
Déficit
Petros dividirá prejuízo de R$16,1 bilhões do 
PPSP igualmente entre participantes e patrocinadora.  
AMBEP adotará medidas em defesa dos Associados

Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros
AMBEP
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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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Para evitar prejuízos
Com um déficit total de R$ R$ 22,6 bilhões, apurado 
no Balanço de 2015, a Petros anunciou, em junho, 
que a patrocinadora e os participantes (ativos, apo-
sentados e pensionistas) terão que dividir a conta do 
prejuízo de R$ 16,1 bilhões. O valor a ser equacio-
nado é menor do que o total por conta da nova regra 
de solvência dos fundos de pensão (Resolução Nº. 
22/2015 do CNPC), que determina um limite para o 
déficit e um prazo amplo para que ele seja extinto, no 
caso, de quase 18 anos.

 

Para a Diretoria da AMBEP, o fato do PPSP ser paritário 
não significa que os participantes tenham que arcar 
com os prejuízos causados por situações irregulares 
ou, até mesmo, gestões temerárias do Plano. Por con-
ta disso, está buscando medidas legais para defender 
seus Associados e evitar, assim, que qualquer tipo de 
cobrança indevida ou injusta recaia sobre eles.
Boa leitura!

A Diretoria
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Dez anos de
conquistas em Itajaí

A AMBEP de Itajaí, em Santa 
Catarina, comemora dez anos com 
um animado jantar dançante para 
celebrar a data. O evento será rea-
lizado no dia 27 de agosto, no salão 
paroquial da Igreja São Judas, no 
bairro Águas Claras. 

Segundo a encarregada Ângela 
Cavalheiro, a AMBEP de Itajaí surgiu 
a partir do interesse do escritório 
de Porto Alegre em ampliar os 
serviços oferecidos na Região Sul. 
“Recebi a ligação do nosso atual 
vice-presidente, Julio Guedes da 
Conceição, perguntando se eu 
tinha interesse em assumir o Posto. 
Fiquei extremamente motivada e, 
como ainda não tínhamos escritório, 
comecei a trabalhar em minha casa, 

organizando palestras e reuniões”, conta entusiasmada. 
Os colaboradores Zuleika Fernandes, Gilcelane Olegário, 
Hans Anton Henle também participam ativamente do 
dia a dia do Posto. 

“Após seis meses, já estávamos instalados no 
Centro de Itajaí com um escritório pequeno, porém 
acolhedor. No dia 12 de março de 2007, quando 

MAPA DA AMBEP

tínhamos 141 sócios, realizamos um coquetel para 
marcar a inauguração”, recorda.

Ângela relembra com carinho nomes importantes que 
contribuíram para o sucesso do Posto. “Nesse evento, 
tivemos uma palestra do então presidente, Sr. Yvan 
Barretto, hoje falecido. Também vieram nos prestigiar 
o representante-procurador de Curitiba, José Francisco 
Oliveira, o representante-procurador de Porto Alegre, 
Generoso Pereira, e a então representante de Porto Alegre, 
Marta Lacau, que consideramos nossa madrinha”.  

Atualmente, a AMBEP Itajaí conta com 295 sócios 
e 2.227 beneficiários. Além de dispor de diferentes 
serviços voltados para a saúde, qualidade de vida e 
seguros, os associados podem participar dos eventos 
de integração promovidos pela unidade, como 
comemorações de aniversário, Dia das Mães, Dia dos 
Pais, Dia Internacional da Mulher, festa junina e outras 
datas comemorativas. 

Ângela acredita que o Posto tem potencial para crescer 
ainda mais e pretende continuar empenhada em 
promover atividades diferenciadas para os ambepianos 
da região. “Nesses dez anos trouxemos novos sócios, 
tivemos vários colaboradores e pessoas marcantes. 

É um orgulho muito grande fazer parte dessa 
história”, finaliza. 

Sobre Itajaí

Localizado a uma hora de Florianópolis e 
próximo ao Balneário Camburiú, o município 
de Itajaí tem 201.557 habitantes, 
segundo dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). 
A cidade possui algumas praias famosas, 
entre elas Atalaia, Jeremias, Brava, 
Praia dos Amores e Praia dos Morcegos.

A Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento,o 
Teatro Municipal de Itajaí e o Mercado 
Público Municipal são alguns dos pontos 
turísticos mais frequentados da região. 
O Beto Carrero World, considerado o 
maior parque temático da América 
Latina, fica a 29km de Itajaí e 
é uma boa opção para os 
visitantes da cidade.

Eventos realizados 
pelo Posto de Itajaí
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GENTE NOSSA

Aos 80 anos, maratonista baiano 
é motivo de orgulho para a AMBEP

José Barros de Amorim

O ambepiado José Barros de Amorim, da Bahia, é 
um exemplo de entusiasmo, vitalidade e paixão pelo 
esporte. Aos 80 anos, o aposentado se dedica à corrida 
de rua e guarda muitas histórias inspiradoras em sua 
trajetória. Ele se aposentou da Petrobras em 1978 
após trabalhar por mais de duas décadas na estatal 
como contramestre de mecânica.

Foi nesse período que José Barros começou a ter mais 
tempo livre e decidiu procurar alguma atividade extra. 
“Senti vontade de me exercitar, e um amigo me falou 
sobre as vantagens da corrida. Ele me aconselhou a 
fazer alguns exames e começar a correr”, diz.

“Fiquei sabendo de uma corrida que aconteceria em 
Salvador e resolvi fazer por conta própria. Terminei uma 
prova de 21 quilômetros em terceiro lugar. Foi dessa 
maneira que tudo começou e vi que tinha potencial 
para participar de outras”, completa. 

Nos últimos 38 anos, José Barros competiu em 
diferentes cidades do Brasil e participou de provas 
famosas, como a São Silvestre, em São Paulo, e a Meia 
Maratona do Rio de Janeiro. No total, ele coleciona 
960 medalhas e mais de 300 troféus. 

Para manter a saúde em dia, o ambepiano não fica 
parado. Ele segue uma rotina ativa, saudável e tem 
uma alimentação balanceada. O aposentado faz 
acompanhamento com um cardiologista e um urologista. 
“Eu gosto de dormir cedo para acordar disposto. Levanto 
às 5h30 todos os dias e corro de 6 a 10 quilômetros. 

Não tenho uma dieta radical, mas tento consumir 
produtos saudáveis, sem exageros”, comenta.

