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Petrobras prevê adesão de 12 mil profissionais ao PIDV
Demissão voluntária



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

Escolhendo o futuro
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A Petrobras, desde o ano passado, busca enfrentar 
a crise pela qual está passando com mudanças 
significativas que incluem uma administração baseada 
em redução de custos e a manutenção do quadro 
de funcionários mais enxuto. Assim, o Programa de 
Incentivo ao Desligamento Voluntário (PIDV), lançado 
em abril, está em linha com o esforço da companhia 
de preservar exclusivamente o efetivo necessário à sua 
continuidade operacional em todas as áreas.

Como nosso compromisso é manter o associado bem 
informado, estamos sempre ‘de olho’ nas decisões 
tomadas pela Petrobras para que seus empregados, 
aposentados e pensionistas não sejam prejudicados. 
Nesta edição, nós trazemos informações importantes 

14
10

sobre o PIDV. Desta forma, se você estiver entre os 
12 mil funcionários que podem aderir ao programa até 
31 de agosto, terá condições de tomar uma decisão de 
forma consciente e segura. 

Leia a nossa Matéria de Capa, tire suas dúvidas e entre 
em contato com a Petros e a Petrobras, se necessário, 
para ter certeza da sua opção.

E lembre-se sempre: a AMBEP pode apoiar você no 
seu presente e no seu futuro. Basta você querer. 

Boa leitura.

A Diretoria

EXPEDIENTE
Revista da AMBEP Órgão de Informação da AMBEP-Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros * Diretoria da AMBEP: Omar Cardoso Valle - Presidente (presidencia@ambep.org.br),
Julio Guedes da Conceição - Vice-Presidente (vice-presidencia@ambep.org.br), David Garcia de Sousa - Diretor Financeiro (dir-financeira@ambep.org.br), Walter Villela Vieira - Diretor Social e de 
Benefícios (dir-social@ambep.org.br /dir-beneficio@ambep.org.br), Rodrigo Octavio Magalhães de Britto - Diretor de Patrimônio (dir-patrimonio@ambep.org.br), Pedro da Cunha Carvalho - Diretor 
Administrativo (dir-administrativa@ambep.org.br) * Periodicidade: Bimestral * Produção editorial: Nós da Comunicação * Edição: Jaíra Reis * Coordenação: Letícia Mota 
* Foto de capa: Shutterstock* Textos: André Bürger, Camilla Rua e Leticia Mota * Diretor responsável: Omar Cardoso Valle* Apoio editorial: Airton Oliveira e Jonathan Fonseca 
* Revisão: Lourdes Pereira* Direção de arte: Gina Mesquita * Impressão: Ediouro *Tiragem: 33 mil *As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores.
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Santo André comemora 
25 anos de criação

A AMBEP de Santo 
André comemora 25 
anos de criação em 
novembro deste ano. 
Para celebrar a data e 
as principais conquistas 
das últimas décadas, 
a Representação está 
organizando uma festa 
de confraternização 
para os seus associados. 
O local escolhido para 

o evento, que acontecerá no início de dezembro, é a 
Chácara Ponderosa, em Suzano, São Paulo. 

A unidade foi oficialmente criada no dia 4 de novembro 
de 1991, após um importante trabalho dos associados 
Hélgio Camile, Katsuo Ota, Kazunari Urahata e Valdemar 
Dante para captar novos ambepianos na região do 
ABC, em São Paulo. Atualmente, a Representação 
possui mais de 600 associados, 4.100 dependentes 
e conta com o empenho do representante-procurador 
Antenor Antônio Rechi para continuar crescendo. 
Os representantes Benedicto Julio, Ademir Fernandes 
e Terezinha de Fátima Andrade também
se dedicam diariamente à unidade.

MAPA DA AMBEP

A Representação, que funciona no Centro da cidade, 
oferece aos ambepianos de Santo André e seus 
dependentes uma série de benefícios relativos a saúde, 
qualidade de vida, seguros e orientação jurídica, entre 
outros. A AMBEP também oferece uma agenda de 
eventos diferenciada com foco no lazer e na integração 
dos sócios, como festa de confraternização para 
aniversariantes, comemoração do dia das mães, festa 
de fim de ano, passeios e excursões.

“O mais importante é que, no decorrer desses 25 
anos, a AMBEP Santo André conseguiu construir 
sólidas amizades graças ao ótimo relacionamento 
que mantém com os associados, sempre procurando 
atender às suas necessidades. Conversando com vários 
associados, observamos que a AMBEP é uma segunda 
família para eles e o porto seguro para onde se dirigem 
quando precisam buscar soluções para resolver seus 
problemas”, explica Antenor Rechi.

Além da Representação de Santo André, a AMBEP 
também está presente em outras regiões de São Paulo, 
incluindo a capital e as cidades de São Sebastião, 
Campinas, Santos e São José dos Campos. 

O A do ‘Grande ABC’ paulista

Santo André possui uma população estimada 
em 700 mil habitantes. A cidade está 

localizada a 16km da capital e faz parte 
da área denominada ‘Grande ABC’, 

que corresponde a Santo André, 
São Bernardo do Campo, São 
Caetano do Sul, Diadema, Mauá, 

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

O nome do município refere-se à antiga Vila 
de Santo André da Borda do Campo, fundada 

pelo português João Ramalho em 1553.

O Museu de Santo André, a Catedral 
do Carmo, o Cine Teatro Carlos 

Gomes e a estação ferroviária 
são alguns dos pontos 

turísticos da cidade.
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Equipe da AMBEP 
Santo André
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Parque Central

Catedral N. S. do Carmo

Paço Municipal
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Representantes se reúnem
na sede da Associação
O Encontro de Representantes é sempre uma 
grande oportunidade de discutir assuntos relevantes 
relacionados à AMBEP. E a 29ª edição do evento, que 
aconteceu entre os dias 29 de março e 1º de abril, foi 
um exemplo de como a integração entre a Diretoria e 
seus representantes é tão importante e produtiva.

