
Desinvestimento
Especialista analisa a iniciativa da Petrobras para reequilibrar a companhia
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Revista da AMBEP.
Feita para você 

e por você.

Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros

Se você tem alguma 
sugestão de matéria, além 
de textos, crônicas, poesias 
ou qualquer outra iniciativa 
cultural que possa
ilustrar nossa publicação,
envie para nós pelo e-mail 
revista@ambep.org.br.

Sua contribuição será 
muito bem-vinda.
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EDITORIAL

Um olhar meticuloso sobre a Petrobras
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Para a AMBEP, é fundamental acompanhar os debates, 
análises e propostas que envolvam a Petrobras, empresa 
protagonista no desenvolvimento do nosso país, cujas 
atividades impactam profundamente na vida dos 
ambepianos. Por conta disso, nesta edição convidamos 
o economista Luiz Gonzaga Belluzzo, professor titular 
do Instituto de Economia da Unicamp, para avaliar o 
programa de venda de ativos da companhia, iniciativa 
adotada para minimizar a crise da empresa.

O especialista destaca a importância de se considerar 
o atual contexto mundial do mercado de óleo e gás 
para avaliar a situação da Petrobras no momento. 
Para Belluzzo, o futuro do mercado petrolífero está na 
exploração da camada de pré-sal. A informação é baseada 
em estudos já realizados pela Petrobras e que apontariam 
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a viabilidade de operação nesses campos mesmo com o 
barril do petróleo cotado a US$ 30.

O economista defende, ainda, a manutenção do regime 
de partilha, além da política de conteúdo nacional, exigida 
na exploração e produção das novas áreas. Ele lembra 
também que, mesmo sendo de capital misto, a Petrobras 
não pode esquecer seu papel fundamental na economia e 
no desenvolvimento do Brasil.

Para o professor, e para nós, fica claro que a superação 
de desafios se dará por meio de uma gestão eficiente e 
o apoio da força de trabalho da companhia.

Boa leitura.
A Diretoria

12
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BLOCO DE NOTAS

Conselheiros Deliberativos
da AMBEP são eleitos

A nova diretoria da AMBEP e os representantes dos Conselhos Deliberativo (CD) e Fiscal (CF) da Entidade 
tomaram posse no dia 7 de janeiro para cumprir  o mandato no triênio 2016-2018. Na ocasião, os conselheiros 
Deliberativos se reuniram para escolher os membros que assumiriam a coordenação dos trabalhos nos próximos 
três anos.

Para presidente do CD foi escolhido o conselheiro da AMBEP Salvador, Nival Ricardo Marinho. A vice-presidência 
do Conselho Deliberativo ficou a cargo de Archimimo Murinelly, mentor da Representação de Santos. Por sua vez, 
Jackson Fernando de Sá Cordeiro, representante de BH, foi o escolhido para secretário do CD.
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Conselheiros posam para posteridade após a posse

Conselheiros Deliberativos e suplentes
Aracaju: Antonio Francisco de Souza (titular)
e Silvio Santana de Albuquerque (suplente)
Belo Horizonte: Jackson Fernando de Sá 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 e suplentes
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)Nival Ricardo Marinho e 

Archimimo Murinelly Júnior
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GENTE NOSSA

Criação
com afeto
e sustentabilidade
Desde a adolescência José 
Walter cuida de cabras, uma das 
suas espécies favorita de animais. 
E, graças à sua longa experiência, 
o empreendedor vem dando palestras, 
ministrando cursos e prestando consultoria 
para pequenos produtores. O empresário 
já publicou mais de 30 artigos sobre o tema e 
os produtos derivados dos leites do Rancho são 
comercializados em grandes mercados do país.

“Quanto mais eu estudo, mais eu percebo o potencial 
produtivo dos caprinos. É isso que me move. Para 
mim, a vida de aposentado não foi um descanso 
do trabalho, mas sim uma nova perspectiva de 
investimento do meu tempo”, afirma o bem-sucedido 
empresário que já recebeu centenas de prêmios por 
seu empreendimento. 

José Walter se aposentou, em 1998, como gerente de 
treinamento da Refinaria Gabriel Passos (Regap), mas 
há 40 anos, quando trabalhava na Petrobras começou 
a construir uma história de empreendedorismo, 
quando fez um plano de vida. O ex-petroleiro sonhava 
em trabalhar com agropecuária e, em 1980, começou 
a estudar o mercado de caprinos. Cinco anos depois, a 
oportunidade bateu à porta, José Walter comprou seu 
primeiro sítio e fundou o Rancho das Cabras.

Para o administrador e advogado, o mais importante é 
desenhar um planejamento de longo prazo, pensando na 
aposentadoria. Segundo ele, todos devemos ter um plano 
de vida. “Até aquelas pessoas com 90 anos podem e 
devem fazer planos. Além disso, exercitar-se e manter 
a mente sempre ativa também são fundamentais. Esse 
é um conselho que dou para todo mundo. Ambepianos 
como eu podem aproveitar muito bem sua aposentadoria, 
dando sentido à vida pós-trabalho”, explica.

