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AMBEP
Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros

Nova diretoria
Integrantes tomam posse em janeiro com propostas para

melhorar cada vez mais o atendimento aos associados



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 redes hospitalares 
credenciados 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

Novos rumos da AMBEP
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O Ano Novo chega em breve e, com ele, novos ares 
para a Diretoria da AMBEP e seus Conselhos. Os 
componentes tomam posse no dia 7 de janeiro e 
trazem com eles a disposição para tornar a Associação 
cada vez melhor para os mais de 30 mil ambepianos.

A nova Diretoria, composta por Omar Cardoso, Julio 
Guedes, Pedro Carvalho, David Garcia, Walter Villela e 
Rodrigo de Britto, fala sobre o processo eleitoral atípico 
deste ano – que não contou com chapa concorrente.

Os integrantes dessa nova Diretoria buscam dar um novo 
fôlego à administração da entidade, dando continuidade aos 
projetos que estão em andamento e se propondo a buscar 
soluções para problemas que afligem os associados, como 

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 redes hospitalares 
credenciados no site www.ambep.org.br
ou pelo telefone 0800-9420077.

o Benefício Farmácia e a AMS, oferecidos pela Petrobras, 
além de estreitar a relação com a Petros.

Os Conselhos Deliberativo e Fiscal também contarão 
com novos integrantes. Alguns foram eleitos pelo 
voto direto dos ambepianos, outros foram conduzidos 
diretamente aos cargos. 

Todo o procedimento para a eleição ou condução de 
novos integrantes aos cargos foi baseado no Estatuto 
Eleitoral da AMBEP, que prima pela prática da 
democracia dentro da Associação.

Boa leitura e Feliz 2016!
A Diretoria.
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Salvador completa 30 anos
de fundação em janeiro

O ano de 2016 começará em clima de comemoração 
na AMBEP de Salvador. Em janeiro, a Representação 
completa três décadas de uma história bem-sucedida 
e muitas conquistas. O representante-procurador 
da unidade, Ary Guimarães Junquilho, está à frente 
do cargo há 25 anos. Ele conta com o apoio dos 
representantes regionais Alípio Antonio Ferreira, 
Nival Ricardo Marinho e Antônio Martins Junior para 
administrar o escritório. 

A festa oficial dos 30 anos da AMBEP 
Salvador já está sendo planejada e deve 

reunir grande parte dos ambepianos 
da região em um momento de 

muita integração. “A celebração 
será realizada em 2016, 

em data oportunamente 
informada”, conta 

Ary Guimarães.

 

A Representação, que possui 5.724 associados 
atualmente, disponibiliza inúmeros benefícios aos 
seus integrantes, como cursos, convênios, palestras 
e assistência médica. 

Histórico 
A AMBEP Salvador foi fundada em 28 de janeiro de 
1986 por Lafayette Baqueiro Buonavita. Na época, 
ele tinha acabado de se aposentar e aceitou o desafio 
de implantar a unidade baiana ao lado dos colegas 
Francisco Paula de Medeiros e Manoel de Sá Roriz. 

Nos primeiros anos, a Representação funcionou em 
uma sala cedida no Edifício Marechal Ademar de 
Queiroz. Depois, a sede mudou para um espaço alugado 
no Edifício Suarez Trade. Em 1997, o sonho da sede 
própria foi finalmente realizado, com a aquisição de 
duas salas no Edifício Metropolitano Alfa, em Salvador.  

A criação dos exames periódicos para aposentados 
e pensionistas associados foi um marco importante 
na história da AMBEP Salvador. A iniciativa foi 
idealizada pelo médico Fernando de Souza Pedroza 
com o apoio de outros médicos recém-aposentados. 
Outra atividade relevante foi a proposta de criação do 
Conselho Deliberativo da AMBEP. Em março de 2000, 
foi criado o coral da Representação.

MAPA DA AMBEP

Shutterstock

As maravilhas
de Salvador
Salvador é uma das cidades 
mais belas e visitadas do Brasil. 
O destino reúne inúmeras atrações 
para agradar diferentes tipos de 
turistas: praias, belezas naturais, música, 
gastronomia típica, cultura, locais históricos 
e religiosidade. O Pelourinho é conhecido por 
suas ladeiras e casarões coloridos. O Elevador 
Lacerda, outro ponto turístico muito visitado, oferece 
uma vista exuberante da cidade. Para os fãs do calor, a 
sugestão é conhecer a praia de Ondina, Porto da Barra, 
Farol da Barra e Itapuã. 

4

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P



5

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

As férias de Verão e o Carnaval são datas esperadas 
com ansiedade pelos brasileiros que gostam de viajar. 
Como em 2015 a folia acontecerá nos primeiros dias 
de fevereiro, é importante começar a planejar a viagem 
o quanto antes. Segundo pesquisa realizada por uma 
conceituada operadora de turismo, grande parte das 
pessoas prefere optar pelos destinos nacionais nessa 
época do ano para aproveitar o verão. 

As cidades do Nordeste e o Rio de Janeiro estão no topo 
da lista dos lugares mais procurados, principalmente 
pelos desfiles das escolas de samba, blocos de rua 
e belezas naturais. A principal recomendação para os 
turistas que desejam economizar é pesquisar bastante. 
Separamos algumas dicas para você aproveitar os dias 
de folga sem ter dor de cabeça.

