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AMBEP
Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros

Otimismo
Importância da Petrobras para o Brasil

é muito maior que crise, dizem especialistas



Aposentado,

continue sócio

da AMBEP.

Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros

Associado da ativa,
ao se aposentar,

veja abaixo que medidas 
devem ser adotadas para 

continuar como sócio
da AMBEP.

atualize as informacões 
cadastrais e siga

como um ambepiano!

Quer garantir sua continuidade no quadro social de 
nossa instituição, usufruindo de todos os benefícios 
oferecidos? Fique atento e siga as instruções abaixo:

1. Compareça à AMBEP de sua cidade para assi-
nar a Autorização de Desconto. Não se esqueça 
de levar o contracheque da Petros para anota-
ção do número de Benefício/INSS, da Matrícula 
Petros e do Código de Benefício.

2. Se o recebimento dos proventos do INSS for em 
data diferente do pagamento da Petros, é preci-
so apresentar cópia do extrato trimestral.
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EDITORIAL
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A importância da Petrobras para o Brasil e, claro, para 
a AMBEP é indiscutível. Por isso, nesta edição traze-
mos em nossa Matéria de Capa uma entrevista feita 
com dois especialistas que mostram que, mesmo com 
toda a crise envolvendo a companhia, é possível tirar 
algo de positivo desse momento. 

O economista Carlos Lessa lembrou a campanha 
‘O Petróleo é Nosso’, que levou à criação da Petrobras, 
em 1954, e comentou que a privatização não é uma 
saída possível para salvar a companhia da crise. Ele 
afirmou também que, para punir os culpados pela 
corrupção, é preciso mudar a governança da empresa 
para torná-la mais transparente.

Já o jornalista Luis Nassif, nosso outro entrevistado, de-
fendeu que os problemas da companhia são pontuais 
e podem ser resolvidos de forma relativamente rápida. 
Além disso, ele comentou com otimismo que, apesar de 
toda a dificuldade, “a Petrobras pode mostrar ao povo 
que é formada por muita gente séria”.

Enfim, para a AMBEP, reafirmar a grandeza da Petrobras 
aos seus associados é fundamental para comprovar que 
a companhia é feita por profissionais sérios e que, com 
uma gestão competente e cuidadosa, pode voltar a ser o 
orgulho do Brasil. Boa leitura.

A Diretoria.
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Programas Pós-Vida e
Mais + Vida auxiliam o 

associado em momentos difíceis
A perda de um familiar ou de um ente querido é um mo-
mento doloroso da vida e, justamente por isso, enfrentar 
questões burocráticas e financeiras nessas horas torna 
tudo ainda mais difícil. Consciente disso, a AMBEP 
TurSeguros desenvolveu para a AMBEP os programas 
Pós-Vida e Mais + Vida, operados em todo o Brasil pela 
SulAmérica Seguros, garantindo, assim, a realização de 
ações práticas e legais de serviços funerários.

Por meio do programa Pós-Vida, os ambepianos pas-
sam a ter direito à assistência logo após entrarem para 
os quadros da Associação e, por uma pequena quan-
tia, podem inscrever quantos beneficiários quiserem, 
desde que esses tenham até 65 anos de idade. 

Cumpridas essas etapas, para utilizar o auxílio basta 
um telefonema à Central de Atendimento 24 horas do 
serviço, informando o nome e o CPF do sócio ou bene-
ficiário falecido. Nenhuma despesa do benefício deve-
rá ser paga, exceto se familiares ou amigos desejarem 
incluir custos não cobertos pela garantia do programa 
que, nesse caso, não serão reembolsados.

Todo ano, a partir do mês de setembro, os ambepianos 
com beneficiários no Pós-Vida devem renovar as res-

pectivas inscrições por meio de um formulário envia-
do pelo correio, no qual os nomes dos dependentes já 
estarão preenchidos e acompanhados de um cartão-
-resposta para ser assinalada a confirmação de quem 
permanece sendo coberto pelo programa.

Para atender os associados que desejam inscrever be-
neficiários com o limite de idade acima dos 65 anos, 
a AMBEP TurSeguros viabilizou outra parceria com a  
SulAmérica Seguros para criar o programa Mais + Vida. 
Para integrar esse plano, os dependentes de 
ambepianos precisam ter entre 66 e 75 anos. 

É importante ressaltar que para aderir ao 
Mais + Vida os beneficiários não podem estar ins-
critos no Pós-Vida, pois a renovação de cobertura 
ao longo dos anos, independentemente de idade, lhes 
garante a permanência no plano no qual foram original-
mente integrados.

Para acionar a Central de Atendimento 24 horas do 
Pós-Vida ou do Mais + Vida, basta ligar para os te-
lefones: 4004 7272 / 4004-4642 (capitais e áreas 
metropolitanas); 0800 725 7272 (demais regiões do 
país); e 55 21 3972 5100 (exterior).

SEM DÚVIDA

Shutterstock
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PRESTAÇÃO
DE CONTASDesempenho da AMBEP 

em 31/12/2014
A Assembleia Geral Ordinária da AMBEP aprovou o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis da 
Associação no Exercício 2014. Confira abaixo os números em comparação com o Balanço Patrimonial e as 
Demonstrações Contábeis no Exercício 2013. 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014

(EM R$)