Em 1992, ele implantou em sua área de trabalho 
na Regap um programa de aposentadoria que, 
posteriormente, serviu de modelo para toda a 
empresa. Os petroleiros interessados participavam de 
workshops sobre empreendedorismo, gestão e outros 
temas importantes para abrir um negócio.

“Precisamos nos sentir valorizados internamente. E esse 
planejamento deve ser feito antes da aposentadoria, 
para não cairmos no marasmo e em depressão”, conta 
o mineiro, que nasceu em Espera Feliz, município 
próximo à divisa com o Espírito Santo.

Casado e pai de três filhos, José Walter dedica seu 
tempo livre à sua paixão pelos caprinos. Um dos desafios 
que enfrentou quando começou a produzir cabras 
foi o preconceito dos seus parceiros de trabalho. Na 
década de 1980, o potencial financeiro do animal era 
relativamente desconhecido pelo mercado brasileiro. 
“Entretanto, atualmente, tanto o leite caprino quanto 
seus derivados são altamente valorizados”, ressalta ele 
que, buscou sempre adotar novas tecnologia de ponta, 
estudando sobre genética, transferência de embriões, 
inseminação artificial e clonagem de animais. 

José Walter 

A importância
de um plano
de vida
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Arquivo pessoal
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SAIBA MAIS

Até o dia 29 de abril, cerca de 28,5 milhões de 
contribuintes deverão enviar à Receita Federal a 
declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2016 
(ano-base 2015). O número representa crescimento 
de 2,1% em relação aos 27,9 milhões de documentos 
entregues no ano passado. O prazo de entrega se 
encerra às 23h 59min 59s do dia 29 de abril.

Estão obrigadas a entregar a declaração as pessoas físicas 
que ganharam, no ano passado, R$ 28.123,91 em 
rendimentos tributáveis. Isso equivale a R$ 2.343,66 
por mês, excluindo o décimo terceiro, que tem tributação 

própria. Também deve declarar o IRPF quem recebeu 
rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil em 
2015; quem obteve, em qualquer mês do ano 
passado, ganho de capital na venda de bens ou fez 
operações no mercado de ações; quem tem patrimônio 
individual acima de R$ 300 mil e proprietários rurais 
que obtiveram receita bruta acima de R$ 140.619,55.

Vale lembrar aos associados que as mensalidades pagas à 
AMBEP não podem ser deduzidas no Imposto de Renda, 
já que a Associação é uma entidade sem fins lucrativos.

Acerte as contas 
com o “Leão”



Entre as novidades deste ano, está a obrigatoriedade 
de informar o CPF dos dependentes e alimentandos 
com 14 (quatorze) anos ou mais (antes a idade era a 
partir dos 16 anos). Além disso, profissionais das áreas 
de saúde, de odontologia e de advocacia que recebem 
rendimentos de pessoas físicas terão que informar à 
Receita o CPF dos clientes para os quais prestaram 
serviços especificamente (antes o valor era informado 
de forma global). “Trata-se de um mecanismo que evita 
que contribuintes que tenham despesas médicas altas, 
por exemplo, tenham sua declaração retida em malha”, 
explica o supervisor nacional do IR, Joaquim Adir.

A principal mudança tecnológica está na entrega 
da declaração. Em 2015, era preciso verificar as 
pendências, fazer a gravação e transmiti-la. Neste ano, 
foi criado o botão ‘entrega da declaração’, que executa 
as três funções ao mesmo tempo.

Quem não entregar a declaração no prazo pagará 
multa de 1% do imposto devido por mês de atraso ou 
de R$ 165,74, prevalecendo o maior valor. A multa 
máxima equivale a 20%, caso o contribuinte atrase a 
entrega por 20 meses.

Deduções
O valor das deduções subiu 5,5% em relação a 
2015. Este ano o contribuinte poderá deduzir 
R$ 2.275,08 por dependente, R$ 3.561,50 de 
despesas de educação por dependente e R$ 1.182,20 
com um empregado doméstico. Assim como nos outros 
anos, a dedução de despesa médica não tem limite.

Cuidados ao preencher
o documento
A pressa pode ser inimiga do contribuinte na 
hora de entregar a declaração do Imposto 
de Renda, avisam os especialistas. Erros 
de digitação são comuns e podem 
ser um transtorno. Portanto, faça a 
declaração com calma, tome 
conhecimento das regras para este ano, 
junte os documentos e comprovantes e co-
mece. É importante checar os dados das em-
presas, os valores recebidos, os gastos dedutíveis 
e bater os números antes de fazer o envio da decla-
ração. Entre as falhas que mais levam contribuintes 
para a malha fina, está a omissão de uma segunda 
fonte pagadora.

Ao preencher o formulário, muitas pessoas acabam 
esquecendo de incluir rendimentos tributáveis além 
da principal fonte pagadora, como aluguéis, serviços 
prestados, pensões, uma palestra ou mesmo uma aula 

Por determinação da Receita Federal, a Petros passou 
a mostrar separadamente no contracheque e no Informe 

de Rendimentos dos aposentados do Plano Petros Sistema 
Petrobras a parte referente às contribuições destinada ao 

pagamento de pecúlio por morte.

