
REVISTA DA

An
o 4

 •
 N

º 2
1

Se
tem

br
o/O

utu
br

o•
 2

01
5

AMBEP
Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros

Eleições na Petros
Escolha os conselheiros que vão representá-lo nos próximos quatro anos



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

Escolha democrática
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Criada com o objetivo de cuidar dos interesses dos 
mantenedores-beneficiários da Petros, a AMBEP se 
dedica diariamente a participar de tudo que envolve 
o fundo de pensão e os ambepianos. Por isso, em 
um momento tão importante como a eleição de 
representantes para os Conselhos Fiscal e Deliberativo 
da Fundação, a Associação não podia ficar de fora.

Nesta edição, na matéria de capa, indicamos os 
candidatos a conselheiros que julgamos aptos a 
ocuparem os cargos de forma competente e benéfica 
para os nossos associados. São quatro petroleiros com 

uma trajetória de luta em defesa da preservação da 
sustentabilidade da Petros.

Leia a reportagem e conheça melhor Epaminondas de 
Souza Mendes e Luiz Carlos Xerxenesky, candidatos ao 
Conselho Deliberativo; e Sérgio Salgado e Domingos de 
Saboya Barbosa Filho, que concorrem à vaga no Conselho 
Fiscal. Entenda como e quando acontecerão as eleições e 
participe de forma consciente desse processo democrático.

Bom voto e boa leitura.
A Diretoria.
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Belo Horizonte planeja
jantar especial em

aniversário de 25 anos
A Representação de Belo 

Horizonte completou 
25 anos de sua 

fundação no dia 
13 de agosto, 

e em novembro 
celebrará com um 

jantar de confraternização  
para os associados mineiros. 

Atualmente, a AMBEP-BH conta, 
ainda,  com um representante 

em Juiz de Fora para atender os 
ambepianos da Zona da Mata Mineira. 

Na opinião do representante-procurador, 
Wiston Kallil, o maior desafio para os próximos 

anos é atrair ainda mais pessoas para a unidade. 

“Estamos empenhados em divulgar os serviços 
disponibilizados pela AMBEP aos aposentados e para 
a força de trabalho da Petrobras e suas coligadas. Na 
área de convênios, temos uma grande preocupação 
com a educação e, por isso, promovemos parcerias 
com escolas de todos os níveis, inclusive com cursos 
de pós-graduação”, afirma Wiston Kallil.

A Representação oferece ainda diversos benefícios 
voltados para a saúde dos seus integrantes, além 
de orientação jurídica, seguro para veículos e 
outros serviços da AMBEP TurSeguros. Em datas 
comemorativas, como Dia dos Pais e Dia Internacional 
da Mulher, os ambepianos se reúnem em eventos 
repletos de entusiasmo e companheirismo. 

Histórico da Representação
Criada em 1990, a Representação de Belo Horizonte 
passou por vários endereços até conquistar a sede 
própria, situada no bairro Santo Agostinho. 
O prédio fica localizado na região central 
da cidade e oferece fácil acesso aos 
associados. Outro destaque é a 
estrutura da unidade, que tem um 
amplo espaço para reuniões e 
realização de encontros. 

O primeiro representante de Belo Horizonte, 
Pedro Pereira Costa, exerceu a função até 2004. 

Atualmente, o sucesso da Representação é fruto da 
dedicação das seguintes pessoas, além do representante-
procurador: Maria Bernadeth Silva e Maria Cota dos 
Santos Oliveira (representantes regionais); José Renato 
da Silva e Safira Elza Moura Caldas (colaboradores) e 
Éllen Borges Bonfim, Lívia Ribeiro de Oliveira e Camilo 
de Lélis Silva Lira (funcionários).

BH e seus encantos

Visitar os belos conjuntos arquitetônicos, passear pelas 
muitas áreas verdes, deliciar-se com a boa mesa e trocar
dois dedos de prosa em algum boteco são as melhores 
atividades a serem realizadas na capital mineira. 
Imperdível também é assistir a espetáculos artísticos, 
levando-se em conta que a cidade é berço de companhias, 
como os Grupos Corpo (dança), Galpão (teatro) e 
Giramundo (teatro de bonecos). Museus e espaços 
culturais estão entre os principais atrativos de BH.

O entorno da Lagoa da Pampulha reúne o mais belo 
conjunto arquitetônico da capital mineira. Por lá, estão 
três obras assinadas pelo mestre Oscar Niemeyer, 
projetadas na década de 40: Museu de Arte da 
Pampulha, a Casa do Baile e a Igreja de São Francisco 
de Assis, principal cartão-postal da cidade. Todo o 
espaço é contornado por jardins criados por Burle Marx.

O Museu de Ciências Naturais é imperdível para 
quem tem crianças. Vale ainda conferir a agenda do 
Palácio das Artes, sempre com bons espetáculos em 

cartaz. Outra opção é embarcar na Linha Turismo 
Centro-Sul, que liga em uma só rota os principais 

trajetos realizados pelos turistas e inclui visita 
ao Parque Municipal, ao Palácio das Artes, 

ao Conservatório da UFMG, à Basílica 
Nossa Senhora de Lourdes, ao Circuito 

Cultural Praça da Liberdade, à 
Praça do Papa, ao Parque da 

Serra do Curral, ao Parque 
das Mangabeiras e ao 

Mercado Central.