ATIVO 2014 2013

CIRCULANTE 9.244.307,25 7.683.634,04

Disponibilidade         8.922.593,27 7.324.416,75

Caixas              4.189,01 1.525,43

Bancos c/ Movimento              1.023.640,46 732.303,45

Títulos de Liquidez Imediata 7.894.763,80 6.590.587,87

Créditos                    128.435,84 151.271,48

Mensalidade de Associados a Receber           76.782,67 89.474,81

Férias a Empregados 36.405,47   30.586,35

Ação Judicial                   3.978,36   3.978,36

Débito de Terceiros               732,12 2.303,80

Impostos e Encargos a Recuperar          2.285,06 5.551,19

AMBEP Adm.Corr.Seg.S/A 555,16 790,47

Adiantamento a Terceiros          7.697,00 18.586,50

Estoque de Mercadorias  7.392,97 12.136,67

Mercadorias para revenda (cantina-Cedis) 7.392,97 6.495,67

Material de uso consumo (almoxarifado-sede)                0,00 5.641,00

Despesas Antecipadas    185.885,17 195.809,14

Prêmios de Seguros    2.027,90 1.828,26

Despesas  Antecipadas            183.857,27 193.980,88

NÃO CIRCULANTE 23.635.261,96 22.893.376,14

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   3.965.314,46 4.709.342,95

Títulos e valores mobiliários 3.925.747,56 4.672.963,62

Conta Caução 39.566,90 36.379,33

PERMANENTE 19.669.947,50 18.184.033,19

Investimentos 400.001,00 400.001,00

Imobilizados 21.728.239,41 19.899.371,16

(-)Depreciação Acumulada -2.458.292,91 -2.115.338,97

TOTAL DO ATIVO 32.879.569,21 30.577.010,18

JULIO GUEDES DA CONCEIÇÃO
Presidente

ETERVAL FIDELIS DE ALMEIDA
Diretor Financeiro

OMAR CARDOSO VALLE
Vice-Presidente

CARLOS DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA 
Diretor Social/Benefício

RODRIGO OCTAVIO M. DE BRITTO 
Diretor Patrimônio

PEDRO PAULO DA ROCHA PASSOS 
Contador CRC RJ 070431/8

PEDRO DA CUNHA CARVALHO
Diretor Administrativo
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014

(EM R$)

PASSIVO 2014 2013

CIRCULANTE 588.699,78 528.607,87

Obrigações         434.841,64 413.291,48

Fornecedores                 434.841,64 385.098,70

Contas a Pagar              0,00 28.192,78

Débitos Fiscais                    23.073,87 12.662,09

Impostos Federais a Recolher  20.024,62  9.680,13

ISS a Recolher 2.577,03 2.683,43

ICMS a Recolher (cantina-Cedis)                  472,22 298,53

Débitos Trabalhistas e Previdenciário  130.784,27 102.654,30

INSS a Recolher 96.293,49 85.711,12

FGTS a Recolher                30.149,41 14.957,10

PIS S/Fl. pagamento a Recolher 4.252,77 1.917,44

Contribuição Sindical a Recolher            88,60 68,64

PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO 32.290.869,43 30.048.402,31

Patrimônio Social Acumulado 30.048.402,31 28.204.658,95

Ajustes de Exercícios Anteriores 6.463,33 3.821,60

Superávit do Exercício 2.236.003,79 1.839.921,76

TOTAL DO PASSIVO 32.879.569,21 30.577.010,18

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2014/2013

(EM R$)

RECEITAS EM 2014 2013

RECEITA 15.827.620,68 15.078.986,71

RECEITAS PATRIMONIAIS         14.915.509,90 14.215.157,84

Receitas de Contribuições 14.915.509,90 14.215.157,84

RECEITAS FINANCEIRAS                    683.861,02 573.911,02

Receitas Financeiras Líq. 683.861,02 573.911,02

Receitas Operacionais e não Operacionais  98.249,76 89.917,85

Receitas Eventuais/Taxas 11.644,00 8.354,00

Rec.Culturais/Alugueis/Dormitórios                22.455,00 32.171,60

Venda Bruta (Cantina)   54.849,90 48.179,76

Vendas do Ativo Imobilizado 9.300,86 1.212,49

Receitas de Participação Societária    130.000,00 200.000,00

Dividendos AMBEP Adm.Corret.Seg.S/A /Turismo    130.000,00 200.000,00

DESPESAS 13.591.616,89 13.239.064,95

Administrativas e Gerais  10.584.855,74 10.437.935,30

Patrimoniais 572.437,14 523.300,57

Financeiras 16.811,02 16.888,57

Eventuais 72.642,96 76.637,77

Sociais/Benefícios 2.344.870,03 2.184.302,74

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2.236.003,79 1.839.921,76
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PRESTAÇÃO
DE CONTAS

Parecer do Conselho Fiscal

Ao décimo dia do mês de março de 2015 , reuniram-se 
os membros do Conselho Fiscal da AMBEP, e aprovei-
tamos para fazer uma retificação das atas de números 
314, 315 e 316, onde consta: ...após a verificação do 
relatório do Auditor ... , leia-se , ... após a verificação dos 
relatórios...; então, nesta ata, para exame dos balanços, 
resumo do acompanhamento orçamentário, gráficos 
das demonstrações das despesas/receitas dos meses de 

EDYR PINHEIRO DA FONSECA GILBERT PRATES DAVID GARCIA DE SOUSA 

Parecer do Conselho Deliberativo

À Assembleia Geral da AMBEP
Na reunião ordinária que realizou na sede desta Enti-
dade, na rua Álvaro Alvim nº 21, na cidade do Rio de 
Janeiro nos dias 24,  25 e 26 de março de 2015, o 
Conselho Deliberativo da AMBEP apreciou e deliberou 
sobre o Relatório de Atividades e as Demonstrações 
Contábeis, com seus Balanço Patrimonial e a Demons-
tração do Resultado, referentes ao ano findo.

WALTER VILLELA VIEIRA
Presidente do Conselho Deliberativo

Examinei as demonstrações contábeis da AMBEP - 
Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2014 e a correspondente demonstração 
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos  de caixa para o exercício findo naquela 
data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas.