Como o pecúlio é pago em parcela única aos beneficiários dos 
participantes, ele não é considerado um benefício previdenciário e, 

por isso, não pode ser deduzido no cálculo do Imposto de Renda. 
A parcela de contribuição relativa ao pecúlio veio discriminada 

no contracheque de janeiro de 2016. Para aqueles que 
têm IR retido na fonte, haverá uma alteração na base de 

cálculo e, com isso, o valor do desconto do Imposto de 
Renda será alterado.

O Informe de Rendimentos de 2016 – ano-base 
2015 conta com a parcela relativa ao 

pecúlio separada do total de contribuições 
dedutíveis e vem classificada como 

valor não dedutível. Sendo assim, 
essa parcela não pode ser usada 

para abatimento do Imposto 
de Renda a pagar.

Alterações
no contracheque 
e no informe de 

rendimentos da Petros

particular. Não importa se o valor for baixo, pois a 
declaração de todos os rendimentos é importante para 
evitar cair nas garras do Leão.

Outro erro comum, para o qual se deve ficar atento, 
é cometido por pais separados, que acabam não 
incluindo a renda dos dependentes, como pensões 
alimentícias. Além da renda paga aos filhos no caso de 
separação, os responsáveis devem declarar tudo dos 
dependentes. Remuneração com estágios e bolsas de 
estudo precisam ser incluídas na declaração.

Restituição
Vale lembrar que as restituições são pagas por ordem 
de recebimento, a partir de junho até dezembro. A re-
gra é: quem entrega primeiro recebe primeiro. Idosos, 
aposentados, pessoa com doença grave e deficientes 
também. Mas é preciso checar bem os dados antes 
de enviar já que, se for necessário fa-
zer uma declaração retificadora, o 
contribuinte vai para o fim da 
fila, mesmo tendo entregado 
nos primeiros dias.
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CRÔNICA

Mulher quando modifica o 
estilo do penteado é sinal que 

está em processo de separação. 
Discutindo seriamente a relação. Se 

muda a cor do cabelo aí então está desfeita 
a união. É um pra cada lado.

Esta é uma das máximas ditas e repetidas pelo nosso 
garçom preferido do bar que frequentamos.

Edinho é o seu nome. É um cara legal, nos atende 
com delicadeza, é engraçado, mas tomou confiança 
e, às vezes, é inconveniente. Certo dia usou da sua 
máxima referindo-se a esposa de um companheiro do 
nosso grupo.

O pior é que acertou em cheio. A fulana mandou-se 
para a casa do fisioterapeuta, tinha o cabelo preto 

e agora é ruiva. Ultimamente Edinho tem andado 
macambúzio e esquecido, troca os pedidos e até 
deixou de comparecer em dois dias. 

Para quem nunca faltou, a ausência foi notada. 
Perguntamos pelo motivo da tristeza do Edinho e 
seu colega, meio sem jeito, nos informou que a 
mulher o abandonou.

Confirmando a máxima, sua mulher, que tinha cabelo 
castanho em coque passou para loiríssima de cabelo 
curto e foi morar com a Verônica proprietária de uma 
butique no Méier com promessas de casamento e 
aliança no dedo.

Ficar sozinho depois de dez anos morando juntos 
é triste, mas perder a mulher para uma Verônica 
foi demais.

Tristeza
do Edinho

Comemorado em 24 de janeiro, o Dia do Aposentado 
foi celebrado pelas entidades de Previdência 
Complementar em 26 de janeiro, no Club Transatlântico, 
em São Paulo, onde diversos representados inativos 
foram homenageados. Formada essencialmente por 
aposentados, a AMBEP indicou o representante-
procurador de Santo André, Antenor Antônio Rechi, 
para representar a Entidade no evento. 

Na ocasião, Antenor recebeu um diploma conferido 
pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (Abrapp) e pelo Sindicato 
Nacional das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Sindapp), organizadores do evento. Ele 
recebeu o documento das mãos de Fernando Paes de 
Carvalho, diretor de Seguridade da Petros, que estava 

Dia do Aposentado: homenagem 
ao ambepiano Antenor
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*Associado da AMBEP

acompanhado da gerente executiva de Comunicação e 
Relações Institucionais, Maria Teresa Carneiro.

O evento contou com a participação de representantes de 
diversos Fundos de Pensão do Brasil filiados à Abrapp. 
Mais de 100 aposentados foram homenageados, 
recebendo diploma e uma foto tirada junto com seu 
respectivo Patrono. 

BLOCO DE
NOTAS
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Empresa ePharma será a nova 
operadora do Benefício Farmácia

• Reembolso – Os beneficiários podem continuar 
comprando os medicamentos em qualquer farmácia 
para posterior solicitação de reembolso à nova 
operadora, conforme orientações que serão enviadas 
em breve. Enquanto isso, devem guardar as respectivas 
receitas médicas e notas/cupons fiscais.

Reembolso contingencial 
Os pedidos de reembolso para compras realizadas entre 
28/3/2015 e 15/9/2015 serão pagos a partir de abril, 
conforme cronograma a ser divulgado pela Petrobras.

Já as solicitações de reembolso de compras 
realizadas após o dia 15/9/2015 só poderão ser 
enviadas para a nova operadora após o início de 
suas atividades. 