Casado e pai de sete filhos, José mora com a mulher 
em Salvador. Ele fala cheio da alegria sobre a família 
que construiu: “Tenho cinco filhas mulheres e dois 
homens, 15 netos e 1 bisneto. É um orgulho muito 
grande ter todos por perto. Esse ano, eles estão 
preparando uma festa para celebrar meu aniversário! 
Eu sou o único maratonista da família, mas tenho uma 
filha que gosta muita de pedalar e correr”, afirma.  

José é sócio da AMBEP de Salvador há mais de 20 
anos e costuma participar das atividades promovidas 
pela Representação, bem como usufruir dos benefícios 
oferecidos pela Associação. “Conheci a AMBEP por 
meio de um amigo da Petrobras que me explicou como 
funcionava tudo. Posso afirmar que tenho bons 
amigos lá dentro”.

Ao relembrar os anos de trabalho na Petrobras 
e pensar em sua história, ele não esconde 
a satisfação: “Foi uma época muito 
boa e marcante. Lembro com muito 
carinho de tudo. Hoje, graças à 
corrida e ao que construí, me 
sinto muito feliz e bem-
disposto”, finaliza. 

Você sabia?

Quando feita com acompanhamento médico, a 
corrida na terceira idade pode gerar inúmeros 
benefícios para a saúde, além de mais qualidade 
de vida. As principais vantagens são: diminuição 
do estresse e da ansiedade, aumento do bem-estar, 
prevenção de doenças cardíacas, perda de gordura, 
fortalecimento muscular, das articulações e dos 
ossos. Para os iniciantes, o ideal é começar com uma 
caminhada leve e aumentar o ritmo aos poucos.
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José e o troféu de uma 
de suas maratonas
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HOMENAGEM

Duas histórias 
de pais e uma 

mesma essência: 
a parceria

com os filhos

Homenagem ao Dia dos Pais

A AMBEP foi criada há mais de 30 anos com uma 
forte missão que permanece até os dias de hoje: zelar 
pelo bem-estar e pelos direitos dos aposentados, 
pensionistas e pessoal da ativa do Sistema Petrobras. 
Ao longo de sua trajetória, a Entidade promoveu o 
desenvolvimento e a integração entre os participantes, 
valorizando as histórias de cada sócio.

Este ano, a AMBEP identificou dois homens exemplares 
para ilustrar a matéria em homenagem ao Dia dos 
Pais. São Associados que, por meio da dedicação ao 
trabalho e do amor à família, servem de inspiração 
para seus filhos e para as gerações futuras.

O ambepiano Alexandro Vianna Lima, de 38 
anos, trabalha na Petrobras como técnico de 

Manutenção e se sente realizado na vida 
pessoal e profissional. Ele ingressou na 

estatal há 11 anos após estudar bastante 
para um concurso.  “Na minha escala 

de trabalho eu passo 14 dias no 
Amazonas, em uma região 
que fica a uma hora e meia de 

Manaus. Depois, tenho 21 dias de 
folga para ficar com minha família, no 

Rio de Janeiro”, explica.

O trabalho de Alexandro consiste em fazer 
manutenção de máquinas de grande porte, 

responsáveis por injetar gás no solo. Ele se aperfeiçoou 
nesse ramo com os cursos e treinamentos oferecidos 
pela Petrobras aos funcionários.

Casado há 16 anos, Alexandro é pai de Breno, de 
12, de quem fala com muito orgulho. Ele garante que 
a rotina de viagens e os dias longe de casa não são 
obstáculos para a boa convivência entre eles. Pai e 
filho usam a tecnologia para se manterem próximos. 

Alexandro e o filho Breno
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“Quando estou trabalhando, conversamos todos 
os dias por telefone e por Skype (programa 
de comunicação pela internet). Quando 
volto para casa, eu vivo em função da 
família, gosto de acompanhá-lo, 
jogar videogame, treinar judô 
ou viajar de carro”, explica.

Nas horas de folga, Alexandro 
também se dedica à prática de 
parapente e outras aventuras. O filho, 
é claro, segue o exemplo do pai e também 
se interessa por esportes radicais. “Gostamos 
de ter esses momentos de aventura. Lembro que 
um dia fomos fazer uma trilha e o carro atolou na 
lama. Tivemos que descer para tentar sair de lá. Ficamos 
completamente sujos, mas foi muito divertido”, comenta.
 
“Para mim, ser pai é participar da criação e estar 
sempre perto do seu filho. Mais do que pai e filho, 
temos que ser verdadeiros amigos”, completa. 

Alexandro é ambepiano há um ano e acredita 
no potencial da Associação para unir pessoas de 
diferentes idades. “É muito legal participar dos 
eventos e ouvir as histórias dos aposentados. Essa 
interação é sempre válida. Tenho gostado bastante 
dessa experiência” finaliza.

Pai alegre e fã de viagens
“Ser um exemplo de pai, em minha opinião, é saber 
respeitar, é compreender a opinião do seu filho, é ter 
entrosamento e respeito pela família”. Essa é a opinião 
do ambepiano Sérgio Diniz, de 75 anos, morador do 
Rio de Janeiro, sobre a paternidade.

Casado com Ilse Martins há mais de cinco décadas, 
Sérgio é pai da advogada Sandra, de 51 anos, com 
quem mantém uma relação de proximidade, respeito 
e amor. “Somos uma família pequena e moramos bem 
perto. Fazemos questão de almoçar juntos sempre que 
possível. Criamos um elo muito forte e gostamos de 
manter isso”, diz. 

Um dos momentos mais marcantes ao lado da 
filha e da mulher foi no ano passado, quando os 
três viajaram juntos para a Europa. “Minha filha é 
mais caseira, mas em 2015 fomos a Paris, Itália, 
Espanha e Suíça. Também já estivemos em Portugal. 
É sempre gratificante fazer esses passeios e guardar as 
lembranças maravilhosas que ficam”, afirma.

Sérgio e a mulher não têm netos. Eles gostam de 
curtir o tempo livre nos eventos promovidos pela 
AMBEP no Rio de Janeiro, em Niterói e em outras 
Representações próximas. O aposentado é conhecido 

por sua alegria e participação 
ativa nas festas e passeios 
promovidos pela Associação.

“Eu aproveito esses encontros para rever 
amigos, dançar e me divertir. Os eventos 
são sempre muito alegres, cheios de música 
e animação”, garante o aposentado, que também 
tem o hábito de jogar paciência no computador 
diariamente para se distrair. 

Sérgio Diniz trabalhou na área administrativa da 
Petrobras entre 1965 e 1990. Ele entrou na empresa 
por meio de um concurso e se dedicou muito para 
desempenhar um bom papel na profissão.
 