MAPA DA AMBEP



5

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

Associada da AMBEP Salvador desde 1993, Marília 
Barreiros trabalhou durante 30 anos na Petrobras. A 
aposentada estava no terceiro ano da faculdade de 
Engenharia Civil quando participou de um encontro 
com representantes da empresa que fizeram um 
convite para os alunos ingressarem como técnicos na 
organização. “Eu e alguns colegas nos inscrevemos 
para as vagas. Com isso, concluí também o curso de 
Engenharia de Petróleo, o que me habilitou ainda mais, 
pois me formei em 1962 e, em 1963, já trabalhava na 
Petrobras como engenheira”, conta. 

Primeira engenheira de Produção da Petrobras, Marília 
começou no campo e, tempos depois, seguiu para a 
sede. “Atuava no setor de equipamentos com a parte de 
catálogos, mas percebi que gostava mesmo do campo. 
Então, assumi uma função que ninguém queria: fazer 
o levantamento e inspecionar todos os equipamentos 
de produção da região. Eu fazia visitas, verificava 
os problemas e buscava as melhores soluções. Isso 
contribuiu para meu desenvolvimento na empresa, me 
fez conhecer muita gente e criar um ótimo entrosamento 
com as áreas. Esse trabalho gerou muitos elogios, 
inclusive, por parte da superintendência”, explica. 

Mergulhando em novas conquistas
Atualmente, a aposentada de 77 anos dedica boa parte 
do tempo à sua grande paixão: a natação. “Aprendi 
a nadar na praia por volta de seis anos. Mais tarde, 
comecei a nadar na piscina do meu colégio. Aos 14 
anos, bati o recorde na categoria 100 metros nado 
peito”, ressalta Marília. 

Em 1957, com 18 anos, a nadadora participou, pela 
primeira vez, da Travessia Mar Grande/Salvador, um 
dos principais eventos de natação de águas abertas, se 
tornando a primeira mulher a fazer a prova de 12 km. De 
lá para cá, já foram oito travessias. “Minha expectativa 
agora é fazer novamente com 80 anos”, destaca. 

Marília nadou profissionalmente até o segundo 
ano de faculdade, quando diminuiu o ritmo 
para se dedicar à carreira. Filha de mãe alemã 
e pai baiano, a aposentada já conquistou mais 
de 800 medalhas. “Tenho uma vida na natação. 
Sou campeã brasileira, sulamericana, panamericana, 
nadei no Mundial de 2006 etc.”, enumera. 

Suas conquistas mais recentes foram no Campeonato 
Panamericano e Sulamericano, realizado na cidade de 
Medellin, na Colômbia, em junho deste ano. Somente 
neste evento, Marília levou para casa 14 medalhas, sendo 

seis de ouro, cinco de prata e três de bronze. “Na verdade, 
eram duas competições em uma. O Panamericano premia 
até o terceiro lugar, mas o Sulamericano recompensa até o 
décimo. Então, nas provas em que conquistei até o terceiro 
lugar, ganhei duas medalhas. Participei ainda de uma 
prova de 3 km em uma represa, alcançando o segundo 
lugar. Ao todo, foram seis provas: cinco de piscina e uma 
na represa”, detalha. 

Preparação de atleta
Para manter a boa saúde e os excelentes resultados nas 
competições, Marília conta com o apoio de um técnico, 
que a treina diariamente por duas horas, um massagista 
e uma nutricionista. “Todo esse preparo é fundamental 
para o corpo suportar as horas de prova”, afirma. 

Mas nem só de natação vive Marília. A nadadora ainda 
consegue dedicar atenção aos dois filhos e aos netos. 
“Um dos meus filhos mora no Rio de Janeiro com 
a esposa e meu neto de 10 anos. O outro mora 
nos Estados Unidos e tem um filho de cinco 
anos. Agora, minha nora espera um casal 
de gêmeos. Sempre que posso viajo para 
vê-los”, conta Marília, que ainda 
encontra tempo para a dança de 
salão: “É uma boa distração, 
uma higiene mental”, 
conclui. 

Marília Barreiros

Arquivo Pessoal

GENTE NOSSA

Nas águas do sucesso
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SEM DÚVIDA

Benefício Farmácia: contrato
com Global Saúde é interrompido

um dos motivos para o rompimento do contrato por 
parte da Petrobras.

Até que haja uma nova operadora, os beneficiários 
continuarão sendo atendidos de duas formas: compras 
em delivery – para medicamentos oncológicos ou 
com preço unitário a partir de R$ 300 –, ou por 
meio do reembolso. Para acionar a entrega em casa, 
o beneficiário deve enviar solicitação para o e-mail 
deliverybf@petrobras.com.br.
 
Quem quiser adquirir os demais medicamentos com 
seus próprios recursos, em qualquer farmácia para 
posterior solicitação do reembolso, deve ficar atento 
e guardar todas as receitas médicas e notas fiscais de 
aquisições feitas a partir de 15 de setembro, porque o 
reembolso só poderá ser feito após a contratação da 
nova operadora para gerir o programa. 

Vale destacar que, como não será possível o 
atendimento nas farmácias nessa fase de transição 
entre as operadoras, o desconto relativo à participação 
do beneficiário ficará suspenso a partir do contracheque 
de outubro, por conta do cronograma da folha de 
pagamento da companhia.
 
A Petrobras assegura aos beneficiários da AMS que 
está fazendo todos os esforços para solucionar os 
problemas do programa Benefício Farmácia e conta 
com a compreensão de todos durante este período de 
transição até a contratação da nova operadora.