A ePharma, especializada em oferecer soluções 
farmacêuticas, é a nova operadora do Benefício Farmácia 
da Petrobras. A empresa, que assumiu o convênio em 
9 de março, substituirá a Funcional Card, cujo contrato 
assinado em dezembro de 2015 foi rescindido por falta 
de cumprimento de requisitos contratuais.

A equipe do Benefício Farmácia se reunirá com 
representantes da ePharma para definir a data de início 
da operação, a rede de farmácias credenciadas e os canais 
de comunicação a serem utilizados. Em breve, a Petrobras 
comunicará os detalhes aos beneficiários. Vale lembrar 
que os critérios de cobertura permanecerão os mesmos.

Enquanto a ePharma não iniciar a operação, os 
beneficiários continuarão sendo atendidos de duas formas:

• Delivery – As solicitações de medicamentos oncológicos 
ou de alto custo (com valor unitário a partir de R$ 300) 
devem continuar sendo enviadas para a chave BNF00 ou 
para o e-mail deliverybf@petrobras.com.br.

Fique atento: os pedidos de delivery não são renovados 
automaticamente, por isso o beneficiário deve solicitar 
o medicamento todos os meses, enquanto houver 
necessidade de uso.

SEM DÚVIDA

Central de atendimento 24 horas  para aquele 
momento em que você mais precisa de apoio.

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 Pós-Vida, a pessoa 

responsável deve entrar em contato imediatamente com a seguradora pelos telefones ao lado, 
portando o número do CPF do segurado falecido.

Central de Atendimento
24 horas da 
SulAmérica Seguros 
4004- 4642 
(selecionar a tecla 4)
4004-7272
(contato direto com o 
atendente)

Capitais e Regiões 
Metropolitanas
4004-4935
(selecionar a tecla 4
e, depois, a tecla 2)

Outras regiões 
0800-725 7272

Na hora do contato, 
tenha em mãos o 
cartão Pós-Vida
e o CPF do segurado 
falecido.
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MATÉRIA DE CAPA

Desinvestimento:
modo de usar
Economista avalia programa de venda de ativos da Petrobras

O programa de desinvestimento da Petrobras é real-
mente necessário? A venda de ativos é oportuna? Ao 
todo, é prevista a venda de R$ 15,1 bilhões em ati-
vos no biênio 2015-2016 para reequilibrar a empre-
sa. Dentro desse programa, no começo de março, a 
companhia deu sinal verde para negociar com a Pampa 
Energia seus ativos na Argentina. A oferta pode chegar a 
US$ 1,2 bilhão, mas os valores não foram confirmados 
pelas partes.

Para avaliar o acerto do programa de desinvestimentos, 
o economista Luiz Gonzaga Belluzzo, professor titular 
do Instituto de Economia da Unicamp, acredita que é 
preciso levar em conta o cenário global do mercado de 
óleo e gás, e a situação da empresa no momento. “Se 
você pensar nessa reestruturação como uma forma de 
financiar uma empresa danificada pelas circunstâncias, 

pode fazer sentido”, afirma. “Especialmente se isso 
ajudar a empresa a retomar seus investimentos 

prioritários.”

No entanto, o economista alerta que 
– para avaliar de fato o programa 

de desinvestimento de ativos 
da Petrobras – é preciso 

saber exatamente o que a 

companhia está disposta a ceder. “Estamos falando dos 
campos em terra? Dos ativos no exterior?”, pergunta 
Belluzzo. “Pode fazer sentido se desfazer de ativos que 
são estratégicos, mas não daqueles que representam o 
futuro da empresa.”

Para Belluzzo, o futuro da Petrobras ainda está no 
pré-sal. “Temos de manter sob o controle nacional 
uma reserva que vai definir o futuro da indústria de 
exploração de petróleo no país”, afirma. Para quem 
argumenta que a queda no preço do petróleo poderia 
atrapalhar os planos de exploração, o economista 
responde que a Petrobras tinha estudos que 
demonstravam a viabilidade da extração na camada 
pré-sal com o barril cotado a US$ 30. “O objetivo 
deve ser maximizar o controle da Petrobras sobre 
essa reserva.”

Isso significa defender não apenas o controle do 
pré-sal, mas também o regime de partilha. “A 
Statoil (petroleira estatal dinamarquesa) abriu mão 
desse modelo de exploração por causa da crise 
no mercado de petróleo? Não. No fundo 
isso é uma tentativa de desarticular a 
Petrobras para desnacionalizar o 
setor”, afirma Belluzzo.
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“Temos de manter
sob o controle nacional 

uma reserva que vai 
definir o futuro da 

indústria de exploração 
de petróleo no país”

Luiz Gonzaga Belluzzo
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O economista também acredita que o Brasil deveria 
manter a política de conteúdo nacional exigido na 
exploração dos novos campos do pré-sal. Belluzzo 
ressalta que foi um longo caminho até a empresa 
atingir a liderança tecnológica na exploração de águas 
profundas e o Brasil não pode abrir mão disso. “É uma 
forma de defender nosso patrimônio tecnológico.”