Hospedagem
Além de comparar os preços entre diferentes hotéis, é 
fundamental checar a localização dos estabelecimentos 
para evitar gastos extras com locomoção. Também é 
importante checar se o local oferece serviços como 
café da manhã, áreas de lazer e translado.

Passagem aérea
A compra antecipada de passagens aéreas gera 
economia significativa para o viajante, já que o 
preço dos bilhetes pode variar em até 50%, 
dependendo do dia escolhido. Uma 
das melhores formas para encontrar 
uma passagem em promoção é 
acompanhar diariamente as 
variações das tarifas nos 
meses anteriores à viagem 
e comprar quando encontrar 
o valor desejado.
 
Fique atento à 
documentação
Para embarcar em voos dentro do país, 
o turista deve apresentar documento com 
foto e dentro da validade. Quem vai viajar com 
crianças precisa ter em mãos um documento que 
comprove o parentesco (certidão de nascimento ou 
identidade). Nas viagens em que os menores de 
idade estão sem a companhia dos responsáveis legais 
ou parentes de primeiro grau, é preciso providenciar 
uma autorização judicial. 

Viagem de carro
Antes de pegar a estrada com a família, verifique as 
condições do veículo, os documentos e o estado dos 
equipamentos de segurança. Também é importante 
pesquisar o roteiro e evitar os horários de rush nas 
estradas. Se o percurso for longo, faça breves 
paradas para descanso. 

Roupas leves
Dezembro, janeiro e fevereiro são 
meses com temperaturas altas na 
maior parte do Brasil. Por isso, 
ao arrumar as malas, escolha 
roupas leves e sapatos 
confortáveis. 

ROTEIRO DE
VIAGEM

Curta as férias e o Carnaval 
sem aborrecimentos
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SAIBA MAIS

A aposentadoria chegou,
o que fazer?

tempo descansando e sem ter o que fazer. Em seguida, 
entrei para a Associação para atuar na diretoria 
administrativa”, diz. Ele lembra que se preparar para 
sair da ativa é fundamental para que essa tão esperada 
fase da vida não se transforme em um momento de 
angústia e tristeza.

Atualmente, Walter participa do Programa de 
Preparação para a Aposentadoria (PPA) da Petrobras, 
dando palestras em diversas cidades do país com o 
objetivo de promover uma reflexão sobre o tema para 
os funcionários que estão próximos de se aposentar. 
Nos encontros são abordados assuntos como 
expectativa de vida, fases profissionais e planejamento 
do futuro, entre outros. “Hoje, a Petrobras instrui as 
pessoas para a aposentadoria. No meu tempo isso não 
existia. A receptividade é sempre muito boa em todos 

os lugares por onde eu passo”, afirma. 

Casado, pai de cinco filhos e avô de quatro 
netos, Walter Villela tem orgulho da sua 
história de vida e da família que construiu. 
Sempre que pode, ele gosta de viajar 
para Campos do Jordão, em São Paulo. 
“Também tenho uma casa em Guarapari, 
no Espírito Santo, e visito a região com 
frequência. Pego o carro e eu mesmo vou 

dirigindo”, comenta. 

“Eu costumo dizer que a pessoa se aposenta 
e ainda vive mais 30 ou 40 anos. Ela tem que 

cuidar da saúde e ocupar o tempo com o que 
gosta. Minha sugestão é procurar uma atividade, ir ao 
médico com frequência, se divertir com a família ou 
amigos e buscar uma motivação”, finaliza. 

A chegada da aposentadoria é um momento de 
transição significativo na vida do trabalhador. Após 
dedicar algumas décadas para o desenvolvimento 
profissional, a pessoa pode, finalmente, curtir a família 
ou iniciar outros projetos. O problema é que grande 
parte da população não se prepara para essa nova 
fase e acaba enfrentando conflitos por não saber o que 
fazer no tempo livre. 

Walter Villela, de 86 anos, morador do Rio de Janeiro 
e conselheiro deliberativo da AMBEP, passou por esse 
tipo de situação quando se aposentou da Petrobras, 
na década de 1990. “Fui surpreendido porque não 
estava nos meus planos parar de trabalhar. Passei um 

Saiba mais sobre o PPA da Petrobras

Voltado para empregados que estão a dois anos de completarem o 
tempo necessário para requererem o benefício de aposentadoria pelo 
INSS, o PPA da Petrobras tem como objetivo estimular a reflexão 
sobre os diversos aspectos (biológicos, psicossociais, previdenciários, 
jurídicos e financeiros) que envolvem a aposentadoria. 

A iniciativa, além de favorecer o amadurecimento do processo de 
decisão sobre quando se aposentar, tenta mostrar ao participante as 
mudanças que poderão acontecer em sua vida depois de parar de 
trabalhar e evitar os efeitos negativos dessa nova fase da vida.
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SEM DÚVIDAS

A Petros se aproxima do terceiro ano consecutivo 
com déficit. Se confirmado o resultado em dezembro 
de 2015, será o terceiro ano consecutivo de déficit 
na entidade, o que obrigará a Petros a dar início a 
um plano de equacionamento para reequilibrar os 
planos. Pelo regulamento do setor de previdência 
complementar, a conta para a cobertura do déficit 
deve ser dividida entre participantes, assistidos e 
patrocinadores dos planos.
 
