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Talentos ambepianos
Associados mostram que é possível aproveitar
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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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A Petros, em Comunicado distribuído em 05/01/2015, 
informou que o seu Conselho Deliberativo havia aprova-
do a proposta de pagamento dos níveis de 2004, 2005 
e 2006 aos aposentados e pensionistas do Plano Petros 
do Sistema Petrobras.

Cumpre lembrar que os três níveis que agora estão sendo 
apresentados foram subtraídos dos aposentados e pensio-
nistas nos acordos de 2004, 2005 e 2006, firmados exa-
tamente entre a Petrobras e a FUP, o que levou milhares de 
prejudicados a recorrerem à Justiça do Trabalho para recupe-
rar o que lhes deixou de ser repassado nas épocas devidas, 
de acordo com o Art. 41 do Regulamento do Plano Petros.

A Justiça Trabalhista entendeu a burla praticada e foi 
amplamente favorável aos reclamantes, sendo que a 
maioria das ações já transitou em julgado. Conquanto, 

para alguns, o acordo possa parecer interessante, é ine-
gável que a sua realização implica em perdas, depen-
dendo da situação de cada assistido. 

Para os que têm ações em andamento na Justiça do 
Trabalho e que já tiveram sentença de mérito proferida, 
entendemos que o acordo é desaconselhável.

A AMBEP não pode deixar de se preocupar com uma 
questão que, em momento algum, foi cogitada no Co-
municado da Petros: “Quem vai pagar esta conta atrasa-
da?”. Assim, alertamos nossos associados aposentados 
e pensionistas (60% do quadro social) que, diante do 
acima exposto, fiquem bem atentos às consequências 
que a realização dos acordos propostos possa acarretar.

A Diretoria
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MAPA DA AMBEP

Representatividade em 
crescimento no Espírito Santo
Com 470 anos de história, o município de São Mateus, 
localizado a 220km da capital Vitória, no Espírito Santo, 
tem uma economia focada fortemente na exploração e 
produção de petróleo e é sede de mais um novo Escritó-
rio da AMBEP. Com apenas 5 anos de existência, recém- 
completados em 20 de janeiro, o Escritório de São 
Mateus é comandado desde setembro de 2010 pelo 
encarregado Jairo Ernesto Schemes, que atuava como 
colaborador e representava a Corretora de Seguros da 
AMBEP, na SulAmérica Seguros. “Somos apenas eu e 
uma secretária na administração do Escritório, zelando 
pelos interesses dos 183 associados e dos 1.540 be-
neficiários e oferecendo todo o tipo de assistência”, diz. 

Instalado à rua Manoel de Andrade, 115, no Centro, o 
Escritório oferece o serviço de indicação a diversos pro-
fissionais, clínicas, hospitais, dentistas e laboratórios, 
por meio da Ipam (Indicação de Profissionais para a 
Área Médica), que atende aos associados e seus benefi-
ciários não assistidos pela AMS/Petrobras; além de ou-
tros serviços, como convênios e descontos no comércio, 
cursos e assistência jurídica. 

Segundo Jairo, uma das principais metas para 2015 é 
atrair mais associados. Para isso, o Escritório reforçará 
o contato pessoal com o intuito de mostrar o trabalho 
e os benefícios que a AMBEP oferece. “Se conseguir-
mos aumentar em 50% já estará de bom tamanho. 

Estamos trabalhando muito nesse sentido, 
principalmente junto às pessoas que es-

tavam na ativa e que se aposentaram 
recentemente, e também aos novos 

profissionais que ingressam na 
Petrobras”, afirma. 

Economia forte

Além do petróleo, São Mateus, de 122 mil ha-
bitantes, se destaca na agricultura e pecuária 
e possui um comércio forte, sendo referência 
no norte do estado e extremo sul da Bahia. O 
turismo religioso também é muito valorizado, 
pois o município conta com um grande conjun-
to de igrejas centenárias, como a Matriz de São 
Benedito e a Catedral. Mas o cartão postal é a 
Igreja Velha, projetada pelos jesuítas para ser a 
maior da localidade e hoje patrimônio histórico. 
Da época da fundação o que se sabe é que 
os primeiros colonizadores europeus chegaram 
em 21 de setembro de 1544. No início, a vila 
se chamava Povoado do Cricaré e pertencia ao 
Governo da Bahia, mas foi rebatizada no ano de 
1566 por Padre José de Anchieta 
com o nome de São Mateus, 
em homenagem ao iní-
cio da colonização e ao 
Dia de São Mateus 
(21 de setembro).
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SEM DÚVIDA

AMBEP reativa 
contrato com IBBCA
Os dependentes de nossos sócios já podem contar, no-
vamente, com um benefício em seus planos de saúde. 
No final de dezembro, a Diretoria da AMBEP reativou 
o contrato com o IBBCA Administradora de Benefícios, 
garantindo aos seus associados um desconto de 2% 
(dois por cento) no Plano de Saúde Unimed/Fesp na 
tabela dos Planos Básico, Especial e Master. 

A suspensão do contrato com o IBBCA ocorreu por cau-
sa de reclamações dos beneficiários quanto à qualidade 
do atendimento. Após entendimentos com a AMBEP, a 
instituição reestruturou seu sistema de assistentes para 
assegurar a qualidade dos serviços aos ambepianos.

“O objetivo desse acordo é, justamente, minimizar 
possíveis problemas que possam acontecer futuramen-
te com nossos associados”, enfatiza o presidente da 
AMBEP, Julio Guedes da Conceição.

