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Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros

Os desafios de 2016
Nova diretoria toma posse e quer aprimorar qualidade de serviços

AMBEP



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

Momento desafiador para nova diretoria 
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O principal objetivo da AMBEP é zelar pelos interes-
ses dos mantenedores-beneficiários da Petros e parti-
cipar ativamente de todos os assuntos que englobam 
o fundo de pensão e os ambepianos. A matéria de 
capa desta edição destaca a posse da nova Diretoria 
da Associação, que foi oficializada no dia 7 de 
janeiro, em cerimônia realizada no Rio de Janeiro. 
Na ocasião, o novo presidente, Omar Cardoso Valle, 
ressaltou os desafios de comandar a instituição em 
um momento crítico da economia no Brasil. 

Outro assunto desta edição é a visita feita pela direto-
ria executiva da Petros às instalações da AMBEP para 

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.

10

conhecer melhor a Associação e discutir medidas es-
tratégicas de relacionamento.

Na seção Gente Nossa, a história de vida do escri-
tor, poeta e petroleiro aposentado Fernando Martins 
Braga, que trabalhou durante muitos anos na 
Refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão (SP), 
e hoje participa ativamente de grupos de literatura 
e poesia.

Boa leitura a todos.

A Diretoria



4

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

Octogenários na ativa
Ter uma vida longa e saudável é desejo de todos. Para isso, além de cuidar do corpo,
é preciso manter a mente ativa. Os associados da AMBEP Salvador, Antônio Gilson Rocha 
e Fernando de Souza Pedroza, são belos exemplos disso.

Dedicação à AMBEP
Aos 86 anos, Antônio se manteve ativo 

mesmo após a aposentadoria, em 
1985. “Fui um dos fundadores e 

o quarto associado da AMBEP 
Salvador. Me engajei tanto 

que fui membro titular do 
Conselho Deliberativo 
por duas vezes e vice 
outras duas”, conta.

Antônio pretende ser indicado, 
segundo o rito estatutário da 

Associação, ao cargo de Representante 
da AMBEP Salvador e, caso seja aprovado, 

já tem planos para a instituição. “Nossa 
primeira meta é atrair novos sócios. O segundo 

objetivo é convencer associados a assumirem 
cargos de direção. A ideia é profissionalizar a função 

de administrador responsável, tornando-o funcionário 
efetivo da AMBEP”, explica.

Moderação é receita
para longevidade

Nascido no Sergipe, ele foi para Salvador fazer 
faculdade de Engenharia Civil. Paralelamente, 

estudou Engenharia de Petróleo em um curso 
da Universidade da Bahia, em parceria 

com a Petrobras. Na empresa, Antônio 
atuou por 32 anos, se aposentando 

como superintendente adjunto 
da Região de Produção da 

Bahia. Foi também na 
capital que ele se casou 
e teve dois filhos. 

Nas horas vagas, Antônio 
gosta de se dedicar à família e às 

atividades rurais. “Sempre vou para 
a fazenda do meu filho. Aproveito para 

curtir meus dois netos”, comenta. Viajar 
é outro hobby do aposentado, que costuma 

marcar presença nas excursões promovidas 

pela AMBEP. “Quando tenho disponibilidade, gosto de 
viajar para o exterior”. A receita para tanta vitalidade? 
Moderação. “Faço de tudo, como de tudo, mas sempre 
com moderação”, destaca. 

Pioneiro no serviço
médico da AMBEP
Também fundador da AMBEP Salvador, Fernando de 
Souza Pedroza é outro exemplo de vitalidade. Formado 
em Medicina, ele ingressou na Petrobras em 1956, 
onde atuou até 1983, quando se aposentou. “Logo 
que entrei, passei cinco anos em campo prestando 
assistência médica. Quando voltei, me instalei no 
ambulatório de Jiquitaia, na Região de Produção da 
Bahia”, informa. 

Sua história com a AMBEP Salvador começou 
quando um amigo o convidou para integrar o quadro 
da Representação. “No início, não havia muitos 
participantes. Mas com nossa dedicação, novos 
associados chegaram à Representação”, recorda. 
E acrescenta: “Uma das iniciativas que ajudou 
a aumentar o número de sócios foi a criação do 
serviço médico da AMBEP Salvador, que oferecia aos 
associados o exame periódico de saúde”.

Amor à profissão e à vida
Mesmo aposentado, Fernando continua exercendo sua 
profissão, mas apenas em seu consultório particular. 
“Com 84 anos de idade e 60 de profissão, hoje penso 
em aproveitar um pouco mais a vida”, confessa. 
Ele conta o segredo de sua longevidade: “O mais 
importante de tudo é gostar do que se faz e viver aquilo 
com satisfação. É o que sempre fiz”. 