Para Sérgio Salgado, associado da AMBEP e 
ex-conselheiro fiscal suplente da Petros, com um 
resultado negativo de R$ 13,55 bilhões registrado 
em agosto é quase impossível escapar dos números 
vermelhos até o final do ano. “Com o cenário econômico 
que temos, o mais provável é que esse déficit seja igual 
ou ainda maior no final do ano”, alerta.

Salgado acrescenta que a situação poderia ser ainda 
pior. “Houve manobras contábeis que evitaram que o 
déficit fosse maior do que 10% dos ativos dos planos 
nos últimos dois anos”, explica. Quando o déficit 
passa desse limite, a reestruturação deve ser feita 
imediatamente no ano seguinte.

O ex-conselheiro, no entanto, não culpa apenas o 
cenário adverso no mercado pelas dificuldades da 
Petros. Para Salgado, os investimentos da entidade 
foram equivocados, especialmente na renda variável. 
“O investimento em ações e participações de empresas 
chega a 45% do total dos ativos”, diz. “Isso é muito 
elevado para um fundo de pensão, especialmente no 
caso do Plano Petros Sistema Petrobras (PPSP), que 
é um plano maduro e fechado, com um número de 
assistidos cada vez maior”.

Tempos difíceis
para o Plano Petros 

Salgado argumenta que – como o valor das 
contribuições vai cair cada vez mais no PPSP – os 
recursos para cobrir as aposentadorias precisam 
vir da rentabilidade dos rendimentos. Mas, para 
ele, a exposição excessiva em renda variável é um 
risco exagerado.

A posição em renda variável funciona como uma 
armadilha para a Petros, acrescenta Salgado. “Se 
a Fundação vende suas participações agora, com 
o mercado em queda, realiza prejuízo”, diz. “Se 
não vende, continua se arriscando e perdendo 
oportunidades em investimentos que poderiam ser 
mais seguros e rentáveis nesse momento.”

Salgado sabe que o ajuste vai ser difícil. Mesmo 
assim, ele vê com reservas as propostas de mudança 
na regulação do setor, que poderiam permitir 
alongar o prazo desse ajuste nos fundos de pensão. 
“Adiar o ajuste pode ser confortável para o 
gestor, para o patrocinador e até para os 
participantes e assistidos, mas pode 
jogar o problema para o futuro”, 
alerta. “Corremos o risco de 
ficar com um déficit maior e 
precisar de um plano mais 
drástico”, conclui.  

Ex-conselheiro fiscal suplente da entidade prevê dificuldades
para equacionar déficit, que em agosto chegou a R$ 13,55 bilhões

Sérgio Salgado,
sócio da AMBEP

Jonathan Fonseca
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AMBEP emplaca dupla
no Conselho Deliberativo

da Petros

Os associados da AMBEP tiveram uma 
vitória na última eleição de conselheiros da 

Petros. A dupla indicada pela Associação para 
representar os assistidos no Conselho Deliberativo 
da entidade foi eleita no pleito realizado entre os 
dias 14 e 28 de outubro. Epaminondas Mendes 
será conselheiro titular, tendo como suplente  

Luiz Carlos Xerxenesky.

O presidente da Petros, Henrique Jäger, e 
representantes dos candidatos acompanharam 

a votação. O processo contou com a 
certificação da consultoria de segurança 
de informação The Perfect Link. 

Esta é a terceira passagem de Epaminondas 
pelo Conselho da Petros. Entre 2007 e 2011, 

foi conselheiro deliberativo suplente e, de 2011 
a 2015, foi conselheiro fiscal, tendo assumido a 

presidência do Conselho Fiscal entre 2013 e 2015. 
Epaminondas entrou para a Petrobras em 1957 como 
auxiliar de escritório e se aposentou como supervisor 

de produção. O gaúcho Luiz Carlos Xerxenesky, por sua 
vez, entrou para a Petrobras em 1968 e é participante 
da Petros desde 1970. Aposentado desde 1992, 
possui experiência em administração e fiscalização 
de contratos. A dupla lançada pela AMBEP promete 
se dedicar de forma ética à defesa do patrimônio dos 
participantes assistidos. 

A outra dupla eleita para o Conselho Deliberativo, como 
representante de participantes e assistidos, foi Paulo 
Cesar (PC) e Norton, respectivamente titular e suplente. 
Paulo Cesar está na Petrobras desde 1984 e é diretor 
eleito do Sindicato dos Petroleiros da Bahia desde 
1991. Na Petros, atuou como conselheiro curador e 
deliberativo entre 2000 e 2008, e entre 2011 e 2015. 
Norton, seu suplente, está na companhia desde 2004 e 
é técnico de manutenção PL na UO-Rio.

As vagas no Conselho Fiscal ficaram com a dupla 
Fernando Siqueira e Paulo Brandão. Siqueira, 
engenheiro da Petrobras entre 1972 e 1995, será o 
titular. Brandão, seu suplente. 