O interesse pela AMBEP surgiu quando se aposentou, 
no início dos anos 90. Ele ficou sabendo do trabalho 
realizado pela Entidade por meio de amigos e buscou 
mais informações para se tornar sócio. “Vi que se 
tratava de uma Associação séria e ouvi muitos elogios 
dos colegas. Posso dizer que foi uma grande escolha 
porque hoje sou um participante ativo das variadas 
programações oferecidas pela AMBEP”, comemora.
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Sérgio, a esposa Ilse e a 
filha Sandra
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CRÔNICA

Paciência Francisco Alves de Abragão*

Quando o dia começa mal é difícil melhorar.

Acordei e faltava energia no prédio. Foram 10 andares 
de escada abaixo e quase no escuro. Minha lanterna, 
que é um chaveirinho, iluminava muito pouco e, com 
a pilha fraca piorava. O telefone, celular que emite 
uma luz suficiente para quebrar um galho, estava 
descarregado. Paciência.

Chovia a cântaros, um vento frio e constante 
tornava inútil o guarda-chuva. Cheguei ao abrigo 
do ônibus encharcado.

Geralmente, pego o ônibus com poucos passageiros 
a bordo. Nesse dia vinha somente uma senhora que, 
vejam vocês, estava sentada no meu lugar. Paciência.

Saindo da condução, já de longe, notei algo de estranho. 

A entrada do prédio onde trabalho estava somente 
com meia porta aberta. Os elevadores estavam 
com problema. Os bombeiros foram chamados e 
havia a possibilidade dos quatro elevadores ficarem 
interditados.

Os protestos eram muitos. Apontava-se falta de 
manutenção e a maioria se recusava a subir pela escada.

Com a chuva caindo pra valer, o saguão estava lotado.

Calmamente, no meu canto, aguardava uma 
solução quando um fulano, dirigindo-se a mim com 
autoridade, proferiu:

- Sou ocupante de um andar neste prédio já de longa 
data, sempre me dei bem com todos os vizinhos, 
mas com os senhores é impossível conviver. Já 
estou cansado de reclamar, mas não adianta. Estou 
perdendo a paciência. O aparelho de ar refrigerado de 
vocês pinga constantemente na minha janela.

Argumentei que a manutenção de nossos equipamentos 
é feita regularmente e estranhei o acontecimento.

– Pois saiba que pinga, e muito, concluiu indignado, 
aumentando o tom de voz.

Fiquei de verificar e perguntei em que andar 
estava instalado.

– Sempre estive no 6º andar e aguardo rápidas 
providências. 

Aliviado, respondi:

– Então, saiba que estamos no andar de baixo sendo 
impossível o 5º pingar no 6º.

A resposta foi imediata e agressiva:

– Não me venha com blá blá blá inútil e trate de 
resolver a pingação. 

Paciência. Isto também acontece.  

* Associado da AMBEP
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ROTEIRO
DE VIAGEM

O Rio de Janeiro será destaque no mundo inteiro duran-
te os meses de agosto e setembro em virtude dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos 2016. Segundo o Ministério do 
Turismo, a expectativa é que cerca de 500 mil estrangei-
ros visitem o Brasil durante o evento esportivo. Entre uma 
competição e outra, os turistas têm inúmeras opções para 
aproveitar o tempo livre na cidade. Além dos pontos turísti-
cos tradicionais, como as praias da Zona Sul e o Corcovado, 
o Rio tem atrações para todas as idades e interesses.
 
Nesta edição, a Revista da AMBEP listou alguns locais 
para você conhecer durante a realização dos Jogos 
Olímpicos. Prepare as malas e confira:

Pão de Açúcar - Conhecido internacionalmente, 
o Pão de Açúcar tem uma das vistas mais privilegiadas 
do Rio de Janeiro. O bondinho inicia a subida na Praia 
Vermelha e vai até o Morro da Urca. Em seguida, ele 
segue até o Pão de Açúcar, com quase 400 metros 
de altura. A atração funciona diariamente das 8h 
até 19h50. O ingresso para adultos custa R$ 76. 
Estudantes, pessoas de 6 a 21 anos, idosos com mais de 
60 anos e portadores de necessidades especiais pagam 
meia-entrada. Crianças de até 5 anos têm gratuidade. 
Mais informações no site www.bondinho.com.br 
ou pelo telefone (21) 2546-8400. 

Museu do Amanhã - Localizado na Zona 
Portuária do Rio, ao lado da Praça Mauá, o museu tem 
uma arquitetura inspirada no futuro e uma belíssima 
vista para a Baía de Guanabara. Do lado de dentro, 
os visitantes contam com atrações interativas, sala de 
cinema 360 graus e exposições. O museu funciona de 
terça a domingo, das 10h às 17h. Os ingressos custam 
R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Mais informações: 
www.museudoamanha.org.br.

Corcovado - O Cristo Redentor é considerado 
o símbolo da cidade do Rio de Janeiro. Eleito 
uma das Sete Novas Maravilhas do Mundo 
Moderno, o monumento fica dentro do 
Parque Nacional da Tijuca e chega a 
receber mais de dez mil pessoas por dia 
na alta temporada. O ingresso para o trem 
do Corcovado custa R$ 68. Idosos com mais de 
60 anos têm desconto de 50%. Crianças de 6 até 
12 anos pagam R$ 44 reais. O local funciona de segunda 
a domingo, das 8h às 19h, com saídas a cada meia 
hora. Mais informações no site www. tremdocorcovado.
rio ou pelo telefone (21) 2558- 1329. 

Praia de Itacoatiara (Niterói) - Localizada 
no município de Niterói, essa praia fica a menos de uma 
hora do Rio de Janeiro e tem potencial para encantar 
turistas de diferentes regiões do Brasil e do mundo. Em 
2015, Itacoatiara foi reconhecida como a praia mais 
limpa do estado nos últimos 15 anos, segundo relatório 
do oceanógrafo David Zee feito com base em dados do 
Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Além do mar 
exuberante, a praia conta com costões de pedra muito 
utilizados para escaladas ou trilhas e é cercada pelo 
verde da Mata Atlântica. Vale a pena conhecer!

Trilha da Pedra Bonita  - Para quem 
gosta de contato direto com a natureza, uma 
boa sugestão é  a trilha que dá acesso à 
Pedra Bonita, na Zona Oeste do Rio. 
A caminhada, considerada com 
grau de dificuldade fácil, passa 
por áreas de reflorestamento 
e disponibiliza uma linda 
vista da cidade. Para 
chegar, deve-se ir até 
a orla de São Conrado 
e subir a Estrada das 
Canoas para acessar a 
trilha. Use roupas e 
tênis confortáveis, leve 
água e abuse do 
protetor solar. 

