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Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros

Eleições
na AMBEP:
participe



Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros

Associados e beneficiários que não 
são atendidos pela AMS/Petrobras 
têm acesso a diversos profissionais, 
clínicas, hospitais, dentistas e 
laboratórios indicados pela AMBEP, 
com tarifas que seguem a tabela
de preços da Petrobras.

Saiba mais sobre a Ipam – o serviço de 
Indicação de Profissionais para a Área Médica 
oferecido pela AMBEP – e consulte 
a lista de profissionais e as redes hospitalares 
credenciadas no site www.ambep.org.br
ou pelo telefone 0800-9420077.

A Ipam
tem as melhores
indicações para

a sua saúde. 

E para a
saúde do seu 

bolso.
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EDITORIAL

Exercendo a cidadania
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As próximas semanas serão muito importantes para todos 
os ambepianos: você vai poder escolher, pelo voto direto, 
os seus candidatos nas eleições da AMBEP. Por conta das 
chapas únicas para a Diretoria e o Conselho Fiscal, apenas 
os candidatos dos Conselhos Deliberativos dos Colégios 
Eleitorais Aracaju, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte 
poderão receber votos válidos.   

A votação termina no dia 20 de agosto, e participar é 
bem simples: basta preencher o documento que faz par-
te do kit de eleição, enviado pelos Correios. O envelope 
com o seu voto deve ser depositado gratuitamente em 
qualquer caixa de coleta dos Correios. Isto é, a votação 
vai ser feita exclusivamente por correspondência.
 
Votar significa colocar em prática o seu direito de esco-

lha e contribuir de forma significativa para uma gestão 
ainda mais participativa e eficiente.

A eleição na AMBEP é a legitimação da vontade dos 
seus associados, que, a partir de suas escolhas, per-
mitem que os dirigentes ampliem a luta pelos nossos 
interesses, que vão desde o aumento do número de 
médicos credenciados pela Ipam até a busca de en-
tendimento com a Petros e a Petrobras, passando pelo 
empenho na solução de problemas relacionados à AMS.

Quanto mais ambepianos participarem do processo 
eleitoral, mais forte a nossa AMBEP será.

Boa leitura e bom voto.
A Diretoria
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Bitributação em renovação
de empréstimos pela Petros

Solicitar empréstimos financeiros à Petros é um direi-
to e uma prática comum aos ambepianos, sejam eles 
aposentados ou da ativa. No entanto, é preciso ficar 
atento aos impostos pagos no caso de renovação des-
ses valores, pois pode haver cobrança indevida. O aler-
ta foi feito pela aposentada da Petrobras Ângela Maria 
Santiago Cavalheiro, encarregada da AMBEP de Itajaí, 
e é de interesse de todos os associados.

Ângela contou que, depois de renovar um emprésti-
mo feito junto à Petros, descobriu, por meio de seu 
advogado, que o Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguros (IOF) estava sendo cobrado sobre 
todo o montante que ela havia solicitado da primeira 
vez e mais o da segunda vez. “Sobre o primeiro em-
préstimo que fiz eles já haviam cobrado o imposto. Se 
renovei o acordo, solicitando um outro valor adicional 
àquele contrato inicial, o novo imposto só deveria ser 
cobrado sobre esse segundo montante, e não sobre o 
total. Nesse caso, segundo meu advogado, ocorre a 
bitributação, o que é ilegal”, explicou.

Entenda o tributo
De acordo com o advogado Mizael Cunha, conveniado 
ao Programa de Assistência Jurídica da AMBEP (Projur), 
nos empréstimos realizados com pessoas jurídicas deve 
incidir o imposto federal denominado IOF. O decreto nº 
6.306 de 14 de dezembro de 2007 regulamenta a ati-
vidade e determina que a aplicação do IOF nos emprés-
timos incidirá sobre toda a operação financeira, ou seja, 
sobre o valor renovado e o valor colocado à disposição.

“Ocorre que a Justiça Federal tem firmado entendi-
mento de que o imposto deve incidir somente sobre 
o valor colocado à disposição, desprezando o valor do 
saldo devedor. Tal decisão tem validade somente na 
contratação de renovação (novação) de empréstimos 

nos últimos cinco anos. Por isso, nós temos ingressado 
com ações judiciais em desfavor da União Federal para 
ressarcir os empregados/aposentados/pensionistas dos 
valores de IOF cobrados indevidamente, e temos obti-
do sucesso com essas ações”, explica Mizael.

Petros responde à AMBEP
A AMBEP tomou conhecimento das discrepâncias de in-
formações e, para esclarecer o assunto, enviou à Petros, 
no dia 4 de maio, correspondência solicitando que o cál-
culo do IOF na repactuação de empréstimos fosse revisto, 
visando as futuras renovações concedidas pela Fundação. 
 
Em resposta enviada no dia 15 de julho, o diretor Admi-
nistrativo e Financeiro da Petros, Danilo Ferreira da Silva, 
explica que, após analisar os argumentos no documento 
enviado pela AMBEP, “todos os procedimentos adotados 
pela Petros sobre o assunto foram avaliados e os mesmos 
foram ratificados pela nossa Gerência Jurídica. Desta for-
ma, o procedimento adotado internamente em relação ao 
cálculo do IOF está em conformidade com as soluções de 
consulta emitidas pela Receita Federal do Brasil”.
 
No entanto, reconhecendo a relevância do assunto e o 
impacto das informações para os participantes da As-
sociação, a Petros se comprometeu a encaminhar à Re-
ceita Federal a solicitação de uma nova consulta, utili-
zando, inclusive, o estudo apresentado pela AMBEP.  “O 
objetivo é obtermos um posicionamento mais assertivo 
para adotarmos novos procedimentos, caso seja neces-
sário. E informaremos tão logo tenhamos uma resposta 
da Receita Federal”, respondeu Danilo. 

SEM DÚVIDA

Shutterstock
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SEM DÚVIDA

Separação de massas  
e divisão do patrimônio
Segundo nos foi informado, face à grande complexida-
de da matéria e tendo em vista a existência de várias 
massas, a segregação dos respectivos patrimônios exi-
girá minuciosos cálculos atuariais que vão demandar 
um prazo bem maior para a sua conclusão. De qual-
quer forma, está descartada a fórmula simplista de 
cálculo na base de 75% para os repactuados e 25% 
para os não repactuados.

Pagamento de níveis salariais de 
2004/2005/2006
A Petros, por orientação da Petrobras, está assumindo 
o pagamento dos níveis salariais de 2004/2005/2006, 
inclusive para quem não ajuizou ação na Justiça plei-
teando tais pagamentos. Quanto ao pagamento 
dos níveis àqueles que tiveram suas ações 
julgadas procedentes e muitas delas já 
transitadas em julgado, foi-nos infor-
mado pelo presidente da Petros que foi 
dada orientação à área Jurídica no sentido 
de não mais recorrer em relação ao mérito 
das decisões, limitando-se apenas a questio-
nar os cálculos apresentados pelos autores. No 
entanto, ao que parece, tal orientação não esta-
ria sendo integralmente observada pelos advo-
gados da Petros. Para dirimir 
essas dúvidas, ficou de ser 
agendada uma reunião com 
o novo gerente jurídico da Petros.