Opinião
Em minha opinião, as demonstrações contábeis aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira da Associação de Mantenedores-Beneficiários da 

novembro, dezembro de 2014 e Balanço 2014/2013 e 
demais peças, após a verificação do Parecer do Auditor 
Homero Travancas Jr, não havendo constatado qual-
quer irregularidade e considerando bastante favorável 
os números apresentados, este Conselho Fiscal entende 
por bem aprovar integralmente os documentos apresen-
tados. Deixamos registrada a ausência do Conselheiro 
Fiscal Gilbert Prates por motivos de saúde.

Uma vez achados conforme os princípios que devam 
nortear as boas práticas de administração esperadas 
para esta Associação, o Conselho Deliberativo decidiu 
recomendar à Assembleia Geral da AMBEP que aprove 
o Relatório de Atividades e as Demonstrações Contá-
beis, e seus Balanço Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado referentes ao Exercício de 2014.
Rio de Janeiro, 26 de  março  de  2015.

Petros – AMBEP em 31 de dezembro de 2014, o de-
sempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.

Demonstração do Valor Adicionado
Examinei, também, a Demonstração do Valor Adicio-
nado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de de-
zembro de 2014. Essa demonstração foi submetida ao 
mesmo tratamento de auditoria descrito anteriormente 
e, em minha opinião, está adequadamente apresenta-
da em todos os seus aspectos relevantes.

Rio de Janeiro, 6 de março de 2015.

HOMERO TRAVANCAS JUNIOR
Contador-Auditor

CRC-RJ 025916/0-1

Resumo do Parecer do Auditor Independente
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Brasília celebra
10 anos com jantar
O Escritório de Brasília completa dez anos em 2015 
com inúmeros motivos para comemorar. Eurilene 
Alexandre da Silva, encarregada da unidade desde 
2007, tem muito orgulho de fazer parte da família am-
bepiana e escolheu o dia 29 de maio para celebrar a 
data. “Faremos um jantar dançante para 100 pessoas 
no restaurante Farol do Lago, no Clube Naval. Será um 
momento de bastante alegria e descontração, com mú-
sica, show do grupo Os Geniais do Forró e distribuição 
de brindes. Também aproveitaremos a festa para home-
nagear as mulheres pelo Dia das Mães”, comenta.

Atualmente, a AMBEP de Brasília conta com 120 asso-
ciados e 2.500 dependentes. “Nosso objetivo é conti-
nuar crescendo e captar novos filiados. Fazemos um tra-
balho intenso de divulgação para conscientizar a todos 
sobre a importância da Associação”, completa Eurilene.
 
A colaboradora Vera Lúcia Boulanger, que está no 
Escritório há cinco anos, participa ativamente de todas as 
ações comemorativas. Ela acredita que os eventos contri-
buem para a integração dos associados. “Brasília é uma 
região com poucas opções de lazer para os aposentados. 
Nossa maior alegria é vê-los juntos e felizes”, diz.

Ao longo de 2015, a Representação organizará mais fes-
tas e eventos beneficentes. Em julho, será realizada a  
5ª edição da Festa Julina, seguida pela comemoração do 
Dia dos Pais, em agosto. O Encontro Solidário será em 

setembro e terá a venda de ingressos revertida em do-
ações para uma instituição de caridade. A confra-

ternização de fim de ano está 
prevista para novembro. 

MAPA DA AMBEP

Histórico do Escritório
O Escritório de Brasília surgiu em maio de 2005, 
quando os dirigentes da AMBEP implantaram um 
escritório na Capital Federal e começaram a buscar 
novos membros. Em julho, a criação da unidade foi 
registrada e Álvaro Duarte Chaves oficializado como o 
primeiro colaborador. “Ele foi o responsável por lutar 
por um espaço próprio e digno para a unidade. Esses 
dez anos marcaram o início da nossa jornada. E quere-
mos evoluir ainda mais”, finaliza Eurilene. 

Os encantos da capital federal

Criada há 55 no governo de Juscelino Kubitschek, 
Brasília foi projetada pelo arquiteto e urbanista Lúcio 
Costa. O projeto ousado e revolucionário da nova capi-
tal federal transformou o inóspito território no Centro-
-Oeste do Brasil em uma cidade diferente de qualquer 
outra. Em formato de avião ou libélula, como o próprio 
Lúcio Costa sugeriu, ela é dividida em quatro eixos, 
com setores e ruas sem esquinas. 

É impossível falar da capital do Brasil sem citar sua 
beleza arquitetônica e paisagística, obra dos geniais 
Lúcio Costa, Oscar Niemayer e Burle Marx. Classificada 
como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco,  
Brasília conta com dezenas de pontos turísticos que, além 
de embelezar a cidade, atraem mais de 1 milhão de turis-
tas por ano. Entre as atrações mais visitadas estão cente-
nas de projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer, como a 
Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, o Palá-
cio do Itamaraty, o Congresso Nacional, o Teatro Nacional 
e o Memorial JK.  Além disso, a cidade ainda conta com 
várias áreas verdes, como o Parque da Cidade Dona Sarah 
Kubitschek, o Parque Olhos D’Água, o Jardim Zoológico 
de Brasília e o Parque Ecológico Burle Marx. 
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Nascido em Maruim e criado em Aracaju, o sergipano 
Antônio da Cruz desenha e pinta desde cedo. “Quando 
criança, havia uma olaria perto do sítio onde eu mora-
va. Lá, trabalhava um rapaz que fazia muitos bonecos 
de barro. Aquelas figuras de argila me encantavam. 
Depois, ao entrar na escola, tive contato com livros e 
surgiu a vontade de reproduzir as imagens. Foi quando 
comecei a desenhar. Mais tarde, ganhei uma cartela 
de aquarela e tinta guache e iniciei na pintura. Com 
12 anos já fazia retratos e, por volta de 1972, passei 
a pintar óleo sobre tela”, detalha o artista autodidata. 