O Benefício Farmácia – programa de assistência 
farmacêutica que oferece aos beneficiários da AMS 
acesso a uma ampla lista de medicamentos que podem 
ser adquiridos em estabelecimentos credenciados, por 
meio de entrega em domicílio (delivery) ou reembolso 
– vem trazendo muita insatisfação aos seus usuários. 
Isso porque os serviços não estão sendo ofertados 
de forma correta aos funcionários, aposentados e 
assistidos da Petrobras e seus dependentes. 

Por conta dessa ineficiência, o presidente da AMBEP, 
Julio Guedes, enviou, em 25 de agosto, uma carta 
à Gerência de Recursos Humanos da Petrobras, 
informando as dificuldades enfrentadas pelos usuários 
no atendimento pela Global Saúde, empresa responsável 
pelo gerenciamento do programa. Até o fechamento 
desta edição, o documento não havia sido respondido. No 
entanto, a AMS divulgou uma nota em seu site explicando 
que o contrato com a empresa foi interrompido em 15 de 
setembro por conta dos diversos problemas operacionais 
e do não cumprimento das cláusulas contratuais.

A Petrobras já iniciou os procedimentos necessários 
para contratar uma nova operadora para 
gerir o programa, mas precisa respeitar os 
prazos necessários para esta contratação. 
A companhia esclarece, ainda, que a suspensão 
da venda nas farmácias credenciadas para 

os beneficiários da Petrobras foi uma 
decisão unilateral da Global 

Saúde e que este foi 

O programa Pós-Vida é um dos muitos benefícios 
oferecidos pela AMBEP aos seus associados e, por 
isso, mantê-los informados sobre como usá-lo é tão 
importante. A assistência funeral, desenvolvida pela 
AMBEP TurSeguros para a Associação, é operada 
em todo o Brasil pela SulAmérica Seguros e garante 
a realização de providências práticas e legais em um 
momento tão triste e confuso.

No caso de óbito de um associado ou de seu beneficiário 
inscrito no programa, a pessoa responsável deve entrar 
em contato com a Central de Atendimento 24 horas 

da SulAmérica Seguros no número 4004-4642, e 
selecionar a tecla 4. Outra opção é o telefone 4004- 
7274, onde o contato é direto com o atendente. Nas 
capitais e Regiões Metropolitanas, também é possível 
acionar o programa por meio do número 4004-4935, 
apertando a tecla 4 e, depois, a tecla 2.

Os associados das outras regiões têm ao seu dispor 
o 0800-725 7272, que é gratuito. Vale lembrar 
que é bom ter em mãos, na hora do contato, o 
cartão Pós-Vida, que contém os dados de associado 
ou beneficiário. 

Programa Pós-Vida:
saiba como acionar a assistência

Shutterstock
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ROTEIRO
DE VIAGEM

As cidades históricas de Minas Gerais atraem turistas de 
diversas regiões do país. Elas são o destino ideal para 
quem quer voltar no tempo, apreciar as lembranças 
do Brasil colonial e relembrar o período da mineração. 
Além do rico patrimônio cultural e arquitetônico, a região 
possui outro atrativo: a culinária. Não faltam opções de 
restaurantes com pão de queijo, frango com quiabo, 
couve refogada, tutu de feijão e outros pratos típicos. 

Marcadas pelo ciclo do ouro, pela escravidão e por 
movimentos revolucionários, as cidades históricas 
guardam relíquias da arte barroca e obras dos mestres 
Aleijadinho e Ataíde. Em Ouro Preto, os principais 
pontos turísticos são o Museu da Inconfidência, a Igreja 
de São Francisco de Assis, o Museu do  Aleijadinho, a 

Mina do Chico Rei e a Igreja Matriz de 
Nossa Senhora do Pilar. 

Na pequena cidade de 
Tiradentes, o turista se 

encanta com a cultura do 
município. O passeio 

de Maria Fumaça 
até a cidade 

de São João 

Conheça as belezas das cidades 
históricas de Minas Gerais 

Del Rey dura 30 minutos e proporciona momentos 
de tranquilidade. O visitante pode ainda optar pelas 
charretes para conhecer outros locais. A Igreja Matriz de 
Santo Antônio, a Capela Nossa Senhora do Rosário dos 
Pretos e o Largo das Forras são alguns dos atrativos mais 
famosos. Os fãs do ecoturismo têm a chance de fazer 
trilhas e caminhadas na Serra de São José. 

Mariana foi a primeira capital de Minas Gerais e ainda 
guarda particularidades dos séculos passados. 
A Mina da Passagem é uma das poucas 
minas de ouro abertas à visitação no país. 
A Catedral Basílica da Sé, construída 
em 1760, é outra relíquia da cidade. 
Considerada uma das igrejas 
mais ricas do Brasil, ela possui  
lustres de cristal da Boêmia, 
altares luxuosos e um 
belíssimo órgão alemão 
de 1701.   

    Dicas úteis:

• Para percorrer as ladeiras e 
ruas das cidades históricas, é 
recomendado usar sapatos e roupas 
confortáveis, além de protetor solar.

• O aeroporto mais próximo
 é o de Belo Horizonte.
• Ouro Preto fica lotada no Carnaval e no Festival 

de Inverno, realizado em julho. 
• Tiradentes promove no mês de agosto o Festival de 

Cultura e Gastronomia. Em janeiro, a cidade realiza,
 há 18 anos, a Mostra de Cinema de Tiradentes. Os dois eventos 

se tornaram referências no país, atraindo turistas de todo o Brasil.