Viajar é outra atividade que ajudou Fernando a se 
manter disposto e ativo. “Já fui para a Europa, para os 
Estados Unidos e para o Canadá. Hoje, prefiro ficar pela 
Bahia e aproveitar a companhia de minha esposa, de 
meus três filhos e oito netos. Costumamos ir para a casa 
de veraneio da família, que fica na Ilha de Itaparica. 
Temos um relacionamento maravilhoso”, ressalta.

Antônio Gilson Rocha

FIQUE POR DENTRO

Fernando de Souza Pedroza
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GENTE NOSSA

Suas poesias tratam de paixões amorosas e situações 
do cotidiano. Essas histórias e experiências estão em seu 
primeiro livro ‘Poemas de minha terra’, lançado em 2003.

Desde 2005, Fernando é participante assíduo do Grupo 
Café com Letras, criado naquele ano pela ambepiana 
Marilena Royas Marques. Mensalmente, os escritores 
se reúnem para compartilhar seus trabalhos e debater 
os textos de grandes escritores. “Lá, aprendemos 
prosa e poesia e sempre escrevemos sobre as obras 
que estudamos, discutimos sobre o estilo e a forma de 
expressão dos autores.”

O aposentado também participa de outros dois grupos: 
Sociedade dos Poetas Vivos e Grêmio Caminho das 
Águas. Esse último é um fórum para discutir a poesia 
japonesa Haicai, considerada mais sintética e 
objetiva do que a poesia ocidental.

Este ano, o escritor pretende lançar mais 
um livro, o quinto de sua carreira. “A 
literatura para mim é um grande 
passatempo, mas também um 
grande vício. Leio e escrevo 
bastante, pois gosto de 
colocar no papel tudo o 
que vivenciei.” 

Escritor e poeta, Fernando Martins Braga nasceu em 
Guimarães, Portugal, em 1937, mas logo se mudou 
com sua família para Braga, onde começou a trabalhar 
desde cedo. Na segunda-feira seguinte à formatura do 
primário, e ainda com dez anos de idade, ele já batia 
ponto em um armarinho. Fernando fazia entregas, 
auxiliava os vendedores e limpava vitrines.

Quando adolescente, trabalhou em uma oficina 
mecânica e foi ajudante em uma fundição. Apesar de 
sua baixa estatura na época, era um rapaz forte que 
não se intimidava com o trabalho. “Foram experiências 
muito boas que contribuíram para minha formação”, 
lembra o aposentado.

Trajetória brasileira
Seu primeiro contato com o Brasil foi por meio de 
um padre missionário, que lhe contava histórias 
fascinantes das antigas colônias portuguesas. Em 
1953, ano em que a Petrobras foi fundada, Fernando 
veio morar em Santos. Ele chegou ao país de navio 
e, antes de ingressar na petroleira, foi almoxarife 
na Olivetti Industrial. Na Petrobras, o associado da 
AMBEP trabalhou na Refinaria Presidente Bernardes, 
em Cubatão(SP).

“Entrei em abril de 1962, como auxiliar de escritório. 
No ano seguinte, passei no concurso para operador de 
utilidades e fiquei lá até 1983. Foram 21 anos de muito 
aprendizado. Escolhi a empresa por 
sua estabilidade e por estar em uma 
fase de grande crescimento. Eu 
pretendia me casar e formar minha 
família”, conta Fernando que, 
após se aposentar, trabalhou como 
consultor de empresas.

Poesia para extravasar
os sentimentos
Fernando sempre gostou muito de 
escrever, mas só adotou o hobby 
quando chegou ao Brasil: “Em 
Portugal, trabalhava tanto que não 
tinha tempo para isso. Escrever é uma 
forma de expor minhas emoções”. 

Fernando Martins Braga

Histórias de um português 
petroleiro e poeta

AMBEP

“Vinte cinco anos decorridos
E muitos pleitos vencidos
Em nossa associação
Se vê Ordem e o Progresso
Já que aqui reina a razão
E nisso está o sucesso
Meta de seus fundadores
Quando a idealizaram
Foram uns desbravadores
Com esse feito consagraram”

Trecho da poesia que escreveu quando
a AMBEP comemorou 25 anos.
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BLOCO DE NOTAS

AMBEP recebe 
visita da diretoria 
executiva da Petros
Em dezembro, a AMBEP recebeu a visita do presidente 
da Petros, Henrique Jäger, e do diretor de Seguridade 
da Fundação, Fernando Paes de Carvalho. Durante a 
reunião, os dois economistas obtiveram informações e 
esclarecimentos sobre os atuais problemas enfrentados 
pela Associação.  