Rio de Janeiro reserva atrações 
diferenciadas nas Olimpíadas 
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Museu do Amanhã

Pão de Açúcar
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Petros: prejuízo de  
R$ 16,1 bilhões será 
dividido igualmente entre 
participantes e Petrobras
A Petros fechou o ano de 2015 com um déficit total 
de R$ 22,6 bilhões. O valor apurado pelo Conselho 
Deliberativo da Fundação é quase quatro vezes maior 
que o limite de tolerância de R$ 6,5 bilhões fixado 
pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar 
(CNPC). A dívida gerada por esse excedente foi de  
R$ 16,1 bilhões acima do teto estipulado  e, de acordo 
com a nova regra de solvência dos Fundos de Pensão, 
precisa ser dividida entre todos os envolvidos. 

Para solucionar esse grande prejuízo, a Petros está 
preparando uma estratégia de equacionamento para 
o Plano Petros Sistema Petrobras (PPSP), que conta 
com cerca de 76 mil participantes  (21 mil ativos e 
55 mil aposentados e pensionistas). 

O déficit será pago, a partir de 2017, de forma 
igualitária pela patrocinadora e pelos participantes, 
em um prazo de até 18 anos. Esse prejuízo já está 
contemplado nas demonstrações financeiras da 
Petrobras divulgadas ao mercado, mas as contribuições 
adicionais só serão contabilizadas à medida que forem 
efetivamente realizadas.

Fundação justifica o déficit
A assessoria da Petros esclareceu, por meio de 
nota à Agência Brasil, que as condições do plano de 
equacionamento ainda serão amplamente discutidas 
entre a Fundação, a patrocinadora, representantes dos 
participantes e assistidos do PPSP e a Previc. “Todas as 
possibilidades serão analisadas, respeitando a legislação 
vigente. O balanço da Petros ainda está sob análise dos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo e será enviado à Previc 
até 31 de julho”, explica a Fundação em nota.

A Petros atribui parte significativa do prejuízo total 
de R$ 22,6 bilhões acumulado pelo PPSP em 2015 
ao “tratamento de questões estruturais importantes 
para garantir a perenidade do Plano, entre as quais 
está a atualização do modelo de composição familiar 
do fundo”. Esse novo formato da família brasileira 
afeta diretamente os cálculos feitos para pagamentos 
de benefícios, já que hoje a expectativa de vida dos 
participantes é maior e, quando morrem, em muitos 
casos, deixam cônjuges com expectativa de vida ainda 
mais longa, além de filhos menores de idade, para 
receberem pensão por muito mais tempo.
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Segundo a nota, outra parte do resultado tem origem 
conjuntural. O cenário econômico adverso causou 
impacto negativo na rentabilidade do Plano, assim 
como as provisões da perda do investimento na Sete 
Brasil (que entrou com pedido de recuperação judicial 
de R$ 16,3 bilhões, o segundo maior do país) e o 
impacto da alta da inflação no passivo atuarial do 
Plano. Especialistas avaliam que esta parte do déficit 
pode ser revertida quando a economia melhorar e 
os investimentos recuperarem valor, como já está 
acontecendo este ano.

AMBEP adotará medidas em
defesa dos Associados
Devido à situação deficitária do Plano Petros, a 
AMBEP, diante das dúvidas de seus Associados, vem 
examinando possíveis medidas para atenuar, em 
parte, os efeitos do equacionamento do PPSP. Essas 
medidas partem do princípio de que os participantes e 
assistidos não podem ser totalmente responsabilizados 
pela grave situação em que se encontra o PPSP e 
serem ‘cobrados’ por algo do qual não têm culpa. 

Por conta disso, em reunião realizada em 12 de julho, 
o Conselho Deliberativo da AMBEP apoiou a iniciativa 
da Diretoria de procurar auxílio jurídico de um escritório 
especializado para, se necessário, ajuizar ações contra 
a Petros para salvaguardar os direitos dos ambepianos. 

A Petros enviou a todos os seus integrantes o 
‘Informativo ao Participante’, um documento com 
considerações sobre o déficit do PPSP – Plano Petros 
do Sistema Petrobras. De acordo com a legislação, 
quando se registra o terceiro ano de déficit consecutivo, 
o administrador do Plano no caso, a Petros, deve 
providenciar um equacionamento para cobri-lo. 
Esse procedimento é feito com a participação da 
patrocinadora (Petrobras) e de todos os participantes 
(ativos e aposentados). Segundo a Petros, esse 
déficit foi resultante de situações conjunturais (baixo 
rendimento das aplicações), do pagamento de níveis 
e de questões estruturais do Plano.

A AMBEP considera necessário esclarecer alguns 
pontos dessas informações. O pagamento de níveis 
não foi responsabilidade da Petros, mas, sim, resultado 
de um acordo entre a Petrobras e os sindicatos para 
pagar os níveis a todos os aposentados.

Como foram impetradas milhares de ações por 
aposentados não contemplados com o pagamento 
de níveis nos ACTs (Acordos Coletivo de Trabalho) 
de 2004, 2005 e 2006, a cobertura do valor dessas 
ações deveria ser transferida à Petros pela Petrobras, 
conforme estabelece o regulamento do Plano Petros.

Outra causa do déficit, não mencionada no 
Informativo, foram as aplicações malfeitas ou de 
resultado duvidoso efetivadas por administrações 
anteriores da Petros. Essas aplicações resultaram em 
grande prejuízo para o patrimônio do fundo PPSP.

Finalmente, desejamos esclarecer que a AMBEP 
está empenhada na defesa dos direitos de seus 
Associados e analisando a tomada das medidas 
cabíveis para salvaguarda desses direitos.

Diretoria da AMBEP

Comunicado 

PPSP: uma avaliação atuarial de 2015

A Diretoria da AMBEP entende que é chegado o 
momento de agir, não só em defesa de seus Associados, 
conforme previsão estatutária, mas também por 
meio de ações para apurar responsabilidades e obter 
a reparação dos danos causados à Petros pelos 
seus gestores. A AMBEP manterá seus Associados 
devidamente informados sobre as providências a 
serem tomadas para que a Fundação volte a ser um 
Fundo de Pensão sólido e com capacidade de cumprir 
o objetivo de pagar benefícios complementares aos 
seus participantes. 
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Em tempos de crise econômica ou mesmo em 
momentos de maior tranquilidade financeira, 
sempre podemos economizar no dia a dia, mudando 
nossos hábitos e deixando de fazer compras não 
necessárias. Especialistas orientam também a ter 
um acompanhamento preciso e detalhado das 
receitas e das despesas.