“A empresa tem de se fixar no propósito de manter 
sua capacidade de investimento para explorar o pré-
sal”, continua Belluzzo. Segundo ele, a natureza de 
empresa de capital misto, com ações em bolsa e 
investidores privados não pode fazer com que os 
gestores esqueçam o papel da companhia na economia 
e no desenvolvimento do país.

Dito isso, o economista acredita que o momento deve ser 
encarado com frieza e objetividade. Belluzzo admite não 
conhecer detalhes suficientes para dizer com precisão os 
custos e benefícios para a Petrobras de uma decisão entre 
a venda de ativos e a gestão da dívida e investimentos da 
companhia. No entanto, observa que a depreciação 
do preço do petróleo tende a desvalorizar os ativos 
que a empresa deseja vender. 

“Talvez a empresa devesse procurar alternativas de 
financiamento junto a parceiros internacionais, como 
o Banco Asiático ou o banco de desenvolvimento 
dos Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul)”, diz Belluzzo. “Há 
interesses complementares que poderiam viabilizar 
a entrada desses recursos. Dessa forma, talvez a 
Petrobras pudesse evitar a queima de ativos 
não estratégicos e só se desfazer deles em 
condições mais favoráveis.”

Belluzzo observa que, apesar 
da crise, a Petrobras tem 
todas as condições para 
superar o momento 
difícil. “Não apenas acho, 
como tenho certeza de que a 
empresa vai vencer esse desafio. 
Sei que ela caminha nessa direção. 
Posso não saber exatamente 
qual é o caminho, mas lá na 
Petrobras tem gente que 
sabe”, conclui.
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 “A empresa tem 
de se fixar no 

propósito de manter 
sua capacidade de 
investimento para 
explorar o pré-sal”

Luiz Gonzaga Belluzzo
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ROTEIRO
DE VIAGEM

Comece a se planejar
para as festas juninas 

O mês de junho é conhecido no Brasil por marcar o 
início dos tradicionais arraiais e quadrilhas. As festas 
juninas acontecem em diferentes regiões do país e 
atraem visitantes interessados em comidas típicas, 
danças, decoração colorida e casamento caipira. Há, 
ainda, as homenagens dos devotos aos dias de Santo 
Antônio, São João e São Pedro. 

O Nordeste costuma receber muitos turistas nessa 
época do ano e possui opções de festas nas capitais 
e em municípios do interior. A cidade de Campina 
Grande, na Paraíba, é famosa por realizar o ‘Maior 
São João do Mundo’, evento que tem 30 dias de 
duração e reúne mais de dois milhões de pessoas no 
Parque do Povo. Em 2016, a programação terá Wesley 
Safadão, Padre Fábio de Melo e Elba Ramalho. Com o 
tema “Venha curtir as tradições”, o evento pretende 

explorar ao máximo a cultura nordestina, entre os 
dias 3 de junho e 3 de julho.

Além da terra do forró, outros estados 
brasileiros também capricham nas 

festividades do meio do ano para 
agradar a diferentes gostos e 

estilos. Em Belo Horizonte, o ‘Arraial de Belô’ anima 
o público mineiro com shows musicais, grupos de 
quadrilha, premiações e barracas típicas. A festa tem 
entrada gratuita e acontece na Praça da Estação. 

Na região Centro-Oeste, O ‘Arraiá do Cerrado’ é um dos 
mais famosos de Goiás e vai para sua quinta edição. 
Com uma média de 20 mil visitantes por dia, a atração 
também conta com artistas regionais e nacionais, 
quadrilha, barracas, concursos e circuito gastronômico. 
A programação será divulgada em breve.

Outra grande celebração em Goiás acontece na cidade 
de Itumbiara, na Avenida Beira Rio. A festa tem 
diversas opções de lazer e apresentações de artistas 
reconhecidos nacionalmente. O público tem ainda a 
oportunidade de saborear deliciosos pratos e sentir os 
aromas da cozinha caipira.

A AMBEP também costuma realizar eventos nas 
Representações para os associados aproveitarem os 
momentos de lazer ao lado da família e de amigos. Se 
você gosta de festa junina, comece agora a planejar o 
seu roteiro e boa viagem!  
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Divulgação

Airton Oliveira
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Confira as Representações que já têm programação definida:

As festas juninas e julinas também fazem parte do calendário das Representações da AMBEP. Os ‘arraiás’, além de 
divertir e integrar os ambepianos, são uma oportunidade para celebrar os dias de Santo Antônio, São João e São Pedro. 

A Revista da AMBEP traz, nesta edição, informações sobre as Representações, Postos e Escritórios que já 
definiram sua programação. As festas, que acontecerão em junho e julho, incluem atrações diversificadas, 
comida típica, dança e muita diversão para você e sua família.
 
Fique de olho nas datas, prepare seu figurino e faça seu arrasta-pé na unidade mais perto de você!