Antes de aderirem ao plano do IBBCA, os associa-
dos precisam ficar atentos a algumas informações 
importantes (veja tabelas abaixo). Para esclareci-
mentos ou dúvidas, as Representações, Postos e 
Escritórios da AMBEP devem contatar a Diretoria 
Social e de Benefício. Já os interessados em aderir 
ao Plano de Saúde Unimed/Fesp precisam entrar em 
contato com o IBBCA por meio do telefone 0800 
0201260 ou pelo e-mail atendimento@ibbca.com.
br. Aos associados da cidade do Rio de Janeiro tam-
bém são disponibilizados os telefones: 2517-8655, 
2517-8669 e 2517-8676.
 
“Temos o prazer de demonstrar nossa satisfação e orgulho em 
retomar essa parceria com a AMBEP, que permitirá aos associa-
dos usufruírem de um plano de saúde de alta qualidade”, des-
taca Fernando Scherer, diretor de Relacionamento Corporativo 
do IBBCA. 
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Associação dos Mantenedores-Beneficiários 
da Petros AMBEP

Titulares Elegíveis Beneficiário da AMBEP

Documento comprobatório 
de vínculo

Carteira de beneficiário
da AMBEP

Documentos do titular

RG, CPF, Cartão Nacional 
de Saúde, comprovante 
de residência e declaração 
de saúde respondida e 
assinada

Documentos do
cônjuge/companheiro

RG, CPF, Cartão Nacional
de Saúde e Certidão
de Casamento ou de 
União Estável lavrada
em cartório

Documentos dos
filhos e netos

RG e CPF para maiores 
de 18 anos, Certidão de 
Nascimento para menores
de 18 anos e Cartão 
Nacional de Saúde

Idade de aceitação de
filhos e netos

Filhos sem limite de
idade / netos com até
24 anos de idade

Aniversário do contrato
Mês de julho, quando 
haverá reajuste do valor
do plano

Carência de lei
Conforme contrato
coletivo de adesão

Tabela de Preços – Unimed/Fesp – AMBEP

Faixa Etária

Abrangência nacional

Plano Básico Plano Especial Plano Master

(Enfermaria) (Apartamento) (Apartamento)

Até 18 anos R$ 143,33 R$ 193,77 R$ 258,97

De 19 a 23 anos R$ 167,03 R$ 228,74 R$ 305,69

De 24 a 28 anos R$ 179,00 R$ 244,11 R$ 326,23

De 29 a 33 anos R$ 183,23 R$ 250,64 R$ 334,96

De 34 a 38 anos R$ 208,51 R$ 286,48 R$ 382,88

De 39 a 43 anos R$ 238,33 R$ 328,00 R$ 438,35

De 44 a 48 anos  R$ 328,48 R$ 453,69 R$ 606,35

De 49 a 53 anos  R$ 428,35 R$ 594,25 R$ 794,19

De 54 a 58 anos  R$ 479,83 R$ 806,50 R$ 1.077,85

59 ou mais R$ 843,73 R$ 1.162,63 R$ 1.553,77

Opcionais AMBEP Valor

SOS UNIMED R$ 8,35

UNIMED ODONTO ESSENCIAL R$ 22,42

UNIMED ODONTO AMPLO R$ 23,74

UNIMED ODONTO PLENO R$ 25,76
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E lembre-se:

• Use chapéus, roupas de algodão, óculos escuros e beba 
muita água para hidratar.

• Na praia ou na piscina, fique em baixo de barracas.

• Observe os sinais da sua pele e procure um médico caso 
perceba pintas ou manchas estranhas.

• Não use o filtro solar apenas quando estiver na praia. 
Leve-o na bolsa para aplicá-lo no dia a dia e reaplicá-lo 
quando for necessário. 

• Bebês podem usar protetor solar a partir dos seis meses. 
Peça ao pediatra para indicar o produto mais adequado 
para a pele das crianças. 

Proteja sua pele neste verão
As altas temperaturas desta época do ano atraem os 
apaixonados pelo verão para praias e piscinas em di-
ferentes regiões do país. Para curtir o calor da maneira 
mais saudável, a Sociedade Brasileira de Dermatologia 
alerta que todas as pessoas, independentemente da 
cor da pele ou da idade, devem se proteger do sol, 
evitando a exposição entre 10h e 16h.

UVA e UVB são os dois tipos de raios ultravioleta 
emitidos pelo sol, causadores de câncer na pele. O 

primeiro é o responsável por produ-
zir manchas, rugas e envelhe-

cimento cutâneo. O UVB, 
mais intenso nos meses 

do verão, deixa a pele 
vermelha, queima-

da e com forte ar-
dência. Esclareça 
as dúvidas mais 
comuns sobre 
proteção solar e 
aproveite a esta-
ção mais quente 

do ano sem preju-
dicar a sua saúde: 

Qual FPS (Fator de Proteção Solar) 
devo usar?
O fator de proteção solar representa o tempo a mais 
que a pele fica protegida. Os mais indicados são os 
produtos com FPS entre 30 e 50. Pessoas com a pele 
mais escura podem usar o 15 ou o 20. Outra recomen-
dação é observar se o produto oferece proteção contra 
os raios UVA e UVB.

Qual é a maneira correta
de aplicar o protetor solar?
O produto deve ser aplicado em todas as áreas do corpo, 
incluindo pés, orelhas, nuca e pescoço, meia hora antes 
da exposição ao sol para que seja absorvido pela pele. É 
necessário passar outra camada do protetor a cada duas 
horas, após entrar na água ou transpiração excessiva.

Nunca devo me expor ao sol
sem protetor?
A luz solar estimula a produção de Vitamina D, funda-
mental para o nosso organismo. Estudos apontam que 
crianças e adultos estão com os níveis dessa vitamina 
baixos por causa da proteção excessiva. A recomenda-
ção atual é tomar um pouco de sol sem protetor antes 
das 10h da manhã, de duas a três vezes por semana.

