Av. Prudente de Morais, 744, sls. 1208/1209/1210 
Tirol - Natal - CEP.: 59020-400
Tel.: (84) 3202-5445
3202-7408

Fax: (84) 3202-5669
E-mail: natal@ambep.org.br

AMBEP Niterói (RJ)
Rua Maestro Felício Toledo, 519, sl. 502 
Edifício Office Center 
Centro - Niterói - CEP.: 24030-192
Tel.: (21) 2717-1016
Fax: (21) 2710-6235
E-mail: niteroi@ambep.org.br

AMBEP Porto Alegre (RS)
Rua Riachuelo, 1.098, conj. 903 - Edifício Tribuno - Centro
Porto Alegre - RS - CEP.: 90010-270
Tel.: (51) 3227-7174/3212-8132/3286-6334
Fax.: (51) 3212-3539
E-mail: portoalegre@ambep.org.br

AMBEP Recife (PE)
Rua Matias de Albuquerque, 223, sl. 401 
Santo Antônio - Recife - CEP.: 50010-090
Tel.: (81) 3224-3683
Fax: (81) 3424-8416
E-mail: recife@ambep.org.br

AMBEP Rio de Janeiro (RJ)
Av. Rio Branco, 257, sls. 1705 a 1707 
Centro - Rio de Janeiro - CEP.: 20040-009
Tel.: (21) 2240-0684/2532-5263/2533-0408/
2524-7504
Fax: (21) 2215-2763
E-mail: riodejaneiro@ambep.org.br

AMBEP Salvador (BA)
Av. Tancredo Neves, 999, sls. 301 e 302 
Edifício Metropolitano Alfa 
Caminho das Árvores - Salvador - CEP.: 41820-021
Tel.: (71) 3341-1823/3341-1824/3341-1827
Fax: (71) 3342-6530
E-mail: salvador@ambep.org.br

AMBEP Santo André (SP)
Rua Monte Casseros, 270, conj. 131,
Centro - Santo André - CEP.: 09015-020
Tel.: (11) 4990-7697/4992-5767
Fax: (11) 4994-3673
E-mail: santoandre@ambep.org.br

AMBEP Santos (SP)
Av. Ana Costa, 259, conj. 53 
Encruzilhada - Santos - CEP.: 11060-907
Tel.: (13) 3233-4915
Fax: (13) 3222-9662
E-mail: santos@ambep.org.br

AMBEP São José dos Campos (SP)
Av. Dr. João Guilhermino, 474, sls. 41 e 42 
Centro - São José dos Campos - CEP.: 12210-130
Tel.: (12) 3941-1778/3921-1815
Fax: (12) 3921-3263
E-mail: sjcampos@ambep.org.br

AMBEP São Paulo (SP)
Rua Barão de Itapetininga, 151, sls.123, 124,133 e 134 
Centro - São Paulo - CEP.: 01042-001
Tel.: (11) 3150-3636
Seguro: (11) 3150-3639
E-mail: saopaulo@ambep.org.br

AMBEP São Sebastião (SP)
Av. Guarda Mor Lobo Viana, 427, ljs.1 e 2, bloco C 
Centro - São Sebastião - CEP.: 11600-000
Tel.: (12) 3892-4054 - Fax: (12) 3893-1896
E-mail: ssebastiao@ambep.org.br

AMBEP Cabedelo (PB)
Rua Arthur Santos Viana, 119 
Térreo
Ponta de Matos - Cabedelo 
CEP.: 58100-575
Tel./Fax: (83) 3228-3674
E-mail: joaopessoa@ambep.org.br

AMBEP Fortaleza (CE)
Rua Pedro Borges, 20, sl. 2003 
Centro - Fortaleza 
CEP.: 60055-110
Tel.: (85) 3226-8684
Fax: (85) 3454-2263
E-mail: fortaleza@ambep.org.br