O importante é ser organizado. Essa atenção é 
válida tanto para os profissionais da ativa quanto 
para os aposentados. Afinal, a inflação está em 
alta e não preserva ninguém.

Para sobreviver à maré financeira, vale a pena 
pesquisar preços entre as lojas das grandes redes 
de hipermercado, que costumam fazer promoções 
para não ficar com o estoque parado. Muitos 
estabelecimentos também realizam dias temáticos 
com preços reduzido. 

Em casa, na hora em que estiver no banho, 
feche a torneira para se ensaboar. O mesmo vale 
quando escovar os dentes. Além disso, conserte as 
torneiras com goteiras. O meio ambiente agradece 
e seu bolso também.

Durante a semana, evite comer em restaurantes 
e, quando possível, opte pela comida caseira. E 
nos sábados e domingos procure cozinhar com a 
família, fazendo da ocasião um evento agradável 
e prazeroso.

Dicas para ficar no azul
Para não terminar o mês no vermelho, o ambepiano 
e aposentado Mário Paulo da Silva mantém 
planilhas detalhadas com controle de receitas 
e gastos e movimentações bancárias e diárias. 
A estratégia tem ajudado bastante em seu cotidiano.

Seu objetivo é obter adequado equilíbrio financeiro 
e preservar sua renda. “Volta e meia a gente 
gasta com alguma coisa. Pode ser um cafezinho, 
um maço de cigarros ou até uma cerveja. Se não 
ficarmos atentos e não nos controlarmos, vamos 
acabar gastando tudo com bobagem”, alerta.

Em suas tabelas, Mário Paulo coloca suas previsões 
de crédito, com pagamentos recebidos, saldo em 
banco e dinheiro em mãos. “Esses três itens são 
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constantes, com pequenas variações acrescidas 
quando recebemos alguma outra importância. Essa 
planilha é muito boa e prática, pois em um simples 
olhar encontro qualquer informação”, avalia.

Já em seu quadro de despesas, constam todos os 
encargos mensais obrigatórios, como água, luz, 
telefone, além de produtos e serviços adquiridos 
naquele período. Ao final da tabela, são 
destacadas as despesas do mês seguinte, cheques 
emitidos que ainda serão descontados e parcelas 
de compras  a vencer. Agindo dessa forma, Mário 
não esquece de nada e nem precisa ficar tentando 
lembrar suas obrigações.

A única refeição que Mário faz fora de casa é o 
almoço e, antes de qualquer compra, o ambepiano 
segue o conselho dos especialistas e avalia 
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se realmente vale a pena. Para o 
aposentado, precisamos refletir 
se o que estamos adquirindo é 
necessário, é modismo ou 
mesmo vontade. Afinal de 
contas, vontade passa. 
“Claro que não estamos 
considerando remédios ou 
outras despesas de primeira 
necessidade. Só compro o 
necessário”, destaca.

Para preservar sua renda, Mário estabeleceu 
uma diária. E o dinheiro que sobra se permite 
usar nos dias seguintes. Se o gasto for maior, ele 
refaz suas contas para aquele mês. “Eu já passei do 
limite, mas nunca pedi empréstimo. O que ganho 
é suficiente para mim e ainda consigo economizar 
um pouquinho.” 

Data Receitas Valor
Salário ou Benefício da 

aposentadoria

Rendimentos de investimentos

Saldo em conta corrente

Despesas
Aluguel

Conta de luz

Conta de água

Telefone fixo

Despesas com mercado

Despesas com alimentação

Cursos

• Registre suas principais despesas.

• Evite parcelar as compras.

• Pague suas contas em dia e, se possível, antes do vencimento.

• Utilize os programas de recompensa do cartão de crédito.

• Avalie se os pacotes de internet e TV a cabo são realmente necessários.

• Estabeleça metas e limites para cada tipo de gasto.

• Pense duas vezes antes de comprar algo.

• Crie uma meta para poupar e uma reserva de emergência.

Algumas dicas para manter
as finanças organizadas:

Mário Paulo da Silva

Veja essa tabela-modelo para controlar sua renda e suas despesas.
Inclua outros itens de acordo com sua necessidade.

Foto: Jonathan Fonseca
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HOMENAGEM 
PÓSTUMA

O pecúlio por morte é um seguro concedido a depen-
dentes ou beneficiários de um participante falecido. De 
acordo com o Regulamento do Plano Petros do Sistema 
Petrobras, o benefício pode ser solicitado obedecendo à 
seguinte ordem: cônjuge ou companheira devidamente 
reconhecida pelo INSS ou filhos menores de 21 anos, 
filhos em qualquer idade, pais, irmãos ou qualquer pes-
soa física designada por escrito pelo participante.

Vale lembrar que, caso haja mais de um dependente, a 
divisão sempre será feita em partes iguais. Já na falta 
de qualquer beneficiário, o pecúlio por morte será re-
vertido para o Plano Petros do Sistema Petrobras.

Os beneficiários ou designados devem apresentar 
toda a documentação exigida para o requerimento do 

pecúlio, incluindo certidão de óbito do participante, 
carteira de identidade, CPF, comprovante de residên-
cia e dados bancários para pagamento do valor.

Para os beneficiários de um participante já aposentado, o 
pecúlio por morte será de 15 vezes o valor correspondente 
a 60% do salário bruto do mês anterior ao óbito.  Quando 
o participante falece ainda em atividade, o pecúlio equiva-
le a 15 vezes o valor correspondente a 60% do salário real, 
ou a 15  vezes o salário básico, se este for superior.

Se a morte ocorrer em virtude de acidente de trabalho, 
o pecúlio será substituído por uma importância igual a 
30 vezes o valor correspondente a 60% do salário real 
de benefício, ou a 30 vezes o salário básico, caso este 
seja superior. 

Foto: Acervo pessoal

Fonte: site da Petros

Entenda
quem tem

direito ao pecúlio 
por morte

• Certidão de óbito
• Certidão de casamento pós-óbito
• Autos da separação ou divórcio,
 certidão com averbação
• CIC e carteira de identidade do requerente
 (viúva e falecido)
• Certidão de nascimento dos filhos
• Filho inválido (caracterização do INSS)

• Dados bancários (nome e código da agência, 
conta corrente da viúva)

• Comprovante de coabitação do(a) companheiro(a) 
no período de 2 anos anteriores à data do óbito. 
Caso tenha filhos em comum, apenas 2 meses 
anteriores ao falecimento

• Boletim de ocorrência policial, em casos de 
homicídio ou acidente com vítima.