Durante a abertura do Encontro, o presidente, Omar 
Cardoso Valle, ressaltou a programação diversificada, 
que incluiu palestras sobre assuntos fundamentais para 
os ambepianos, como a Assistência Multidisciplinar 
de Saúde (AMS) da Petrobras Distribuidora e da 
Petrobras, além de um bate-papo com o presidente 
da Petros, Henrique Jäger, que fez um balanço de seu 
primeiro ano de gestão.

As palestras da AMS serviram para ampliar os 
conhecimentos dos ambepianos sobre os procedimentos 
de assistência oferecidos. A médica da Petrobras 
Distribuidora Ludmila Toledo Carlini abordou as 
mudanças que estão sendo realizadas para prestar 
um serviço de qualidade e seguir os procedimentos 
de forma correta. “Estamos nos adequando ao novo 
modelo exigido pela Agência Nacional de Saúde, o que 
nos permite ter uma rede credenciada revitalizada e 
mais eficiente”, explicou. Ela contou que atualmente 
a AMS BR já conta com 18 mil beneficiários e 22 
prestadores de serviços credenciados.

As especialistas alertaram que os usuários devem 
observar as regras da Assistência Médica Supletiva para 
evitar problemas, principalmente nos casos de reembolso. 
“Os protocolos de utilização precisam ser seguidos tanto 
pelos prestadores de serviços quanto pelos usuários da 
AMS. Assim, é possível fazer o melhor uso possível dos 
benefícios de ser associado”, observou Ludmila. 

Ao falar sobre a AMS Petrobras, a médica Jussara 
Maria Villasbôas Andrade lembrou que, se o usuário 

utilizar indevidamente o serviço, ele pode perder 
o direito à assistência. Segundo Maria Antonieta de 
Moraes, o Benefício Farmácia deverá ter novo processo 
de licitação, apesar da ePharma ter sido anunciada 
como nova operadora do benefício.

Espaço para Petros
O presidente da Petros, Henrique Jäger, falou sobre 
os resultados negativos da Entidade em 2015. O 
fundo que garante as aposentadorias e pensões 
dos funcionários da Petrobras teve um ‘rombo’ de 
R$ 16,12 bilhões, o dobro do registrado em março do 
ano passado. Segundo ele, o prejuízo é decorrente da 
queda no valor das ações da carteira de investimentos 
do fundo e de outros fatores, como a correção do passivo 
do fundo pela inflação e a perspectiva de aumento real 
dos salários. Ele negou, porém, que a situação financeira 
da Petros esteja comprometida. “Isso significa que a 
Petros está quebrada? Não. Nós vamos vender os títulos 
quando eles valorizarem. O importante é que temos 
dinheiro para pagar as aposentadorias”, garantiu.

Ele lembrou que, para isso, há a necessidade de 
equacionamento do déficit e que as regras serão 
definidas ao longo de 2016. “Todas as possibilidades 
estão sendo analisadas respeitando a legislação. O plano 
será amplamente discutido entre Petros, patrocinadora, 
representantes dos participantes e assistidos, PPSP e 
Previc para em 2017 ser aplicado”, revelou.

Assembleia: aprovação unânime
No dia 31 de março, foi realizada a Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) da AMBEP com a presença de cerca de 
50 associados. O presidente do Conselho Deliberativo, 
Nival Ricardo Marinho, apresentou o parecer do órgão 
que recomendou à Assembleia a aprovação do Relatório 
de Atividades e das Demonstrações Contábeis, bem 
como o Balanço Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado referente ao Exercício de 2015.

MAPA DA AMBEP
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PRESTAÇÃO
DE CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015 (EM R$)

ATIVO 2015 2014

CIRCULANTE 11.538.580,76 9.244.307,25

Disponibilidade         11.164.259,46 8.922.593,27

Caixas              2.359,32 4.189,01

Bancos c/ Movimento              10.825,19 1.023.640,46

Títulos de Liquidez Imediata 11.151.074,95 7.894.763,80

Créditos 203.506,83 128.435,84

Mensalidades de Associados a Receber           87.086,45 76.782,67

Férias a Empregados 113.425,48 36.405,47

Ação Judicial 0,00 3.978,36

Débito de Terceiros              1.545,11 732,12

Impostos e Encargos a Recuperar 0,00 2.285,06

AMBEP Administradora
e Corretora de Seguros S/A 1.449,79 555,16

Adiantamento a Terceiros 0,00 7.697,00

Estoque de Mercadorias  7.139,25 7.392,97

Mercadorias para Revenda (Cantina do Cedis) 7.139,25 7.392,97

Despesas Antecipadas    163.675,22 185.885,17

Prêmios de Seguros    1.865,02 2.027,90

Despesas Antecipadas            161.810,20 183.857,27

NÃO CIRCULANTE 24.520.012,99 23.635.261,96

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   5.014.016,92 3.965.314,46

Títulos e Valores Mobiliários 4.977.334,54 3.925.747,56

Conta Caução 36.682,38 39.566,90

PERMANENTE 19.505.996,07 19.669.947,50

Investimentos 400.001,00 400.001,00

Imobilizados 22.253.815,60 21.728.239,41

(-)Depreciação/Amortização Acumulada  -3.147.820,53 -2.458.292,91

TOTAL DO ATIVO 36.058.593,75 32.879.569,21

Balanço da AMBEP
em 31/12/2015 
A Assembleia Geral Ordinária da AMBEP aprovou o Balanço Patrimonial
e as Demonstrações Contábeis da Associação no Exercício 2015.
Confira os números do ano passado em comparação com os do Exercício 2014.
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2015   (EM R$)

PASSIVO 2015 2014

PASSIVO CIRCULANTE 848.508,88 588.699,78

Obrigações 368.464,63 434.841,64

Fornecedores 368.464,63 434.841,64

Débitos Fiscais  23.872,23 23.073,87

Impostos Federais a Recolher  20.796,72 20.024,62

ISS a Recolher 2.872,43 2.577,03

ICMS a Recolher (cantina-Cedis)  203,08 472,22

Débitos Trabalhistas/Previdenciário/Outros  456.172,02 130.784,27

INSS a Recolher 104.165,63 96.293,49

FGTS a Recolher 27.322,27 30.149,41

PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher 4.558,03 4.252,77

Contribuição Sindical a Recolher            126,09 88,60

Débitos com Terceiros  260.000,00 0,00

Provisão para Férias 60.000,00 0,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 32.294.153,92 30.054.865,64