Henrique Jäger enumerou algumas medidas que 
serão adotadas para solucionar as dificuldades e 
melhorar os rumos do fundo de pensão. Na reunião, o 
presidente também comentou sobre a crise financeira 

AMBEP TurSeguros suspende 
atividades de turismo

A AMBEP TurSeguros encerrou suas atividades no segmento de 
turismo no dia 31 de dezembro de 2015. A decisão foi tomada 
pelo Conselho Deliberativo da AMBEP, em outubro do ano 
passado, após diversos prejuízos por mais de dois anos.

Apesar desse novo cenário, as atividades relacionadas aos 
seguros continuam funcionando normalmente para os membros 
da Associação.

Criada em fevereiro de 1988, a AMBEP TurSeguros atuou, durante 
27 anos, no atendimento aos associados, fossem funcionários da 
ativa, aposentados ou dependentes, oferecendo roteiros turísticos 
diferenciados no Brasil e para vários países. 

Como corretora, a empresa conta com cerca de 13 mil veículos 
segurados e aplica seus resultados em obras e programas voltados 
para o público ambepiano.

e apresentou sua visão sobre os investimentos de risco 
ao patrimônio Petros. 

Os dois dirigentes deixaram claro o interesse em 
manter relações sólidas com a AMBEP, priorizando o 
diálogo e o intercâmbio entre as duas entidades.

Henrique Jäger e Fernando Paes de Carvalho estão à 
frente da Diretoria Executiva da Petros desde março 
do ano passado, quando foram nomeados pelo 
Conselho Deliberativo. 
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SEM DÚVIDAS

Ipam: saiba como usar o 
cadastro de médicos da AMBEP

de segunda a sábado, das 7h40 às 20h20, ou através 
de sua Representação. “O atendimento é feito em 
nível nacional. Basta ligar e receber a indicação do 
especialista desejado. Para ser atendido, o associado 
deve apresentar sua carteirinha da Ipam e a identidade, 
e verificar o valor a ser pago, de acordo com a tabela 
praticada pela Petrobras”, completa.

O benefício pode ser utilizado 
durante o ano inteiro, sem 
necessidade de qualquer tipo 
de autorização. Aproveite  

S
hu

tt
er
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oc

k

Quando se filia à AMBEP, o associado e seus 
beneficiários passam a ter direito à Ipam – a Indicação 
de Profissionais para a Área Médica, um serviço 
bastante útil por disponibilizar o contato de diversos 
profissionais para consultas, exames e serviços de 
odontologia em condições especiais. 

Mas é preciso ficar atento porque, ao contrário de um 
plano de saúde – em que se paga uma mensalidade para 
utilizar os serviços médicos –, a Ipam, como o próprio 
nome diz, faz apenas a indicação de profissionais. 
A grande vantagem para os associados é que, por 
conta da inclusão no cadastro firmado com a AMBEP, 
os profissionais utilizam a mesma tabela praticada pela 
Petrobras, sendo que, antes mesmo da consulta, o 
usuário da Ipam fica sabendo o valor que irá pagar e 
verifica se está de acordo.

Carlos da Conceição de Almeida, assistente da Diretoria 
Social e de Benefício da AMBEP, alerta que os custos 
são de total responsabilidade do associado. “Nosso 
serviço é indicar aos ambepianos e dependentes, que 
nos procuram pelo  0800 9420077, os profissionais 
médicos mais próximos de onde eles estão para que 
possam se consultar ou realizar exames com preços mais 
em conta do que os praticados no mercado”, explica.

Em média, 560 pessoas entram em contato com a 
Central de Atendimento da Ipam. “O serviço que 
oferecemos é muito útil, principalmente para quem não 
dispõe dos benefícios da Assistência Multidisciplinar de 
Saúde (AMS), oferecida pela Petrobras. Com a Ipam, 
é possível fazer consultas médicas e tratamentos 
dentários pelo mesmo valor da tabela praticada 
pela Petrobras”, acrescenta Carlos.

Atendimento nacional
Ana Lucia Mendes, assistente social 
da AMBEP, lembra que o contato dos 
associados e dos beneficiários com a 
Ipam se dá por meio do telefone  0800, 
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AMBEP comemora 25 anos
de serviço aos associados

de Duque de Caxias
No mês de abril, a Representação da 

AMBEP de Duque de Caxias, no Rio 
de Janeiro, completa 25 anos. 

A unidade fica próximo ao 
Museu Ciência e Vida e a 

18km da Reduc - Refinaria 
de Duque de Caxias responsável 

pelo maior processamento de gás 
natural do Brasil.

A AMBEP caxiense foi fundada em 4 de 
abril de 1991 e dá suporte para cerca de 

650 ambepianos, entre ativos, aposentados 
e pensionistas. “Temos muitos petroleiros que 

moram na cidade e na região e estamos sempre 
prestando assessoria para eles”, explica Alcino 
Santos da Silva, representante local da Associação, 
que trabalhou na BR Distribuidora em um escritório 
próximo à Reduc.