Situação do Plano BD
Sobre a nossa indagação a respeito da real si-
tuação do Plano Petros BD, tendo em vista os 
resultados negativos de 2013 e 2014 e o prová-
vel déficit em 2015, fomos informados de que a 
Petros está trabalhando firmemente para evitar 
um terceiro ano desfavorável, estando em curso 
uma mudança na política de investimentos para 
limitar aplicações de maior risco e destinar parte 
dos recursos aplicados na Bolsa de Valores para 
a renda fixa. Contudo, se  não for possível evitar 
um novo déficit em 2015, será necessário um 
equacionamento do Plano, com pagamentos 
extras por parte dos participantes e da patroci-
nadora, o que só ocorreria em 2017.

Petros responde aos 
questionamentos da AMBEP

Pagamento aos  
escritórios de advocacia
A resposta a esse questionamento não foi inteiramen-
te satisfatória, uma vez que recebemos de um ex-pre-
sidente da Petros a informação de que em 2012 os 
gastos mensais com escritórios de advocacia seriam 
da ordem de R$ 807.000,00, o que não foi confir-
mado pela atual Diretoria. Assim, ficamos sem saber 
o que a Petros efetivamente gasta com advogados 
para contestar as ações ajuizadas pelos participantes 
e assistidos em busca de seus direitos já amplamente 
reconhecidos pela Justiça. 

Investimentos com  
resultados duvidosos

De modo geral, a Diretoria da Petros procurou mi-
nimizar os investimentos com resultados 

que, até o momento, têm se mostrado 
insatisfatórios. Embora reconhecen-
do que alguns investimentos possam 
parecer prejudiciais ao patrimônio do 
Fundo, a tendência, segundo a Petros, 

é de que, a longo prazo, tais investimen-
tos venham a oferecer bons resultados.

Patrimônio dos  
diversos fundos

Sobre esse tema, a Diretoria da 
Petros informou que está pro-
videnciando a separação dos 

diversos fundos de forma a evitar 
que alguns deles sejam cobertos com 

recursos do Fundo Petros.

IOF na repactuação de 
empréstimos Petros
A carta AMBEP-SEDE-PRES 009/2015, de  
06/05/2015, será respondida tão logo a Petros 
obtenha da Receita Federal um pronunciamen-
to a respeito de consulta feita sobre o assun-
to. Ao final da reunião, o presidente da Petros 
reiterou que as portas da Petros estarão sem-
pre abertas para a AMBEP e que os diretores 
da Fundação estão à disposição para conversar 
sobre eventuais dúvidas que venham a surgir em 

relação a questões de interesse dos participan-
tes e assistidos.  

Em reunião realizada no dia 10 de julho entre as Diretorias da AMBEP e da Petros, as Entidades discutiram 
temas de grande relevância para os ambepianos. Veja abaixo o resultado deste encontro.
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Posto de Cabedelo (PB)
comemora 10 anos de fundação
São 10 anos de orgulho para se comemorar no Posto 
de Cabedelo, localizado a 18 quilômetros de João Pes-
soa, capital da Paraíba. Encarregado da unidade desde 
a sua fundação, Milson Silva Teixeira não esconde a 
satisfação de ajudar na integração e no fortalecimento 
do espírito ambepiano que, segundo ele, é revigorado 
com a cultura regional.

“Nossa confraternização de aniversário aconteceu 
no dia 17 de julho com um jantar no restaurante 
Coelho’s. Não foi no mês exato da fundação do Posto  
porque a intenção era nos mantermos no clima que 
toma conta do Nordeste nestes meses de festas juni-
nas. Essa época do ano traduz muito a força da histó-
ria ambepiana em Cabedelo”, avalia Milson.

Hoje, a AMBEP Cabedelo conta com 188 associados 
que já planejam e executam o futuro do Posto. “Quere-

mos chegar ao final de 2015 com pelo menos 250 
ambepianos. Não é uma tarefa fácil, porém nós 

triplicamos o número de associados nos últi-
mos anos e isso nos encoraja a alcançar-

mos objetivos cada vez maiores”, diz o 
encarregado da unidade paraibana.

Ao longo deste ano, o calendá-
rio de atividades é seguido 

MAPA DA AMBEP

como manda a tradição e com o característico fervor 
nordestino. “Anualmente, realizamos nossa exposição 
de artesanato. De forma regular, promovemos aulas de 
violão e de confecção de renda de bilro. Comemoramos 
os dias das Mulheres, das Mães, dos Pais, dos Idosos, 
o Natal e, claro, o São João”, destaca Milson Teixeira. 

AMBEP em Cabedelo
Oficialmente, o Posto de Cabedelo surgiu em maio 
de 2005, após a articulação de dirigentes da 
AMBEP Natal (RN) para fundar uma unidade am-
bepiana na Paraíba. “Sou associado desde 1996. E, 
como sempre fui muito engajado nas atividades sociais 
coletivas da Associação, fui convidado para organizar o 
Posto na cidade. Para chegarmos aonde estamos hoje, 
contamos com a dedicação de ambepianos como Mar-
cos Vergara, Cláudio Falcão, Carlos Locks, Jorge Sal-
gado, Geraldo Nascimento e Nalsen Barreto”, enfatiza 
o atual encarregado cabedelense. 

Belezas da cidade

Com quase 60 anos de história, Cabedelo é conhecida por 
atrações como a Praia do Poço, de onde barcos e jangadas 
conduzem os visitantes ao Parque Estadual Marinho de 
Areia Vermelha. No Centro, são indispensáveis os passeios 
pelo Mercado Público e pelo Porto da cidade, bem como 
pelo Grande Moinho Tambaú. Representando um teste-
munho vivo das lutas contra os invasores holandeses à 
época do Brasil Colônia, a Fortaleza de Santa Catarina é 
outra atração que encanta os turistas.
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MAPA DA AMBEP
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“O principal desafio foi visitar cada petroleiro para ex-
plicarmos a AMBEP. Muitos não nos recebiam. Já ou-
tros, quando nos ouviam, mostravam desconfiança”, 
lembra o representante-procurador Moacyr Curuçá de 
Souza ao falar sobre o início das atividades da unida-
de de Manaus, capital do Amazonas, 15 anos atrás. 
O esforço valeu a pena, e a festa que celebrou tanto 
desbravamento e conquistas aconteceu no dia 31 de 
julho, na Casa de Eventos Felicitá.

A ideia de fundar a AMBEP Manaus foi consolidada 
após uma palestra do ambepiano Raymundo Zury da 
Fonseca para petroleiros da região. Na época, os pre-
sentes prontamente definiram os nomes de Danilo Ro-
berto Jansen e Moacyr Curuçá de Souza para colabora-
dores, bem como o de Jonas Barbosa para procurador. 