QUALIDADE 
DE VIDA

6

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P



7

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

QUALIDADE 
DE VIDA

Dica caseira para combater
o mosquito da dengue

Anvisa autoriza venda
de primeiro remédio oral
para hepatite C
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
concedeu o registro do medicamento daclatasvir, pri-
meiro remédio oral usado no tratamento da hepatite 
C no Brasil. Com a aprovação, o Ministério da Saú-
de pretende incorporar a droga ao SUS nos próximos 
meses e beneficiar pacientes da rede pública que so-
frem com a doença. 

Já utilizado em outros países, o remédio provoca me-
nos efeitos colaterais do que as substâncias injetáveis 
e apresenta maiores índices de cura. Além disso, o 
tempo de tratamento com o daclatasvir pode ser redu-
zido de nove para três meses.

Em outubro do ano passado, o Ministério da Saúde pediu 
à Anvisa análise de outros dois medicamentos contra a 
doença, o sofosbuvir e o simeprevir. Ambos aguardam o 
registro para serem comercializados em território nacional. 

A hepatite C é uma doença causada por vírus e transmitida 
por meio da transfusão de sangue, pelo contato sexual ou 
de mães para bebês durante a gravidez. O compartilha-
mento de seringas, alicates de unha, lâminas de barbear e 
instrumentos para tatuagem também é um fator de risco. 
A enfermidade gera lesões no fígado e até mesmo o câncer 
hepático. A estimativa é que a doença afete entre 1,4% 
e 1,7% dos brasileiros, a maioria acima de 45 anos.

No verão, o número de vítimas da dengue costuma 
aumentar. Por isso, os cuidados para evitar a doença 
devem ser redobrados. Além de não acumular água pa-
rada em vasos de plantas, latas vazias ou pneus velhos, 
prevenindo assim a proliferação do mosquito aedes ae-
gypti, a dica é uma receita antiga e caseira de repelente 
natural. Quer saber como fazê-la? Confira abaixo:

Ingredientes:
• 1/2 litro de álcool
• 1 pacote de cravo da Índia (10 gramas)
• 1 vidro de óleo corporal (100 ml)

Preparo:
Deixe os cravos no álcool por quatro dias. Nesse período, 
agite a vasilha pela manhã e à tarde. Depois, adicione 
óleo corporal que pode ser de amêndoas, camomila, er-
va-doce, aloe vera etc. 

Pronto! Agora, basta passar umas gotinhas nos braços e 
nas pernas e você estará protegido da dengue.



8

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

Empresa cidadã: AMBEP recebe
mais um certificado em 2014
A AMBEP recebeu, pela quinta vez nos últimos 
seis anos, o título de Empresa Cidadã 2014, ofe-
recido pelo Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado do Rio de Janeiro (CRC-RJ). A 12ª edi-
ção do evento contou com a participação de 64 
empresas de todo o país cujas informações con-
tábeis alcançam o nível de qualidade exigido pelo 
regulamento, segundo análise de uma equipe de 
mestrandos da Faculdade de Administração e Ci-
ências Contábeis da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).

O diretor Administrativo da AMBEP, Pedro da Cunha 
Carvalho, representou a Associação no recebimen-
to do certificado de Empresa Cidadã 2014, e res-
saltou que o prêmio mostra a seriedade dos servi-
ços realizados na prestação de contas. O contador 
Pedro Paulo da Rocha Passos, responsável pelos 

28º Encontro de Representantes 
da AMBEP
Entre os dias 24 a 27 de março, a AMBEP realizará a 28ª edição de seu Encontro de Representantes. 
O evento, exclusivo para os gestores das unidades da Associação, contará com uma intensa programação na qual 
serão discutidos projetos e assuntos voltados aos interesses dos participantes da entidade. 

Entre os temas, destacam-se o pagamento dos níveis, a análise de medidas em defesa do patrimônio dos parti-
cipantes da Petros e seus investimentos, a expansão de atividades sociais e culturais da AMBEP, o aumento da 
base do número de associados, além de palestras sobre a AMS, seguro e turismo. 

demonstrativos contábeis da AMBEP, também foi 
agraciado com o Certificado de Mérito.

Segundo Araceli Cristina de Souza Ferreira, profes-
sora titular e pró-reitora de Gestão e Governança da 
UFRJ, e uma das autoras do projeto Empresa Cidadã, 
“a iniciativa visa incentivar a precisão e a transparência 
das informações contábeis e socioambientais publicadas 
nos relatórios anuais de organizações de todos os portes, 
segmentos e regiões do Brasil. A escolhados participan-
tes é feita pela Comissão de Balanço Social do CRC-RJ 
como reconhecimento à qualidade das informações sobre 
as práticas de responsabilidade socioambiental das com-
panhias, registradas em seus balanços anuais”, explicou.

A entrega do prêmio aconteceu em 26 de novembro no 
Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ (CBAE), 
no Rio de Janeiro.
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ROTEIROS
DE VIAGEM
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O aniversário de 450 anos do Rio de Janeiro e o forte 
calor do verão são atrativos que prometem impulsionar 
o turismo neste início de ano. De acordo com a Rio-
tur, os próximos meses terão uma intensa agenda de 
eventos comemorativos para alegrar cariocas e turistas. 
“A expectativa é que a cidade receba, até março de 
2015, um total de 3,464 milhões de pessoas “, pontua 
o secretário de Turismo, Antonio Pedro Figueira de Mello.

O clima de festa é um convite para apreciar as bele-
zas da cidade maravilhosa. As opções são inúmeras e 
atendem a todos os perfis.

Quinta da Boa Vista 
Localizado em São Cristóvão, o parque é perfeito para um 
passeio em família, com direito a piquenique, pedalinho e 
aluguel de bicicleta. A Quinta abriga ainda o Jardim Zooló-
gico da cidade. Endereço: Av. Pedro II, s/n, São Cristóvão. 