SEM DÚVIDAS

Epaminondas Mendes e Luiz Carlos Xerxenesky foram 
eleitos representantes dos assistidos junto à Entidade

Sh
ut

ter
sto

ck

Epaminondas
Mendes

Luiz Carlos
Xerxenesky

Fotos Jonathan Fonseca
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Politização dos Fundos de Pensão
“Milhares de empregados de empresas estatais que há 
anos reservam parte de seus salários para assegurar 
uma aposentadoria mais tranquila estão sendo ou 
serão chamados em breve a destinar uma fatia maior 
de sua renda para essa finalidade. Até mesmo aqueles 
que já gozam dos benefícios terão de abrir mão de 
parte deles. Estão nessa situação empregados da 
ativa, aposentados e pensionistas de grandes fundos 
de previdência privada vinculados a empresas estatais, 
como a Caixa Econômica Federal, os Correios, o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e a Petrobras. O déficit acumulado 
por três anos consecutivos pelos fundos de pensão 
dessas empresas, ou que supere 10% de seus ativos 
terá que ser coberto com contribuição adicional dos 
patrocinadores (as estatais) e dos participantes (os 
empregados). É o que manda a lei”.

O trecho acima transcrito foi publicado no dia 26 de 
outubro pelo jornal O Estado de S. Paulo. Segundo 
o referido jornal, tais déficits não ocorreram em 
decorrência de erros de planejamento atuarial e sim 
“dos malefícios da ingerência política na administração 
dessas entidades de previdência privada (…), tanto 
na escolha de seus dirigentes como, sobretudo, no 
direcionamento de suas aplicações bilionárias”.

SEM DÚVIDAS

O texto afirma ainda que, “Em grande parte, o rombo 
contabilizado pelos fundos das estatais tem origem 
em erros de análise de investimentos, em aplicações 
baseadas nos interesses políticos do governo (…) e 
que, por isso, não produziram os resultados financeiros 
esperados – e na má gestão”.

No caso específico da Petros, esta “deverá fechar 
2015 com o terceiro déficit anual consecutivo, razão 
pela qual terá de apresentar em 2016 seu plano de 
cobertura do rombo”.

Em 31/07/2015, o déficit da Petros atingiu o valor de 
R$ 10,75 bilhões*.

Diante do exposto, a AMBEP sente-se no dever 
de alertar seus Associados, tanto os participantes 
(na ativa) quanto os assistidos (aposentados e 
pensionistas) para a difícil situação em que se encontra 
a Petros, resultante da politização e da ingerência 
governamental sobre os gestores que dirigiram nossa 
Fundação nos últimos tempos.

(*) Em 31/08/2015, o défict da Petros atingiu

 o valor de R$ 13,5 bilhões

AMBEP solicita posicionamento 
sobre Plano Petros
Recentemente, o presidente da AMBEP, Julio Guedes 
da Conceição, enviou carta à Fundação solicitando 
esclarecimentos sobre o Plano Petros, que, em agosto, 
apresentou déficit de R$ 13,5 bilhões, um acréscimo de 
cerca de 30% em relação ao mês de julho. Na mensagem, 
ele pontuou ainda que, em reunião realizada em julho, ficou 
acordado que a Petros e a AMBEP estariam sempre em 
contato, trocando informações sobre as questões relativas 
ao Plano Petros para evitar possíveis mal-entendidos. 

Por outro lado, Julio afirmou que a AMBEP está ciente 
de que parte desse déficit foi ocasionado pela questão 
dos níveis de 2004, 2005 e 2006 e que a atual gestão 
não tem culpa pelo ocorrido. Além disso, a instituição 
entende que o déficit foi agravado porque a Petros 
arca com os pagamentos indevidos de um Acordo 

Coletivo de Trabalho firmado entre a Petrobras e a 
Federação Única dos Petroleiros (FUP), sem qualquer 
participação da Fundação.

Em sua carta, o presidente citou também o pagamento 
dos níveis, deixando claro a posição da AMBEP com 
relação a Petros estar pagando, por meio de acordos, 
quem não ajuizou ações. Enquanto isso, muitos 
beneficiados pela Justiça do Trabalho estão tendo 
dificuldades para executar suas sentenças em virtude 
dos cálculos feitos pela Fundação. 

A AMBEP solicita que a Petros avalie os pontos 
abordados e apresente as explicações necessárias para 
nossos associados. Para ler a carta na íntegra, acesse o 
site da nossa instituição (www.ambep.org.br). 
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MATÉRIA DE CAPA

Ano novo,
nova gestão
Diretoria da AMBEP toma posse em janeiro para o triênio 2016-2018

A chapa ‘Elo que Nos Une’, única a preencher todos os 
requisitos necessários para participar das eleições da 
AMBEP, tomará posse no dia 7 de janeiro de 2016. A 
‘Elo que Nos Une’ não recebeu diretamente os votos dos 
eleitores porque não houve concorrentes que cumprissem 
integralmente o Estatuto e as Normas do Processo 
eleitoral da Associação para participarem do pleito.

A nova diretoria é formada por Omar Cardoso, presidente; 
Julio Guedes, vice-presidente; e pelos diretores Pedro da 
Cunha Carvalho, David Garcia de Sousa, Walter Villela 
Vieira e Rodrigo Octávio Magalhães de Britto.

O nome da chapa, como explica Julio Guedes, foi dado 
há muitos anos pelo ex-presidente Yvan Barretto de 
Carvalho. “A escolha foi uma forma de homenageá-lo 
e lembrar que essa nova diretoria tem o mesmo ideal 
que ele teve quando criou a chapa, que é unir todos 
os petroleiros em prol de uma administração eficiente, 
colaborativa, visando o bem de todos os associados da 
AMBEP”, explica.