Patrimônio Social 32.294.153,92 30.054.865,64

Patrimônio Social Acumulado 32.290.869,43 30.048.402,31

Patrimônio Social Acumulado 32.290.869,43 30.048.402,31

Ajustes de Exercícios Anteriores         3.284,49 6.463,33

Superávit do Exercício 2.915.930,95 2.236.003,79

TOTAL DO PASSIVO 36.058.593,75 32.879.569,21

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2015/2014  (EM R$)

RECEITAS 2015 2014

RECEITAS 18.120.796,67 15.827.620,68

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES 16.205.905,60 14.915.509,90

Receitas de Contribuições 16.205.905,60 14.915.509,90

RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS  1.495.464,94 683.861,02

Receitas Financeiras Líquidas  1.495.464,94 683.861,02

Receitas Operacionais e não Operacionais 119.426,13 98.249,76

Receitas Eventuais/Taxas 31.334,00 11.644,00

Receitas Culturais/Aluguéis/Dormitórios 2.300,00 22.455,00

Venda Bruta (Cantina)                24.247,13 54.849,90

Vendas do Ativo Imobilizado 61.545,00 9.300,86

Receitas de Participação Societária 300.000,00 130.000,00

Dividendos Ambep Turseguros Administradora 
e Corretora de Seguros Turismo S/A

300.000,00 130.000,00

DESPESAS  15.204.865,72 13.591.616,89

Administrativa e Gerais 11.692.678,46 10.584.855,74

Patrimoniais 836.721,7 572.437,14

Financeiras 12.413,33 16.811,02

Eventuais            119.568,37 72.642,96

Sociais/Benefício 2.543.483,8 2.344.870,03

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2.915.930,95 2.236.003,79

Assinam e aprovam esses documentos, a Diretoria Executiva e o contador da AMBEP, aqui relacionados:
Omar Cardoso Valle, presidente; Julio Guedes da Conceição, vice-presidente; David Garcia de Sousa, diretor financeiro; 
Walter Villela Vieira, diretor social e benefício; Rodrigo Octavio M. de Britto, diretor de patrimônio;
Pedro da Cunha Carvalho, diretor Administrativo; Pedro Paulo da Rocha Passos, Contador /CRC RJ 070431/8.

Parecer do Conselho Fiscal
- Ata N° 321

Ao nono dia do mês de março de 2016, reuniram-
se os membros do Conselho Fiscal da AMBEP para 
exame dos balanços, resumo do acompanhamento 
orçamentário, gráficos das demonstrações das despesas/
receitas dos meses de outubro, novembro, dezembro 
de 2015, Balanço 2015/2014 e demais peças, após 
a verificação do Parecer da auditora Renaza Rejany 
de Oliveira Benicio, não havendo constatado qualquer 
irregularidade e considerando bastante favorável os 
números apresentados, este Conselho Fiscal aprova 
integralmente os documentos apresentados. 

Assinam esse documento:
Edyr Pinheiro da Fonseca, Célia Regina Carvalho de 
Souza  e  Marcílio Mesquita Alves.

Parecer do Conselho Deliberativo - 
AMBEP 01/2016

O Conselho Deliberativo da AMBEP e a Assembleia 
Geral Ordinária aprovaram o Relatório de Atividades e 
as Demonstrações Contábeis, o Balanço Patrimonial e a 
Demonstração do Resultado, referentes ao ano de 2015.
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HOMENAGEM 
PÓSTUMA

É com muito pesar que a Associação informa 
o falecimento de dois importantes 

ambepianos que muito contribuíram para 
o crescimento da Entidade: Walter de 

Lima e Manoel Pereira Pinto.

Walter faleceu no dia 
 4 de abril, aos 81 anos, 

na Casa de Saúde São 
José, no Rio de Janeiro, de 

falência múltipla dos órgãos. Um 
dos pioneiros da AMBEP Duque de 

Caxias, e se associou em 1990, dois 
anos após a criação da Representação. 

Sócio-benemérito da Associação, ele sempre 
participou ativamente das atividades da unidade 

da Associação na baixada fluminense. 

AMBEP se despede de
Manoel Pereira Pinto e Walter de Lima

Manoel Pereira Pinto, importante colaborador 
da AMBEP Salvador, morreu em São Sebastião 
do Passé, no dia 10 de maio, aos 83 anos. 
Pai de Miquele Cleize Pinto, funcionária da 
Associação, ele será sempre lembrado 
por sua simpatia e capacidade em 
convencer os colegas e amigos 
dos benefícios de se tornarem 
sócios da Representação 
de Salvador. 

Walter de Lima

Manoel Pereira Pinto

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.

Divulgação

Divu
lga
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BLOCO DE NOTAS

AMBEP Salvador: 30 anos de sucesso
A Representação de Salvador celebrou, no dia 7 de maio, 
os 30 anos de sua fundação. O evento, que aconteceu 
no Fiesta Bahia Hotel, contou com a presença de 550 
pessoas entre associados, beneficiários e convidados, 
que se reuniram para comemorar as Bodas de Pérola.

A festa teve muita diversão, música, reencontros e 
homenagens àqueles que durante essas três décadas 
foram fundamentais para tornar essa unidade da 
AMBEP uma referência de sucesso.  Em um discurso 
emocionado e repleto de boas lembranças, Antônio 
Gílson Rocha, um dos primeiros ambepianos de Salvador 
– ele se associou em 1986 após se aposentar 
da Petrobras –, convocou para irem ao palco 
os dez primeiros sócios daquela Representação 
para receberem uma bela homenagem por sua 
importância ao longo dos anos.

“Comemoramos os 30 anos de sucesso de nossa 
querida AMBEP Salvador que é a imagem e 
semelhança de seu corpo social: vibrante, fraterna, 
amistosa e vencedora”, disse Antônio Gílson Rocha. 

“Nossos associados aprovaram essa comemoração 
que foi feita com tanto carinho para eles. Buscamos 
celebrar de forma alegre e divertida, homenageando 
aqueles que foram fundamentais para essa história 
de sucesso. O evento transmitiu a tranquilidade, 
a cordialidade e a harmonia que são marcas 
registradas dessa Representação”, disse o representante-
procurador, Ary Guimarães Junquilho.    