Maracanã 
Os fãs de futebol podem fazer uma visita ao Maracanã. O 
passeio dá acesso aos bastidores do estádio, Tribuna de 
Imprensa e de Honra, vestiário e parte do acervo histórico 
do Maracanã. Mais informações: www.maracana.com.

Praia de Copacabana
A praia é palco do Réveillon mais famoso do Brasil e mui-
to procurada por turistas de diferentes 
partes do mundo. Depois do mer-
gulho no mar, o visitante pode 
caminhar pelo calçadão e 
conhecer a culinária dos 
restaurantes e quios-
ques da orla.

Jardim Botânico 
O Jardim Botânico, uma das áreas verdes mais preserva-
das da cidade, tem mais de seis mil espécies de plantas. 
É um passeio ideal para quem busca contato com a natu-
reza. Outras informações: (21) 3874-1808 / 3874-1214.

Pão de Açúcar
Mundialmente conhecido, o Pão de Açúcar proporcio-
na ao visitante uma das mais belas vistas da Zona Sul. 
O bondinho parte da Praia Vermelha para o Morro da 
Urca e, de lá, segue até o Pão de Açúcar. Informações: 
(21) 2546-8400.

Arcos da Lapa
Os arcos estampam diversos cartões postais do Rio de 
Janeiro e atraem turistas em busca de uma bela arqui-
tetura. Rodeado de bares e casas noturnas, o local é 
palco da boemia carioca. Vale a pena conhecer! 

Corcovado
Símbolo da cidade do Rio de Janeiro, o Cristo Reden-
tor foi eleito uma das Sete Novas Maravilhas do 
Mundo Moderno. Para muitos, o monumento 
representa a fé e a simpatia dos cariocas. 
Mais informações: 
(21) 2558- 1329. 

Rio comemora 450 anos 
com diversas atrações
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MATÉRIA
DE CAPA

Talentos e histórias 
que orgulham e 
entusiasmam

Não é de hoje que a importância da re-
lação entre a manutenção de hábitos 

saudáveis com um dia a dia sem 
tantos percalços na saúde está 

comprovada. O envolvimen-
to com atividades sociais 

também ajuda a re-
duzir as chances de 

doenças físicas ou psi-
cológicas durante a vida. 

Atualmente, basta um breve 
olhar sobre o cotidiano de alguns 

talentos ambepianos para encon-
trarmos provas vivas dessa realidade, 

uma característica comum entre a hoje ar-
tesã Carli Verdun, a pintora Sílvia Azevedo e 

a esportista Leda Bresciani.

Para Carli Verdun, de 65 anos, a influência para o 
trabalho manual começou cedo e dentro de casa, ob-
servando a própria mãe costurar. “Quando era crian-
ça, eu sempre ficava perto e com o tempo, aprendi a 
bordar também. Daí comecei a fazer roupas, cortinas, 
colchas e peças para meu próprio uso. Quando casei, 
meu marido continuou me incentivando. Ele trabalha-
va na Petrobras e nós nos associamos à AMBEP, onde 
conheci pessoas com um perfil de empreendedorismo 
tão forte quanto o meu”, explica.

Com o falecimento do esposo, Carli diz que chegou a 
“parar um pouco”, mas retornou às suas atividades 
após concluir um curso de confecção de bonecas. “Por 
um período, abri uma loja e em alguns dias costurava 
até de madrugada. Ficou difícil manter o ritmo, porém, 
nessa época, consegui garantir uma boa faculdade aos 
meus três filhos, duas mulheres e um homem que mor-
reu aos 38 anos”, conta a artesã de Petrópolis (RJ). 

“Não foi fácil. Contudo, o artesanato distrai e aju-
da mesmo quando as lágrimas caem. Não se 
pode deixar a mente vazia, e quando faze-
mos algo com amor isso é reconhecido 
pelas outras pessoas. Hoje, tenho 
uma clientela fiel e material pronto 

para uma nova loja, apesar desse não ser meu objetivo 
para o futuro. Estou criando um site, quero expandir as 
vendas para outros municípios. Sou guerreira, não tem 
jeito”, enfatiza Carli, que se tornou referência da Feira 
de Decoração e Artesanato do Horto, todos os fins de 
semana, no bairro de Itaipava.

Seguindo os mestres da pintura
Já a baiana Sílvia Azevedo, de 71 anos, preferiu a 
pintura como novo horizonte. Vencedora da VI Mostra 
de Artes Plásticas da AMBEP Salvador, com o quadro  
‘O Pescador’, ela afirma que sempre se identificou com 
a arte. “Meu marido me incentiva bastante. Comecei 
com pequenos quadros, replicando do meu jeito obras 
de Vincent Van Gogh e Claude Monet, para presentear 
meus amigos. Os elogios me estimularam a fazer cur-
sos para me aperfeiçoar”, diz.

Com a dedicação, Sílvia rapidamente começou a parti-
cipar de exposições coletivas e agora acumula o ofício 
de artista com o de professora, ensinando outras 21 
mulheres a produzirem seus primeiros quadros. “A área 
acadêmica também me fascina muito. Por isso, é uma 
felicidade imensa transmitir um pouco do meu conhe-
cimento. Algumas alunas já receberam convites e, em 
breve, vão expor suas obras. Tenho seis netos e quando 
o caçula, de 7 anos, me visita diz que quando crescer 
será pintor”, comenta a ambepiana, moradora da cida-
de de Salvador.
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Um dos principais apoiadores da esposa, Dagober-
to Gonçalves, de 80 anos, fala do seu orgulho pela 
companheira. “Trabalhei na Petrobras por 26 anos. 
Quando me aposentei, há 17 anos, nos associamos à 
AMBEP por conta, também, de todas essas iniciativas 
de vida ativa. Nunca a deixei desanimar da pintura e o 
resultado é uma mulher que cuida da casa, dos filhos, 
da sua arte, das suas alunas e de mim com muito 
zelo”, frisa, antes de mencionar sua satisfação em la-
var os pincéis de Sílvia após cada obra nova.