Antônio também começou a trabalhar bem jovem como 
eletricista estagiário no Departamento Estadual de Es-
tradas de Rodagens. Aluno do Senai, logo foi convidado 
pela instituição para atuar como instrutor de eletricida-
de. “Foi um grande aprendizado, pois tive contato com 
recursos didáticos e pedagógicos. Também tive a chan-
ce de me relacionar com pessoas de diferentes idades 
e personalidades. Foi uma ótima experiência”, lembra. 

Já na década de 80, Antônio começou a fazer con-
cursos públicos. Passou no de formação de instru-
mentistas e foi trabalhar na Nitrofértil, subsidiária da 
Petrobras Fertilizantes (Petrofértil). Porém, em 1993, 
a empresa seria privatizada e, para evitar que isso 
acontecesse, a Nitrofértil foi absorvida pela Petrobras, 
passando a se chamar Fafen (Fábrica de Fertilizantes). 

Após um tempo trabalhando como instrumentista,  
Antônio teve um problema de audição que resultou na 
mudança de função para desenhista e, mais tarde, para 
técnico de Projetos. Entre 2001 e 2005, por seu talento 
artístico, foi cedido pela Fafen à prefeitura de Aracaju 
para assumir a direção da galeria de arte Álvaro Santos. 
Após quatro anos nessa atividade, voltou para a unida-
de, atuando como técnico de Construção e Montagem 
até abril de 2012, quando se aposentou. 

Um artista empreendedor

Hoje, com 58 anos, pode se dedicar em tempo 
integral à esposa Maria de Lourdes – com quem 
está casado há 34 anos –, aos filhos Lavínia e Andreyc, 
aos seus gatos de estimação e, claro, à sua arte. “Me 
considero um militante da cultura e não só um artista 
plástico”, destaca Antônio, que, desde 1989, foca sua 
arte em esculturas de aço. “Comecei pegando peças 
no ferro-velho e fazia justaposição de formas. Depois, 
passei a criar efetivamente com uma técnica própria, 

cortando, soldando e modelando. Hoje, tenho várias 
esculturas expostas em galerias, museus, praças públi-
cas, hospitais etc.”, conta. 

Atualmente, Antônio também está focado em um pro-
jeto pessoal muito importante: a inauguração, ainda 
em 2015, do Instituto Cultural Contemporâneo. “No 
espaço, poderemos elaborar projetos para diversos ar-
tistas, fazer exposições e oferecer cursos de extensão 
para universitários. Além disso, queremos organizar 
atividades educativas para jovens de comunidades 
carentes para que eles tenham a chance de conhecer 
as artes plásticas. Quem sabe não descobrimos novos 
talentos?”, idealiza o artista, que aposta em inovações 
para o sucesso do instituto. “Abrir aos domingos e 
promover oficinas de arte para as crianças nos 
fins de semana são apenas algumas ideias.” 

No final do ano, talvez surja a oportuni-
dade de Antônio ir para a Áustria le-
var algumas peças de seu acervo 
para uma exposição chama-
da Brasil na Áustria. “Vou 
preparar os trabalhos 
e ver se realmente 
participo. Se essa 
viagem aconte-
cer, vou aproveitar 
para conhecer outros 
lugares da Europa”, 
conclui.  

GENTE NOSSA

Um militante da cultura
Antônio da Cruz
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MATÉRIA DE CAPA

Em defesa da Petrobras

Ex-presidente do BNDES, o economista Carlos Lessa 
se lembra da campanha O Petróleo é Nosso, que 

levou à criação da Petrobras, em 1954. Na épo-
ca, Lessa era um dos jovens idealistas que foi 

às ruas defender o monopólio do Estado 
brasileiro sobre o petróleo. Hoje, sai no-

vamente em defesa da empresa, que 
atravessa a pior crise de sua his-

tória. “A privatização como sa-
ída para salvar a Petrobras 

é um falso argumento”, 
diz. “A Petrobras não 
pode deixar de ser 

estatal, nem deve dei-
xar de ter um papel chave 

no controle do sistema ener-
gético brasileiro.”

Para Lessa, os privatistas do século 
21 repetem os argumentos usados pelos 

que eram contrários à criação da compa-
nhia. “Diziam que o Brasil não tinha compe-

tência gerencial, técnica e profissional para 
desenvolver a economia do petróleo. No 

entanto, a Petrobras saiu dessa su-
posta inviabilidade para se tornar a 

maior empresa do Brasil e uma 
das maiores petroleiras do 

mundo”, diz.

“É por isso que acredito que a Petrobras tem que ser 
nossa”, continua Lessa. Para o economista, apesar da 
grave crise de gestão pela qual passa a companhia 
e da quebra do monopólio da exploração nos anos 
1990, ela mantém seu maior ativo: o controle do mer-
cado interno brasileiro. “A companhia continua no co-
mando de fato da indústria do petróleo no país.”

Lessa argumenta que a abertura do capital da empresa 
na Bolsa de Nova York foi um equívoco, assim como 
os excessivos investimentos no exterior. “Tentar crescer 
fora do país e dar baixa prioridade ao mercado inter-
no foi um erro terrível”, diz. “Deviam ter priorizado o 
aumento da produção interna e a redução da nossa 
dependência da importação de derivados. O congela-
mento do preço da gasolina foi um dos fatores centrais 
para a crise da companhia”, argumenta.

Sobre as acusações de corrupção envolvendo a empre-
sa, Lessa afirma que é preciso mudar a governança da  
Petrobras para torná-la mais transparente. Por outro lado, 
a investigação deve punir os culpados, mas sem paralisar 
a capacidade produtiva da Petrobras ou das empreiteiras. 
“O roubo na Petrobras segue o mesmo modelo que se 
vê por aí em prefeituras do interior. Só a escala é que 
é maior”, diz. “É um episódio trágico, mas que ensina 
uma lição: a corrupção precisa ser combatida no país, do 
andar de cima ao andar de baixo”, completa.