Distâncias
Belo Horizonte - Tiradentes: 197 km
Belo Horizonte - Mariana: 118 km
Belo Horizonte - Ouro Preto: 104 km
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BLOCO DE NOTAS

Shutterstock

AMBEP acompanha
de perto a CPI dos 
Fundos de Pensão

O compromisso da AMBEP com os mantenedores-
beneficiários da Petros ultrapassa as fronteiras físicas da 
Associação e vai até onde é necessário para proteger os 
interesses dos ambepianos. Em razão disso, a Associação 
está acompanhando de perto os trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Fundos de Pensão, 
instalada na Câmara dos Deputados, no dia 12 de agosto, 
para investigar denúncias de aplicação incorreta de recursos 
e manipulação na gestão dos fundos de previdência 
complementar de servidores públicos e de estatais entre 2003 
e 2015, o que vem causando prejuízos aos participantes.

A Petros está entre os Fundos investigados e, por conta 
disso, todos os atuais e ex-dirigentes da Entidade 
(presidentes, diretores e conselheiros) estão sendo 
convidados ou convocados a prestar depoimentos à CPI. 
Até o momento, apenas o atual presidente da Entidade, 
Henrique Jäger, compareceu à Comissão e respondeu 
às indagações dos deputados sobre o inquérito. 

Contato direto
A importância desta CPI para todos os participantes 
e assistidos da Petros em geral e, especificamente, 
para os ambepianos levou a Diretoria a buscar uma 
aproximação direta com os deputados que fazem parte 
da Comissão Parlamentar de Inquérito. O objetivo é 
muni-los de informações suficientes para que tenham 
conhecimento da atual situação da Petros e possam 
exigir dos futuros depoentes os esclarecimentos 
cabíveis sobre os investimentos e operações realizadas 
desde 2003 e que contribuíram efetivamente para os 
atuais déficits da Petros.

Alguns associados, apoiados pela AMBEP, estão 
acompanhando o desenrolar dessa CPI de perto, 
em Brasília, porque a Entidade entende que deve 
participar dessa Comissão de alguma forma, afim de 
que os possíveis prejuízos anunciados não afetem os 
participantes do fundo de pensão.
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Dicas para o dia a dia

Você também pode colocar seu corpo em movimento alterando 
sua rotina diária e incorporando ações que não são usuais no 
seu dia a dia. Quer um exemplo? Estacione o carro a duas 
quadras do trabalho ou desça dois pontos de ônibus antes do 
seu destino final. Essa caminhada de poucos minutos já vai 
colocar seu corpo em movimento.

Que tal subir e descer as escadas do prédio, ao invés de usar 
elevador? Levantar do sofá para trocar o canal da TV, por 
incrível que pareça, também mexe com seu corpo.

Portanto, pense em algo que pode fazer e mexa-se!
 

Mexa-se para ter uma 
vida mais saudável

QUALIDADE DE VIDA

Especialistas são unânimes quando o assunto é 
sedentarismo. Não importa a idade ou o sexo, todos 
devem sempre reservar um espaço na agenda para 
realizar atividades físicas. Pequenas práticas já fazem 
toda a diferença. Ninguém precisa se transformar em 
atleta de alta performance para ser saudável.

“Fazer exercícios de três a quatro vezes na semana, por 
30 minutos, já é suficiente. Pode ser uma caminhada 
na praia ou no parque, um passeio de bicicleta 
etc. São atividades que não precisam ser intensas, 
mas que já promovem o bem-estar”, explica Luiz 
Mercanti, profissional de Educação Física e professor 
universitário do Instituto de Ensino Superior Presidente 
Tancredo Neves, em São João Del Rei, Minas Gerais.

Para aqueles que não gostam muito dos ambientes 
fechados das academias, o professor recomenda 
as estações de ginástica que diversas prefeituras 
têm instalado em praças públicas. “São aparelhos 
autoexplicativos que oferecem exercícios básicos 
de musculação”. Vale lembrar que, antes de iniciar 
exercícios físicos, é fundamental consultar um médico 
para avaliar sua condição física e verificar se existe 
alguma restrição. 

Luiz explica que qualidade de vida vai além da 
prática regular de exercícios físicos. Segundo 
ele, precisamos adotar também uma boa 
alimentação e dormir bem à noite.

“Esses são os três pilares fundamentais 
para uma boa qualidade de vida. E 
eles estão interligados. Quando 
terminamos de comer, por 
exemplo, não devemos deitar 
logo em seguida, mas dar 
uma volta no quarteirão ou no 
play do edifício”, esclarece.

Atualmente, com 
o excesso de 
tecnologias, as 
pessoas acabam 
se acomodando. 
“Estamos cada vez 
menos ativos graças 
aos infinitos controles 

remotos, às escadas rolantes etc. Mas podemos mudar. 
Ao invés de sair de carro para ir ao mercado, você pode 
ir andando. Ou mesmo ir de bicicleta”.