Mergulhando com tubarões
Mas o artesanato e a pintura não foram capazes de 
despertar tanto a atenção da petropolitana Leda Bres-
ciani. Aos 75 anos, a principal paixão da ambepiana 
continua sendo o mergulho, mas sem deixar de incluir 
outras atividades extras no seu cotidiano quando não 
está em uma de suas explorações submarinas. “Tra-
balhei na Petrobras por 20 anos. Como sempre admi-
rei o trabalho do Jacques Cousteau fiz um curso para 
começar a mergulhar pelo mundo. Já mergulhei, por 
exemplo, na Ilha de Guadalupe, no México, dentro de 
uma gaiola ao lado de um tubarão-branco”.

E esse mergulho com um tubarão não foi o único. Em 
2010, quando se preparava para sair do barco, percebeu 
a presença de um filhote de tubarão-baleia na água e 
não se intimidou. “Aconteceu, inclusive, no dia do meu 
aniversário. Estava no Mar de Cortez, no México. Quando 
desci, ele veio na minha direção e me deu um beijo no 
rosto. Foi um dos melhores presentes da minha vida”, 
brinca, antes de narrar sua rotina semanal de muscula-
ção, natação e corrida para não ficar “à toa” quando está 
em casa, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

O cuidado com o condicionamento físico possibilitou 
também, segundo ela, participações em eventos como 
as travessias Camboinhas-Itaipú (de três quilômetros) 
e dos Fortes, que vai de Copacabana ao Leme (com 
quatro quilômetros), além de boa diversidade de opção 
esportiva. “Visitei a Austrália para mergulhar. Contudo, 
quando cheguei lá, me interessei e fiz skydiving, um 
salto de paraquedas caracterizado por uma queda livre 

de 40 segundos. Foi muito bom. Para 
mim, é algo abominável não me per-

mitir viver e poder fazer o que eu 
quero”, conclui Leda. 

Uma década de dedicação à cultura

A dedicação ao bem-estar social e cultural também é 
uma característica marcante dos ambepianos. Um dos 
exemplos dessa particularidade é o Café com Letras, 
que em 2015 completa 10 anos de encontros motiva-
dos pelo amor à arte literária. “Tudo começou com um 
um convite feito pelos representantes da AMBEP Santos 
(SP). Na época, a intenção era oferecermos uma opção 
a mais para os associados na área de cultura. Com o 
apoio de uma conselheira, consolidamos a iniciativa”, 
lembra Regina Peres, coordenadora do projeto.

Três anos após seu início, os encontros para estudo e 
leitura de obras literárias na AMBEP santista já for-
mava seus primeiros escritores. “Lançamos um livro 
produzido com textos dos participantes, que não se 
limitam apenas aos ambepianos porque não impedi-
mos a entrada de ninguém. Com o tempo, incluímos 
oficinas e estudos sobre outras áreas como artesanato, 
música e cinema. O objetivo é despertar nos integran-
tes do grupo a vontade de fazer leitores viajarem sem 
saírem do lugar”, explica Regina.

Os resultados continuam aparecendo e, em 2014, o 
projeto chegou à publicação de seu quarto livro lite-
rário. Além das obras, a coordenadora do Café com 
Letras destaca outras conquistas expressivas. “Desde 
2008, estamos conseguindo manter a publicação da 
produção de nossos participantes a cada dois anos. 
Porém, o maior presente nestes 10 anos é perceber o 
quanto a arte transforma. Muitas pessoas chegam aqui 
desestimuladas e isso muda com o tempo, provando o 
quanto vale a pena investir na cultura. Os aplausos são 
todos para a AMBEP”, resume.
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Nadar e
não morrer 

na praia

Archimimo Murinelly Júnior

Natural da cidade de Santos, litoral 
de São Paulo, Archimimo Murinelly 

Júnior, de 64 anos, pode ser considera-
do um exemplo de superação e disposição. 

Nem o diagnóstico de um fibromaxsarcoma, 
tipo raro de câncer no qual os tumores surgem nos 

membros do corpo, em junho de 2010, foi capaz de 
lhe tirar o interesse pela vida. “Sou voluntário da Santa 

Casa de Santos, por meio da Associação Santa Isabel de 
Combate ao Câncer (ASI), onde faço plantão todas as quin-
tas-feiras, desde 2010, das 8h às 13h”, destaca, afirman-
do que segurou “um pouco o ritmo” apenas durante os seis 
meses de quimioterapia para tratamento de sua doença.

Em janeiro de 2011, o câncer tentou parar Archimi-
mo, levando-o à necessidade de amputar a perna es-
querda, mas não conseguiu. Formado em Pedagogia 
e em Educação Física, com especialização em curso 
técnico de futebol, o aposentado não deixou de exercer 
nenhuma de suas atividades cotidianas, incluindo a 
função de professor na Escola Especial 30 de Julho, 
onde atua desde 1999. “Entrei na Petrobras em 1975 
e 13 anos  depois me associei à AMBEP. Aposentei-me 
da empresa há 18 anos, no cargo de assistente admi-
nistrativo, o que me permitiu ministrar palestras sobre 
petróleo em escolas por diversas vezes”, enfatiza.

A oportunidade de palestrar para crianças durante os 
últimos anos de atividade profissional na Petrobras im-
pulsionou em Archimimo a paixão pelo esporte. Ele 
se tornou proprietário de uma companhia de eventos 
esportivos que, atualmente, coordena escolinhas de 
futsal e badminton em colégios e clubes santistas, 
contando com a participação de aproximadamente 
200 pequenos esportistas. “Hoje, nós também orga-
nizamos torneios desses esportes pela cidade, como a 
Copa 125 Anos do Clube dos Ingleses de Futsal, por 
exemplo. Em 2014, ainda encontrei tempo para inte-
grar a Comissão de Disciplina da Federação Paulista 
de Badminton”, lembra.