“Acabei assumindo, em fevereiro de 2014, por causa 
de um pedido de afastamento para tratamento de saúde 
do procurador pioneiro”, conta Moacyr. “Estes 15 anos 
foram difíceis, mas com muita dedicação 
e empenho conciliamos tudo para le-
varmos adiante as atividades, bem 
como os deveres da AMBEP”, 
acrescenta.

AMBEP Manaus celebra  
15 anos de criação

Ambepianos no Amazonas 
A Representação de Manaus contabiliza 491 asso-
ciados que se envolvem e participam das atividades 
sociais, bem como as de lazer da unidade. “Nos pró-
ximos anos, queremos ultrapassar a marca dos 700 
ambepianos. Não será simples, mas é evidente, pelo 
nosso histórico, que somos capazes de vencer o desa-
fio”, ressaltou Moacyr Curuçá.

“Tenho muito orgulho de fazer parte da Família 
AMBEP desde que ela foi constituída no Amazonas. 
Todas as nossas vitórias e glórias são frutos do apoio 
obtido dos associados ao longo desse tempo, em todos 
os aspectos”, conclui o procurador manauara. 

Destino verde

A cidade de Manaus, fundada em 1669, destaca-se no Brasil e no 
mundo pela atividade do ecoturismo. Em sua Região Metropolitana, 
há um significativo número de hotéis de selva, um forte atrativo que 
a fez conquistar o prêmio de melhor destino verde da América Latina. 

A capital é rota de visitantes que conhecem a Amazônia. Um de 
seus maiores pontos turísticos é o Teatro Amazonas, inaugurado 
em 31 de dezembro de 1896. A construção é a prova da riqueza 
de Manaus durante o Ciclo da Borracha e é candidata a Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco.
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Petrobras: 
reflexões

sobre o
desmonte 

anunciado

Nascida em 1953, como 
órgão executor do mono-

pólio estatal do petróleo, a 
PETROBRAS é fruto de notá-

vel decisão política, respaldada 
em patriótica mobilização nacional: 

a campanha “O PETRÓLEO É NOSSO”.  
Seu vertiginoso crescimento foi obra, não 

só de dirigentes íntegros e competentes, mas, 
sobretudo, da valorosa e proficiente dedicação de 

tantos quantos, em seus diferentes quadros, orgu-
lhosamente “vestiam-lhe a camisa”, vários dos quais 
vieram a participar de sua Direção e na de subsi-
diárias. Presenciamos a Companhia vencer desafios, 
crescer, funcional, estrutural e tecnologicamente. 
Propulsora do desenvolvimento nacional, não tardou 
a sua respeitabilidade aqui e no exterior. A primazia 
nas pesquisas em águas profundas, onde se insere o 
pré-sal, valeram-lhe várias premiações pela “OTC - 
Off-Shore Technology Conference”.

Presentes o adequado planejamento e a austeridade 
de seus empreendimentos, as aquisições imobiliárias, 
o suprimento de suas necessidades e a contratação 
de obras e serviços submetiam-se à plena e regular 
observância da legislação licitatória. Na construção e 
ampliação de onze refinarias, terminais, centenas de 

OPINIÃO

quilômetros de dutos, instalações de pesquisa e la-
vra, etc., a PETROBRAS não teve como suporte le-
gal, nem reclamou, condições especiais de contrata-
ção, como o “procedimento licitatório”, estabelecido, 
em afronta à Constituição, para, como regra, reger 
as contratações da PETROBRAS - pela lei “tucana” 
9.478/1997, até hoje em vigor, expediente esse pro-
pício a negociatas e irregularidades de todo gênero, 
como a Nação vem testemunhando.

No caso específico da PETROBRAS, sociedade de 
economia mista e órgão da administração federal in-
direta controlado pela União, historicamente ímpar 
em importância e porte, hão de estar presentes o 
absoluto respeito à sua originária destinação institu-
cional – voltada à defesa dos superiores interesses 
nacionais no complexo de atividades da estratégica 
e desafiante indústria do petróleo – e, por conse-
guinte, o extremo zelo, vigilância e austeridade no 
comprometimento da destinação do seu patrimônio, 
aqui incluídos seus haveres e sua notável experiência 
acumulada. 

Mas não é isso que, há cerca de três décadas, vem 
acontecendo. Além da citada fraude licitatória como 
diretriz de governo no segmento petróleo, apenas al-
guns exemplos:

Guilherme Kress*
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• A utilização do patrimônio da PETROBRAS, com 
condições de credibilidade superiores às do País, para 
garantir empréstimos e outras operações no mercado 
financeiro internacional, gerando pesadas dificuldades 
e restrições no atendimento de seus compromissos e 
empreendimentos.

• A extinção das subsidiárias Interbrás, trade company 
então com pujante desempenho nas atividades de co-
mércio internacional aqui e no exterior; Petromisa, 
responsável pelo aproveitamento de jazidas minerais 
em áreas de pesquisa e lavra de petróleo, e Petrofértil, 
cujo objeto social vinha sendo a “produção e comércio 
de fertilizantes, de suas matérias-primas e de produtos 
correlatos, sua importação e exportação” (abrindo-se 
espaço, com a sua extinção, à nociva produção e pre-
ponderante utilização de agrotóxicos e transgênicos). 

• A declaradamente danosa operação bilionária, 
em dólares, para a compra de refinaria em Pasade-
na, Estados Unidos, altamente lesiva aos cofres da 
PETROBRAS.

• Os leilões de bacias de óleo e gás descobertas pela 
PETROBRAS, viabilizados pela citada lei “tucana” 
9.478/97, que revogou a lei 2004/1953, flexibilizou 
o estratégico monopólio estatal do petróleo e deu su-
porte ao desmonte da Companhia, notadamente em 
sua precípua função de órgão executor do monopólio.

• A criminosa entrega de Libra, valiosíssimo mega-
campo petrolífero descoberto pela PETROBRAS, situ-
ado em área do pré-sal, tendo como fonte inspiradora 
a mesma lei 9.478, cujos fundamentos básicos vêm 
sendo acolhidos pelos governos petistas que se se-
guiram.

• O projeto de lei PLS 131/2015, de autoria do senador 
“tucano” José Serra, visando retirar da PETROBRAS a 
condição de operadora única dos campos do pré-sal.

• A drástica redução de investimentos programados 
pela PETROBRAS, da ordem de 40%, em diversas 
áreas de atuação, incluída a alienação de parte de seu 
acervo operacional - em jogo a BR Distribuidora e a 
Transpetro -, para cobrir o bilionário prejuízo financeiro 
causado por escandalosos atos de incúria e corrupção, 
envolvendo dirigentes, empreiteiras e políticos.