Para o presidente eleito Omar Cardoso, o grande motivo 
de união entre os novos diretores é, sem dúvida, o 
bem-estar dos associados. “A chapa foi formada com 
pessoas experientes, inclusive à frente da diretoria 
da AMBEP, que têm o compromisso de fazer uma 
administração eficiente e transparente, com o objetivo 
contínuo de trazer benefícios aos ambepianos”, afirma. 
Segundo ele, a nova diretoria dará continuidade a 
todos os projetos em andamento.

Exercício da democracia
David Garcia de Sousa, diretor da AMBEP pela primeira 
vez, explica que outras chapas se inscreveram, no 
início do pleito, para disputar as eleições, mas, por 
não atenderem ao Estatuto e às Normas Eleitorais, 
tiveram suas candidaturas impugnadas, o que permitiu 
que a “Elo que Nos Une’ fosse declarada vencedora. 
“A escolha dos representantes é um processo muito 
benéfico para qualquer instituição que prima pela 
democracia. Mas, para participar, é preciso seguir os 
regulamentos”, alerta o novo diretor.

Omar Cardoso Julio Guedes Pedro da Cunha Carvalho

Fo
to

s 
Jo

na
th

an
 F

on
se

ca

10

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P



11

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

Para o diretor Pedro Carvalho, a formação de novos 
grupos para a disputa das eleições comprova a 
importância da AMBEP, que conta com uma gestão 
eficiente, administrando com rigor e transparência os 
recursos dos seus associados, que atualmente são mais 
de 30 mil, mas deve crescer ao longo dos próximos 
anos a partir de ações da nova diretoria para aumentar 
a captação de novos sócios.

O diretor Rodrigo Octávio explica que quase todos os 
associados da AMBEP poderiam votar, mas apenas 
20% o fizeram. “É preciso que nossos associados 
entendam a importância de exercer a sua cidadania 
em um ambiente democrático e escolher aqueles que 
irão representá-los”, avalia.

Novos sócios  
A permanência  dos atuais sócios e a prospecção de novos 
é um dos objetivos de campanha da nova diretoria da 
AMBEP. O diretor Walter Villela conta que, anualmente, 
grande número de empregados da Petrobras se tornam 
ambepianos, mas que o ideal é aumentar esse número 
consideravelmente. “Estamos estudando meios de ampliar 
o interesse dos funcionários da Petrobras e mostrar o 
quanto é importante e vantajoso ser um associado”, revela.

E os benefícios que podem atrair os novos sócios 
são muitos: seguros de vida, de carro e de funeral 
(Pós-Vida); Programa de Assistência Jurídica (Projur); 
cursos; convênios para concessão de descontos em 
diversos produtos e serviços em várias cidades; agência 

de turismo própria e a Indicação de Profissionais  para 
a Área Médica (Ipam).

Cuidado permanente
Como a Ipam é um benefício importante para os 
associados, a nova diretoria dará continuidade à 
ampliação do cadastro de profissionais para indicação 
aos usuários. “De junho a novembro deste ano, nossa 
lista de médicos credenciados foi ampliada e passou a 
contar com mais 300 novos profissionais. Nossa ideia 
é manter essa captação nos próximos anos para que os 
ambepianos possam ter uma rede sempre atualizada e 
ampliada”, explica Julio Guedes.

Com relação ao Benefício Farmácia, a nova 
diretoria acompanhará de perto e cobrará soluções 
da Petrobras pela interrupção do contrato com a 
empresa que gerenciava o benefício. “Vamos ficar 
de olho e cobrar esclarecimentos e soluções para o 
problema”, revela David. A ideia da nova diretoria 
é propor que a Petrobras credencie mais farmácias 
para ampliar o benefício.

Omar Cardoso lembra que a nova diretoria pretende 
ampliar o estreitamento de relações com a Petros. 
“Entendemos que é importante essa aproximação 
para que possamos estar inteirados dos assuntos 
que dizem respeito aos ambepianos. Precisamos 
manter a atenção e o cuidado permanentes para 
podermos propor melhorias e ajudar sempre que 
houver algum problema”.

Walter Villela VieiraRodrigo Octávio Magalhães de BrittoDavid Garcia de Sousa
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Conheça os novos integrantes 
dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal e seus suplentes:
Conselheiros deliberativos

Aracaju
Antonio Francisco de Souza (titular)
e Silvio Santana de Albuquerque (suplente)

Belo Horizonte
Jackson Fernando de S. Cordeiro (titular)
e Marco Antônio Minafra (suplente)

Curitiba
Érico Ignácio da Costa (titular)
e Antonio Cesar Machado (suplente)

Natal
Manoel Pereira Campos (titular)
e Álvaro Costa Salmito (suplente)

Rio de Janeiro
José Luiz de Sousa Gomes (titular)
e Roberto Barreto Sobral (suplente)

Salvador
Nival Ricardo Marinho (titular)
e Laudelino de Oliveira Silva (suplente)

Santos
Archimimo Murinelly Júnior (titular)
e Lamberto Larrea Lopes (suplente)

São Paulo
Vergílio Ruy Bianco (titular)
e João Alberto Lazarim (suplente)

Conselheiros fiscais 

Célia Regina Carvalho de Souza (titular)
e Almir Teixeira de Oliveira (suplente)
Edyr Pinheiro da Fonseca (titular)
e Waldir Queiroz Lopes (suplente)
Marcílio Mesquita Alves (titular)
e Elisa Cardoso Costa (suplente).