A comemoração foi prestigiada por importantes nomes 
da AMBEP como: o vice-presidente da AMBEP, Julio 
Guedes da Conceição, que representou o presidente 
Omar Cardoso Valle; o diretor financeiro, David Garcia 
de Sousa; o assessor de Diretoria, Carlos da Conceição 
Almeida; o presidente do Conselho Deliberativo, 
Nival Ricardo Marinho; o representante-procurador 
da AMBEP Salvador, Ary Guimarães Junquilho. 
A Petros esteve representada pela chefe do Posto de 
Atendimento de Salvador, Cíntia Short, e a funcionária 
Lorena Vilas-Boas, acompanhadas de seus respectivos 
maridos Anderson Valente e Rodrigo Maio Teixeira.

Sempre preocupada em manter seu associado bem informado, a 
AMBEP criou um novo meio de comunicação para garantir que 
as notícias cheguem a eles o mais rápido possível. O Informativo 
da Diretoria não tem periodicidade fixa, sendo publicado sempre 
que um fato urgente precise ser comunicado antes da publicação 
da Revista da AMBEP. Com linguagem clara e simples, o 
informativo chega pelos Correios no endereço de cadastro dos 
cerca de 32 mil participantes da AMBEP. 

Comunicação ampliada

Jucileide Dantas, Christiane Rodrigues, Antônio Martins,
Ruy Peltier, Antônio Gílson Rocha, Julio Guedes da Conceição, 
Alípio Antônio Ferreira, Juçara Souza, Cintia Néri, David Garcia de 
Sousa, Nival Ricardo Marinho, Ary Guimarães Junquilho
e Carlos da Conceição de Almeida
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 MATÉRIA DE CAPA

PIDV:
Petrobras aprova plano 
de demissão voluntária
e prevê até 12 mil adesões
Desde o ano passado, a Petrobras está empenhada 
em aprimorar sua administração, enxugando gastos e 
diminuindo custos. E para adequar a força de trabalho 
às necessidades do Plano de Negócios e Gestão, elevar 
a produtividade e gerar valor para a companhia, a 
diretoria executiva da Petrobras anunciou a aprovação 
do Plano de Incentivo ao Desligamento Voluntário 
(PIDV) com estimativa de participação de até 12 mil 
empregados. O custo previsto para a implantação do 
programa é de R$ 4,4 bilhões, e a economia esperada 
é de R$ 33 bilhões até o ano de 2020. O período de 
inscrições vai de 11 de abril a 31 de agosto de 2016.

Segundo a Petrobras, o PIDV 2016 foi desenvolvido 
com base nas premissas de preservação do efetivo 
necessário à continuidade operacional da companhia 
e do ajuste de pessoal em todas as áreas. O programa 
é válido para a Petrobras controladora, que hoje conta 
com 57.046 empregados.

A primeira edição do programa foi lançada em janeiro 
de 2014 e já teve 6.254 desligamentos. Outros 
1.055 empregados inscritos têm previsão de saída até 
maio de 2017. Um comunicado interno distribuído 
na companhia prevê o pagamento de indenizações 
com valores entre R$ 212 mil a R$ 706,6 mil aos 
funcionários que aderirem ao PIDV.

Prejuízos e redução de custos
Atravessando o pior momento de sua história, com 
um alto endividamento e acumulando prejuízos, a 
Petrobras vem tomando uma série de medidas para 
reduzir seus custos e equalizar o seu caixa. Segundo 
a companhia, o novo modelo de governança 
permitirá uma diminuição de 43% nas 5,3 mil 
funções gerenciais em áreas não operacionais, 
superando a estimativa inicial de redução de 
30%. O corte atingirá ao menos 2,2 mil gerentes. 
Com a redistribuição de atividades, fusão de áreas 
e cancelamento de bonificações, a petroleira prevê 
uma redução de custos de até R$ 1,8 bilhão 
por ano.

A Petrobras teve prejuízo líquido recorde de 
R$ 34,836 bilhões em 2015, o maior déficit 
anual registrado, segundo dados da consultoria 
Economatica, superando as perdas de R$ 21,587 
bilhões de 2014. A maior parte veio do ajuste para 
baixo no valor dos ativos (reservas, plataformas, 
campos etc.) da companhia. Além da queda dos 
preços internacionais do petróleo, o resultado 
da Petrobras tem sido pressionado pelo seu alto 
endividamento. Na comparação com dezembro de 
2014, o endividamento líquido aumentou 39% no 
final do 4° trimestre, chegando a R$ 391,9 bilhões.
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Petros esclarece participantes
Com o objetivo de esclarecer dúvidas e auxiliar os 
empregados a tomarem a melhor decisão, a Petros 
está preparando uma ferramenta de simulação 
completa com tudo que os interessados em se desligar 
da companhia devem saber.  Além disso, o Fundo de 
Pensão preparou uma série de perguntas e respostas 
que podem facilitar o entendimento da questão para 
aqueles que já reúnem as condições exigidas para 
se aposentar. Para ler na íntegra a lista de perguntas 
e respostas, basta acessar o portal da Petros 
(www.petros.com.br).

Confira abaixo algumas 
informações sobre o assunto:

• Quais são as condições para me aposentar pela Petros? 
No PPSP é preciso, ao mesmo tempo, ter encerrado o 
vínculo empregatício com a patrocinadora; ter benefício 
concedido pelo INSS; ter no mínimo 55 anos de idade, 
no caso de aposentadoria por tempo de contribuição, 
ou 53 anos, se for aposentadoria especial. Importante: 
esta exigência não vale para quem ingressou no plano 
antes de 24/01/1978, porque para esses participantes 
não há exigência de idade mínima.
 
Para quem aderiu entre 24/01/1978 e 27/11/1979 
e optou pela repactuação, as idades mínimas para 
requerer o benefício são reduzidas em dois anos, 
passando de 55 para 53 anos (tempo de contribuição) 
e de 53 para 51 anos (especial). 