A esses delitos de lesa-pátria, que servem para “pre-
parar” a privatização da PETROBRAS, somam-se ou-
tras deletérias ações do gênero: (1) dando continui-
dade aos leilões de bacias petrolíferas; (2) nomeando 
para cargos de direção e administração, sem cogitar 
de capacidade profissional e idoneidade moral, repre- *Advogado da Petrobras, aposentado

Jonathan Fonseca

sentantes do nepotismo político ou “pelego”; (3) des-
cuidando a manutenção e renovação dos seus quadros 
permanentes; (4) reduzindo-lhe ao máximo, pela via 
de galopante e irrestrita terceirização de mão de obra, 
a responsabilidade por encargos trabalhistas e previ-
denciários, bem como junto à Petros, pondo em sério 
risco o direito de seus assistidos atuais e futuros; (5) 
esbulhando-lhe o patrimônio de diversas formas; e (6) 
conspirando para manchar-lhe a imagem perante a 
opinião pública. 
 
As agressões que se abatem sobre a instituição 
PETROBRAS (...) se prestam ainda para denunciar, 
de forma aguda, a conjugação das causas do crôni-
co infortúnio que nos vitima: o flagrante desrespeito à 
vontade expressa nas urnas, substituída por privilégios 
a minorias poderosas; ao desenvolvimento com justiça 
social; à dignidade do trabalhador, gerando o subem-
prego e o desemprego; à preservação dos direitos tra-
balhistas e previdenciários; ao princípio constitucional 
de moralidade na administração pública direta e indi-
reta; aos ditames da soberania nacional, nas relações 
e negócios internacionais.

Urge extirpar do organismo social o vírus do desalento, 
da omissão acomodatícia, até porque, como é notório, 
cabe sempre ao cidadão comum pagar a elevada con-
ta dos descalabros governamentais.  A terapia contra 
as torpezas dos poderes públicos há de firmar-se na 
mobilização consciente, dirigida ao que, desde já, an-
tes de eleições, podemos e devemos fazer, exigindo 
respeito aos direitos e anseios da atual e das futuras 
gerações (...) E, unidos na preservação de nos-
sas instituições, lutar intransigentemente pela 
restauração, em sua integridade, do mo-
nopólio estatal do petróleo, bem como 
pelo resgate e revigoramento do seu 
originário órgão executor exclu-
sivo, a nossa PETROBRAS, 
começando por livrá-la dos 
crônicos vícios - de res-
ponsabilidade direta 
dos representan-
tes da União no 
governo - que 
vêm compro-
metendo seria-
mente sua gestão e 
sua estabilidade. 
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MATÉRIA DE CAPA

O processo de escolha de nossos representantes é uma 
das maiores conquistas da democracia. E, na AMBEP, 
esse direito é levado a sério. A cada três anos, os ambe-
pianos têm a oportunidade de votar nos integrantes da 
Diretoria e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da Enti-
dade. Participe desse momento tão importante e vote, 
entre os dias 31 de julho e 20 de agosto, para eleger 
seus candidatos.

O presidente da Comissão Eleitoral da AMBEP, Rober-
to Alvim, explica que os ambepianos devem partici-
par ativamente do processo eleitoral, exercendo seu 
direito de escolher os representantes que vão gerir a 
entidade no triênio 2016-2018. “É importante que 
os associados pratiquem sua cidadania por meio das 
eleições. O processo é simples. Os kits de votação 
chegam pelos Correios na casa de quem é sócio há, 
pelo menos, seis meses. Nas cédulas estão os no-
mes dos candidatos que podem receber os votos vá-
lidos para que os sócios possam fazer suas escolhas. 
Basta preencher e devolver, até 20 de agosto, pelos  
Correios”, revela.

Eleições na AMBEP: participe

P o r 
conta do 
não cumpri-
mento do Esta-
tuto da AMBEP e 
das Normas Eleitorais, 
a chapa 2 ‘Tiradentes em 
Defesa dos Participantes da 
Petros e da Petrobras’ teve sua 
candidatura impugnada. Dois com-
ponentes da chapa não eram sócios efe-
tivos, ficando em desacordo com o Estatuto 
da Associação, e outros, que exerciam cargos 
de direção em entidades de classe, não realizaram 
o desligamento no prazo exigido pelas regras. Com 
isso, a Chapa 1, ‘Elo Que Nos Une’, é a única a concorrer.  

“O processo de eleição da AMBEP é baseado no Estatu-
to da Associação e nas Normas Eleitorais, criadas para 
padronizar o pleito. Quem pretende se candidatar precisa 
ficar atento às regras para evitar qualquer tipo de atitu-
de que gere a cassação da candidatura, como aconteceu 
com a Chapa 2”, alerta Alvim.

Para se candidatar a qualquer cargo na AMBEP, os inte-
ressados devem ser sócios efetivos, ou seja, aposentados 
há pelo menos dois anos. Os mandatos são de três anos, 
e os ocupantes podem ser reeleitos ou reconduzidos aos 
cargos apenas uma vez. Após esse período de seis anos 
na função, no caso de querer participar novamente do 
processo eleitoral, o ambepiano precisa se filiar a uma 
nova chapa e concorrer a outro cargo.

Cronograma

As eleições acontecerão entre 31 de julho e 20 de agosto.  
A consolidação dos resultados apurados pela Comis-
são Eleitoral será feita até 29 de setembro. 

A divulgação do resultado final se dará em 20 de outubro.  
E a posse dos eleitos acontecerá no dia 7 de janeiro 
de 2016.

Excepcionalmente neste processo eleitoral não ha-
verá disputa para os cargos da Diretoria, do Con-
selho Fiscal e do Conselho Deliberativo de alguns 
Colégios Eleitorais em razão de candidaturas úni-
cas, que poderão ser homologadas pela Assem-
bleia Geral.

Os ambepianos escolherão, pelo voto direto, os in-
tegrantes dos Conselhos Deliberativos de Aracaju, 
Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo. Nos Colégios 
Eleitorais do Rio de Janeiro, Salvador, Santos e 
Natal, não haverá disputa.

Metas da chapa 1
A chapa “Elo Que Nos Une” tem como metas a con-
tinuação das atividades e programação dirigidas ao 
quadro social. Além disso, pretende dar continuidade 
à campanha para o aumento do número de sócios; 
manter a busca de entendimentos com a Petros e a 
Petrobras; ampliar o convênio de médicos da Ipam; 
discutir e sugerir solução de problemas relacionados à 
AMS, Benefício Farmácia, entre outros; renovar e atu-
alizar as Representações, profissionalizando o atendi-
mento ao quadro social e ampliando a orientação da 
área Jurídica aos ambepianos, entre outras iniciativas.

Processo Eleitoral e metas da chapa “Elo Que Nos Une” 
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Omar Cardoso Valle - presidente
Aposentado pela Petrobras, é sócio da  

AMBEP desde 1993. Formado em Ciên-
cias Contábeis, exerceu atividades técnicas 

e gerenciais nas áreas contábeis e financeiras 
de Sefin, Gecam e Empro–RJ, no Conselho Fiscal 

de subsidiária da Petrobras e da AMBEP Corretora. 
Foi colaborador da AMBEP e, em 2007, assumiu a Dire-

toria de Patrimônio e, posteriormente, a Diretoria Financeira. 
É vice-presidente da AMBEP desde 2010.
 