Especificamente para os aposentados, a dica do 
professor é ser fisicamente ativo para compensar a perda 
de massa muscular e evitar doenças que acometem as 
articulações. “É uma forma de se prevenir e se manter 
independente”, conclui Luiz Mercanti. 
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MATÉRIA DE CAPA

Eleições da Petros: 
escolha seus 
representantes
Saiba quem são os candidatos apoiados pela AMBEP

Entre os dias 14 e 28 de outubro, os participantes 
e assistidos da Petros, inscritos nos planos até 31 
de julho, poderão escolher seus representantes 
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal para o período 
2016-2020. A AMBEP decidiu participar da eleição, 
indicando aos associados os candidatos qualificados 
para ocuparem os cargos por terem uma trajetória de 
luta em defesa dos integrantes da Petros.

Serão eleitas duas duplas, com titulares e suplentes, 
para o Conselho Deliberativo: uma representante dos 
participantes da ativa e outra dos assistidos. Para o 
Conselho Fiscal, será escolhida apenas uma dupla de 
representantes dos assistidos da Petros.

Para o Conselho Deliberativo, a AMBEP está apoiando 
os candidatos Epaminondas de Souza Mendes (titular) 

e Luiz Carlos Xerxenesky (suplente). Já, para 
o Conselho Fiscal, a indicação para 
os associados é de que votem em 

Sérgio Salgado (titular) e Domingos 
de Saboya Filho (suplente).  

Razões para votar nos
candidatos apoiados pela AMBEP
A opção pelas duplas de candidatos Epaminondas/
Xerxenesky e Salgado/Saboya se dá por diversos 
motivos. Um deles é quebrar uma rotina, que se repete 
há vários anos, em que o mesmo grupo de pessoas 
se reveza nos cargos de conselheiros Deliberativos 
e Fiscais. A ideia é oferecer uma alternativa, com 
candidatos experientes e vontade de agir com maior 
energia na fiscalização das ações da Petros em prol dos 
interesses dos participantes e assistidos, assegurando 
que os investimentos tragam sempre retornos positivos.
 
O apoio da AMBEP à dupla Epaminondas e Xerxenesky  
se deve, também, ao vasto conhecimento de ambos 
nos assuntos ligados à Petros. Epaminondas, por 
exemplo, foi presidente do Conselho Fiscal da 
Entidade e tem uma bagagem de conhecimento sobre 
os problemas da Fundação que será muito útil nos 
debates do Conselho Deliberativo. Já seu suplente é 
um batalhador em defesa dos participantes ativos, 
aposentados e pensionistas do Fundo de Pensão.

Sérgio Salgado e Domingos Saboya são recomendados 
pela Associação para o Conselho Fiscal porque ambos 
têm larga experiência em temas relevantes, como os 
investimentos feitos pela Petros que resultaram em 
prejuízos para o fundo de pensão. Salgado também 
tem representado a AMBEP em contatos com 
parlamentares e participado de audiências públicas 
em Brasília. Além disso, Saboya já assumiu cargos de 
direção da Petros.
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CONSELHO DELIBERATIVO
CHAPA 71

Epaminondas de Souza Mendes 
(Titular)
Aposentado da Petrobras como supervisor técnico de 

Operação de Produção, foi admitido na Companhia 
em 25/04/1957 na função de serviços gerais.  

Em sua trajetória profissional, atuou 
como auxiliar de escritório, ajudante 

administrativo e operador de sonda 
de produção. Foi eleito suplente 

do Conselho Deliberativo na 
Petros de 2007 a 2011, 
fazendo dupla com o titular 

Yvan Barretto de Carvalho. 
Nessa gestão, participou de 

várias reuniões discutindo temas do 
interesse dos participantes e assistidos. 

De 2011 a 2015, foi eleito para a função 
de conselheiro Fiscal da Entidade e, de 2013 

a 2015 (ainda exercendo o mandato), assumiu o 
cargo de presidente do mesmo Conselho.   

Luiz Carlos Xerxenesky (Suplente)
Aposentado da Petrobras desde 1992, foi 
admitido na companhia em 25/07/1968, onde 
trabalhou em diversas funções, como operador de 
Distribuição, auxiliar de escritório, operador de 

Transferência e Estocagem e encarregado no 
Terminal de Canoas (RS), função na qual 

se aposentou. Tem vasta experiência 
na administração e fiscalização de 

contratos. Participante da Petros 
desde a sua fundação, em 1970, 

é representante da AMBEP em 
Porto Alegre/RS.

CONSELHO FISCAL
CHAPA 83 

Sérgio Salgado (Titular)
Aposentado pela Petrobras desde 1993 
como assistente administrativo na 
Divisão Financeira, Sérgio foi admitido na 
companhia em 20/1/1969 para trabalhar 
na Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão 
(SP). Foi diretor do Sindipetro do Litoral Paulista 
por três gestões, sendo que, na última, derrotou a FUP 
e votou em assembleia a retirada do Sindipetro/LP da 
FUP e da CUT. Foi eleito suplente no Conselho Fiscal 
da Petros, de 2007 a 2011. Formado em Economia, 
aprofundou seus conhecimentos na avaliação dos 
investimentos problemáticos da Petros, denunciando-
os em palestras e por meio de representações junto à 
Previc, CVM, MPF. 