AMBEP Itajaí  (SC)
Rua Dr. Pedro Ferreira, 155, sl.902 
Ed. Genésio Miranda Lins
Centro - Itajaí
CEP.: 88301-030
Tel.: (47)3249-1461
Fax: (47)3249-1458
E-mail: itajai@ambep.org.br

AMBEP Mossoró (RN)
Rua Bezerra Mendes, 75, sls. 1, 3 e 
5  - Edifício Park Center 
Centro - Mossoró
CEP.: 59600-090
Tel.: (84) 3321-3271
E-mail: mossoro@ambep.org.br

AMBEP Petrópolis  (RJ)
Rua do Imperador, 264, sl. 909 
Shopping Santo Antônio
Centro - Petrópolis  - CEP.: 25620-000
Tel.: (24) 2231-6226
Fax: (24) 2243-2303
E-mail: petropolis@ambep.org.br

AMBEP São Mateus do Sul (PR)
Rua D. Pedro II, 587, sl. 25 
Centro - São Mateus do Sul 
CEP.: 83900-000
Tel./Fax. (42) 3532-5415
E-mail: smsul@ambep.org.br 

AMBEP Vitória (ES)
Av. Nossa Senhora da Penha, 699, 
213, Torre B  - Santa Lúcia - VItória 
CEP.: 29055-250
Tel/Fax.: (27) 3225-8494/3207-9592
E-mail: vitoria@ambep.org.br

AMBEP Angra dos Reis (RJ)
Rua Coronel Carvalho, 539, sl. 
409 - Centro
Angra dos Reis - RJ 
CEP.: 23900-315
Tel.:/Fax: (24) 3365-7120
E-mail: angradosreis@ambep.org.br

AMBEP Brasília (DF)
Qd. 01, Bl. E, n.º 30, sl. 109
Edifício Ceará 
Setor Comercial Sul - Brasília 
CEP.: 70303-900
Tel./Fax: (61) 3321-5708 (*033)
E-mail: brasilia@ambep.org.br

AMBEP São Luís (MA)
Av. Sen. Vitorino Freire, 1958, sl. 211
Areinha - São Luís
CEP.: 65030-015
Tel./Fax: (98) 3232-1027
E-mail: saoluis@ambep.org.br

AMBEP São Mateus (ES)
Rua Manoel de Andrade, 115, Térreo
Centro - São Mateus 
CEP.: 29930-045
Tels.: (27) 3763-3538/
3763-3412 (*036)
E-mail: saomateus@ambep.org.br

AMBEP TurSeguros
Administração e Corretagem de Seguros, Turismo, Viagens
e Promoção de Eventos S.A.
Av. Rio Branco, 125, 16º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 20040-006
Tel.: (21) 2113-1000
Fax: (21) 2113-1038 (*029)
E-mail: financeiro@ambep.com.br

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



Fale com um de nossos operadores:

(21) 2113-1003 ou 2113-1031

turismo@ambep.com.br 

reservas@ambep.com.br
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A AMBEP TurSeguros preparou 
três pacotes especiais de viagens 
internacionais para você curtir com
a família. Vai perder essa chance? 

Escolha seu destino, arrume as malas
e ganhe o mundo!

Consulte nossos operadores
 e boa viagem!

Ja sabe o que fazer 

nas proximas ferias?

Que tal embarcar em 

uma nova aventura 

internacional?

Orlando/Nova Iorque
12 noites, sendo 8 em Orlando
e 4 em Nova Iorque
Pacote aéreo e terrestre
Saída: 3 de janeiro de 2015,
do Rio de Janeiro
Preço por pessoa: US$ 2.844,00

Aruba
7 dias e 6 noites
Pacote aéreo
Saída: 17 de janeiro de 2015,
do Rio de Janeiro
Preço por pessoa: US$ 2.313,00

Santiago do Chile
6 dias e 5 noites
Pacote aéreo
Saída: 15 e 20 de novembro de 2014, 
do Rio de Janeiro
Preço por pessoa: US$ 933,00
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