Alagoinhas
Data: 17/06/2016
Local: Julivan Fest (Rua Vinícius de Moraes, Quadra 16, 
Lote 23/24 – Jardim Petrolar)
Atrações: Músicas ao vivo com forró e comidas típicas
Horário: das 20h às 23h

Aracaju
Data: 17/06/2016
Local: Clube do Banese (Av. Mário Jorge Menezes Vieira, 
1455, Coroa do Meio – Aracaju)
Atrações: Banda Skama de Peixe, comidas típicas e 
muito forró
Horário: a partir das 21h

Brasília
Data: 17 de junho
Local: Luarts Festas e Eventos (Colônia Agrícola Samambaia 
Chácara, 35 – Lote 59 – casa 4, s/n – Taguatinga)
Atrações: música e comidas típicas
Horário: a partir das 20h

Rio de Janeiro/Duque de Caxias/Niterói/Petrópolis
Data: 25 de junho
Local: Cedis (Estrada do Pacuí, 931 - Vargem Grande)
Atrações: barracas de comidas típicas, jogos, bebidas 
variadas e música ao vivo
Horário: das 16h às 21h

São José dos Campos
Data: 2 de julho 
Local: Casa de Festas Sítio Bassi Eventos
(Rua Osberre Bassi, 367 – São Judas Tadeu)
Atrações: comidas típicas e música
Horário: a partir das 16h

Salvador
Data: 15 de junho
Local: AABB (Rua Dep. Paulo Jackson, 869 – Piatã)
Atrações: música e comida típica
Horário: das 12h às 17h

Santos 
Data: 30 de junho
Local: Clube 2004 (Av. Dino Bueno, 95, Ponta da Praia)
Atrações: música e comida típica
Horário: das 18h30 às 21h30
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MAPA DA AMBEP

Em 2016, a Representação de Alagoinhas comemora 
15 anos de efetivo compromisso e apoio aos 680 asso-
ciados da AMBEP que moram no interior da Bahia. A 
celebração oficial será no jantar de confraternização da 
Representação, no final de ano.

“Onde tiver associado da Ambep, estaremos presentes. 
Além de ser-
mos responsá-
veis pelos am-
bepianos em 
28 cidades da 
região, nunca 
negamos aten-
dimento aos 
associados de 
outros estados. 
Nossa atuação 
é permanente 

e sempre com foco no bem-estar dos ambepianos”, 
explica Milton Rezende, procurador-representante de 
Alagoinhas e aposentado desde 1982.

A Petrobras sempre teve forte presença no estado, 
com seus campos de produção, terminais, refinarias, 
fábricas e bacias de exploração. Uma curiosidade 
é que o primeiro poço brasileiro de petróleo foi 
encontrado em um bairro de Salvador, na Bahia. 
E em 1967, Alagoinhas contava com mais de 30 
poços, ampliando as oportunidades de trabalho e 
investimentos na região.

“Temos uma grande concentração de funcionários e 
aposentados morando no estado, tanto nas cidades 
históricas quanto no Recôncavo baiano, que inclui a 
região metropolitana de Salvador e os municípios que 
ficam no entorno da Baía de Todos os Santos”, conta o 
representante. 

Alagoinhas: forte presença 
no interior da Bahia

Cidade histórica

Os primeiros registros de povoamento de Alagoinhas são do início 
do século 19, quando um padre português fundou uma capela em 
seu território. A forte presença de imigrantes e a posição geográfica 
da vila, que ficava em direção ao norte e ao sertão nordestino, 
deram a Alagoinhas o título de Pórtico de Ouro do Sertão Baiano.

O município, que fica a 110 km da Costa do Sauípe e a 
117 km da capital baiana, tem esse nome por causa dos 
rios (Sauípe, Catu, Subaúma e Quiricó), lagoas e córregos 
da região. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), Alagoinhas foi criada 
em 15 de outubro de 1816, pertencendo até 
1852 a Inhambuque. A emancipação política 
ocorreu em 2 de julho de 1853.

Se você pretende visitar Alagoinhas, 
não deixe de conhecer o 
Santuário de Santo Antônio, 
o Coreto localizado no cen-
tro da cidade e a Estação 
ferroviária São Francisco, 
fundada por ingleses. 

Shutterstock

Divulgação

Milton Rezende, Eronildes Nonato, Maria Juciara e Carla Rodrigues
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QUALIDADE 
DE VIDA

Hipertensão: doença silenciosa 
pode se agravar em idosos

No dia 26 de abril é comemorado o Dia Nacional de 
Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A do-
ença, também conhecida como pressão alta, é res-
ponsável por casos de infartos, derrames, insufici-
ência renal e outras enfermidades graves. Segundo 
a médica Frida Plavnik, nefrologista e diretora da 
Sociedade Brasileira de Hipertensão, o problema 
atinge 30% da população adulta do país, chegando 
a mais de 50% na terceira idade. 

“Muitos fatores contribuem para a hipertensão. Os 
principais são hereditariedade, idade avançada e 
excesso de peso. Fatores externos, como obesidade, 
sedentarismo, alimentação pobre em frutas e 
verduras, consumo de sal em excesso, ingestão 

excessiva de álcool, tabagismo e estresse, estão 
também entre os agravantes”, explica. 

A hipertensão ocorre quando a pressão arterial está igual ou 
maior que 14 por 9. Embora seja uma doença silenciosa, os 
pacientes devem fazer exames periódicos com frequência e 
ficar atentos a sinais, como dores de cabeça, sangramento 
pelo nariz, tontura, rubor facial e cansaço exagerado. 