Julio Guedes da Conceição – vice-presidente
Sócio da AMBEP desde 1988, é aposentado pela 

Petrobras com o título de engenheiro civil benemé-
rito. Ingressou na Petrobras como Desenhista 

Projetista e depois formou-se em Engenharia. 
Integrou a equipe na Revap; chefiou o se-

tor de Projetos da Amluc; foi supervisor 
de Projetos no Segen e na Interbrás; 
e dirigiu a construção de tanques 

para a Petroecuador. Na AMBEP, foi di-
retor de Patrimônio, vice-presidente e ocu-

pa o cargo de presidente desde 2010.

Pedro da Cunha Carvalho - diretor
Aposentado pela Petrobras, é engenheiro civil com 
pós-graduação em Engenharia do Petróleo. Ingressou 
na companhia em 1955 por meio do curso do Cenap. 

Trabalhou nas Refinarias de Mataripe (Rlam),  de Du-
que de Caxias (Reduc), no Departamento Industrial 

(Depin), no Serviço de Organização e Métodos 
(Seorg) e no Serviço de Processamento de 

Dados (Seprod), exercendo diversos car-
gos de chefia, inclusive o de chefe-ad-
junto deste último. Sócio da AMBEP 

desde julho de 1982, foi colaborador  e 
atualmente é diretor Administrativo.

David Garcia de Sousa - diretor
Advogado e Administrador, ingressou na 
Petrobras em março de 1958 e apo-
sentou-se em março de 1990. Exer-
ceu diversas funções gerenciais na Pe-
trobras, Petroquisa, Petrobras Distribuidora 
e Interbrás. Trabalhou na obra de construção 
da Refinaria de Araucária, chefiando a divisão 
Administrativa. É associado da AMBEP desde 1989 
e vem atuando como colaborador desde setembro 
de 2012. Foi membro titular do Conselho Fiscal da  
AMBEP TurSeguros até abril de 2015.

Walter Villela Vieira - diretor
Engenheiro mecânico eletricista e administrador 
de empresas, foi classificado na Petrobras 
como engenheiro de perfuração, onde tra-
balhou por 39 anos. Foi chefe de setor 
de Organização da Petrobras na re-
gião de produção da Bahia de 1961 
a 1963; assistente, diretor e assisten-
te-chefe do diretor entre 1964 a 1974.  
É associado da AMBEP desde 1992.

Rodrigo Octavio Magalhães de Britto - diretor
Aposentado pela Petrobras, é sócio da AMBEP des-
de 1984. Ingressou por meio de concurso exter-
no na Divisão Financeira da Fronape em 1962 
e, via concurso interno de âmbito nacional, 
em 1974, foi reclassificado como Auditor. 
Colaborador da AMBEP desde 1989, 
assumiu, a convite do presidente da 
época, a Diretoria de Patrimônio em 
2009 e 2010, sendo eleito em 2013 
para esse mesmo cargo.

Colégio Eleitoral de Natal 
Titular: Manoel Pereira Campos 
Suplente: Álvaro Costa Salmito 
Colégio Eleitoral de Aracaju 
Titular: Antonio Francisco de Souza 
Suplente: Silvio Santana de Albuquerque 
Titular: Osmar Vieira da Fonseca 
Suplente: Maria Auxiliadora M.A.Santana 
Colégio Eleitoral de Salvador 
Titular: Nival Ricardo Marinho 
Suplente: Laudelino de Oliveira Silva 
Colégio Eleitoral do Rio de Janeiro 
Titular: José Luiz de Sousa Gomes 
Suplente: Roberto Barreto Sobral 

Colégio Eleitoral de São Paulo 
Titular: Vanildo Avelino da Silva 
Suplente: Marcos Reis de Faria 
Titular: Vergílio Ruy Bianco 
Suplente: João Alberto Lazarim 
Titular: Ligia Marche de Souza Fioravante 
Suplente: Walderes Pocinho 
Colégio Eleitoral de Santos 
Titular: Archimimo Murinelly Júnior 
Suplente: Lamberto Larrea Lopes 
Colégio Eleitoral de Curitiba 
Titular: Érico Elias Ignácio da Costa 
Suplente: Antonio Cesar Machado 
Titular: Marco Antonio Cestari 

Suplente: Djalmar José Melchiors 
Colégio Eleitoral de Belo Horizonte 
Titular: Jackson Fernando Sá Cordeiro 
Suplente: Marco Antonio Minafra 
Titular: Fernando Antonio Avelar 
Suplente: Álvaro Duarte Chaves 

 
Titular: Edyr Pinheiro da Fonseca 
Suplente: Waldir Queiroz Lopes 
Titular: Marcilio Mesquita Alves 
Suplente: Elisa Cardoso Costa 
Titular: Célia Regina Carvalho de Souza 
Suplente: Almir Teixeira de Oliveira 

Conselho Deliberativo:

Conselho Fiscal:
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CARTAS DO LEITOR

Alerta aos 
associados da 
AMBEP
As próximas eleições da AMBEP ocorrerão em pre-
ocupante cenário, onde a Petrobras e a Petros vêm 
sofrendo pressões de todo gênero provocadas pelas 
seguidas violações de seus importantes objetivos.

Ao longo de mais de três décadas, a AMBEP, fiel a seus 
fins estatutários, vem se empenhando na defesa dos 
interesses de seus associados e dos princípios de segu-
ridade social que ensejaram a criação da Petros.

A nutrir as esperanças de respeito aos nossos di-
reitos, torna-se indispensável a união dos asso-

ciados, presti-
giando com seu 
voto as candidaturas 
que, notoriamente, não 
tenham outro propósito 
senão a estabilidade e o for-
talecimento da AMBEP no en-
frentamento de desafios presentes 
e futuros.

João Roberto Neves
Associado da AMBEP 
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Nordeste lidera a preferência 
das viagens de fim de ano 
O segredo para garantir uma viagem de férias tranqui-
la, independentemente do destino escolhido, está no 
planejamento. No fim do ano é comum que as pessoas 
busquem lugares para relaxar e se divertir no Natal e 
no Ano Novo. De acordo com a AMBEP TurSeguros, 
o ideal é começar a ver todos os detalhes da viagem 
cerca de três ou quatro meses antes da data escolhida. 
“O Nordeste lidera a lista de preferência dos turistas, 
principalmente por causa das belezas naturais da re-
gião. Os resorts de Maceió, Fortaleza e Natal costu-
mam ser os mais desejados nessa época”, afirma a 
gerente de turismo, Maria Ângela Pereira. 

O Rio de Janeiro é outra cidade muito procurada por 
aqueles que buscam praias, passeios ao ar livre e mui-
to sol no verão. Para as pessoas que preferem fugir do 
agito, é possível visitar as atrações do Natal Luz de 
Gramado, no Rio Grande do Sul.
 
No exterior, os locais mais buscados para as férias de 
dezembro e janeiro são Orlando, Nova York (EUA) e 
Buenos Aires, na Argentina. Mas, antes de fechar um 
pacote para fora do Brasil, é necessário checar a docu-
mentação exigida em cada país a fim de evitar dores 
de cabeça na hora do embarque. 