Domingos de Saboya Barbosa Filho 
(Suplente)
Aposentado em 1999, entrou para a Petrobras em 
1956, quando foi aprovado em concurso para o Centro 
de Aperfeiçoamento e Pesquisas de Petróleo (Cenap). 
No mesmo ano, formou-se em Engenharia Civil 
e, em 1962, especializou-se em Engenharia 
Econômica. Em 1972, concluiu seu 
mestrado em Engenharia de Produção 
pela Coppe-UFRJ, entre outros cursos de 
especialização. Entre os trabalhos realizados 
na empresa, destacam-se a avaliação das Linhas-
tronco dos Gasodutos da Petrobras – malhas Norte-
Nordeste e Sudeste, da Gaspetro e TNS, em 2006 – e 
consultorias periciais, avaliações e estudos especiais 
no Comperj, em 2008. Na Petros, foi gerente do 
Serviço de Investimento Imobiliário, entre 1977 e 
1982, e diretor de Administração, entre 1996 e 1999. 

Conheça os candidatos apoiados pela AMBEP que concorrem
às vagas nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Petros

Vote no número da chapa dos seus candidatos
A votação terá início no dia 14 de outubro a partir das 9 horas e terminará no dia 28 de outubro 
pontualmente às 17 horas (horário de Brasília). O eleitor poderá eleger seus candidatos pela 
internet ou pelo telefone, utilizando o número da chapa dos seus candidatos. A escolha será feita 
de forma direta e poderão votar todos os participantes e assistidos inscritos na Fundação até 
31 de julho de 2015. De acordo com o regulamento, o eleitor escolherá somente um candidato 
e seu respectivo suplente para cada colegiado. É importante que todos leiam o regulamento 
eleitoral e acompanhem as informações dos candidatos e seus respectivos programas, por meio 
das informações publicadas no Portal da Petros (www.petros.com.br), para escolherem seus 
representantes com responsabilidade. As instruções também serão enviadas aos eleitores pela 
Petros juntamente com o material para votação no período da escolha. 
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PRESTAÇÃO
DE CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2015

(EM R$)

ATIVO JUNHO/2015

CIRCULANTE 10.405.760,23

Disponibilidade         9.829.126,08

Caixas/Sede e Representações              42.295,77

Bancos com Movimento              23.174,20

Títulos de Liquidez Imediata 9.763.656,11

Créditos 398.930,17

Mensalidades a Receber de Associados           43.907,22

Adiantamento a Empregados (férias e 13º) 149.887,20

Adiantamento a Terceiros 76.783,10

Débito de Terceiros               21.346,95

Ação Judicial           3.978,36

Impostos e Contribuições a Recuperar 2.285,06

AMBEP Administradora
e Corretora de Seguros S/A

100.742,28

Estoque de Mercadorias  5.465,45

Mercadorias para Revenda (Cantina do Cedis) 5.465,45

Despesas Antecipadas    172.238,53

Prêmios de Seguros    9.946,79

Despesas Antecipadas            162.291,74

NÃO CIRCULANTE 23.122.441,68

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   2.770.909,31

Títulos e Valores Mobiliários 2.770.909,31

Depósito Caução
(imóveis alugados/ rend. Poupança)

38.196,02

PERMANENTE 20.351.532,37

Investimentos 400.001,00

Imobilizados 22.581.357,68

Depreciação Acumulada  -2.629.826,31

TOTAL DO ATIVO 33.528.201,91

Balanço da AMBEP
em 30 de junho de 2015

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2015

(EM R$)

PASSIVO JUNHO/2015

CIRCULANTE 386.288,13

Obrigações         228.33,22

Fornecedores 228.333,22

Débitos Fiscais  13.485,36

Impostos Federais a Recolher  11.856,26

ISS a Recolher (retenções em NFS) 1.629,10

ICMS a Recolher (cantina-Cedis)                  0,00

Débitos Trabalhistas e Previdenciário  118.294,83

INSS a Recolher 97.078,22

FGTS a Recolher 18.851,56

PIS s/Fl Pagamento a Recolher 2.351,04

Contribuição Sindical a Recolher            13,61

Débitos com Terceiros (eventos a realizar)    26.174,72

NÃO CIRCULANTE 33.141.913.78

Patrimônio Social Acumulado 32.290.869,43

Ajustes de Exercícios Anteriores         5.581,69

Superávit do Exercício 845.462,66

TOTAL DO PASSIVO 33.528.201,91
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DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS EM 30 DE JUNHO DE 2015

(EM R$)

RECEITAS 7.704.484,84

RECEITAS PATRIMONIAIS         7.236.426,35

Contribuições de Mensalidades 7.236.426,35

RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS                    289.726,96

Fundo de Aplicação Financeira(FAF)/ Rend. Prazo Fixo 429.271,03

DESPESA FINANCEIRA  -139.544,07

IRRF s/Aplicação Financeira -139.544,07

Receitas de Participação Societária    150.000,00

Dividendos AMBEP Corretora/Turismo    150.000,00

OUTRAS RECEITAS 28.331,53

Vendas de Bens do Ativo Permanente  450,00

Cursos 8.210,00

Aluguel – Cedis/RJ 310,00

Taxas Entrada/ Exame Médico – Cedis/RJ 4.241,00

Vendas Cantina – Cedis/RJ 13.554,53

Outras Receitas 1.556,00

DESPESAS 6.859.022,18

Administrativas e Gerais 5.594.040,38

Patrimoniais 238.531,87

Financeiras 6.325,43

Eventuais 72.090,64

Sociais/Benefícios 948.033,86

Superávit no mês 114.069,11

SUPERÁVIT ACUMULADO 845.462,66

O Balanço Patrimonial de 30/06/2015 e a Demonstração Contábil do resultado 
relativo ao primeiro semestre de 2015 foram assinados pela Diretoria da Associação: 
Julio Guedes da Conceição, presidente; Omar Cardoso Valle, vice-presidente; 
Eterval Fidélis de Almeida, diretor Financeiro; Carlos da Conceição de Almeida, 
diretor Social e de Benefícios; Rodrigo Octávio Magalhães de Britto, diretor de 
Patrimônio; Pedro da Cunha Carvalho, diretor Administrativo, e o contador Pedro 
Paulo da Rocha Passos.
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MAPA DA AMBEP