Conselheiro da AMBEP nas Representações de Santos 
e São Sebastião, Archimimo é voluntário em visitas 
hospitalares aos funcionários da Petrobras internados 
na região. Como se isso fosse pouco, ele ainda encontra 
tempo para ministrar palestras e para fazer uma nova 
graduação. “Foi uma honra palestrar, em 2012, para 
médicos residentes da Santa Casa. Em 2015, termino 
minha Faculdade de História, mais uma conquista que 
me enche de muito orgulho. Ninguém deve desistir de 
seus objetivos na vida. As dificuldades devem sempre 
servir de aprendizado. Assim, um câncer jamais ven-
cerá quem não quiser morrer na praia”, defende. 

GENTE NOSSA

Ninguém deve 
desistir de

seus objetivos
na vida”
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Recentemente, a AMBEP sofreu a perda de três importantes ambepianos. Ao longo de muitos 
anos, Maria Helena Stamato, José Francisco de Oliveira e Servulo Geraldino da Costa Soares se 
dedicaram ao trabalho e contribuíram para o crescimento da instituição. A AMBEP lamenta as 
mortes e lembra um pouco das histórias desses ambepianos.

AMBEP dá adeus a três 
ex-dirigentes ambepianos
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HOMENAGEM
PÓSTUMA

Maria Helena Stamato: 
contribuição valiosa para a AMBEP
Ex-vice-presidente da AMBEP, ela faleceu no dia 
16 de dezembro de 2014, no Rio de Janeiro, em 
virtude de um câncer metastático. A ambepiana, 
que tinha 85 anos, participou do grupo pionei-
ro que criou a Petrobras Comércio Internacional 
(Interbras), em 1959.  

Após a aposentadoria, no final de 1988, Lenita – como era 
conhecida pelos colegas – se associou à AMBEP. Em 2001, 
a convite do então presidente Ramiro Barcellos Tostes, assumiu 
o cargo de vice-presidente da Associação, onde ficou até o final de 
2003, sempre atuando com muita dedicação.

O incansável José Francisco de Oliveira
Procurador da AMBEP Curitiba, José Francisco foi outro 

ambepiano que nos deixou. Ele faleceu no dia 4 de 
janeiro, aos 74 anos.

Em 1993, ele assumiu o cargo de delega-
do-procurador e trabalhou em inúmeros pro-

jetos, como a implantação do posto em São 
Mateus do Sul (PR). O ambepiano também teve 

participação fundamental na criação da Delegacia Re-
gional de Porto Alegre, em 1994. Foi graças ao trabalho 

e ao empenho de José Francisco que a AMBEP Curitiba con-
quistou um incrível número de associados. 

Servulo Geraldino da Costa Soares,
um profissional dedicado
No dia 3 de janeiro, morreu, no Rio de Janeiro, o 
ambepiano, de 69 anos. Servulo estava inter-
nado no Hospital São Vicente de Paula, na 
Tijuca, vítima de uma infecção generalizada.

Servulo era diretor Administrativo e Finan-
ceiro da AMBEP TurSeguros e um profissional 
muito dedicado ao trabalho.
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OPINIÃO

Pagamento de Níveis 
não recupera as perdas
Em comunicado enviado no dia 6 de janeiro de 
2015, a Petros informou que Conselho Deliberativo 
aprovou, em 16/12/2014, a proposta de pagamen-
to de níveis dos Acordos Coletivos de Trabalho de 
2004, 2005 e 2006 aos aposentados e pensionis-
tas do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP). 

A proposta, segundo a Petros, visa cumprir os com-
promissos assumidos durante as negociações do 
Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2013-ACT 
2014, entre a patrocinadora Petrobras e a Federa-
ção Única dos Petroleiros (FUP).

Vale lembrar que os três níveis, que agora estão sen-
do propostos, foram subtraídos dos aposentados e 
pensionistas nos acordos de 2004, 2005 e 2006, 
firmados entre a Petrobras e a FUP. 

Tal discriminação, que contrariou o artigo 41 do 
Regulamento do Plano de Benefícios da Petros, fez 
com que milhares de prejudicados recorressem à 
Justiça do Trabalho para recuperar o que não lhes 
foi repassado nas épocas devidas.

A Justiça do Trabalho entendeu a burla praticada 
e foi amplamente favorável aos reclamantes, sendo 
que a maioria das ações ajuizadas já transitou em 
julgado. Assim, a proposta apresentada deve ser cri-
teriosamente examinada por todos aqueles que pos-
sam se interessar pela suposta “benesse”.

Em seu comunicado, a Petros apresenta duas 
“situações”: 

a) Para os assistidos com ações judiciais
 em andamento; 

b) Para os assistidos sem ação judicial
 contraa Petros.

A AMBEP tem entre seus associados um contingen-
te de empregados em atividade (37%), aos quais 
evidentemente não se aplica o comunicado da Pe-
tros. Portanto, a Associação se dirige aos associados 
assistidos pela Petros – aposentados e pensionistas 
(63%). Examinando-se a situação “a”, verifica-se 
que existem várias restrições, a saber: 

1) Os acordos judiciais só serão realizados nas 
ações distribuídas até 22 de outubro de 2014;  

2) Caberá à Petros efetuar os cálculos dos valores 
a serem objeto do acordo, segundo metodologia 
de cálculo descrita em documento específico, 
previamente analisado pela FUP; 

3) A Petros aplicará um redutor de 10% (dez por 
cento); 

4) Os autores das ações terão que dar quitação e 
encerrá-las; 
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5) Não está expressamente definida a retroativida-
de das parcelas vencidas.