O jornalista Luís Nassif, diretor da agência de notícias 
econômicas Dinheiro Vivo, por sua vez, observa que 
a raiz da crise da Petrobras está num erro estratégi-
co do governo. “Eles deram um conjunto enorme de 
atribuições para a companhia, como a exploração do 
pré-sal, mas o governo segurou o preço da gasolina, o 
que gerou um problema de caixa”, analisa. “O segundo 
problema está no sistema de compras da companhia, 
que sofre com interferências políticas.”

O economista Carlos Lessa e o jornalista Luís Nassif comentam a crise na empresa 
e explicam por que ela deve permanecer sob o controle do Estado

Luís Nassif
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“A boa notícia é que são problemas pontuais, que 
podem ser resolvidos de forma relativamente rápi-
da”, continua Nassif. “A Petrobras tem uma das re-
servas de petróleo mais altas do mundo, um corpo 
técnico fantástico e é líder em  inovação tecnológica 
no setor de petróleo. Isso significa que pode voltar a 
ser uma das maiores empresas petroleiras do mundo 
em pouco tempo.”

Para Nassif, as acusações de corrupção estão sendo 
usadas por grupos que defendem bandeiras que são 
prejudiciais ao país. “A Operação Lava-Jato está ser-
vindo de pretexto para políticos que viram um pote de 
ouro no fim do arco-íris, com a possível derrubada do 
regime de partilha no pré-sal”, afirma.

O jornalista acredita que, apesar dos problemas en-
frentados pela companhia, o Brasil não pode abrir mão 
de ter a Petrobras como uma indutora do desenvolvi-
mento. “A Petrobras é mais do que extrair petróleo, 
ela está na base da aposta de progresso do país”, diz 
Nassif. “Ela é central para o desenvolvimento de ino-
vação em toda essa indústria.” O jornalista lamenta 
ainda que as acusações contra a Petrobras sirvam para 

bombardear o projeto de nacionalização da cadeia pro-
dutiva do petróleo. 

Quanto ao escândalo de corrupção, Nassif diz que as 
evidências são gravíssimas e que é fundamental que 
tudo seja devidamente apurado. “A presidente Graça 
Foster quando viu a situação passou a centralizar to-
dos os pagamentos para controlar o problema, mas 
isso é naturalmente inviável”, diz. “Precisamos de um 
sistema de controle que seja rígido, mas que, ao mes-
mo tempo, não paralise o centro de decisões da em-
presa, tirando sua competitividade”, avalia.

Para Nassif, a escolha de Aldemir Bendine como novo 
presidente da companhia pode ajudar a implantar essa 
necessária reforma da governança. Lessa, por sua vez, 
não perde a esperança no futuro da empresa, mesmo 
diante de toda a crise na Petrobras. “Apesar da mágoa 
da população ao ver o que aconteceu na companhia, 
a Petrobras pode mostrar ao povo que 
é formada por muita gente séria”, 
diz. E conclui: “Sou um otimista. 
Um otimista preocupado, mas 
ainda um otimista.”  

Shutterstock
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BLOCO DE NOTAS

AMBEP dá início
ao processo eleitoral 
O ano de 2015 é de eleição na AMBEP. A Comissão 
Eleitoral, constituída pelos associados Roberto Alvim 
Pinheiro, Serafim Pereira Rezende e Jaci Batista Ben-
to, deu início no dia 30 de março ao processo eleitoral 
que irá eleger os novos membros da Diretoria e dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade.

Podem participar da eleição associados efetivos, con-
tribuintes, participantes transitórios, remanescentes e 
especiais que tenham ingressado no quadro social até 
o dia 30 de setembro de 2014 e que estejam em pleno 
gozo de seus direitos sociais.

As inscrições dos candidatos pelas chapas acontece 
até o dia 2 de junho. No dia 25 do mesmo mês a Co-
missão Eleitoral indicará as candidaturas aprovadas e, 

se for o caso, as que sofreram impugnação. Os kits de 
votação serão enviados pelos Correios a partir do dia 
31 de julho, e a escolha dos novos membros acontece-
rá entre os dias 31 de julho e 20 de agosto.

Serão eleitos nesse pleito: presidente; vice-presi-
dente; diretores administrativo, financeiro, social 
e de benefícios, e de patrimônio; conselheiros de-
liberativos e fiscais, com seus respectivos titulares 
e suplentes. Todos terão mandato de três anos, com 
vigência entre 2016 e 2018. O resultado final das 
eleições será divulgado no dia 20 de outubro e a 
cerimônia de posse do novo colegiado acontecerá no 
dia 7 de janeiro de 2016.

Então, se você é ambepiano e pode votar, participe! 
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Conheça destinos ideais para 
viver a beleza da primavera

13

Viajar na primavera é uma excelente opção para os 
turistas que buscam temperaturas mais amenas, ca-
minhadas ao ar livre e ambientes floridos. A estação 
reforça o clima de romance entre os casais, além de 
deixar os passeios em família ainda mais divertidos. A 
cidade de Holambra, no interior de São Paulo, é uma 
boa sugestão de destino para essa época. Ela é famosa 
por realizar anualmente a maior exposição de flores e 
plantas da América Latina, a ExpoFlora.

O evento atrai mais de 300 mil turistas interessados 
em conhecer a antiga colônia holandesa, a culinária 
da região e ver danças típicas. Outro destaque da  
ExpoFlora é a tradicional ‘Chuva de Pétalas’ em que 
um equipamento joga pétalas sobre o público. De 
acordo com os organizadores, são necessários cerca 
de 150 quilos de rosas para a atração. 

Neste ano, a festa acontecerá de 28 de agosto até 27 de se-
tembro com muitas novidades sobre a floricultura nacional. 