Para entrar nos Estados Unidos, o viajante precisa do 
visto americano e do passaporte dentro da validade. Já 
na Argentina, é permitido apresentar apenas a carteira 
de identidade brasileira, desde que o documento esteja 
em bom estado e com até dez anos de expedição. Alguns 
países como Austrália, África do Sul e Uruguai exigem a 
apresentação do Certificado Internacional de Vacinação 
e Profilaxia (CIVP) que pode ser obtido nos postos do  
Ministério da Saúde, agências da Anvisa ou nos postos 
de vacinação de aeroportos, portos e fronteiras.

O que fazer em cada destino?
Fortaleza – A capital do Ceará tem uma vida noturna intensa, 
além de praias, dunas e falésias. A praia do Futuro, de Iracema 
e o Theatro José de Alencar estão entre as atrações mais famo-
sas. Outro destaque da cidade é o parque aquático Beach Park.

Natal – Quem vai a Natal deve fazer o passeio de bu-
ggy pelas dunas Genipabu e aproveitar as águas 
mornas da região. Também é recomendado co-
nhecer o litoral sul do Rio Grande do Norte, 
onde está localizada a badalada praia da 
Pipa. Em Ponta Negra, concentram-se 
bons hotéis e restaurantes.

ROTEIRO DE VIAGEM

Maceió – A cidade tem uma das orlas mais bonitas do 
Nordeste e chama a atenção pelo mar azul. O passeio 
de jangada até as piscinas naturais da Pajuçara e as 
praias de Pratagi, Ipioca e Paripueira garantem mo-
mentos maravilhosos. Também vale a pena conhecer 
Maragogi, considerado o Caribe brasileiro.

Gramado – No fim do ano, a Serra Gaúcha fica 
enfeitada para os espetáculos do Natal Luz. As 
atrações agradam adultos e crianças. 

Buenos Aires – Uma ótima sugestão é 
assistir aos shows de tango e apre-
ciar o melhor da culinária ar-
gentina. Os museus e praças 
também são opções para 
os turistas. O zoológico 
de Luján, que fica a 
cerca de 65km 
do centro da 
capital, é um 
excelente pas-
seio para pessoas 
de todas as idades.

Orlando – Os parques da 
Disney ganham uma progra-
mação especial para receber 
turistas no fim de ano. No Magic 
Kingdom há shows e desfiles nata-
linos e queima de fogos na noite 
de 31 de dezembro. O destino 
é ideal para a diversão em 
família. 

Para saber como requerer o passaporte,
acesse o site do Departamento de Polícia Federal em 
www.dpf.gov.br/servicos/passaporte/passaporte.
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QUALIDADE DE VIDA

Boca saudável
gera benefícios para

o corpo todo
Manter a higiene da boca 
é uma questão de saúde e 
vai muito além de um sor-
riso atraente. Os cuidados 
com a cavidade oral são 
essenciais para combater 
bactérias e fungos capazes 
de comprometer o bom 
funcionamento do corpo. 
De acordo com Bruna 
Picciani, cirurgiã-dentista 
especialista em Estoma-
tologia e professora da 
Associação Brasileira de 

Odontologia (ABO), a cárie é um dos pro-
blemas mais comuns na população e pode 
levar à perda total dos dentes.

A profissional alerta ainda que a periodon-
tite, inflamação de origem bacteriana nas 
gengivas, causa sangramento na região, 
além de outras complicações mais sérias. 
“Com a progressão da doença, ocorre a 
destruição gradual das estruturas de sus-
tentação dos dentes, resultando em mau 

hálito e perda dentária. A infec-
ção pode se disseminar pelo 

sangue e atingir outros órgãos. 
Segundo o Instituto Nacional de Cardiologia (INC), di-
versos estudos demonstram que pacientes portadores 
de doença periodontal são mais susceptíveis ao infar-
to, acidente vascular encefálico, embolia pulmonar, 
perda da visão e outras complicações provocadas pela 
formação de trombos”,  explica. 

Candidíase, herpes, aftas, halitose e câncer oral são 
outras enfermidades comuns na mucosa da boca. Na 
opinião da especialista, a escovação correta é o segre-
do para combater esses problemas. “O ideal é consul-
tar um profissional especializado a cada seis meses ou 
sempre que um sintoma estranho aparecer. A preven-
ção pode evitar danos irreparáveis”, diz. 

As pessoas que usam dentadura também devem se-
guir uma rotina de limpeza adequada a fim de evitar 
o aparecimento de infecções fúngicas. “É importan-

A dentista Bruna Picciani preparou uma 
lista com dicas para manter a saúde da 
boca em dia. Confira: 

1. Siga uma rotina regular de escovação três vezes ao 
dia e utilize diariamente o fio dental. Use uma escova 
macia, pois cerdas duras podem gerar abrasão, re-
tração gengival e sensibilidade dentária. Capriche na 
escovação antes de dormir, pois durante o sono há 
proliferação bacteriana devido à elevação da tempe-
ratura bucal e à diminuição na produção de saliva.

2. A pasta de dente não deve ser colocada em excesso 
na escova. A quantidade ideal é semelhante a um 
grão de ervilha. 

3. Não se esqueça de higienizar a língua, pois a maior 
causa de halitose é o acúmulo de bactérias e restos 
alimentares nessa região.

4. Cultive hábitos alimentares saudáveis, evitando do-
ces, biscoitos e refrigerantes. Evite o consumo de 
açúcar várias vezes ao dia e entre as refeições. 

5. A higiene correta e regular dos dentes auxilia na pre-
venção da cárie e da doença periodontal. 

6. Os colutórios (soluções destinadas ao enxágue bu-
cal) devem ser prescritos pelo dentista e usados em 
casos específicos. Prefira sempre os bochechos sem 
álcool para evitar o ressecamento da mucosa. 

7. Ao notar qualquer alteração na mucosa oral, procure 
imediatamente um cirurgião-dentista, preferencial-
mente estomatologista. Lembre-se de que diversas 
doenças podem começar pela boca. 

8. Além do exame oral, é necessário ir ao dentista para 
a realização de uma limpeza profissional.

te escovar diariamente a prótese e limpar o rebordo, 
mesmo não apresentando mais dentes. É aconselhável 
não dormir com a prótese e deixá-la de molho por 20 
minutos em um copo de água com uma colher de sopa 
de água sanitária, três vezes na semana”, ensina. 
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Aposentado há 14 anos, Jurandir Carvalho dedica 
grande parte do seu tempo à música. Natural de Ita-
quera (SP), ele mora em Belo Horizonte (MG) desde a 
infância e foi na capital mineira que sentiu despertar 
sua paixão pela combinação de ritmo, harmonia e me-
lodia. “Meu pai tocava clarinete e violão de ouvido, 
mas nunca aprendeu a técnica. Quando eu e meu ir-
mão éramos crianças, ele contratou um contramestre 
aposentado da banda da polícia para nos dar aula. 
Durante dois anos, tivemos aulas teóricas até o dia em 
que meu pai conseguiu nos comprar um instrumen-
to. Uma semana depois nos mudamos, mas insisti no 
aprendizado, comprei o método do saxofone e comecei 
a tocar sozinho”, relembra. 