Para celebrar os 25 anos da Representação, será 
realizado, em abril, um baile com orquestra para 

os ambepianos e seus familiares. “São 25 
anos e não podemos deixar de comemorar. 

Vamos fazer uma festa e dar pequenas 
lembranças para os associados que 

estiverem presentes”, conta Alcino.

Assim como as outras Representações, a unidade 
oferece uma série de serviços e benefícios aos 
associados. O Programa Pós-Vida foi pensado para 
pessoas com até 65 anos e oferece orientação às 
famílias em caso de morte.

“Também realizamos muitos eventos, bailes de 
confraternização e passeios eventuais ao Cedis, 
localizado em Vargem Grande. Recentemente, fizemos 
um tour pelos principais pontos turísticos do Rio de 
Janeiro, como o Cristo Redentor, a Baía de Guanabara e o 
Pão de Açúcar”, revela o representante de Caxias. 

MAPA DA AMBEP

Entretenimento e educação

O município de Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense, oferece diferentes opções de lazer 
para toda a família. No Teatro Sesi Caxias e 
no Teatro Municipal Raul Cortez, os moradores 
podem assistir a vários espetáculos.

Para quem quer sempre aprender algo novo, o 
Museu Ciência e Vida é uma boa opção. O espaço 
realiza oficinas educativas e exposições sobre 
física, ciência e natureza. Não deixe de visitar 
também o planetário do local e sua cúpula de oito 
metros de diâmetro, com projetor que permite 

visualizar o céu em diferentes estações do ano.

Por fim, no Sesc Duque de Caxias, são 
oferecidas oficinas, jogos educativos 

e cooperativos, além de atividades 
recreativas e aulas esportivas.
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Projur: assistência
jurídica para os 
ambepianos
Você já precisou de um advogado e não soube a quem 
recorrer? Então saiba que a AMBEP pode te ajudar 
por meio do Programa de Assistência Jurídica (Projur). 
O Projur tem como objetivo colocar à disposição dos 
associados e seus dependentes, em praticamente 
todas as Representações da AMBEP, advogados 
especializados em diversas áreas do Direito.

“Quando um associado nos procura em 
busca de auxílio jurídico, indicamos 
um dos profissionais que estão 
cadastrados em nosso programa. 
O primeiro atendimento é 
gratuito, mas é preciso 
que fique claro que as 
custas dos serviços 
do advogado 
são de inteira 
responsabilidade 
do associado ou seu 
beneficiário. Fica valendo 
o que ficar acordado entre 
as partes”, explica Carlos da 
Conceição de Almeida, assistente 
da Diretoria Social e de Benefício da 
AMBEP.

Atualmente, o Projur conta com cerca de 
40 profissionais disponíveis em diversas 
Representações da Associação. 
É importante lembrar que os 
advogados são selecionados 
criteriosamente pela Diretoria 
da AMBEP. Para fazer parte 
do Projur, o advogado deve ter 
experiência, carteira da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e estar 
vinculado a um escritório ou ter escritório 
próprio.
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Nova diretoria toma 
posse em ano desafiador

Luiz Carlos Xerxenesky, representante da AMBEP Porto 
Alegre e conselheiro Deliberativo da Petros, também 
concorda com o momento de aproximação entre as 
duas entidades. “É algo que poderá trazer benefício 
para as duas partes”, disse.

Troca de cadeiras
A posse na AMBEP representou uma troca de cadeiras 
entre o presidente e o vice. Omar, vice-presidente na 
gestão anterior, assumiu a presidência no lugar de 
Julio Guedes, que assumiu agora a vice-presidência.

Julio presidiu a AMBEP por seis anos e viu saltar o 
número de ambepianos de 28 mil para 32 mil. “Foi 
um período de grande expansão. Abrimos cinco novas 
Representações Regionais e o patrimônio da Associação 
quase dobrou. Espero que possamos continuar a crescer, 
sem intransigir os princípios de seguridade social que 
deram origem à Petros.”

Já o conselheiro Deliberativo pelo Rio Grande do Norte, 
Manoel Pereira Campos, que presidiu a cerimônia de posse e 
é responsável pelo CD nas regiões Norte-Nordeste, destacou 
a importância do Conselho para o bom funcionamento 
e a governança da Associação. “Na minha visão, é 
importante que o Conselho interaja com a Diretoria, mas 
sem atrapalhar a administração”, apontou.

A Diretoria recém-empossada traz ainda uma novidade: 
depois de  três anos como colaborador no Programa 
de Assistência Jurídica (Projur), David Garcia de 
Sousa assume a Diretoria Financeira da Associação. 