Os participantes aposentados pelo INSS também 
podem pedir a aposentadoria suplementar antecipada, 
mas ficam sujeitos à redução do valor do benefício 
ou ao pagamento de valor atuarialmente calculado 
destinado ao fundo de antecipação de aposentadoria.

No PP-2 é necessário: ter o mínimo de 60 contri- 
buições mensais ao plano (carência já cumprida pelos 
participantes que optaram pelo BPO); o término do 
vínculo empregatício com a patrocinadora; e ter o 
benefício concedido pelo INSS ou 50 anos de idade.

• Posso me aposentar pela Petros sem estar 
aposentado pelo INSS? 
PPSP: Não, porque neste plano, a concessão de 
benefício pelo INSS é um requisito obrigatório. 
PP-2: Sim, desde que você tenha pelo menos 
50 anos de idade. 

Mas, atenção: em ambos os casos, o participante 
precisa estar desligado da Petrobras.

• Caso eu não reúna as condições necessárias para 
me aposentar pela Petros, quais são minhas opções 
ao aderir ao PIDV? 
É possível escolher entre a portabilidade, resgate dos 
recursos, autopatrocínio ou benefício proporcional diferido.

• Ao aderir ao PIDV, como fica meu saldo devedor 
do empréstimo Petros? 
Se optar pelo resgate ou portabilidade, o saldo 
devedor de empréstimos será abatido do valor a ser 
resgatado ou portado. Se decidir pelo autopatrocínio 
ou benefício proporcional diferido, as prestações dos 
empréstimos poderão ser pagas mensalmente. Caso 
peça a aposentadoria Petros, as prestações serão 
descontadas diretamente no contracheque.

• Quanto vou receber da Petros depois que eu me 
aposentar? 
Para os participantes do PPSP, a renda global (INSS 
+ Petros) pode corresponder a até 90% do salário de 
participação (remuneração formada pelo salário-base 
mais adicionais) de acordo com o tempo de vínculo ao 
INSS e os tetos de contribuição na Petros.

• Existe teto para pagamento de benefícios?
PPSP: Sim. A renda global de aposentadoria 
(INSS + Petros) está limitada a 90% 
dos tetos de contribuição previstos no 
regulamento, que são: 
- Para os inscritos até 13/04/1982: 
R$ 23.895,63
 
- Para os inscritos a partir
  de 14/04/1982: R$ 15.569,46

PP-2: Não. A renda de aposentadoria 
normal do PP-2 é calculada em função 
do acumulado no saldo de conta de 
cada participante, observada a 
garantia mínima aplicável.
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Os associados da AMBEP têm a seu dispor diversos 
serviços, entre eles a possibilidade de adquirir vários 
tipos de seguros geridos pela AMBEP TurSeguros 
com condições especiais. Apólices de Vida, Auto, 
Residencial, Acidentes, além das opções de ‘funeral’ 
como o Pós-Vida e o Mais+Vida, estão no portfólio da 
empresa, que prima por uma administração eficiente 
a fim de proporcionar aos ambepianos os melhores 
preços do mercado.

Atualmente a empresa conta com uma carteira de 
12 mil carros segurados em todo o país. E no ramo 
Residencial, cujo seguro protege contra incêndio, roubo, 
danos elétricos e até desmoronamentos, entre outros 
sinistros, foram seguradas 550 residências em 2015.

Segundo o presidente da empresa, Euler Pinto Coelho, 
a prioridade para este ano é ampliar a contratação 
do seguro de imóveis, ainda pouco conhecido pela 
população. “As pessoas precisam entender que, quanto 

mais difícil é adquirir um bem, em caso de qualquer 
infortúnio, será muito pior a sua reposição”, afirma.

Estudo feito pela Federação Nacional de Seguros Gerais 
(FenSeg) em 2015 mostra que apenas 13,3% de um total 
de 68 milhões de residências no Brasil possuem seguro.

Euler, economista, assumiu o cargo de presidente da 
AMBEP TurSeguros em maio de 2015 – depois de 
27 anos de serviços prestados na Petrobras, onde se 
aposentou como Secretário Geral da Companhia.

“Uma das prioridades é ampliar nossa carteira de 
seguro residencial, mostrando aos nossos clientes 
o quanto segurar a sua casa é um ato de cuidado e 
proteção com a sua família, seu bem mais valioso. 
Essa é uma apólice de baixo custo se comparada a 
todos os benefícios de cobertura que ela oferece”, 
explica ele, acrescentando que o foco de clientes inclui 
os ambepianos e os empregados do Sistema Petrobras.

AMBEP TurSeguros:
apólices variadas e com
melhores preços de mercado

12

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

FIQUE POR
DENTRO

Homero, Euler e Vivian

Jo
na

th
an

 Fo
ns

ec
a



13

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

Desenvolvendo a área
Segundo Homero Travancas Junior, diretor administrativo-
financeiro da AMBEP TurSeguros, é necessário 
administrar a empresa de forma equilibrada e sustentável 
para que se possa oferecer aos clientes os melhores 
serviços e produtos do mercado. “Estamos aprimorando 
os controles internos na Gerência Financeira, confrontando 
os documentos a pagar e seu fluxo, diariamente, sempre 
obedecendo ao regime de competência. Estamos 
trabalhando também para melhorar o relacionamento 
interpessoal entre os empregados, incentivando-os a 
aumentar a produtividade por meio de campanhas 
associadas a novas metas, com ênfase no produto 
residencial”, explica.

No cargo desde outubro de 2015, Homero é aposentado 
da Petrobras, onde trabalhou como contador por 17 
anos e auditor interno por outros dez anos. 

Mais informações sobre
o Pós-Vida e o Mais+Vida
Para explicar melhor alguns dos seguros mais 
procurados pelos associados e como ter acesso a 
eles, a Revista da AMBEP entrevistou a diretora 
Comercial da AMBEP TurSeguros, Vivian Machado. 
Funcionária da empresa desde 2006, ela assumiu 
o cargo depois de muitos anos à frente da Gerência 
Financeira da empresa. 

Revista da AMBEP – Qual a principal estratégia para 
o segmento de seguros?
Vivian Machado – Com certeza é a ampliação das 
carteiras em parceria com a seguradora SulAmérica, 
em condições altamente competitivas, especialmente 
para os produtos Auto e Residencial.