“O tratamento é para a vida toda. A hipertensão arterial 
não tem cura, mas deve ser tratada para impedir 
complicações. Os medicamentos anti-hipertensivos são 
usados para controlar a pressão, mas a reeducação e a 
mudança no estilo de vida são fundamentais para obter 
resultados positivos”, comenta. 

• Medir a pressão arterial regularmente.
• Ter uma alimentação saudável, evitando o consumo 

exagerado de doces, fritura, produtos industrializados e 
temperos prontos. Dê preferência a alimentos cozidos, 
grelhados ou refogados, frutas, verduras e legumes.  

• Praticar atividade física pelo menos três dias por semana.
• Diminuir a quantidade de sal na comida.  

Confira as dicas da especialista para prevenir a hipertensão:

• Manter um peso saudável. Também é importante 
avaliar a medida da circunferência abdominal (cintura). 
O homem não deve ultrapassar 102 cm e mulher 88 cm.

• Evitar o consumo de bebidas alcoólicas.
• Não fumar. Depois da hipertensão, o fumo é o 

principal fator de risco de doenças cardiovasculares.
• Controlar o estresse e o nervosismo.
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Alteração na cobrança de IOF
para renovação de empréstimo

Depois de muitos questionamentos de participantes e da AMBEP, foram alteradas as regras para 
a cobrança do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) na renovação de empréstimos. 

Antes, quando o financiamento era refeito, o imposto incidia sobre o valor total. Com o 
ajuste feito, o IOF passa a ser cobrado apenas sobre o valor adicional que for contrata-

do. A regra está em vigor desde 20 de janeiro e é válida para todos os empréstimos 
com prazo de pagamento superior a um ano.

Por exemplo, se você solicitou um empréstimo de R$ 12 mil para 
pagar em 12 parcelas de R$ 1 mil, já pagou duas parcelas e, 

depois, resolve pedir mais R$ 5 mil, o IOF só incidirá sobre os 
R$ 5 mil que você está solicitando e não sobre os R$ 15 mil.

Tema em debate
Para realizar a mudança, a Petros introduziu o debate do tema junto à 

Abrapp, que incluiu o assunto na pauta de discussões de um grupo de trabalho 
criado para tratar de empréstimos. Sob coordenação da Fundação e contando 

com a participação de outros fundos de pensão, o grupo apresentou uma proposta 
de mudança na orientação que estabelecia a cobrança. A negociação foi aprovada pela 

Secretaria da Receita Federal, que publicou no Diário Oficial da União, em 20/1/2016, uma 
nova instrução normativa (IN 1609) alterando a redação anterior. 

AMBEP: empresa cidadã
Empresas que divulgam informações contábeis e 
socioambientais qualitativamente em seus relatórios 
anuais merecem ser reconhecidas por sua gestão 
eficiente. E foi isso o que aconteceu com a AMBEP, 
que recebeu do Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado do Rio de Janeiro (CRC-RJ) o certificado de 
Empresa Cidadã 2014, no dia 27 de janeiro, na sede 
da Fecomércio, no Rio de Janeiro. 

Essa é a 13ª edição do prêmio, que conta com a 
participação de 61 empresas de todo o País, entre 
elas a Petros, a Previ e o Infraprev, que também 
receberam o Certificado de ‘Empresa Cidadã’. Não é 
a primeira vez que a AMBEP teve sua prestação de 
contas reconhecida. Em 2009, 2011, 2012, 2013 
e 2014 a Entidade também recebeu o título de 
Empresa Cidadã. O certificado foi entregue ao diretor 
Financeiro da AMBEP, David Garcia de Sousa, que 
estava acompanhado do contador Pedro Paulo da 
Rocha Passos, agraciado com o Certificado de Mérito 
Contábil por seus serviços prestados.

Segundo Araceli Cristina de Souza Ferreira, uma das 
autoras do Projeto Empresa Cidadã, a iniciativa visa 
incentivar a elevação da qualidade das informações 
contábeis e socioambientais 
publicadas nos relatórios 
anuais de Organizações 
de todos os portes, 
segmentos e regiões 
do Brasil. 

BLOCO DE NOTAS
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AGENDA CULTURAL

17

PASSEIO

Museu do Amanhã

Para quem gosta de museus, a dica é conhecer o 
Museu do Amanhã, localizado na Zona Portuária do 
Rio de Janeiro. O espaço traz uma série de atrações 
multimídias, que dão a oportunidade do público 
ver, sentir e interagir com as obras. 
Mais informações no site www.museudoamanha.org.br/

LIVRO

O Sol é para todos

Em O Sol é para todos, a es-
critora norte-americana Harper 
Lee traz uma história sobre to-
lerância e o conceito de justiça 
narrada por uma menina de 
dez anos, nos Estados Unidos 

de 1930. A obra rendeu à autora o prêmio Pulitzer de 
Literatura e foi adaptado para o cinema em 1962, receben-
do três estatuetas do Oscar, incluindo a categoria de Melhor 
Ator para Gregory Peck.