Saiba quais documentos apresentar à Petros no caso de falecimento do participante:

SAIBA MAIS

AMBEP perde sócio-fundador
do Posto São Mateus do Sul (PR)

É com imenso pesar que informamos o falecimento do nosso querido 
Hermes Motta da Rosa, aos 82 anos, no dia 6 junho. Conhecido 
entre os amigos como ‘Sabiá’, esse ambepiano de tanto destaque na 
nossa Associação foi sócio-fundador e colaborador do Posto de São 
Mateus do Sul desde a sua criação em 2006. Hermes deixou a esposa, 
Adames Dubinsk, e quatro filhos – Dora Maria, Paulo Roberto, 
Ana Beatriz e Tatiane, a quem expressamos todo o nosso pesar.                  

Sh
ut

ter
sto

ck



CARTA DOS 
LEITORES

Esclarecimento para dúvidas sobre
bitributação em IOF de empréstimos
A questão da bitributação do Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguros (IOF), que estava acon-
tecendo indevidamente na renovação dos empréstimos 
feitos pela Petros, continua gerando dúvidas nos nos-
sos Associados. 

E como a AMBEP tem recebido várias cartas pelo 
site e pelo Fale Conosco sobre como proceder, con-
vidamos o advogado Mizael Cunha, do escritório 
Pacheco & Cunha e conveniado ao Programa de 
Assistência Jurídica da AMBEP (Projur) em Santa 
Catarina, para responder às dúvidas dos nossos 
leitores.

Faço empréstimos na Petros há mais de 30 anos, 
tipo renovação. Existe forte comentário de bitributa-
ção sobre os empréstimos, ou seja, a Petros cobrava 
o IOF sobre o primeiro empréstimo e não sobre a re-
novação. Face ao exposto, posso entrar com proces-
so pedindo o ressarcimento das cobranças indevidas 
por meio da AMBEP?
João Luiz de Castro Filho

Li no informativo 062/2016, sobre o IOF cobrado 
nos empréstimos. Como faço para entrar na justiça? 
Tenho algo a receber? 
Marcia Maria Obrigues de Araujo

Com esta nova regra de renovação de empréstimo que 
entrou em vigor em 20 de janeiro, como fica a devo-
lução dos valores do IOF cobrados a mais quando os 
cálculos eram feitos sobre o valor total do emprésti-
mo? Antonio Leonidas Pereira da Silva

Parabéns à AMBEP pela vitória na alteração na co-
brança de IOF para renovação de empréstimo junto a 
Petros. Gostaria de saber se haveria possibilidade de 
conseguir os valores cobrados indevidamente de volta, 
já que sempre fiz renovações com 6 e 11 prestações 
pagas? Neste caso, paguei quase R$ 1 mil em IOF. 
E na minha última renovação paguei quase R$ 5 mil. 
Otavio Medeiros de Vasconcellos

Já posso entrar com processo contra a Receita ou a 
Petros para receber o IOF indevido na renovação de 
empréstimos? A Petros e a Receita estão demoran-
do a informar sobre este assunto e , por isso, estou 
recorrendo à AMBEP.
Milton Pereira de Castro Silva

Li na Revista AMBEP julho/Agosto/2015, sobre bitributa-
ção IOF/empréstimos. Esperamos que as delegacias, inclu-
sive aqui em Belém, sejam orientadas sobre ações judi-
ciais para recuperação desse prejuízo dos mantenedores.
Vitor Dias Tavares 

Resposta:
Prezados ambepianos,
De fato, a tese jurídica sobre a correta tributação do IOF 
(Imposto sobre Operações Financeiras) foi construída 
pelo nosso escritório, o Pacheco & Cunha Advogados, 
que tem a honra de, por solicitação da AMBEP, 
representar juridicamente uma parcela dos ambepianos.

Por meio de cálculo elaborado pelo nosso contador 
especializado em direito tributário, comprovamos junto 
ao judiciário que a União Federal estava tributando de 
maneira ilegal o IOF em caso de renovação de contrato 
de empréstimos solicitados à Petros. Isso ocorria porque a 
União não estava observando o escalonamento correto da 
tributação do IOF na operação financeira. Temos tido casos 
bem-sucedidos de ações ingressadas na Justiça para rever 

esses valores cobrados indevidamente. Esse ressarcimento 
depende de cada caso, mas pode chegar a R$ 8 mil.
 
Nosso escritório tem realizado ações em todo o território 
nacional. Antes de entrar com uma ação judicial, avaliem 
as informações de que dispõem. Sugiro aos Associados 
da AMBEP que procurem um advogado de confiança 
para requerer uma simulação do valor devido. E o Projur 
pode ser uma boa fonte de indicação. Caso seja do 
interesse da alguém, pode enviar e-mail com os contratos 
de empréstimos para fazermos o cálculo do valor devido.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Mizael Cunha
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AGENDA CULTURAL

LIVRO

Histórias do Futuro
Neste livro-reportagem, a jornalista Míriam Leitão apresenta um cenário com perspectivas para o Brasil 
do século XXI. São análises de tendências em agricultura, meio ambiente, educação, política, energia, 
tecnologias, saúde e urbanismo, que comprovam que o Brasil dispõe de recursos para ser um país 
ainda melhor. A obra, resultado de um trabalho de quatro anos, é baseada em entrevistas, viagens e 
depoimentos de especialistas. Editora Intrínseca – 496 páginas

Clarice Lispector - Todos os Contos
Apesar de sua nacionalidade ucraniana, Clarice Lispector é autora de 
memoráveis romances e contos da literatura brasileira. Organizada 
pelo biógrafo Benjamin Moser, a coletânea traz todos os 85 contos 
da escritora, desde o primeiro deles, publicado quando Clarice tinha 
apenas 19 anos. A versão norte-americana do livro figurou na lista 
de mais vendidos do jornal The New York Times.
Editora Rocco – 656 páginas

CINEMA
Ben-Hur
Acompanhamos a jornada do nobre Judah Ben-Hur, 
injustamente condenado à escravidão. Anos depois ele 
descobre que foi enganado por seu irmão e parte em busca 
de vingança. Assim como na primeira versão, estrelada por 
Charlton Heston, a corrida de bigas promete ser o momento 
mais emocionante dessa refilmagem. O longa-metragem 
conta com Jack Huston, Morgan Freeman e Rodrigo Santoro, 
como Jesus Cristo, no elenco. Estreia: 18 de agosto

O Bom Gigante Amigo
A pequena órfã Sophie conhece um gigante amigável e de alma bondosa, apesar de sua 
assustadora aparência. Ele foi renegado pelos seus semelhantes por se recusar a comer 
os seres humanos. Junto com a rainha da Inglaterra, a dupla parte em uma aventura para 
eliminar os gigantes malvados. Dirigido por Steven Spielberg, o longa-metragem é baseado 
na obra homônima de Roald Dahl, autor de ‘Charlie e a fantástica fábrica de chocolate’. 
Estreia: 28 de julho

Dicas de espetáculos, filmes e livros
Durante o inverno, nada melhor que a companhia de um bom livro, um cinema com amigos ou um espetáculo 
no final de semana. Nesta edição, não faltam opções para toda a família.