Para o mês de outubro, a sugestão de viagem é o 
município de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, 
onde acontece o Festival da Primavera, considerado o 
maior evento de paisagismo do Sul do país. Os turistas 
podem passear pela Serra Gaúcha, adquirir diversos 
tipos de flores, artigos de jardim, artesanato e ainda 
apreciar a gastronomia local. 

Os principais pontos turísticos da cidade são a Praça das 
Flores e o Labirinto Verde, formado por ciprestes com 2 
metros de altura e plantados em círculos. Nova Petrópolis 
fica a 20 quilômetros de Gramado, outro excelente muni-
cípio para passear em diferentes épocas do ano.

O Jardim Botânico de Curitiba é um cartão-postal 
obrigatório para quem visita a capital do Paraná 
durante a primavera. Inaugurado em 1991, o 
espaço, que funciona diariamente, possui 
uma área de 178.000m² e reúne inú-
meras espécies de plantas. Sua estu-
fa de ferro e vidro foi inspirada no 
Palácio de Cristal de Londres. 
A entrada é gratuita. Vale a 
pena conhecer! 

Serviço:
ExpoFlora 2015 - Holambra/SP
28 de agosto a 27 de setembro
Mais informações: www.expoflora.com.br

Festival da Primavera - Nova Petrópolis/RS
09 a 18 de outubro de 2015
E-mail: eventos1@novapetropolis.rs.gov.br
Mais informações: (54) 3281-1222 

Jardim Botânico de Curitiba/PR
Rua Eng°. Ostoja Roguski, s/n° - Jardim Botânico
Tel: (41) 3264-6994 (Administração)
3362-1800 (Museu)

ROTEIRO DE VIAGEM
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SEM DÚVIDA 

Direito do Consumidor: saiba 
como agir diante de uma 
compra ou serviço enganoso
Oficializado em 1990, o Código de Defesa do Consumi-
dor (CDC) estabelece as normas de proteção e garantias 
de direitos aos consumidores brasileiros há quase três 
décadas. O desconhecimento dos artigos dessa legis-
lação, no entanto, faz com que boa parte da população 
seja alvo de práticas comerciais enganosas e necessitem 
de orientação para fazer valer seus direitos.

Nos juizados de todo o país, são cada vez mais co-
muns processos sobre relações de consumo envolven-
do idosos, segmento da nossa sociedade que, apenas 
nos últimos dez anos, cresceu 55% e já representa 
23,5 milhões de pessoas no Brasil. Em sua grande 
maioria, a divulgação de informações incorretas é a 
principal responsável pelo consumidor da terceira ida-
de só perceber a diferença do produto ou serviço anun-
ciado para o adquirido após comprá-lo ou contratá-lo.

E isso, com certeza, exige atenção redobrada. Antes 
de comprar, órgãos e instituições de defesa do consu-

midor recomendam sempre a busca por 
mais informações até se ter a certeza de 

que é mesmo necessário adquirir o pro-
duto ou contratar o serviço em questão. 

No caso dos idosos, é importante, também, 
nunca assinar documentos antes de uma 

leitura atenta. Se, por acaso, o que estiver 
escrito for difícil de compreender, deve-se pe-

dir ajuda.

“O simples fato de ser idoso já torna uma pessoa 
alvo potencial de tentativas de enganações por 

parte de agentes de má-fé. Dessa forma, é muito 
importante que sempre se estude, pergunte, anali-

se o produto ou empresa antes de qualquer aquisi-
ção ou contrato de serviço”, enfatiza Soraia Panella, 

coordenadora de Atendimento do Procon-RJ.

Previna-se contra enganos
Diante de um processo de compra enganoso, os con-
sumidores devem denunciar o problema aos órgãos e 
instituições de defesa do consumidor. Para se prevenir, 
é fundamental a comparação da qualidade e do preço 
do que se pretende comprar ou contratar, guardar 
cópia de folhetos publicitários, contrato e qualquer 
documento relativo à oferta, assim como compro-
vante de pagamento, no qual todos os itens pagos 

deverão estar devidamente discriminados.

Outra medida que se deve adotar antes de uma com-
pra, segundo orientação dos órgãos de defesa do con-
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Informe-se e defenda-se

sumidor, é verificar se o gasto a ser feito, principal-
mente caso seja efetuado por meio de parcelamento 
ou financiamento, não comprometerá o orçamento 
pessoal a ponto de prejudicar o pagamento de con-
tas ou a própria subsistência.

Mesmo em situações de compras ou contratações 
pelo telefone, internet ou qualquer outra forma que 
ocorra fora do estabelecimento comercial, é possível 
desistir da negociação. Para tanto, é preciso infor-
mar ao estabelecimento dentro do prazo de até sete 
dias após a assinatura do contrato ou recebimento 
do produto. Dessa forma, o consumidor tem direito 
a receber de volta todo o valor pago.

“O Código de Defesa do Consumidor concede o direito 
de arrependimento. No caso de fraudes, a Delegacia 
do Consumidor também deve ser acionada para que 
se inicie uma investigação e os criminosos sejam pre-
sos. Se a vítima for alguém da terceira idade, todo o 
procedimento segue respeitando o Estatuto do Idoso”, 
enfatiza Soraia.

Nos últimos anos, as reclamações nas redes sociais 
se expandiram e garantiram respostas mais rápidas 
aos clientes, impulsionando o surgimento de sites 
como o Consumidor.gov.br. Órgãos de defesa do con-
sumidor alertam, entretanto, que os casos também 
precisam ser registrados oficialmente, pois assim os 
problemas podem ser resolvidos e coibidos coleti-
vamente.