R.A. – O que é o programa Pós-Vida?
V.M.– O Pós-Vida é um ‘seguro funeral’ desenvolvido pela 
AMBEP TurSeguros exclusivamente para o associado 
da AMBEP. Operado em todo o Brasil pela SulAmérica 
Seguros, o Pós-Vida garante a tranquilidade para adoção 
de providências práticas e legais em um momento tão 
difícil e delicado como o funeral de um ente querido. 
Ele é concedido aos sócios-titulares no momento 
de sua filiação à Associação, e pode se estender a 
seus dependentes, respeitados os limites de idade, 
de 14 a 65 anos.

R.A. – Como o ambepiano pode participar?
V.M. – O sócio-titular faz um pagamento anual de 
R$ 115, que pode ser quitado à vista ou em até 5 
parcelas. Esse valor cobre as despesas relativas 
ao funeral do associado e dos seus dependentes 
registrados na apólice. Vale lembrar que a renovação/
inclusão no Pós-Vida este ano deve ser feita até 

15 de agosto. No caso de parcelamento, o primeiro 
pagamento deve acontecer em 25 de setembro.

R.A. – O que é o programa Mais+Vida e qual o seu 
público-alvo?
V.M. – O programa Mais+Vida é um ‘seguro funeral’ 
criado para atender aos beneficiários de ambepianos 
que não podem se inscrever no Pós-Vida por já terem 
atingido a idade limite de 66 anos completos até 30 de 
setembro do ano de referência. Ele atende associados 
com idades entre 65 e 75 anos.

R.A. – Como participar do programa?
V.M. – Para participar do Mais+Vida, o ambepiano 
precisa pagar uma parcela anual de R$ 410. Sua 
vigência inicial seria de 1º de janeiro a 31 de dezembro 
deste ano, mas ela será estendida até 2017, com o 
pagamento previsto para o dia 25 de janeiro.

R.A. – Como o associado deve proceder para agendar 
uma visita à AMBEP Corretora?
V.M. – Tanto os associados quanto seus beneficiários 
podem agendar uma visita no período de 1º a 
15 de julho, pelos telefones (21) 2113-1022 (Alex); 
(21) 2113-1013 (Kelly); (21) 2113-1024 (Elane). 
É uma oportunidade excelente para tirar dúvidas 
e ter segurança para fazer a escolha do melhor 
produto para sua família. Além de conhecer a 
estrutura e o portfólio da empresa, o visitante ainda 
recebe um brinde. 
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GENTE NOSSA

O ambepiano Joaquim Taveira, de 72 anos, tem uma 
ligação muito forte com o artesanato e possui um 
verdadeiro acervo na sua casa de praia, localizada em 
Guamaré, no Rio Grande do Norte. Casado e pai de 
três filhas adultas (Julia, de 48 anos; Maria Cristina, 
de 28, e Maria Luiza, de 27), o associado explica que 
o interesse pela arte começou na juventude, mas ficou 
ainda mais forte após a paternidade. 

“Eu fazia carrinhos com sucatas para minhas filhas. Elas 
gostavam bastante e os brinquedos eram um sucesso 
com as outras crianças também. Eu adorava ajudá-las 
nos trabalhos escolares fazendo submarinos, plataformas 
e outras invenções, que, de alguma forma, faziam parte 

do meu trabalho na Petrobras. Era uma verdadeira 
brincadeira que se tornava uma obra de arte, 

agradando, inclusive, aos professores”, conta. 

“Decidi me aposentar assim que as minhas 
filhas nasceram para acompanhá-las 

de perto. Ter mais tempo livre me 
permitiu evoluir cada vez mais no 

processo criativo”, completa.

Inspiração a todo 
momento

Joaquim trabalhou como supervisor 
técnico na Petrobras durante 

26 anos e se aposentou na 
década de 1990. Associado 

à unidade da AMBEP 
em Natal desde a 

sua criação em 1987, ele acompanhou de perto o 
crescimento do escritório ao longo dos últimos anos.

Atualmente, Joaquim mora em Natal com a família e é dono 
de um buggy estiloso, enfeitado com diversos materiais 
colecionados pelo aposentado. “O veículo parece um tanque 
de guerra. Percorro a cidade com ele e vejo que as pessoas 
ficam curiosas. Meu interesse pela arte começou desde 
cedo. Sempre gostei de inventar”, comenta.

Segundo Joaquim, ele conta que a inspiração costuma 
surgir nos momentos de tranquilidade, e o artesanato o 
ajuda a manter a cabeça ocupada com algo prazeroso. 
“Geralmente quando estou em casa, começo a sentir 
vontade de criar algo e, assim, as coisas vão surgindo. 
Não existe uma hora certa”. 

Além de guardar sua coleção de artesanato e suas 
ferramentas de trabalho na casa de praia, Joaquim também 
usa algumas peças para enfeitar as paredes da residência 
onde mora. Apesar do talento, ele não pensa em ministrar 
cursos ou vender suas obras. “Fico feliz quando as pessoas 
elogiam ou se interessam, mas acho que não devo dar 
aulas. Afinal, não sou um professor”, diz com timidez.

O aposentado nasceu no Rio de Janeiro, passou a 
infância no município fluminense de Niterói, morou 
em São Paulo por um período e também frequentou 
bastante a cidade de Fortaleza, no Ceará, a trabalho. 
“Não cursei o ensino superior, mas acho que essa 
mania de criar coisas tem relação com alguma área da 
engenharia”, finaliza. 

Artesanato:
paixão de uma vida inteira
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QUALIDADE 
DE VIDA

A trombose venosa profunda, ou apenas trombose, é 
causada pela alteração da coagulação do sangue dentro 
das veias localizadas em regiões intramusculares, 
atingindo, em 90% dos casos, as veias dos membros 
inferiores. A doença afeta 50 pessoas em cada grupo 
de 100 mil, sendo a terceira mais frequente do 
aparelho vascular, perdendo apenas para o derrame e 
o infarto do miocárdio.