Relativamente à situação “b”, além da restrição 
descrita no item 2 acima, a Petros estabelece que 
o pagamento será feito para aqueles que tiveram 
aposentadoria ou pensão concedidas até 31 de 
agosto de 2006 e que os valores das parcelas ven-
cidas terão retroatividade somente a 1º de setem-
bro de 2013.

Assim, diante do exposto, a AMBEP, no seu dever 
estatutário de:

• Defender os princípios de seguridade social que 
ensejaram a criação da Petros e zelar pela sua 
preservação; e

• Representar e defender os direitos de seus Asso-
ciados junto às instituições oficiais e, de modo 
especial, junto (...), Fundação Petrobras de Se-
guridade Social (Petros), Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobras), suas Subsidiárias, Controladas e Co-
ligadas (...)

Vem alertar seus associados, caso se interessem 
pelo “Pagamento de Níveis”, conforme divulgado 
pelo comunicado da Petros, para que fiquem atentos 
e tenham em mente que, qualquer que seja sua situ-
ação, as perdas estarão sempre presentes em maior 
ou menor valor.

A AMBEP entende ainda que os associados com ações 
contra a Petros na Justiça do Trabalho serão prejudica-
dos na realização de possíveis acordos, mesmo levan-
do-se em conta a demora na sua execução.

Nos preocupa também a saúde da Petros, que é 
de todos petroleiros e não apenas de um peque-

no grupo que dela se apossou nos últimos tempos. 
Portanto, agora devidamente informados, a decisão 
é de cada Associado, que deverá assumi-la integral-
mente. Para os associados assistidos, com ações 
em andamento, o Conselho Deliberativo da Petros 
aprovou a celebração de acordos judiciais para os 
processos que tenham sido distribuídos até 22 de 
outubro de 2014.

Vale observar que, a partir de 20 de fevereiro de 
2013, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu 
que a competência para julgar as causas envolvendo 
participantes e assistidos de entidades de previdên-
cia complementar privada seria da Justiça Estadual 
Comum. Ressalva-se, porém, que as ações na Jus-
tiça do Trabalho até aquela data, e que já tivessem 
sentença de mérito proferida, continuariam lá trami-
tando até sua execução final.

Assim, a celebração de acordos judiciais poderá 
ocorrer tanto na Justiça do Trabalho quanto na Jus-
tiça Comum. Para os associados assistidos cujas 
ações já transitaram em julgado e estão em fase de 
execução, a AMBEP considera que o acordo nestas 
circunstâncias é totalmente desaconselhável, salvo 
em casos excepcionais, uma vez que as perdas po-
derão ser bastante elevadas.

Para os assistidos com ações em andamento na Jus-
tiça Trabalhista, a recomendação é no sentido de 
ficarem atentos aos termos propostos no comunica-
do da Petros. Isto porque, como vimos, a Justiça do 
Trabalho quase sempre se pronunciou a favor dos 
pleitos dos reclamantes.

Para os associados com ações em andamento na 
Justiça Comum – Estadual, onde as possibilidades 
de êxito são bastante remotas, as perdas serão sem-
pre significativas. 
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AGENDA
CULTURAL

TEATRO
Chacrinha, o musical

Teatro João Caetano (RJ) – até 1º de março
Texto: Pedro Bial e Rodrigo Nogueira
Direção: Andrucha Waddington

Em homenagem ao ‘Velho Guerreiro’, o espetáculo Chacrinha, o 
musical, está no palco do Teatro João Caetano, no Centro do Rio, 
até o dia 1º de março. Com texto de Pedro Bial e Rodrigo Noguei-
ra e direção de Andrucha Waddington, o musical tem no elenco 
os atores Stepan Nercessian e Leo Bahia interpretando o apresentador em fases 
distintas da vida. No palco, a trajetória de Abelardo Barbosa é contada desde 
sua infância em Surubim, em Pernambuco, até o auge de sua carreira, no pro-
grama de auditório Cassino do Chacrinha, da TV Globo. Na produção, é possível 
relembrar as chacretes, os trocadilhos infames, as buzinadas e o famoso troféu 
abacaxi. O elenco é formado ainda por 22 atores-cantores-bailarinos, que inter-
pretam familiares de Chacrinha e personalidades como Boni e Elke Maravilha.

CINEMA
Corações de Ferro

Brad Pitt, Logan Lerman e Shia LaBeouf
Estreia em 5 de fevereiro

Durante o final da Segunda Guerra Mundial, um grupo de cinco 
soldados americanos é encarregado de atacar os nazistas dentro 
da própria Alemanha. Apesar de estarem em quantidade inferior e 
terem poucas armas, eles são liderados pelo enfurecido Wardaddy 
(Brad Pitt), sargento que, com poucas armas e diante de uma mis-
são suicida, pretende levá-los à vitória, enquanto ensina o novato 
Norman (Logan Lerman) a lutar.

LIVRO
Um Lugar Chamado Liberdade

Ken Follett
Arqueiro, 2014 - 400 páginas

Mack McAsh, condenado à miséria e à escravidão nas brutais minas de carvão, inveja 
os homens livres, mas nunca teve esperança de ser como eles. Até que um dia ele re-
cebe a carta de um advogado londrino que lhe revela a ilegalidade da escravidão dos 
mineiros e um novo horizonte se abre aos seus olhos. Porém, para realizar seu sonho, 
ele precisará enfrentar todo tipo de opressão das autoridades que não estão acostuma-
das a serem questionadas. Nesta saga repleta de suspense e paixão, que se passa na 
Escócia em 1766, o autor delineia uma época de revoltas contra a injustiça com uma 
escrita enérgica e sedutora.