MATÉRIA DE CAPA

Eleição homologada
Além da escolha da nova diretoria, as eleições da 
AMBEP também foram realizadas para a definição 
dos conselheiros deliberativos e dos conselheiros 
fiscais. No dia 16 de outubro, no auditório da sede, 
o conselheiro Deliberativo Manoel Pereira Campos 
presidiu a Assembleia Geral Ordinária que homologou 
o resultado do pleito. O atual presidente Julio Guedes 
e o associado Adriano Alves Moreira também 
participaram da mesa.

Durante a homologação, foram anunciados os nomes 
dos candidatos eleitos em votação para o Conselho 
Deliberativo nos Colégios Eleitorais de Curitiba, Belo 
Horizonte, Aracaju e São Paulo.  Durante a Assembleia, 
também foram apresentados os candidatos em chapa 
única, inscritos nos Colégios Eleitorais do Rio de 
Janeiro, Natal e Salvador, que serão conduzidos aos 
cargos automaticamente. Como o Conselho Fiscal não 
teve chapas concorrentes, os três candidatos titulares 
e seus suplentes também serão conduzidos aos cargos 
de forma direta.
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Placa de mármore
Há mais ou menos dez anos, em uma esquina do centro 
da cidade do Rio de Janeiro uma placa de mármore 
desprendeu-se da fachada de um prédio, caindo  em 
cima de um indivíduo, matando-o imediatamente.

Essa pessoa estava pacientemente na fila de um banco 
para receber um desses “benefícios” do governo PIS, 
Pasep ou outro qualquer que agora não me lembro.

A pedra caiu aparentemente sem motivo e zaz, levou 
a vida de um homem que passou, sem vontade, a ser 
notícia de jornal.

O que causou o descolamento da placa? Fadiga do 
material? Mas as outras placas foram colocadas na 
mesma época. Adesivo deficiente? Outras placas 
receberam o mesmo adesivo e estão lá até hoje. 
Operário displicente? Quem colocou aquela placa deve 
ter posto muitas outras. E a fila?

Se o caixa não fosse tão vagaroso na conferência dos 
documentos, a movimentação da fila seria diferente, a 
placa cairia em outra pessoa ou talvez em ninguém. 
E se um espertinho tivesse ‘furado’ a fila alterando a 
ordem? Uma ou mais pessoas poderiam ter desistido 
de esperar; neste caso a fila andaria mais rápido.

Vejam, sem muito esforço, quantos fatores 
apontamos que supostamente poderiam convergir 
para aquele trágico acidente. Aquela morte foi 

mesmo pura fatalidade, um funesto acaso? É assim 
que tudo funciona na sorte ou no azar ao sabor de 
acontecimentos fortuitos? 

Lá atrás, sofremos com a notícia de um bárbaro desastre 
de automóvel nas pistas da Lagoa. Cinco jovens 
morreram estupidamente. Peritos que examinaram o 
local do acidente concluíram que a alta velocidade foi 
uma das causas do acidente. O consumo excessivo de 
bebidas alcoólicas está sendo apurado. Quatro jovens 
conduzidos por mais um ao volante morreram de 
repente. Um deles, o motorista, perdeu o controle do 
carro e os cinco morreram. Justo naquela noite fatídica 
os cinco saíram juntos.
 
É um contra-senso acreditar em um destino inexorável, 
sem escapatória, isso não tem cabimento, mas então 
como é? O que regula? Ou as coisas vão acontecendo 
aleatoriamente sem lenço e sem documento. Trata-se de 
uma grande peneira onde uns passam e outros ficam? 
Acontece como Deus quer.  - Assim também, não.

Aí o papo rola, rola, cada um fala, fala, fala sem 
dizer nada. Os espíritas dizem que o cara vem 
cumprir uma missão e quando esta é concluída o 
gajo é chamado de volta.

Tudo está nas mãos de Deus, como dizem muitos, 
mas sucedem tantas barbaridades, que duvido que 

Ele as tenha planejado ou consentido.

Micas Alves*

*Associada da AMBEP

CRÔNICA
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Vacina contra dengue conquista 
avanços no Brasil

A vacinação contra a dengue está cada vez 
mais próxima dos brasileiros. A Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança  
(CTNBio) aprovou, após meses 

de análise, a comercialização 
da vacina desenvolvida pelo 

laboratório farmacêutico 
francês Sanofi Pasteur. 

Ainda é necessário 
aguardar o aval da 

Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) sobre a eficácia 
do produto. 

Segundo o laboratório, a imunização 
combate os quatro tipos da doença 

e deverá ser feita em três doses, com 

BLOCO DE NOTAS

E a preocupação com o Aedes aegypti não se deve 
apenas à dengue. Em maio deste ano, o Ministério 

da Saúde confirmou que um novo vírus, o Zica, 
está circulando pelo país e transmitindo uma 

doença com sintomas bastante parecidos 
com os da dengue. 