Apesar de ser mais frequente nas pernas, a trombose 
também pode se formar em outras partes do corpo 
humano. Nesses casos, acontece a embolia, em 
que um coágulo se desprende e se movimenta na 
corrente sanguínea, podendo ficar preso no cérebro, 
nos pulmões, no coração ou em outra área do corpo, 
levando a lesões graves. 

A doença se desenvolve a partir de três fatores: 
estase venosa, que é a diminuição da velocidade 
da circulação; lesão do vaso por conta de trauma 
ou ruptura na parte interna, que podem levar aos 
trombos; e hipercoagulabilidade ou coagulação fácil, 
que acontece quando há desequilíbrio em favor dos 
coagulantes e pode ocorrer na gravidez, durante o uso 
de anticoncepcionais e na presença de doenças como 
diabetes ou distúrbio genético de coagulação.

Os mais afetados
A trombose é muito comum em pessoas com mais 
de 40 anos, fumantes, obesos, mulheres que usam 
anticoncepcionais ou remédios para reposição 
hormonal, pacientes com varizes ou histórico de 
trombose na família. A doença está associada à 
presença de tumores malignos e as pessoas que fazem 
esforço físico muito elevado.

“Pacientes que passam por procedimentos, como uma 
cirurgia de joelho ou de quadril e ficam muito tempo 
imobilizados, devem tomar mais cuidado. O próprio 
trauma cirúrgico pode acarretar trombose”, explica 
Rossi Murilo, angiologista e cirurgião vascular.

O angiologista esclarece que esses pacientes devem 
começar a se movimentar o mais rápido possível, 
colocando os pés no chão; fazendo fisioterapia 
apropriada para favorecer a circulação sanguínea 
e usando meias elásticas pós-operatórias ou 
manguitos pneumáticos, aparelhos que comprimem 
moderadamente os membros e aumentam a velocidade 
do retorno venoso. Outra dica é hidratar-se bastante, 
pois, quando estamos desidratados, o sangue fica 
mais viscoso, favorecendo a trombose.

Problemas ao ficar parado
Segundo o especialista, a trombose também 
pode surgir em pessoas que ficam muito tempo 
paradas em posições rotineiras favoráveis à 
estase sanguínea, como viagens de avião de 
longa distância. Nesse caso, especificamente, é 
recomendável se movimentar durante o voo, não 
ficando na mesma posição por mais de duas horas. 
“É importante tomar cuidado, pois, em casos raros, 
a trombose venosa profunda não diagnosticada e 
tratada corretamente pode progredir. Se o coágulo 
fragmentar ou se estender demais, o trombo se 
desprende, cai na circulação e pode obstruir uma 
artéria do pulmão, causando a embolia pulmonar”.

Outra consequência é a síndrome pós-trombótica, que 
acontece quando a veia fica obstruída. A perna fica 
muito inchada, com pigmentações de cor marrom 
escura e, posteriormente, podem aparecer feridas 
conhecidas como úlceras venosas. Há também casos 
de tromboflebite superficial que ocorrem em pacientes 
que fazem diálise, quimioterapia ou passam por 
procedimentos de pulsão, que costumam fragilizar 
uma parte interna da veia. “Além disso, pessoas que 
têm varizes ficam mais suscetíveis a desenvolver a 
tromboflebite superficial”.

Antes de iniciar qualquer tipo de tratamento, converse 
com o profissional de saúde de sua confiança e nunca 
se medique sem o consentimento do seu médico.
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AGENDA CULTURAL

LIVRO

Toda luz que não podemos ver

Um romance sobre autopreservação e generosidade em meio às atrocidades de uma guerra 
que jamais deve ser esquecida. Marie-Laure vive em Paris, perto do Museu de História Natural, 
onde seu pai é o chaveiro responsável por cuidar de milhares de fechaduras. Quando a menina 
fica cega, aos seis anos, o pai constrói uma maquete em miniatura do bairro onde moram 
para que ela seja capaz de memorizar os caminhos. Na ocupação nazista em Paris, pai e filha 
fogem para a cidade de Saint-Malo e levam consigo o que talvez seja o mais valioso tesouro do 
museu. Em uma região de minas na Alemanha, o órfão Werner cresce com a irmã mais nova, 
encantado pelo rádio que certo dia encontram em uma pilha de lixo. Com a prática, acaba se 
tornando especialista no aparelho, talento que lhe vale uma vaga em uma escola nazista e, logo 
depois, uma missão especial: descobrir a fonte das transmissões de rádio responsáveis pela 
chegada dos Aliados na Normandia. Cada vez mais consciente dos custos humanos de seu 
trabalho, o rapaz é enviado então para Saint-Malo, onde seu caminho cruza o de Marie-Laure, 
enquanto ambos tentam sobreviver à Segunda Guerra Mundial. 
Editora Intrínseca - 570 páginas

CINEMA
Pequeno Segredo

Três histórias conectadas por um único segredo, 
abrangendo a primeira família brasileira a dar a volta 
ao mundo a bordo de um veleiro. Conhecidos por seus 
cruzamentos marítimos, os Schurmann guardaram por 
um longo tempo, a comovente história da adoção de 
Kat, falecida em 2006. O filme, uma produção de David 
Schurmann,  conta com Júlia Lemmertz, Marcello Antony 
e Maria Flor no elenco. Estreia dia 9 de junho. 

Dicas para se divertir
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Nesta edição trazemos para você sugestões variadas para o seu lazer. Elas vão de um romance sobre autopreservação na 
Segunda Guerra Mundial, passando por um filme que conta histórias secretas da família de navegadores Schurmann, até uma 
peça de teatro com Débora Bloch e grande elenco interpretando texto de Will Eno. Avalie suas opções e aproveite!