MATÉRIA DE CAPA

O dia 7 de janeiro marcou a posse da nova Diretoria da 
AMBEP. Em cerimônia realizada no Rio de Janeiro, os 
novos dirigentes assumiram o desafio de comandar a 
Associação em um momento difícil da economia do país, 
mas sem perder a confiança no futuro. “Vamos continuar o 
processo de melhoria no atendimento e buscar inovações 
que favoreçam o associado”, afirmou o novo presidente, 
Omar Cardoso Valle, que comandará a instituição até 
2018. Segundo ele, esse processo é essencial para que a 
AMBEP enfrente o complexo cenário de 2016.

“Devemos melhorar sempre a qualidade de nossos 
serviços. Nosso objetivo é tornar a instituição 
cada vez mais valiosa e indispensável para nossos 
associados”, disse Omar.

O diretor Administrativo, Pedro da Cunha Carvalho, 
por sua vez, revelou que um Plano de Marketing está 
sendo elaborado, não apenas para atrair novos sócios, 
mas também para reconquistar antigos associados 
que deixaram a AMBEP. “Ainda não podemos entrar 
em detalhes, mas vamos trabalhar fortemente pela 
ampliação do quadro de sócios”, ressaltou.

Relacionamento
O presidente da Petros, Henrique Jäger, presente à 
posse da nova Diretoria, destaca a necessidade de 
aproximação. Segundo ele, trata-se de um movimento 
natural e positivo para os dois lados. “Queremos ter uma 
relação de transparência e eficiência no atendimento 
aos participantes ativos e assistidos, e a AMBEP é uma 
referência entre nosso público”, afirmou Jäger.

Integrantes da nova Diretoria da AMBEP

Jonathan Fonseca
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“Conheço a equipe pela convivência diária na AMBEP 
e acredito que todos vão continuar desempenhando 
bem suas tarefas. De minha parte, quero contribuir 
da melhor maneira possível para que tudo continue a 
funcionar a contento.”

A Petros e a crise
O déficit da Petros e o impacto da crise econômica 
sobre os investimentos do fundo de pensão também 
preocupam os dirigentes da AMBEP. “É até difícil 
mensurar a gravidade da situação que atinge não só a 
Petros e a Petrobras, mas todo o país”, afirmou Julio.

Para Luiz Carlos Xerxenesky, os anos de 2016 e 
2017 serão difíceis para a economia brasileira e, 
por tabela, para a Petros. Para ele, é o momento de 
reorganizar o fundo de pensão. “A crise atinge todo o 
setor de previdência complementar. Houve tomada de 
decisões erradas em quase todos os fundos de pensão 
e muitos enfrentam problemas estruturais”, avaliou. 
O momento, no entanto, não é para desânimo.“Temos 
que seguir defendendo nossa categoria.”

Já Pedro Carvalho considera a situação de déficit em 
que se encontra a Petros muito grave. Segundo ele, o 
equacionamento desse valor vai gerar ampla discussão. 
“Muita gente não está disposta a pagar pela má 
aplicação dos recursos”, afirmou. No entanto, ressaltou 

que a responsabilidade por essa situação não é da atual 
diretoria da Petros, mas das administrações anteriores.

Desafio sem desespero
Jäger admitiu que o momento é desafiador, mas 
destacou que não é de desespero. Ele se mantém 
otimista quanto à capacidade da Petros e da Petrobras 
superarem a crise. “Vamos sair mais fortes. Em um 
ou dois anos, as medidas que estamos tomando hoje 
darão resultado. E a Petros conta com a AMBEP para 
aumentar sua eficiência, ouvindo críticas, sugestões e 
revendo demandas dos associados”, concluiu. 
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Presidente Omar Cardoso Valle Vice-presidente Julio Guedes

Henrique Jäger, presidente da Petros

Cerimônia marca a posse da nova Diretoria da AMBEP
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SEM DÚVIDA

Benefício Farmácia: início dos serviços 
da nova operadora é adiado  

A documentação e os formulários para a solicitação 
de reembolso e do serviço delivery estão disponíveis 
no site ams.petrobras.com.br. A Petrobras garante aos 
beneficiários da AMS que está se empenhando para 
solucionar os problemas do 
programa Benefício Farmácia e 
conta com a compreensão de 
todos durante este período 
de transição. 

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
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A data para o início da concessão do novo Benefício 
Farmácia, operado pela empresa Funcional Card, 
precisou ser adiada. A previsão para o começo da 
prestação do serviço era 4 de janeiro, mas, a Petrobras 
não concordou com as condições apresentadas pela 
companhia após a assinatura do contrato. Até o 
fechamento desta edição, a Petrobras não havia 
decidido quando a operadora iria iniciar os serviços.