O paciente infectado pode 
apresentar febre, dor de cabeça, 

dores no corpo, diarreia e 
enjoos, além de coceira 

e erupção cutânea no 
rosto e no corpo, 

conjuntivite e fotofobia. 
O tratamento é sintomático 

com uso de paracetamol para 
febre e dor. Como na dengue, 

também não está indicado o uso de 
ácido acetilsalicílico e de drogas anti-

inflamatórias por conta do aumento de 
risco de complicações hemorrágicas, como 

também ocorre com a dengue.

Assim como as outras doenças transmitidas pelo 
mosquito do gênero Aedes, a melhor forma de se 
proteger é evitar a proliferação desses vetores. Não 
deixe expostos, portanto, recipientes que podem 

acumular água e faça a limpeza frequente dos locais 
que reservam água, como as caixas d’água.

Microcefalia – No mês de novembro, o ZiKa tornou-se 
motivo de ainda mais preocupação no Brasil. No dia 
17, o Ministério da Saúde informou que a ‘principal 
hipótese’ para explicar o aumento da ocorrência de 
crianças nascendo com microcefalia  (condição rara 
em que o bebê nasce com o crânio do tamanho 
menor do que o normal) na região Nordeste seria a 
contaminação de mulheres pelo vírus no primeiro 
semestre deste ano. 

A relação entre o Zika vírus e a má-formação genética 
ganhou força porque o micro-organismo foi identificado 
em duas gestantes da Paraíba que apresentaram 
sintomas da infecção durante a gravidez e carregam 
bebês com microcefalia confirmada. Exames 
laboratoriais encontraram o vírus no líquido amniótico, 
que envolve o bebê na gestação. 

Primeiro estado a identificar o aumento nos casos de 
microcefalia, Pernambuco tem o maior número de 
ocorrências até agora – 268 bebês diagnosticados 
em 2015. Também foram registrados 44 casos em 
Sergipe, 39 no Rio Grande do Norte, 21 na Paraíba, 
10 no Piauí, 9 no Ceará e 8 na Bahia.

intervalo de seis meses. Além disso, as pesquisas 
apontaram que ela é mais eficiente em pessoas com 
9 anos de idade ou mais. 

O Instituto Butantan, em São Paulo, também tem 
avançado no desenvolvimento da vacina contra a 
dengue. Em agosto desse ano, a CTNBio aprovou o 
início da última fase de testes com a vacina nacional, 
que prevê a imunização de 17 mil voluntários, entre 
2 e 59 anos, em diferentes locais do país no período 
de um ano. 

As duas vacinas visam a modificação genética do 
vírus da dengue para que ele provoque a produção 
de anticorpos no indivíduo. Dados do Ministério da 
Saúde apontam que, de janeiro a outubro de 2015, 
foram registrados 1.485.397 casos prováveis de 
dengue no país. 

Zika: a doença ‘prima’ da dengue
Shutterstock
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Corpo em forma, 
saúde em dia
Com a chegada do verão, inicia-se a temporada de cuidados com a saúde e o corpo. 
As altas temperaturas deixam todos naturalmente mais dispostos, por isso essa é a 
época ideal para praticar exercícios ao ar livre e investir em uma alimentação mais 
leve e saudável. O resultado será um corpo desintoxicado e em boa forma. 

Ao contrário do que muitos pensam, alimentar-se bem é fácil. Basta 
ter um pouco de comprometimento e força de vontade. Seguindo 
essas dicas, você conseguirá manter o corpo sempre saudável.

• Invista em uma alimentação balanceada 
composta por frutas, legumes e verduras. 
No almoço e no jantar, opte por grelhados, 
assados ou cozidos.

 Como acompanhamento, prefira saladas.
 Para sobremesa, que tal uma salada de frutas 

no lugar do doce? São refeições mais leves e 
saudáveis. 

• Também inclua na dieta alimentos ricos em fibras, como milho, 
aveia, feijão e outras leguminosas (ervilha, lentilha, grão de bico etc.).

• Evite produtos como maionese, queijos cremosos e molhos 
industrializados, que são altamente calóricos. Faça molhos 
caseiros utilizando limão, balsâmico, azeite de oliva e ervas, 
como hortelã, manjericão e alecrim. 

• Evite alimentos ricos em gorduras saturadas
 e colesterol.

• Troque o sorvete cremoso por 
um picolé de frutas.

• Estabeleça uma rotina na alimentação, com 
horários regulares. Não pule refeições e opte 
sempre por porções menores a cada três horas. 

• No verão, nosso organismo perde mais líquido e a 
necessidade de repor água, vitaminas e sais minerais fica 
maior. Para hidratar o corpo de maneira adequada e manter um 
bom funcionamento intestinal, beba cerca de dois litros de água

 por dia. Além disso, consuma mais sucos e chás. 

• Na praia, evite comprar alimentos vendidos por ambulantes. 
Geralmente, esses produtos não são conservados em condições 
adequadas, possibilitando uma contaminação por bactéria. 
Prefira sempre levar uma fruta ou sanduíche feito em casa. 
Caso queira consumir na praia, opte pelos biscoitos de 
polvilho e água de coco.

QUALIDADE 
DE VIDA
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AGENDA CULTURAL
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Janeiro está repleto de dicas culturais
A Revista da AMBEP reuniu algumas sugestões de livros, filmes, peças e shows para o 

mês de janeiro. Confira as dicas e divirta-se!