Garantias e prazos
Nas ocasiões em que a compra acontece no es-
tabelecimento comercial, o consumidor pode 
reclamar e exigir conserto ou mesmo o 
cumprimento do contrato no caso de 
qualquer problema com o produto 
ou serviço. Não se pode esque-
cer, ainda, de observar o pra-
zo de garantia exigido por 
lei - 30 dias para produtos 
não duráveis e 90 dias para 
os duráveis -, independente-
mente de ser oferecido pelo forne-
cedor ou não. Diferente dessa, outras 
garantias são complementares e, por 
isso, precisam ser detalhadas por escrito.

Já os períodos para o consumidor reclamar va-
riam conforme o possível problema comprovado. 
Se claramente visível, os prazos para reclamar 

Consumidor.gov.br - Nesse site de serviço públi-
co, o consumidor pode se comunicar diretamente 

com as empresas participantes que se compromete-
ram a receber, analisar e responder as reclamações de 

seus consumidores em até 10 dias. No portal, é possível 
consultar ainda índices de Solução e Satisfação dos consumi-

dores em relação às companhias.

Procon - O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) é 
uma fundação presente em estados e municípios brasileiros, cujo objetivo 

é elaborar e executar a política estadual de proteção e defesa do consumidor. 
O órgão é auxiliar do Poder Judiciário e, quando não há acordo entre a empre-

sa e o reclamante, o caso é direcionado para o Juizado Especial Cível com 
jurisdição sobre o local.

Judiciário - Nos Tribunais de Justiça estaduais, as Varas Cíveis 
são as responsáveis por atender casos de proteção e defesa do 

consumidor. Para buscar reparação nessas instâncias, contu-
do, o valor envolvido na compra não pode ultrapassar 40 

salários mínimos, sendo necessária, ainda, a apresen-
tação de documentos pessoais e dos fatos, compro-

vando o problema na negociação.

são de 30 dias para produto ou serviço não durável, 
como alimentos, serviços de manicure e viagem; e 
de 90 dias para os duráveis, como móveis e serviços 
de ensino. Nessas situações, a reclamação já pode 
ser registrada quando o produto for entregue ou o 
serviço terminado.

Caso o problema seja difícil de ser percebido ou de-
tectado, os prazos para reclamar são os mesmos, 
mas só começam a contar a partir do momento em 
que o defeito ou falha fica evidente.

A recusa em realizar o que foi ofere-
cido dá ao consumidor o direito de 
optar entre exigir o cumprimento cor-
reto do contrato; escolher outro pro-
duto ou serviço equivalente, 
ou, ainda, cancelar a 
compra e obter o va-
lor pago corrigido.
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Ansiedade controlada
físicos. Caminhada e corrida pelo menos três vezes por 
semana favorecem a produção de serotonina, substân-
cia que aumenta a sensação de prazer. 

Outra medida é reduzir o estresse diário investindo em 
massagens relaxantes, acupuntura, ioga e meditação ou 
aprender a controlar a respiração para reduzir as reações 
do sistema nervoso. Em situações de ansiedade por lon-
gos períodos, a recomendação dos especialistas é que 
a pessoa evite pensamentos negativos ou catastróficos. 

Uma boa alimentação também ajuda no controle, espe-
cialmente se a pessoa optar pela ingestão de alimentos 
ricos em triptofano, como a banana e o chocolate. Este 
último, no entanto, de forma moderada para não gerar 
aumento de peso. A taurina e a glutamina também são 
aminoácidos valiosos para evitar a ansiedade à flor da 
pele. Agora, caso os sintomas da ansiedade permane-
çam ou aumentem, procure um médico especialista.

QUALIDADE DE VIDA

Tipos de Transtornos
Ansiedade Generalizada: preocupação incontrolável e 
persistente, que nem sempre está relacionada a um 
objeto ou situação específica. Surge, na maior par-
te dos casos, acompanhado de queixas físicas, como 
falta de ar, dor de cabeça, dor muscular e sintomas 
gastrointestinais.

Estresse pós-traumático: ocorre quando a pessoa se 
expõe a alguma situação traumática, como assalto, vio-
lência doméstica, acidente de carro ou abuso sexual e 
tem medo de reviver a experiência, não se esquecendo 
de imagens ou sensações. 

Pânico: surge quando a pessoa sente falta de ar, ta-
quicardia, formigamento, tontura, sensação de morte 
e outros sintomas físicos desagradáveis de uma hora 
para outra. 

Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC): costuma se 
manifestar quando a pessoa tem pensamentos incon-
troláveis e indesejados, além de hábitos repetitivos e 
intencionais executados de acordo com certas regras 
ou de forma estereotipada. Por exemplo, quando lava 
as mãos várias vezes ao dia para se sentir mais limpa 
ou checa a fechadura da porta mais de uma vez para 
se certificar de que ela está trancada.

Insônia, taquicardia, pressão no peito, suor em ex-
cesso, palidez, dores abdominais, diarreia, falta de 
ar, medo, apreensão... Todas essas sensações resu-
mem bem um dos mais acentuados problemas de 
saúde mundial: a ansiedade. Problema que ator-
menta pelo menos 25% da população, segundo es-
pecialistas, a ansiedade pode se tornar mais séria 
caso esteja associada a uma desordem cerebral ou 
problemas psiquiátricos.

Entre os transtornos mais comuns na fase adulta, es-
tão a ansiedade generalizada; fobias específicas (ani-
mais e altura); pânico; transtorno obsessivo-compul-
sivo (TOC) e o estresse pós-traumático. A exposição 
a situações estressantes, assim como a predisposição 
para depressão e fatores genéticos, podem contribuir 

para o agravamento da ansieda-
de. No caso da generalizada, 
o tratamento consiste no uso 
de medicamentos e na psico-
terapia, modalidade terapêu-
tica mais indicada para esse 
tipo de transtorno.