Nesta edição, a Agenda Cultural traz opções para quem gosta de 
cinema, livros e teatro. Veja nossas dicas:

Cinema, literatura e teatro
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A molhadinha
da Cinelândia José Ramadiça*

*Associado da AMBEP

BLOCO DE NOTAS

Era dia de guarda-chuva, suéter e ventania — chuva 
e frio ainda passam, mas vento é coisa pra barco a 
vela. Falou em vento estou fora. O mesmo deve pen-
sar a bela moça que se desentendeu raivosamente 
com seu guarda-chuva, em manhã de muito e ines-
perado vento no Rio de Janeiro.

A chuva era grossa, pesada e em diagonal. O vento 
vergava os galhos das árvores e fazia voar placas de 
propaganda mal fixadas. As calçadas desniveladas e 
esburacadas formavam grandes poças impossíveis de 
serem contornadas.

Nesse ambiente foi que a elegante e bela moça, que 
demonstrava não sentir frio, saiu de um táxi, bem 
em frente ao prédio do antigo Hotel Serrador, na Ci-
nelândia, Centro do Rio. Somente como curiosidade, 
informo que tal imóvel já pertenceu à nossa Petros. 
Voltemos ao que interessa:

Mal a moça, ao sair do táxi, tentou abrir o seu guar-
da-chuva, as varetas, forçadas pelo vento, viraram 
ao, viraram ao contrário, transformando a figura que 
seria normalmente de um cogumelo 
protetor em um grande funil.

A moça imediatamente ficou encharcada. Seu vestido 
de fina fazenda colou-se ao corpo, salientando esbelta 
silhueta. O guarda-chuva foi jogado longe com muita 
irritação e a moça do alto dos seus sapatos Scarpin 
9,5, em passos firmes e cadenciados, caminhou deci-
dida contra o vento para entrar em uma portaria mais 
adiante. 

Se alguém mais viu a cena não sei dizer, pois somente 
tive olhos para apreciar aquela criatura molhadinha com 
seu vestido colado à pele espalhando gotas pelo caminho.

É bom parar por aqui.  Algum leitor pode confundir 
idolatria ao belo com luxúria, o que não foi o caso e 
luxúria como sabemos é pecado capital.
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Charada 
Você é bom em desvendar charadas? Então, que tal colocar a cabeça 

para funcionar e tentar desvendar esse enigma? Boa sorte!

Sou começo da virtude (1). Pecado chego a ser (2). Sem as letras do
Alfabeto. Pode-se meu nome escrever.

Respostas do 
raciocínio aritmético 

da edição 16

Resposta raciocínio 1

As frações da primeira divisão são:
3/12,  4/12  e 5/12. 

As frações da segunda divisão são:
4/18, 6/18 e 8/18.  

Comparando as frações das terceiras 
parcelas, temos:
8/18 – 5/12 = R$ 2.250,00 

8/18 – 5/12 =  16/36 – 15/36
= 1/36

Se 1/36 = R$ 2.250,00, 36/36
(R$ 2.250,00 X 36) =
R$ 750,00 X 36 = R$ 81.000,00

Resposta raciocínio 2

1) Supostamente, as caixas já tinham 
seus botões armazenados nas caixas, 
com seus quantitativos, de tal modo 
que o somatório era 190.

2) Foi feita a pergunta: Quantos 
botões havia nas caixas se fizéssemos 
o seguinte: Caixas A // B // C.

3) Passando 20 de A para B, a 
diferença é 40. Como B ficou com + 
60, B tinha 20 já no início.

4) Passando 5 de B para C, a 
diferença é 10. Como C ficou com
+ 40, C tinha 30 já no início.

5) Então: Quantidades:
A // A + 20 // A + 20 + 30

6) 190 - 70 = 120

7) 120 / 3 = 40 (Caixa A)

8) 40 + 20 = 60 (Caixa B)

9) 40+ 20 +30= 90 (Caixa C)

Raciocínio Lógico Analítico
Nesta edição, apresentamos um novo Passatempo – Raciocínio Lógico 
Analítico, que nos capacita a estimular o raciocínio rápido por meio

da percepção. Esse ‘quebra-cabeça’ é fácil e perceptível,
um revigorante à nossa memória.     

Três casais programaram viajar no fim de semana, após a saída do 
trabalho, numa sexta-feira. Os viajantes eram: Pedro, David e Rodrigo, 

com suas companheiras: Ruth, Camila e Ana
(não necessariamente nessa ordem).

Pedro chegou no estacionamento e encontrou Camila com seu 
companheiro. Logo em seguida chegaram os demais.

Com essas informações, pergunta-se: Quem eram as companheiras de 
Pedro, de David e de Rodrigo?

Resposta: Pedro com Ana, David com Ruth e Rodrigo com Camila.

PASSATEMPO

Em 2015, o Rio de Janeiro completa 450 anos. Você conhece bem a Cida-
de Maravilhosa? Então encontre no quadro abaixo os nomes de seis pontos 
turísticos do Rio. Divirta-se!

Respostas: Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Maracanã, Copacabana, Arcos da Lapa, Jardim Botânico

Caça-palavras
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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
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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 Jaguara, 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 s/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)
Avenida Dr. João Guilhermino, 474/ salas 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.: 29.930-045
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

A AMBEP TurSeguros oferece 
a você e sua família opções de 
viagens nacionais e internacionais.

Consulte nossos operadores.

Escolha seu destino preferido
e boa viagem!

Vai tirar férias entre 

os meses de abril

e junho e não sabe 

para onde ir?

Confira nossas dicas.

Buenos Aires (Argentina)
4 dias – 3 noites
Saída: 2 de abril, do Rio de Janeiro
Preço por pessoa:
a partir de US$ 789

Orlando – Florida (USA)
8 dias – 7 noites
Saída: 17 de abril, do Rio de Janeiro
Preço por pessoa:
a partir de US$ 1.601

Aparecida do Norte (SP)
2 dias
Saída: 13 de junho, do Rio de Janeiro 
e de Niterói
Preço por pessoa:
a partir de R$ 520