TEATRO
Vermelho
Antonio Fagundes e seu filho Bruno Fagundes retornam aos palcos 
com o espetáculo Vermelho, do roteirista e dramaturgo norte-
americano John Logan. A trama aborda a relação do mercado com 
a obra de arte e apresenta o duelo de gerações entre o consagrado 
pintor russo Mark Rothko e seu assistente Ken.
Reestreia: 12 de agosto, no Teatro Tuca, Perdizes (SP)
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PASSATEMPO
Resolvemos homenagear o Dia dos Pais nesta edição da 
seção Passatempo trazendo um jogo clássico para divertir. 
Nas imagens abaixo, procure os sete erros que diferenciam 
um quadro do outro. Teste seus conhecimentos e divirta-se!Jogo dos 7 erros

Resposta:
 1 - Cabelo da menina; 2 -camisa do menina; 3- camisa do pai; 4 - galho da árvore; 5- ponta do pinheiro; 6 - cor da pipa e 7 - rabiola.

Divisão de dinheiro/ Solução
Confira abaixo se você chegou à resposta correta do raciocínio 
aritmético da edição passada.
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?

Solução 
Verificando quanto cada pessoa receberam a mais:
3ª pessoa: R$ 7.000
2ª pessoa: R$ 13.000 + R$ 7.000 = R$ 20.000
1ª pessoa: R$ 9.000 +  R$ 13.000 + R$ 7.000 = R$ 29.000
Total: R$ 56.000
       
Valor básico a ser dividido entre as 4 pessoas:
R$ 146.000 -  R$ 56.000 = R$ 90.000
Valor básico para cada pessoa
R$ 90.000 : 4 = R$ 22.500

Distribuição do valor total:
1ª pessoa: R$ 29.000 + R$ 22.500 = R$ 51.500
2ª pessoa: R$ 20.000 + R$ 22.500 = R$ 42.500
3ª pessoa: R$ 7.000 + R$ 22.500 = R$ 29.500
4ª pessoa = R$ 22.500

Raciocínio Aritmético
Veja as dicas abaixo e descubra a resposta

do raciocínio aritmético desta edição:

Distância entre os carros

Dois veículos (A e B) partem na mesma hora,
sendo A, de BH para SP, e B, de SP para BH.
A distância entre essas cidades é de 450km, 

sendo que as velocidades são diferentes.
O carro A segue a 110km/h, e o B, a 90km/h.

 Dentro de quanto tempo esses veículos se 
encontrarão e a que distância de BH e de SP?

Resposta: Se encontrarão em 2 h e 15 minutos. O veículo A estará
a 247,5 km de BH e B estará a 202,5 km de SP.
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Rua Álvaro Alvim, 21, 7º e 8º andares
Centro - Rio de Janeiro - CEP.: 20031-010
Tel.: (21) 3212-3600 - Fax: (21) 2240-0406
E-mail: sede@ambep.org.br

REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

POSTOS

ESCRITÓRIOS

NÚCLEO

TURISMO e SEGUROS

SEDE Tem sempre uma 
AMBEP perto

de você.
Procure a sua.

www.ambep.org.br

AMBEP Alagoinhas (BA)
Praça Aristides Maltez, 28 
Centro - Alagoinhas CEP: 48091-490
Fax: (75) 3423-4040
E-mail: alagoinhas@ambep.org.br

AMBEP Aracaju (SE)
Rua Campo de Brito, 1187 
São José - Aracaju - CEP: 49020-380
Tel.: (79) 3214-6570
E-mail: aracaju@ambep.org.br

AMBEP Belém (PA)
Av. Governador Magalhães Barata, 695, sl.1  
Térreo - Edifício Tropical Center 
São Brás - Belém - CEP: 66060-281
Tel.: (91) 3229-5747/3269-1801
Fax: (91) 3269-0034
E-mail: belem@ambep.org.br

AMBEP Belo Horizonte (MG)
Rua Tenente Brito Melo, 1365, Pilotis, sls.1 e 2 
Santo Agostinho - Belo Horizonte - CEP.: 30180-070
Tel.: (31) 3292-5682
Fax: (31) 3292-8225
E-mail: belohorizonte@ambep.org.br

AMBEP Campinas (SP)
Rua Barão de Jaguara, 655, 
sls.1501,1502,1504,1509 e 1510 
Centro - Campinas - CEP.: 13015-925
Tel.: (19) 3234-2154/3234-0149
Fax: (19) 3231-0171
E-mail: campinas@ambep.org.br

AMBEP Campos (RJ)
Praça São Salvador, 41, sls. 810 e 811 - Centro
Campos dos Goytacazes - CEP: 28010-000
Tel.: (22) 2723-5699
Fax: (22) 2724-1562
E-mail: campos@ambep.org.br

AMBEP Curitiba (PR)
Rua José Loureiro, 603, conj. 201 e 202 
Edíficio Park Avenue 
Centro - Curitiba - CEP: 80010-916
Fax: (41) 3224-9358/3233-4824
E-mail: curitiba@ambep.org.br

AMBEP Duque de Caxias (RJ)
Rua Ailton da Costa, 115,, sls. 304 e 305 
Jardim 25 de Agosto
Duque de Caxias - CEP: 25071-160
Tel.: (21) 3774-4039
Fax.: (21) 2671-9790
E-mail: duquedecaxias@ambep.org.br

AMBEP Macaé (RJ)
Av. Elias Agostinho, 665 - Prédio 101 - sala 05  
1º andar (Portaria da Praia Campista)
Imbetiba - Macaé - CEP: 27913-350
Tel.: (22) 2761-3717/2759-0856/
2759-0850
E-mail: macae@ambep.org.br