Tempos depois, Jurandir começou a tocar em uma 
banda e se tornou músico profissional. “Fazíamos bai-
les e, no final da década de 60 e início dos anos 70, 
tínhamos um programa de TV que ia ao ar nas tardes 
de sábado”, conta. No entanto, em 1972, ele deixou a 
música para se dedicar à carreira de químico. “Nesse 
ano, ingressei na Petrobras e lá fiquei por seis anos. 
Após esse período, fui convidado para trabalhar em 
outra empresa, onde atuei por 15 anos. Em 1994, 
retornei como operador de Processos, me aposentando 
em 2001”, explica. 

O reencontro com a música
Quando estava prestes a se aposentar, Jurandir – in-
centivado pela esposa Cristina, com quem é casado 
há 36 anos – retomou seu contato com a música. “Ela 
decidiu fazer canto e me estimulou a voltar a tocar sax 
e flauta transversal. Comecei, então, a fazer contato 
com aquela turma da antiga e nos reencontra-
mos. Montei um estúdio, passamos a ensaiar 
juntos, fazer alguns eventos familiares e 
festas de confraternização, mas nada 
profissional. Hoje, nossa orquestra é 
composta por quase 20 músicos”, destaca. 

Além da orquestra, Jurandir tem mais três ban-
das: um trio – composto por ele, pela esposa e pelo 
irmão; um sexteto, que se apresenta em recepções e 
pequenos bailes; e um grupo especializado em cerimô-
nias de casamento. “Nosso repertório é bem variado, 

mas específico para cada banda. A orquestra toca de 
tudo, desde as músicas mais antigas e clássicas até 
Beatles e U2. Já com o trio e o sexteto priorizamos 
bossa nova, bolero, samba e pop. No grupo de casa-
mento tocamos músicas clássicas e sacras”, detalha. 

Dedicação à família
Mesmo com tantas bandas e ensaios, o conselheiro 
suplente da Ordem dos Músicos ainda consegue se de-
dicar a outro hobby: a eletrônica. “Tenho uma oficina 
e costumo ficar bastante tempo lá fazendo pequenos 
projetos e experimentos”, comenta. 

Jurandir busca passar grande parte de seu tempo 
com a esposa, os filhos Ramon e Rafael e os 
netinhos Maria Luiza e Bruno. Por isso, todos 
os anos, no Carnaval, a família viaja para 
uma praia chamada Cumuruxatiba, no 
sul da Bahia. “É uma região ainda 
pouco explorada e muito linda”, 
ressalta Jurandir, que adora 
viajar e já conhece boa 
parte do Nordeste e do 
Sul do Brasil.  

Música que permeia a vida
Jurandir Carvalho

Arquivo Pessoal
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Roteiro para
o(a) pensionista requerer  
pecúlio por morte

SEM DÚVIDA

A perda do marido ou da esposa é sempre um mo-
mento muito difícil. A AMBEP compreende isso e pro-
cura facilitar ao máximo os procedimentos para que 
o viúvo ou a viúva do empregado(a) vinculado(a) à 
Petrobras, Petros ou Petrobras Distribuidora se torne 
pensionista da Petros.

O primeiro passo é comparecer ao Posto de Convênio 
do Órgão ao qual o participante era vinculado apresen-
tando os seguintes documentos com cópia autenticada:

• Certidão de óbito do segurado
• Certidão de casamento extraída com data pós-óbito
• Autos de separação ou divórcio (Certidão Averbada), para 

o caso de ex-cônjuge em gozo de pensão alimentícia
• Carteira de Trabalho – CTPS, do segurado falecido
• Cópia do Cartão da Assistência Multidisciplinar de 

Saúde (AMS)
• Último contracheque, caso o participante seja 

aposentado
• Comprovante de dados bancários (conta corrente 

individual, não podendo ser conta poupança, com 
exceção para a Caixa Econômica Federal)

• Identidade e CPF do falecido e do requerente
• Comprovante de residência do(a) requerente
• Certidão de Nascimento dos filhos, se menor
• Caracterização de invalidez do INSS (filho inválido)
• Comprovante de Coabitação, em caso de companheiro(a)

Para requerer o pecúlio por morte é necessário com-
parecer à Petros, caso o participante falecido seja apo-
sentado, ou à Patrocinadora em caso de falecimento 
de participante ativo. Lembre-se de ter em mãos os 
seguintes documentos:
• Certidão de Óbito
• Certidão de Casamento extraída com data pós-óbito

• Autos de separação ou divórcio (Certidão Averba-
da) para o caso de ex-cônjuge em gozo de pensão 
alimentícia

• Identidade e CPF do requerente
• Comprovante de dados bancários (conta corrente ou 

poupança individual de qualquer instituição financei-
ra, por tratar-se de benefício com pagamento único)

• Comprovante de residência do(a) requerente
• Certidão de Nascimento dos filhos, se menor
• Caracterização de invalidez do INSS (filho inválido)
• Comprovantes de Coabitação em caso de companheiro(a)

Em caso de dúvidas, não hesite.
Ligue para 0800-0253-545 ou entre em contato com 
nossas Representações. 
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Programa Pós-Vida:
inclusão e renovação

A AMBEP TurSeguros desenvolveu para a AMBEP o pro-
duto de assistência funeral, operado em todo o Brasil 
pela SulAmérica Seguros, que garante a realização de 
providências práticas e legais de sepultamento e a co-
bertura das despesas de acordo com as condições gerais 
do produto. Os sócios da AMBEP têm sua inscrição re-
novada, automaticamente, no Programa Pós-Vida. 
Quanto aos sócios que desejam inscrever ou renovar 
seus beneficiários no Programa, deverão ficar atentos às 
instruções que, a partir do início de agosto, serão envia-
das para seus endereços. O sócio pode inscrever seus 
beneficiários registrados na AMBEP, desde que sejam 
observadas as idades limites de 14 até 65 anos, a partir 
de 1º de outubro. Por sua vez, os beneficiários que já 
estiverem inscritos no Programa em sua versão de 2014 
não precisam observar a limitação de idade.
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AGENDA CULTURAL
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Da fantasia à realidade
Selecionamos para os momentos de lazer um clássico da literatura brasileira, uma animação francesa
e um espetáculo musical que já está em sua sétima temporada. Boa diversão a todos

CINEMA

O Pequeno Príncipe

Animação/Fantasia
Estreia: 20/08

No dia 20 de agosto, chega aos cinemas o clássico da literatura francesa 
escrito por Antoine de Saint-Exupéry. ‘O Pequeno Príncipe’ é o primeiro lon-
ga-metragem animado sobre a jornada do piloto que encontra, no meio do 
deserto do Saara, um extraordinário menino, personagem principal da obra. 
Uma belíssima e poética história para toda a família, dirigida por Mark Osbor-
ne, responsável por Kung Fu Panda.