Enquanto o impasse não é solucionado, os beneficiários 
continuarão sendo atendidos por meio do reembolso 
ou no formato delivery.  No caso do reembolso, pode-
se comprar os medicamentos em qualquer farmácia e 
solicitar a restituição posteriormente à nova operadora. 
Para isso, as receitas médicas e notas fiscais devem 
ser devidamente guardadas.

No serviço de delivery, as solicitações  para 
medicamentos oncológicos ou com valor unitário 
acima de  R$ 300 podem ser enviadas 
para o e-mail deliverybf@petrobras.com.br. 
Como essa requisição não é renovada 
automaticamente, a pessoa deve 
solicitá-la mensalmente ou enquanto 
houver necessidade de uso. 

Shutterstock
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QUALIDADE
DE VIDA

AVC atinge população jovem: 
evite os fatores de risco!
Muitas pessoas acreditam que o AVC (Acidente 
Vascular Cerebral) é uma doença típica da terceira 
idade, mas, segundo especialistas, o problema é cada 
vez mais comum em indivíduos com menos de 40 
anos. Dados do Ministério da Saúde apontam o AVC 
como a terceira maior causa de morte no mundo, atrás 
apenas do câncer e do infarto. 

Conhecido popularmente como derrame, o AVC ocorre 
pelo entupimento das artérias responsáveis pela 
circulação de sangue no cérebro ou pelo rompimento de 
uma das artérias dessa região.  Nos jovens, as principais 
causas para a doença incluem estresse, sedentarismo, 
hipertensão arterial, uso de drogas e álcool, alimentação 
rica em gordura, obesidade e tabagismo.  

Faça o teste SAMU: 

Sorriso - Peça para a pessoa dar um sorriso e observe se 
ela está com a boca torta ou desfalecendo.

Abraço - Veja se a pessoa tem forças para levantar os 
dois braços.

Música - Peça para a pessoa cantar ou falar uma frase 
simples. É possível entender ou a fala está arrastada?

Urgente - A pessoa apresentou um ou mais
sintomas? Ligue para o número 192 (SAMU).

De acordo com a ONG Rede Brasil AVC, 
17 milhões de pessoas são vítimas da doença a 
cada ano no mundo, resultando em 6 milhões de 
óbitos. Quanto maior o número de fatores de risco 
acumulados, mais elevada é a probabilidade de ter 
o AVC. Por isso, adotar hábitos saudáveis é a melhor 
maneira para reduzir as chances de um derrame. 
Além de conhecer seus próprios fatores de risco, as 
pessoas devem praticar exercícios regularmente, ter 
uma dieta equilibrada, reduzir o consumo de sal e 
fazer consultas periódicas ao médico.

Sinais e sintomas 

O tempo é primordial para garantir o sucesso no 
tratamento do AVC e evitar a morte ou sequelas graves. 
Caso perceba qualquer um dos sintomas abaixo, busque 
imediatamente um serviço de emergência da sua cidade. 

• Fraqueza, formigamento ou dormência no rosto, braço 
ou perna, especialmente em apenas um lado do corpo.

• Alteração na fala e na visão. 

• Tontura, falta de coordenação ou alteração no andar.

• Dor de cabeça súbita, forte e sem causa aparente.
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saiba como acionar a assistência

S
hu

tt
er

st
oc

k



14

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

Viagens rápidas para curtir a Páscoa 
em todos os cantos do Brasil

ROTEIRO
DE VIAGEM

Em 2016, o feriado da Páscoa será celebrado no dia 
27 de março e proporcionará alguns dias de folga para 
quem gosta de viajar em fins de semana prolongados. 
A Semana Santa reserva opções para todos os gostos: 
desde destinos religiosos e históricos a lugares  repletos 
de belezas naturais. 

Por se tratar de um feriado nacional bastante concorrido, 
o mais recomendado é planejar tudo o quanto antes. 
Selecionamos algumas sugestões de locais nas cinco 
regiões do país para você ter uma Páscoa repleta de 
lazer e boas experiências.
 

Região Sul: Curitiba/Morretes
Já imaginou voltar no tempo em um delicioso passeio 
de trem pela Mata Atlântica? A locomotiva sai de 
Curitiba diariamente em direção à bucólica cidade 
de Morretes, no Paraná. Em três horas de viagem, 
o turista passa pela Represa Caiguava, Túnel Roça 
Nova, Represa do Rio Ipiranga, Santuário do Cadeado, 
Viaduto do Carvalho e pela Ponte São João, de onde 
é possível ver  toda a região de Paranaguá e Morretes. 
Considerada a mais bela do país, a ferrovia foi 
inaugurada em 1885 e possui paisagens de tirar o 
fôlego. Para mais informações sobre tarifas, horários 
e pacotes, entre em contato com a operadora Serra 
Verde Express pelo telefone (41) 3888-3488 ou 
acesse o site serraverdeexpress.com.br.