Gestão eficiente
A busca pela eficiência na gestão e o bem-estar dos 
seus funcionários, colaboradores e associados são 
características da atuação da diretoria da AMBEP. 
Entre as iniciativas que comprovam essa administração 
cuidadosa estão a compra do 7º andar do Edifício Delta 
– onde fica a sede da Associação, no Centro do Rio –, 
e as visitas do presidente Julio Guedes às unidades da 
Entidade pelo país. 

A aquisição do 7º piso do prédio, que aconteceu 
em novembro de 2014, teve como objetivo uma 
economia a longo prazo: levar para um imóvel próprio 
a Representação da AMBEP no Rio de Janeiro, que, até 
julho, ocupava três salas alugadas também no Centro 
do Rio. Essa aquisição trouxe uma unidade à AMBEP, 
que já era proprietária dos 6º e 8º andares.

Compra de andar em prédio da sede e visitas às Representações,
Postos e Escritórios são exemplos de competência administrativa
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Com o término das reformas, houve uma reorganização 
na ocupação dos andares, sendo o 6º destinado à 
Representação do Rio de Janeiro, e os outros dois à 
sede da AMBEP. As novas instalações foram ajustadas 
para assegurar o melhor aproveitamento dos espaços, 
com uma ocupação mais funcional e eficiente. O 
presidente Julio Guedes, que também é engenheiro, 
participou diretamente do projeto, desde a elaboração 
das plantas até a conclusão dos serviços, garantindo, 
assim, a rapidez, a eficiência e o melhor custo para a 
realização das obras. 

Viagens pelo país inteiro
Como em uma administração ativa, as atividades 
acontecem em paralelo. Mesmo acompanhando as 
mudanças na sede, o presidente Juio Guedes não deixou 
de cumprir sua agenda de visitas às Representações, aos 
Postos e aos Escritórios da AMBEP, ao 
longo do segundo semestre, para se 
encontrar com os gestores locais 
e entender as demandas dos 
associados, colaboradores 
e funcionários.
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Visita ao Posto de Fortaleza

Encontro no Posto de Mossoró

Reunião com os representantes em Natal
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E o roteiro foi extenso. Em junho, ele esteve na 
Representação de Santos (SP), que celebrou 30 anos 
de fundação da unidade com uma bonita festa. Em 
julho, acompanhado pelo conselheiro Deliberativo 
Manoel Pereira Campos, Julio Guedes esteve no Norte 
e no Nordeste do Brasil. Foi a vez de visitar os Postos 
de Cabedelo (PB), Mossoró (RN) e Fortaleza (CE) e as 
Representações de Recife (PE), Belém (PA) e Manaus 
(AM) – que comemorou 15 anos em 31 de julho –, 
além do escritório de São Luíz (MA).

Nos meses de agosto e setembro, o ‘tour de gestão’ 
liderado pelo presidente, percorreu o Sul do Brasil e 
voltou ao Nordeste, com visitas às Representações 
de Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), 
Alagoinhas (BA) e Aracaju (SE), além dos Postos de 
Itajaí (SC) e São Mateus do Sul (PR).

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

Ele lembra que a AMBEP oferece muitos benefícios 
aos seus associados e que isso deve ser explicado aos 
petroleiros para que eles percebam as vantagens de ser 
sócio da entidade. “Quanto mais associados tivermos, 
mais forte a AMBEP será para lutar em prol da defesa 
dos ambepianos. E, para essa captação de novos sócios, 
precisamos da ajuda dos nossos colaboradores nos 

Postos, Escritórios e Representações espalhados 
pelo Brasil”, explica.

Em todas as visitas foram discutidos temas 
fundamentais à gestão das unidades da Associação, 

como a campanha de captação de novos sócios; o 
convênio com profissionais médicos e laboratórios 
para ampliar a rede da Ipam; e a profissionalização 
do atendimento ao quadro social. Outros assuntos 
relevantes fizeram parte da pauta dos encontros: 
a participação da AMBEP nos Programas de 
Preparação para a Aposentadoria da Petrobras 
(PPAs); a avaliação do Programa Benefício Farmácia, 
que era gerenciado pela operadora Global Saúde e 
cujo o contrato foi rescindido pela Petrobras devido 
às dificuldades encontradas pelos usuários no 

atendimento pela empresa.  
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MAPA DA AMBEP

AMBEP
celebra 34 anos
de conquistas
No dia 14 de outubro de 2015, a AMBEP completará 
34 anos de existência. A Associação foi criada em 
1981 por Antônio Ferreira Bastos e um grupo de 
recém-aposentados pioneiros, que idealizavam uma 
instituição que lutasse pelo direito dos petroleiros. Hoje, 
a AMBEP é uma Associação sólida e bem-sucedida, 
que conta com aproximadamente 33 mil associados, 
além de 300 mil beneficiários, distribuídos por 33 
unidades entre Representações, Postos e Escritórios, 
em várias cidades do Brasil.  