LIVRO 

Os Sertões
Euclides da Cunha
1ª edição: 1902
128 páginas

No livro ‘Os Sertões’, Euclides da Cunha reúne as reportagens escritas para o 
jornal ‘O Estado de São Paulo sobre os conflitos entre os sertanejos e os pelo-
tões do exército republicano na região de Canudos, na Bahia. A obra-prima da 
literatura brasileira denuncia a exclusão social e acusa a Igreja, o Exército e o 
governo pela destruição da cidade baiana. Publicado por diferentes editoras ao 
longo dos anos, o livro está disponível para download gratuito no site Domínio 
Público (www.dominiopublico.gov.br)

TEATRO

Beatles num Céu de Diamantes

Dirigido por Charles Möeller e Claudio Botelho
7ª temporada

Com 11 atores-cantores em palco, escolhidos especialmente para as apre-
sentações na cidade de São Paulo, o musical apresenta a obra do quarteto de 
Liverpool e traz sucessos como ‘Lucy in the Sky with Diamonds’, ‘Hey Jude’, 
‘Let it Be’ e ‘Yesterday’. Essa é a 7ª temporada do espetáculo, que estreou em 
2008, no Rio de Janeiro, e já foi apresentado até na França.
Teatro Folha
Até 30 de agosto
Sextas às 20h, sábados às 20h e 22h
Domingos às 20h
Av. Higienópolis, 618 Piso 2 – Higienópolis – São Paulo (SP)
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Litro de detergente/Solução
Na edição passada, apresentamos um Raciocínio Aritmético.

Veja a solução e confira como chegar à resposta correta:
Valor do detergente que o comerciante possui

R$ 15 x 60 litros = R$ 900

Valor dos 60 litros do novo produto pretendido:  
60 x R$ 12 = R$ 720

Valor excedente do novo produto pretendido:  
R$ 900 – R$ 720 = R$ 180

Valor que cada litro do detergente comprado servirá  
para reduzir o custo do novo produto:

R$ 12 – R$ 7,50 = R$ 4,50

Se 1 litro comprado reduz em R$ 4,50 o valor da nova mistura, 
serão necessários ‘X’ litros para reduzir os R$ 180. 

Ou seja, R$ 180 : R$ 4,50 = 40 litros,  
que é a quantidade a ser adquirida ao preço de R$ 7,50.

Assim, a quantidade total será de 100 litros e o valor será:
100 x R$ 12 = R$ 1.200

Comprovação: (40 x R$ 7,50) + (60 x R$ 15)
= R$ 300 + R$ 900= R$ 1.200

Raciocínio Aritmético
Veja as dicas e descubra a resposta para o Raciocínio 

Aritmético desta edição:

Um ambulante levou uma cesta de empadas para vender 
na feira ao preço de R$ 3 cada uma. 

No caminho até a feira, oito empadas caíram da cesta.
Para compensar a perda, ele alterou o preço de venda 

para R$ 3,75 cada uma.

Inicialmente, quantas empadas o ambulante
levou para vender?

PASSATEMPO
Resposta: 40 empadas
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Duas Representações da AMBEP comemoraram seus aniversários: Manaus, que 
completa 15 anos de atividades, e Cabedelo, que celebra 10 anos de existência. 
Com base nas reportagens da seção Mapa da AMBEP, nas páginas 6 e 7, leia as 
questões e encontre as respostas no caça-palavras abaixo. Divirta-se!

Caça-palavras

1. Qual unidade da AMBEP 
completa 15 anos? 

2. Uma das atividades 
oferecidas pela 
Representação de 
Manaus. 

3. Ideal para turistas que 
visitam Manaus. 

4. Um dos pontos turísticos 
de Manaus. 

5. Qual unidade da AMBEP 
completa 10 anos? 

6. Qual cidade paraibana é 
próxima a Cabedelo? 

7. Exposição realizada 
anualmente pelo

 Posto de Cabedelo. 

8. Uma das atrações de 
Cabedelo. 

F G H E C O T U R I S M O S A
P B N F U V I D E Q W Y O Ç L
R J A W O L E D E B A C Z I C
A I W R O K L S A Ç L O X M M
I C B O N A O S S E P O A O J
A M K T L G S Z W E R T I L U
D Q Z A X V B M N O R F Q A Y
O P O N Q S A J H G R E A Z Z
P Ç O A X B U V S E R I P E L
O O T S Y E W A Z E R X C R U
Ç U I E R A S B N I M O T R E
O F D T A E T L S A U T Ç A O
V D D R E F G J O A M P E S A
A T E A T R O A M A Z O N A S
Ç O R A F G H C A B E L U R S

Respostas: 1. Manaus, 2. Lazer, 3. Ecoturismo, 4. Teatro Amazonas, 5. Cabedelo, 6. João Pessoa, 7. Artesanato, 8. Praia do Poço.



Rua Álvaro Alvim, 21, 7º 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)
Av. 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)
Rua Álvaro Alvim, 21, 7º e 8º andares 
Centro - Rio de Janeiro - CEP.: 20031-010
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
sala 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: reservas@ambep.com.br - comercial@ambep.com.br

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



Consulte nossa relação de postos de 
atendimento em todo o Brasil em 
www. ambep.com.br
ou ligue (21) 2113-1000
rota 814 4527.

Seguro Auto1

•Opção de franquia zero ²
•Reposição de estepe ³  
•Em caso de sinistro de perda total, 

cobertura para pagamento
 do saldo devedor 4

•Desconto em mais de 33 
estacionamentos de shopping centers 
espalhados por todo o Brasil

Seguro Residencial
•Coberturas: incêndio, raio,
 explosão e tumulto
•Coberturas adicionais: roubo e furto 

qualificado, acidentes pessoais, 
impacto de veículos, responsabilidade 
civil e muito mais.

•Assistência 24 horas: conserto 
de eletrodomésticos, chaveiro, 
limpeza de caixa d’água e check up 
SulAmérica Residencial Kids 

•Sorteio de R$ 5 mil todos os meses

Em casa ou

na estrada, sua 

família não precisa

se preocupar. 

SAC 0800 725 5901 – Ouvidoria: 0800 725 3374 (Tenha em mãos o protocolo do atendimento)
Este impresso contém informações resumidas. Os seguros e planos de previdência SulAmérica obedecem às condições  gerais 
e regulamentos  que devem ser lidos previamente às suas contratações. Os registros destes planos na Susep não implicam, por 
parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Adesão ao seguro estará sujeita às regras de aceitação 
vigentes na data da contratação. (1) Conheça as condições de uso e abrangência de cada serviço, cobertura ou benefício 
em www.sulamerica.com.br. Código Susep Automóveis RG/VG: 15414.001772/2004-14; CNPJ 33.041.062/0001-09 - (2) 
Disponível somente no produto Auto Mulher - (3) Disponível  somente para veículos de passeio ou picape de uso particular com 
até 3 anos de idade - (4) O valor a ser indenizado será de acordo com o percentual contratado em apólice, podendo chegar a 
20% do valor do veículo na Tabela fipe - (5) CNPJ 33.041.062/0001-09 – Código Susep Residencial: 15414.004226/2004-27

5