SHOW

Adriana Calcanhotto
Vivo Rio - 9 de janeiro

Em janeiro, Adriana Calcanhotto estará no palco do Vivo Rio para cantar novos 
e antigos sucessos da sua carreira. O repertório inclui as músicas “Devolva-
me”, “Vambora”, “Esquadros” e “Me dê motivo”, entre outras. Os ingressos 
variam de R$50 a R$ 180. Mais informações: www.vivorio.com.br

LIVRO

O homem ao lado

O livro reúne crônicas escritas por Sérgio Porto há quase 
50 anos. O conjunto de textos mostra as diferentes e 
criativas maneiras do carioca relatar o cotidiano do Rio 
de Janeiro dos anos 1950 e 1960. As histórias também 
mostram o olhar bem-humorado do autor sobre as 
relações sociais e problemas políticos da época.

TEATRO

Master Class
Teatro Clara Nunes (RJ) - de 8 de janeiro a 6 de março de 2016

No espetáculo, Christiane Torloni interpreta a diva da ópera Maria 
Callas durante o início dos anos 1970. Escrito por Terrence McNally, 
“Master Class” estreou na Broadway em 1995 e já passou por países 
como Portugal, Itália e Alemanha. No Brasil, a peça tem direção de José 
Possi Neto e Miguel Falabella. 
Em breve, a história de “Master Class” será contada nos cinemas com 
Meryl Streep no papel da protagonista.
Mais informações: (21) 2274-9696

CINEMA

Até que a sorte nos separe 3
Estreia: 31 de dezembro

Na comédia, estrelada por Leandro Hassum, o personagem Tino aparece bem mais 
magro e disposto a não se envolver em confusões. Entretanto, ele não consegue cumprir 
a promessa de não fazer trapalhadas e até entra para a política. O filme faz piadas 
sobre a presidente Dilma Rousseff e sobre o economista Nestor Cerveró. O elenco 
tem nomes como Camila Morgado, Emanuelle Araújo, Daniel Filho, André Marques, 
Luciano Huck e Silvia Pfeifer.
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PASSATEMPO

Criptograma
O final do ano se aproxima e, com ele, começam os planos para as férias de verão e o carnaval. Com base 
na matéria da seção Roteiro de viagem, resolva o criptograma abaixo e fique por dentro das dicas que 
ajudarão você a montar seu roteiro de viagens com tranquilidade.

1. Mês do carnaval em 2015. 

2. Um dos lugares mais procurados durante o verão e 
o carnaval. 

3. Principal recomendação para quem quer 
economizar nas viagens. 

4. Geralmente, é um dos serviços oferecidos pelos hotéis. 

5. Um dos itens que deve ser comprado com antecedência. 

6. Autorização essencial para quem viaja com menores
de idade sem a companhia dos responsáveis legais
ou parentes de primeiro grau. 

7. Uma das verificações a serem feitas por quem viaja de carro. 

8. Item fundamental em uma mala de verão. 

Futebol/ Solução
Na edição passada, apresentamos um Raciocínio Lógico sobre futebol. 

Confira a solução e veja se você acertou. 
Para facilitar, criamos duas colunas: empates e empates excluído o com a França

Seleção Vitórias
Pontos 
obtidos

Empates
Empates 

(exceto o
com a França)

Alemanha 3 10 1 1

Bolívia 2 8 2 1

Camarões 2 7 1 0

Dinamarca 1 6 3 2

Espanha 1 4 1 0

França 0 4 4

Verificamos com quem a França empatou:
Bolívia, Camarões, Dinamarca e Espanha.

Contra a Alemanha, a França perdeu o jogo.

Camarões e Espanha só tiveram 1 empate que foi com a França.
Daí a Alemanha só poderia ter empatado com Bolívia ou Dinamarca.
Mas, com a Bolívia não foi, uma vez que sobraria a Dinamarca com

2 empates (contra quem? ninguém). Então, só poderia ter empatado com 
a Dinamarca. Por fim, a Dinamarca empatou com a Bolívia, também.

Então a Alemanha empatou com a Dinamarca.

Raciocínio 
aritmético

 
Ouro em
conjunto

Pedro e Lorena têm juntos,
900 gramas de ouro. 

Se Lorena tem 5/10 do que tem Pedro, 
quantos gramas cada um possui?

Resposta: 600 e 300 gramas

1. Fevereiro; 2. Rio de Janeiro; 3. Pesquisar; 4. Café da manhã; 5. Passagem aérea; 6. Judicial; 7. Documentos; 8. Roupas Leves
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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 2.732.713,29

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 PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2015

(EM R$)

PASSIVO JUNHO/2015

CIRCULANTE 386.288,13

Obrigações         228.333,22

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

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 1.566,00

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

Números do balanço da AMBEP
Na edição passada, na matéria de Prestação de Contas, nas páginas 12 e 13, algumas informações das tabelas saíram 
erradas. Para que você possa ter acesso aos números corretos, publicamos novamente os balanços patrimoniais e as 
demonstrações de receitas e despesas da AMBEP até 30 de junho de 2015, com os números corretos.

Na matéria sobre o Programa Pós-Vida,
na página 6, da Revista da AMBEP 21, um dos 
números de telefone da Central de Atendimento

da SulAmérica Seguros estava errado.
O correto é 4004-7272. 

Telefone do Pós-Vida



Rua Álvaro Alvim, 21, 7º e 8º andares
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