TEATRO
Os realistas

Em cena, dois casais de vizinhos se encontram e 
descobrem ter mais em comum do que as casas idênticas 
e sobrenomes iguais. Com este ponto de partida, a peça 
flagra a convivência do quarteto e os relacionamentos 
que começam a se entrelaçar. Em um hábil jogo de cena, 
o autor mostra também que nem tudo é o que parece 
ser, fazendo ainda que as situações reflitam sobre os 
diferentes estágios do casamento. No elenco Débora 
Bloch, Mariana Lima, Emílio de Mello e Fernando Eiras. 
A peça vai fazer turnê pelo país. Em julho ela estreia no 
Teatro Maison de France (teatromaisondefrance.com.br).
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DE VIAGEM
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Com a chegada do inverno, muitas pessoas buscam 
regiões de serra para aproveitar as temperaturas mais 
baixas ao lado de amigos ou familiares. Nesta edição, 
a Revista da AMBEP reuniu algumas sugestões de 
serras em diferentes estados brasileiros para você se 
planejar e escolher a melhor opção para se divertir.

Serra Gaúcha, no Sul do Brasil
As cidades de Gramado, Canela, Bento Gonçalves e 
Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, costumam 
receber turistas o ano inteiro. No inverno, com os 
termômetros marcando temperaturas abaixo dos 10º, 
a procura costuma aumentar. Além de opções de lazer 
para todas as idades, esses municípios possuem boa 
infraestrutura de hotéis e restaurantes. 

Os pontos turísticos mais famosos são: Mini Mundo, Lago 
Negro, Labirinto Verde, Parque do Caracol, a Catedral de 
Pedra e o Vale dos Vinhedos. Não faltam atrações para 
quem for visitar a Serra Gaúcha no inverno! 

Serras do Nordeste 
Conhecida por belas capitais e praias exuberantes, a 
região Nordeste também guarda muitas belezas nas 
áreas mais altas. Em Pernambuco, a Serra Negra, no 
município de Bezerros, é o destino ideal para quem 
busca aventura e contato com a natureza. Localizada 
no município de Bezerros, a região oferece trilhas, 
grutas, mirantes e açudes. Tudo isso a pouco mais de 
107km de Recife. 

As cidades serranas do Ceará também encantam turistas 
interessados em fugir do estresse das capitais. 
Localizada a 110km de Fortaleza, a serra de 
Guaramiranga tem forte potencial turístico. 
As temperaturas na região variam de 13º 
a 25º C. Além das atividades repletas de 
aventura, também é possível relaxar em 
família ou curtir o clima de montanha a dois. 
As sugestões de lazer incluem cachoeiras, trilhas 
ecológicas, igrejas e o Festival de Vinhos. 

Campos do Jordão, em São Paulo
A gastronomia é um dos pontos fortes de Campos 
do Jordão, em São Paulo. Além de restaurantes 
sofisticados, a cidade possui muitos bares e locais para 
comprar chocolates. O visitante pode curtir a região com 
passeios de bonde, teleférico ou de jipe. O bairro de 
Vila Capivari é um dos mais movimentados da cidade. 
Alguns pontos turísticos são: Morro do Elefante, Horto 
Florestal, Palácio Boa Vista e a Vila Inglesa.

Minas gerais 
A região da Serra da Canastra en-
globa inúmeras espécies de 
animais, plantas, além de 
nascentes, rios, monta-
nhas, cachoeiras e 
chapadões. A área 
oferece mui-
tas belezas 
naturais aos 
visitantes, mas 
também é rica pela 
cultura, culinária e 
simpatia dos seus habi-
tantes. A região, que abran-
ge os municípios São Roque de 
Minas, Vargem Bonita, Delfinópolis, 
Sacramento, São João Batista do 
Glória e Capitólio, possui boas opções 
de hospedagem e camping. Os paredões de 
pedra da Canastra são um convite aos adeptos 
da escalada. Para os que não curtem aven-
turas radicais, há trilhas mais leves ou 
passeios de veículo 4x4 que levam aos 
principais pontos do parque.

Aproveite a chegada do inverno
nas serras do Brasil

Para mais informações sobre os destinos nas serras, acesse:
www.serragaucha.com/pt/
www.bezerrospernambuco.com/pt/serra_negra_brasil.html
www.portalguaramiranga.com.br/
www.camposdojordao.com.br/
www.serradacanastra.com.br/

Canela

Campos do Jordão

Serra Negra

Serra da Canastra
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PASSATEMPO

Quanto ganha? /Solução 
Confira abaixo se você chegou à resposta correta do raciocínio 

aritmético da edição passada.
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? 

Solução:
Número de funcionários da empresa = 38

Valores dos salários = R$ 1.700 e R$ 2.000
Valor total dos salários = R$ 69.100

Se todos recebessem R$ 2.000, o valor total dos salários seria =
38 x R$ 2.000 = R$ 76.000

R$ 76.000 -  R$ 69.100  =  R$ 6.900
(diferença entre os que recebem 

R$ 1.700 e os que recebem R$ 2.000)
R$ 6.900 : (R$ 2.000 – R$ 1.700)  = 

R$ 6.900 : R$ 300  =  23
Ou seja, 23 funcionários recebem R$ 1.700

e os outros 15 recebem R$ 2.000
Comprovação:

(23 x R$ 1.700) + (15 x R$ 2.000) = R$ 69.100

Raciocínio Aritmético
Divisão de dinheiro

Quero dividir R$ 146.000 entre 4 pessoas de modo: 
que a 1ª receba  R$ 9.000 a mais que a 2ª;

que a 2ª receba R$ 13.000 a mais que a 3ª e,
por fim, que a 3ª receba R$ 7.000 a mais que

 a 4ª pessoa. Quanto cada uma receberá?

Você conhece o Sudoku? Ele é um dos 
mais populares quebra-cabeças de todos 
os tempos. É um jogo lógico que ajuda a 
ampliar a concentração e o desempenho 
geral do cérebro.
O objetivo do jogo é preencher uma 
grade de 9×9 com números, de forma 
que cada linha, coluna e seção de 3×3 
contenham todos os números de 1 a 9, 
sem nenhuma repetição.
Aproveite e comece agora a jogar.

Sudoku

Resposta:

4

3

4 1 7 5

5 7 2 3 4 6

6 4 7 3

3 8 2 5

6 2

9 6 4 3

4 6

Resposta: 1ª pessoa R$ 51.500; 2ª pessoa, R$ 42.500;
3ª pessoa R$ 29.500 e a 4ª pessoas R$ 22.500

869523714

725841369

341976258

572389146

916457832

438612597

654238971

297165483

183794625



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