AMBEP Maceió (AL)
Rua Zacarias Azevedo, 399, sls 314 e 315
Edifício Trade Center 
Centro - Maceió - CEP: 57020-470
Tel/Fax: (82) 3372-6052
E-mail: maceio@ambep.org.br

AMBEP Manaus (AM)
Av. Eduardo Ribeiro, 620, sl. 201
Edifício Cidade de Manaus
Centro - Manaus
CEP.: 69010-001
Tel.: (92) 3622-7001
E-mail: manaus@ambep.org.br

AMBEP Natal (RN)
Av. Prudente de Morais, 744, sls. 1208/1209/1210 
Tirol - Natal - CEP: 59020-400
Tel.: (84) 3202-5445/3202-7408
Fax: (84) 3202-5669
E-mail: natal@ambep.org.br

AMBEP Niterói (RJ)
Rua Maestro Felício Toledo, 519, sl. 502 
Edifício Office Center 
Centro - Niterói  - CEP:24030-192
Tel.: (21) 2717-1016
Fax: (21) 2710-6235
E-mail: niteroi@ambep.org.br

AMBEP Porto Alegre (RS)
Rua Riachuelo, 1.098, conj. 903 
Edifício Tribuno - Centro
Porto Alegre - RS - CEP.: 90010-270
Tel.: (51) 3227-7174/3212-8132/3286-6334
Fax.: (51) 3212-3539
E-mail: portoalegre@ambep.org.br

AMBEP Recife (PE)
Rua Matias de Albuquerque, 223 sl. 401 
Santo Antônio - Recife - CEP: 50010-090
Tel.: (81) 3224-3683
Fax: (81) 3424-8416
E-mail: recife@ambep.org.br

AMBEP Rio de Janeiro (RJ)
Rua Álvaro Alvim, 21, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - CEP.: 20031-010
Tel.: (21) 2240-0684/ 2532-5263/ 
2533-0408/2524-7504
Fax: (21) 2215-2763
E-mail: riodejaneiro@ambep.org.br

AMBEP Salvador (BA)
Av. Tancredo Neves, 999 s/301 e 302 
Edifício Metropolitano Alfa 
Caminho das Árvores - Salvador - CEP: 41820-021
Tel.: (71) 3341-1823 /3341-1824 / 3341-1827
Fax: (71) 3342-6530
E-mail: salvador@ambep.org.br

AMBEP Santo André (SP)
Rua Monte Casseros, 270, conj. 131
Centro - Santo André - CEP: 09015-020
Tel.: (11) 4990-7697/4992-5767
Fax: (11) 4994-3673
E-mail: santoandre@ambep.org.br

AMBEP Santos (SP)
Av. Ana Costa, 259, conj. 53 
Encruzilhada - Santos - CEP: 11060-907
Tel.: (13) 3233-4915
Fax: (13) 3222-9662
E-mail: santos@ambep.org.br

AMBEP São José dos Campos (SP)
Avenida Dr. João Guilhermino, 474, salas 41 e 42 
Centro - São José dos Campos - CEP: 12210-130
Tel.: (12) 3941-1778/3921-1815
Fax: (12) 3921-3263
E-mail: sjcampos@ambep.org.br

AMBEP São Paulo (SP)
Rua Barão de Itapetininga, 151, sls.123, 124,133 e 134 
Centro - São Paulo - CEP: 01042-001
Tel.: (11) 3150-3636
Seguro: (11) 3150-3639
E-mail: saopaulo@ambep.org.br

AMBEP São Sebastião (SP)
Av. Guarda Mor Lobo Viana, 427, ljs.1 e 2 , bloco C 
Centro - São Sebastião - CEP: 11600-000
Tel.: (12) 3892-4054 - Fax: (12) 3893-1896
E-mail: ssebastiao@ambep.org.br 

AMBEP Cabedelo (PB)
Rua Arthur Santos Viana, 119  
Térreo
Ponta de Matos - Cabedelo 
CEP: 58100-575
Tel./Fax: (83) 3228-3674
E-mail: joaopessoa@ambep.org.br

AMBEP Fortaleza (CE)
Rua Pedro Borges, 20 - sl. 2003 
Centro - Fortaleza 
CEP.: 60055-110
Tel.: (85) 3226-8684
Fax: (85) 3454-2263
E-mail: fortaleza@ambep.org.br

AMBEP Itajaí  (SC)
Rua Dr. Pedro Ferreira, 155, sl.902 
Ed. Genésio Miranda Lins
Centro - Itajaí
CEP.: 88301-030
Tel.: (47)3249-1461
Fax: (47)3249-1458
E-mail: itajai@ambep.org.br

AMBEP Mossoró (RN)
Rua Bezerra Mendes, 75, sls. 1, 3 e 5 
Edifício Park Center 
Centro - Mossoró
CEP.: 59600-090
Tel.: (84) 3321-3271
E-mail: mossoro@ambep.org.br

AMBEP Petrópolis  (RJ)
Rua do Imperador, 264, sl. 906
Shopping Santo Antônio
Centro - Petrópolis - CEP 25620-000
Tel.: (24) 2231-6226
Fax: (24) 2243-2303
E-mail: petropolis@ambep.org.br

AMBEP São Mateus do Sul (PR)
Rua D. Pedro II, 587, sl. 25 
Centro - São Mateus do Sul 
CEP.: 83900-000
Tel./Fax. (42) 3532-5415
E-mail: smsul@ambep.org.br 

AMBEP Vitória (ES)
Av. Nossa Senhora da Penha, 699, 
213, Torre B  - Santa Lúcia - Vitória 
CEP: 29055-250
Tel/Fax.: (27) 3225-8494/3207-9592
E-mail: vitoria@ambep.org.br

AMBEP Angra dos Reis (RJ)
Rua Coronel Carvalho, 539
sala 409 - Centro
Angra dos Reis - RJ 
CEP: 23900-315
Tel.:/Fax: (24) 3365-7120
E-mail: angradosreis@ambep.org.br

AMBEP Brasília (DF)
QD. 01, BL. E, N.º 30, sl. 109
Edifício Ceará 
Setor Comercial Sul - Brasília 
CEP: 70303-900
Tel./Fax: (61) 3321-5708 
E-mail: brasilia@ambep.org.br

AMBEP São Luís (MA)
Avenida Jerônimo de Albuquerque, 25
Sala 314 - Condomínio Pátio - Jardins
Torre B - Hyde Park - Cohafuma - São Luís
CEP.: 65071-750
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