Exercícios
e menos estresse
De acordo com especialistas, 

a boa notícia é que 
o controle 
da  an -
s i e d ade 

existe e não 
se resume somen-

te a medicamentos. 
Mudanças de hábitos 
e atitudes no dia a dia 
podem colaborar para 
a diminuição do pro-
blema. Entre elas está 
a prática de exercícios 
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AGENDA CULTURAL

LIVRO

As Vinhas da Ira 

John Steinbeck
Best Bolso, 2008
588 páginas

Publicado em 1939, o romance do escritor norte-americano John Steinbeck (1902-
1968) ‘As Vinhas da Ira’ conta a história da falida família Joad, que ruma para a Cali-
fórnia em busca de trabalho após ser expulsa da fazenda que arrendava em Oklahoma. 
No livro, o autor lançou luz sobre a gravidade da situação dos trabalhadores do campo, 
que vinham sofrendo com a Grande Depressão desde 1929. A obra recebeu o National 
Book Award e o prêmio Pulitzer de ficção.

LIVRO

As Veias Abertas da América Latina

Eduardo Galeano
L&PM Editores, 2010
400 páginas 

‘As Veias Abertas da América Latina’ (1971) é um dos 40 livros, que já foram tradu-
zidos em diversos idiomas, do jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano, nascido 
em 1940 e morto recentemente, em 13 de abril deste ano.  A obra enfoca a história da 
América Latina desde o período da colonização até a década de 70, e é um verdadeiro 
libelo contra a exploração econômica e a dominação política da região, primeiramente 
pelos europeus e, mais tarde, pelos Estados Unidos.

LIVRO

Em Busca do Tempo Perdido

Marcel Proust
Globo Livros, 2006
560 páginas (No caminho de Swann - vol.1)

A obra ‘Em Busca do Tempo Perdido’, do autor francês Marcel Proust 
(1871-1822), é composta por sete romances que estão entre os mais 
importantes – e menos lidos – da literatura mundial. Narra a vida do 
protagonista Marcel em sua trajetória para se tornar escritor. Ao longo 
da história, Proust faz reflexões sobre o amor, a arte, a passagem do 
tempo, a homossexualidade e a distinção entre memória voluntária 
e involuntária. Daí, a cena clássica da madeleine, doce que o faz re-
lembrar sua infância. O primeiro volume ‘No caminho de Swann’ foi 
lançado em 1913.
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Clássicos para ler e reler
Os grandes textos da escrita universal nos permitem descobrir mais sobre o mundo e a alma humana. Nesta 
edição da Revista AMBEP, sugerimos uma seleção com autores de três nacionalidades e épocas diferentes
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Tiro ao alvo/Solução
Na edição passada, apresentamos um

Raciocínio Aritmético. Confira a solução e veja se 
acertou a resposta.

Se acertasse todos receberia:
20 x R$ 4,00 = R$ 80,00

Obs.: cada erro custa ao atirador:
R$ 6,00 (R$ 4,00 + R$ 2,00)

Diferença entre total de acertos e valor recebido:
R$ 80,00 – R$ 38,00 = R$ 42,00

R$ 42,00: R$ 6,00 (R$ 4,00 + R$ 2,00) = R$ 7,00

Resposta final:
Errou 7 tiros e acertou 13

 
Comprovação:

A – Acertos 13 x R$ 4,00 = R$ 52,00
B – Erros 7 x R$ 2,00 = R$ 14,00

C – Valor recebido = R$ 38,00

Raciocínio Aritmético
Veja as dicas, faça os cálculos e descubra a resposta 

para o nosso Raciocínio Aritmético desta edição.

Um comerciante possui 60 litros de detergente
no valor de R$ 15,00 o litro.

 Para transformá-lo num produto mais barato, quantos 
litros de detergente de R$ 7,50 o litro terá que misturar, 

de modo a obter um produto com o valor
de R$ 12,00 o litro?

PASSATEMPO

Sudoku é um dos quebra-cabeças mais 
populares de todos os tempos.
É um jogo lógico que ajuda a ampliar 
a concentração e o desempenho geral 
do cérebro. O objetivo é preencher uma 
grade de 9×9 com números, de forma 
que cada linha, coluna e seção de 3×3 
contenham todos os números de 1 a 9, 
sem nenhuma repetição.
Aproveite e comece agora a jogar.

Sudoku

123456789

527198346

689374125

213867594

756941238

498523617

861739452

342685971

975412863

Resposta:

1

2 6

3

5

4

8 7

9

Resposta: 40 litros
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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

REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

POSTOS

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
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
Edifício Cidade de Manaus -  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. 906
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 
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
E-mail: saomateus@ambep.org.br

AMBEP TurSeguros
Administração e Corretagem de Seguros, Turismo, 
Viagens e Promoção de Eventos S.A

Rua México 164/4º andar  - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20031-143/ 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:

2113-1000 e 2113-1026

turismo@ambep.com.br 

reservas@ambep.com.br

A AMBEP TurSeguros
oferece três pacotes especiais
para todos os gostos.
Consulte nossos operadores
e escolha seu destino favorito.
Boa viagem!

Montevidéu (Uruguai)
3 noites
Saída:
4 de setembro, do Rio de Janeiro
Preços por pessoa/apartamento duplo:
a partir de US$ 699

Buenos Aires (Argentina)
4 dias – 3 noites
Saída:
4 de setembro, do Rio de Janeiro
Preços por pessoa/apartamento duplo:
a partir de US$ 761

Holambra e Atibaia (São Paulo) – 
com festa de San Gennaro
3 dias
Saídas:
11, 18 e 25 de setembro, do Rio de Janeiro 
Preços por pessoa/apartamento duplo:
a partir de R$ 1.136

Quer fazer uma

viagem em setembro,

mas ainda está

sem programacão? 

Veja os melhores roteiros 

que oferecemos

para você.