TEATRO

Wicked

Todos acompanharam as aventuras de Dorothy no 
fantástico mundo de Oz. No musical Wicked, o público 
terá a oportunidade de conhecer a história da esperta 
e incompreendida Elphaba, a Bruxa Má do Oeste. 
O espetáculo já foi visto por mais de 48 milhões de 
pessoas no mundo e ficará em cartaz no Teatro Renault, 
em São Paulo. Para ingressos e horários, visite o site 
www.wickedomusical.com.br/

CINEMA

Nise - O Coração da Loucura

Glória Pires interpreta no longa-metragem a psiquiatra Nise da Silveira. Aluna de 
Carl Jung, a doutora sempre defendeu um tratamento menos agressivo e mais 
humanizado nos hospitais psiquiátricos. O filme é dirigido por Roberto Berliner e foi 
premiado nos festivais do Rio de Janeiro e de João Pessoa, no Brasil, e de Tóquio, 
no Japão. A estreia está prevista para abril.

É tempo de se divertir
Para esta edição, selecionamos boas opções de espetáculo, livro e filme para adultos e crianças.
São dicas para toda a família, tanto para cinéfilos quanto para aqueles que adoram tecnologia e inovação.
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Errata
Número correto
Na edição 23 da Revista da AMBEP publicamos uma informação equivocada. 
Ao contrário do que divulgamos na seção Mapa da AMBEP, na página 8, o 
número correto de sócios da Representação de Caxias é 1.050 participantes 
ao invés de 650.
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PASSATEMPO Caça-palavras
Nesta edição trazemos para sua diversão um caça-palavras baseado nas matérias publicadas na revista.
Depois de lê-las e se informar, aproveite para encontrar abaixo as respostas para as perguntas do passatempo.
Elas podem estar de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita ou vice-versa.
Aproveite e divirta-se!

Raciocínio aritmético

Quanto ganha?

Em uma empresa os 38 funcionários
recebem dois valores de salários: R$ 1.700

e R$ 2.000 por mês. No total, todos os recebimentos 
juntos chegam a R$ 69.100.

Quantos funcionários recebem 
R$ 1.700 e quantos recebem R$ 2.000?

Veja se você chegou à resposta correta do Raciocínio
Aritmético proposto na edição passada.

Um comerciante tem oferta de compra de 2 qualidades 
diferentes de vinho. Se comprar 68 garrafas de vinho francês e 
40 de vinho chileno, pagará R$ 4.420. Se comprar 32 garrafas 

de vinho francês e 76 de vinho chileno, pagará R$ 4.024.
Qual o preço da garrafa do vinho francês e do vinho chileno?

Respostas: R$ 45 e R$ 34 respectivamente.       
Solução:

Diferença de preços:
68 garrafas do francês + 40 garrafas do chileno = R$ 4.420
32 garrafas do francês + 76 garrafas do chileno = R$ 4.024

36 garrafas do francês – 36 garrafas do chileno = R$ 396

R$ 396 é a diferença de preço de 36 garrafas
entre os vinhos francês e chileno.

Dividindo R$ 396 por 36 (garrafas) = R$ 11
Considerando a 1ª opção:  R$ 4.420 + 40 X R$ 11

(diferença de preço entre o francês e o chileno) =  R$ 4.860
Dividindo R$ 4.860 por 108

(68 garrafas de vinho francês + 40 de vinho chileno)
= valor de cada garrafa de vinho francês = R$ 45

R$ 45 – R$ 11 = R$ 34 (preço da garrafa de vinho chileno)

Solução do Raciocínio da 
Revista 23/Garrafas de vinhoS

hu
tt

er
st

oc
k

A R S D R T G C D F C D R T B
R R D C F G T R J N M I Y M N
I G C F D A R O H I U U Y Z B
O B C M B M A N Z V F A M T E
D T X A Q B M E V F R L I O I
O V H I P E R T E N S A O N O
A I T Y I P O N V C Z G I J F
Ç X S D R I X A T D D O F A N
A Z S F E S T A J U N I N A A
R G X Z P N R Y T R S N D X Z
A O F D O O P B C V G H L I U
L V C X S I L V E I R A N H J
C U Y T S A R B A C P S Q P N
E C F D A R O H I U U E W W L
D E S I N V E S T I M E N T 0

1. Sigla para Imposto sobre Operações Financeiras
2. Rancho das ----------, nome do primeiro sítio 

adquirido pelo ambepiano José Walter
3. Nome dado ao documento entregue à Receita 

Federal pelo contribuinte referente aos seus ganhos 
e gastos no ano anterior 

4. Nome da iniciativa adotada pela Petrobras na qual 
irá vender ativos da companhia.  

5. Nome dado ao evento cultural que acontece em 
todo o país no mês de junho.

6. Representação da Ambep na bahia que celebra 
15 anos de sua inauguração neste ano. 

7. Doença silenciosa que pode se agravar em idosos 
e também é chamada de pressão alta? 

8. Primeiro nome do ambepiano homenageado no 
Dia do Aposentado. 

9. Sobrenome da psiquiatra interpretada por Glória Pires.

Respostas:
1 – IOF;
2 – cabras;
3 – declaração do IR;
4 – desinvestimento;
5 – festa junina;
6 – Alagoinhas;
7 – hipertensão;
8 – Antenor;
9 – Silveira

Resposta: 23 e 15 funcionários



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