Consolidada em seu objetivo de proteger os 
associados, a entidade busca sempre oferecer 

os melhores serviços 
para eles, que vão desde 
orientação jurídica à indicação 
de médicos conveniados, passando 
por cursos, seguros de vida e pacotes de viagens. 

Se, neste ano, as celebrações ficarão por conta apenas 
das boas lembranças dessas mais de três décadas 
de lutas e sucesso, em 2016 a comemoração vai 
ser diferente: os festejos pelos 35 anos da AMBEP 
acontecerão em grande estilo e já estão sendo 
pensados. E que comece a contagem regressiva para 
as Bodas de Coral! 
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AGENDA CULTURAL
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Cultura e diversão para todos os gostos
Setembro e outubro oferecem diversas opções culturais, tanto para quem curte teatro quanto para os cinéfilos 
de carteirinha. Leitores ávidos por um bom livro também têm uma boa indicação de leitura. Confira a seguir.

LIVRO 

Cisnes Selvagens

A obra apresenta a turbulenta história chinesa do século XX, as reviravoltas do comunismo 
e os costumes ancestrais, a partir do ponto de vista de três gerações de mulheres. Um 
drama épico, familiar e biográfico, escrito pela chinesa Jung Chang. A obra já vendeu 
mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo.

TEATRO

Memórias de um Gigolô

Com texto, adaptação e direção geral de Miguel Falabella, o espetáculo 
é uma superprodução brasileira baseada na obra de Marcos Rey. 
É a história de um triângulo amoroso ambientada na São Paulo das 
décadas de 20 e 30, apogeu do ciclo do café. A peça ficará em cartaz 
de 2 a 30 de outubro, no Teatro Oi Casa Grande, no Rio de Janeiro. 
Mais informações: www.oicasagrande.oi.com.br/

FILMES

Sr. Holmes

No longa-metragem, protagonizado pelo ator e vencedor do Oscar 
Ian McKellen, acompanhamos a trajetória de Sherlock Holmes, agora 
aposentado, que resolve desvendar um último mistério. A obra é dirigida 
por Bill Condon, e conta com Milo Parker e Laura Linney no elenco. 
A previsão é entrar no circuito nacional em 15 de outubro.

TEATRO 

A Voz Humana

Cláudia Ohana está em cartaz com o espetáculo 
‘A Voz Humana’, clássico do romancista francês Jean 
Cocteau. A obra apresenta o drama de uma mulher 
após ser abandonada pelo seu marido. A peça já 
passou por Salvador e, em breve, entrará no circuito 
paulista e carioca. Fique atento!
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Empadas/Solução
Na edição passada, apresentamos um

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

Um ambulante levou empadas para vender 
numa feira ao preço de R$ 3 cada.

No percurso, caíram oito empadas e, para 
compensar a perda, alterou o preço de venda 

para R$ 3,75 cada uma. Inicialmente, 
quantas empadas ele levou para vender?

Prejuízo: R$ 3 x 8 empadas = R$ 24

Se o acréscimo de R$ 0,75 ao preço de 
cada uma das que sobraram neutraliza esse 
prejuízo, entendemos que foram vendidas

32 empadas

R$ 24: R$ 0,75 = 32 empadas vendidas
a R$ 3,75

Essas 32 empadas adicionadas às oito que 
caíram, totalizam 40 empadas, que foram

as levadas para vender.

Comprovação:
32 empadas x R$ 3,75 = R$ 120

40 empadas x R$ 3 = R$ 120

Raciocínio Lógico
Veja as dicas e descubra a resposta para o

Raciocínio Lógico desta edição:

Num torneio de futebol, com a participação de seis seleções, o 
resultado  encontra-se no quadro abaixo. Se a Alemanha venceu

a França, com que seleção a Alemanha empatou?

PASSATEMPO
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Com base na matéria da seção Roteiros de Viagem, encontre, no quadro abaixo, as respostas para as questões. Mas 
atenção: nem todas as palavras estão divididas por separação silábica. Boa sorte! 

Respostas:1– Arquitetura; 2 – Pão de queijo; 3 – Aleijadinho; 4 – Ouro Preto; 5 – Tiradentes; 6 – São José; 7 – Mariana; 8 – Passagem; 9 – Carnaval

Palavras Quebradas

1. Um dos patrimônios das cidades históricas de Minas Gerais.

2. Um dos pratos típicos de Minas Gerais.

3. Mestre que tem muitas obras em Minas Gerais.

4. Cidade histórica mineira que abriga o Museu da Inconfidência. 

5. Cidade de onde sai o passeio de Maria Fumaça. 

6. Serra ideal para fazer trilhas e caminhadas. 

7. Nome da primeira capital de Minas Gerais. 

8. Uma das poucas minas de ouro abertas à visitação no país.

9. Uma das épocas em que Ouro Preto fica mais cheio.

SE UIT PAS OUR NA

IJO NTES ETO CA SA

RNA IA IJA HO PAO

ETU DEQ EM ARQ VAL

TIR ALE UE MAR ADE

SAG OPR OJO DIN RA

Seleção Vitórias Pontos obtidos

Alemanha 3 10

Bolívia 2 8

Camarões 2 7

Dinamarca 1 6

Espanha 1 4

França 0 4

Considera-se para efeito de pontos

Vitória 3 pontos

Empate  1 ponto

Derrota 0 ponto

Fonte: g1.com.br



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, 6º andar
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 Auto
•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 Residencial5
•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 uso - (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