Região Nordeste:
‘Paixão de Cristo de Nova Jerusalém’
A peça Paixão de Cristo é encenada desde 1968 no 
município do Brejo da Madre de Deus, no Agreste 
de Pernambuco, e já atraiu mais de 3,5 milhões 
de turistas. Localizado a 200km de Recife, o local 
possui uma estrutura composta por posto médico, 
lanchonetes, estacionamento, sanitários e berçário. 

Em 2016, o espetáculo contará com nomes de peso 
no elenco: Bianca Rinaldi (Maria), Antonio Calloni 
(Herodes), Fiuk (Apóstolo João), Odilon Wagner 
(Pilatos), Caroline Correa (Madalena), além do ator 
Igor Rickli no papel de Jesus.

O ingresso varia de R$ 50 a R$ 140 e pode ser adquirido 
antecipadamente no site www.novajerusalem2016.
com.br. O site também disponibiliza informações sobre 
agência de viagens credenciadas. 
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Região Sudeste: Pedra Azul
Que tal fugir da agitação dos centros urbanos e 
conhecer a cidade de Pedra Azul, localizada a 100km 
de Vitória, no Espírito Santo? Repleta de montanhas e 
com clima agradável, a região oferece uma diversidade 
de passeios, trilhas e piscinas naturais. Além disso, 
é possível apreciar alguns aspectos tradicionais da 
colonização italiana e restaurantes com uma variedade 
de opções de cardápio.

A Pedra Azul, principal cartão-postal da localidade, 
tem 1.822 metros de altitude e adquire uma cor 
esverdeada ou azul de acordo com a luz do sol. 

Região Norte: Belém
A cidade de Belém, no Pará, é um dos destinos mais 
procurados da Região Norte. A capital possui construções 
históricas, riqueza cultural e uma gastronomia regional 
repleta de cores e sabores. Os pontos turísticos mais 
famosos são o Planetário Sebastião Sodré da Gama, 
a Catedral de Belém, a Praça da República, o Museu 
do Porto e o Theatro da Paz, considerado um dos mais 
luxuosos teatros do país.

Região Centro-Oeste:
Caldas Novas e Rio Quente
As cidades de Caldas Novas e Rio Quente, em 
Goiás, concentram a maior estância hidrotermal 
do mundo, repleta de águas quentes com 
propriedades terapêuticas e medicinais. Os parques 
aquáticos da região divertem famílias com crianças, 
jovens em busca de brincadeiras radicais e idosos 
atrás de lazer. O Parque Estadual da Serra de Caldas, 
o Lago do Corumbá e o Jardim Japonês são outros 
destinos turísticos imperdíveis. A distância entre 
os dois municípios e a capital Goiânia é de 
160km, aproximadamente. 

Pedra Azul  Rio Quente

Belém

Nova Jerusalém
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Mal dormida, preocupada com questões jurídicas da 
empresa onde é chefe de departamento, teve sono 
interrompido várias vezes durante a noite.

Há cerca de dois anos vive sozinha, o marido não 
suportou a grande diferença de nível intelectual.

Muito bonita, bem-feita de corpo, sabe usar com 
elegância seus atributos. 

Respeitada na companhia, chegou 
ao nível de chefia pela 
competência.

Certo dia, acidentalmente a ouvi dizer entre 
amigas: “Preferia ser desejada do que respeitada”.  
No meu entender, frase infeliz.

Acordou excepcionalmente com o despertador, 
geralmente desligava antes da campainha.

Fez a higiene matinal, deixou a toalha no banheiro e 
saiu nuazinha para o quarto.

Se mostrou para o espelho da parede, ajeitou 
o cabelo, levantou com estilo os braços 

e se achou bem.

A noite tinha sido muito 
fria e o edredon joga-
do sobre a cama, ain-

da desarrumada, era 
um convite irresistível 

para uma deitadinha.

Se cobriu e, por falta de 
melhor opção, abraçou-se a 
um gordo travesseiro em es-

tado de languidez sensual e praze-
rosa preguiça.

Cobertinha dos pés à cabeça, a maciez 
do edredon e o abraço carinhoso no fofo tra-

vesseiro a transportaram para um mundo ainda 
indefinido, que evoluiu para o erótico quando, no 
rádio, que ficava permanentemente ligado, ouviu do 
Chico Buarque:

“O MEU AMOR TEM UM JEITO MANSO
QUE É SÓ SEU DE ME FAZER RODEIOS,

DE ME BEIJAR OS SEIOS, ME BEIJAR O VENTRE
E ME DEIXAR EM BRASA...”

Aí aconteceu a realidade: tocou a peste do telefone. 

Jeito manso que é só o seu

CRÔNICA

Francisco Ribaçais *
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AGENDA CULTURAL
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MÚSICA 

Zé Ramalho
Vivo Rio/RJ – 5 de março

Zé Ramalho subirá ao palco do Vivo Rio, no Rio de Janeiro, para cantar grandes 
sucessos da sua trajetória musical. Com 40 anos de carreira, o artista atrai fãs de todas 
as idades e é conhecido por canções como “Chão de giz”, “Mistérios da meia-noite”, 
“Entre a serpente e a estrela”, “Avôhai”, “Táxi Lunar” e “Admirável gado novo”.  
Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 220. Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone da bilheteria: (21) 2531 1227. Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 
85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro.  Mais informações no site www.ingresso.com.

LIVRO

Jardim de Inverno

A sugestão de leitura para os próximos dias é o livro Jardim 
de Inverno, da escritora Kristin Hannah. A obra traz a história 
de duas irmãs adultas e com personalidades distintas 
que, ao tentarem desvendar o misterioso passado da mãe, 
descobrem segredos capazes de abalar os elos familiares. 

TEATRO

Depois do Amor
Um encontro com Marilyn Monroe
Teatro Vanucci/RJ – Até março de 2016

Estrelada por Danielle Winits e Carolina Ferraz, a peça foi dirigida 
por Marília Pêra e tem como destaque a atriz Marilyn Monroe. 
O espetáculo aborda com bom humor as particularidades 
do universo feminino e os dramas vividos por uma diva do 
cinema. O espetáculo vai ter turnê nacional.
Fique atento às datas. Os ingressos custam R$ 80 (inteira). 
Mais informações pelo telefone: (21) 2274-7246.
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - Loja 346 - Gávea, 
Rio de Janeiro, ou pelo site www.ingresso.com

CINEMA

A Garota Dinamarquesa
Estreia: fevereiro de 2016 

O drama ‘A Garota Dinamarquesa’ estreia em fevereiro nos cinemas 
brasileiros e é inspirado na história real do pintor dinamarquês Einar 
Mogens Wegener, pioneiro da cirurgia de mudança de sexo. O elenco 
conta com nomes como Eddie Redmayne, Alicia Vikander e Amber Heard.

Para se divertir
As opções de programas culturais para o início de 2016 reúnem shows de grandes 
nomes da música brasileira, filmes, peças e livros. A Revista AMBEP reuniu algumas 
sugestões para você curtir os momentos de folga ao lado dos amigos ou da família.
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PASSATEMPO

Palavras-cruzadas

A vida corrida de hoje e o estresse têm causado muitas doenças em pessoas jovens. Uma delas é o AVC. De acordo com 
especialistas, o problema tem sido comum em indivíduos com menos de 40 anos. Mas há formas muito simples de se 
evitar a doença, como você deve ter lido na reportagem sobre o tema, na editoria Qualidade de Vida. Com base nesse 
texto, resolva as palavras-cruzadas abaixo. Boa sorte!

Raciocínio aritmético
Um comerciante tem oferta de compra 
de 2 qualidades diferentes de vinho.

1- Se comprar 68 garrafas de vinho francês
e 40 de vinho chileno, pagará R$ 4.420,00.

2- Se comprar 32 garrafas de vinho francês
e 76 de vinho chileno, pagará R$ 4.024,00.

Qual o preço da garrafa do vinho francês
e do vinho chileno?

1. Sigla de Acidente Vascular 
Cerebral. 

2. Nome popular do AVC. 
3. O AVC ocorre devido ao 

entupimento de quê? 
4. Uma das principais causas da 

doença em jovens. 
5. Uma das práticas que ajuda a 

reduzir os riscos de um AVC. 
6. Um dos sintomas do AVC. 
7. Um dos testes que ajuda a 

identificar se uma pessoa 
pode estar ou não tendo

 um derrame. 
8. Para onde ligar se um
 ou mais sintomas de AVC
 forem identificados? 

1

3

2

4

5

7

8

6

Respostas: 1. AVC, 2. Derrame, 3. Artérias. 4. Estresse, 5. Dieta equilibrada, 6. Tontura, 7. Sorrir, 8. SAMU

Respostas: R$ 45,00 e R$ 34,00 respectivamente.

Pedro e Lorena têm juntos, 900 gramas de ouro.  
Se Lorena tem 5/10 do que tem Pedro, quantos 

gramas possui cada um?

R: 600 e 300 gramas, respectivamente

Se Lorena tem 5/10 do que tem Pedro,
então Pedro tem 10/10

No total os dois terão:  5/10 + 10/10 =   15/10

Fazendo uma regra de 3:
Se 15/10 corresponde a 900g,

5/10 corresponderá a ? =  (900 X 5/10): 15/10 

= 300g (quantidade de ouro de Lorena)

  Pedro possui: 900g – 300g = 600g

Solução
do Raciocínio da 

revista nº 22
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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


