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35 anos defendendo os direitos dos petroleiros

REVISTA DA



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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Tempo de comemorar
A medida do tempo pode ser toma-
da de várias maneiras. Sob certos 
aspectos cada um tem sua forma 
particular de medir o tempo. A mais 
usual e consagrada é pelo relógio, 
que passa para os calendários, que 
segue para os registros, que evolui 
para a história e finda em muitos 
casos com o esquecimento.

A nossa AMBEP está muito longe do 
degrau do esquecimento, da mera 
lembrança, da saudade. Pelo con-
trário, está saudável, disposta, viva, 
pronta a continuar no caminho de 
promover amizades, encontros ale-
gres que visem melhora de qualidade 
de vida, sem, todavia, esmorecer na 
luta pelos direitos que foram prome-
tidos e possíveis de serem realizados.

Não vamos citar nomes de funda-
dores. Seria uma incoerência com 
os pioneiros que não estavam e 
não estão atrás de glórias e aplau-
sos. Contudo, vale imaginar os 
primórdios da nossa Associação, 
quando apenas alguns poucos 
amigos, há 35 anos, partindo de 
uma vontade desmedida, criaram 
esta grande AMBEP de amplitude 
nacional. Tudo por meio de ade-
sões voluntárias sustentadas no 
entusiasmo da ideia e no respeito 
emanado dos pioneiros.

Foi um trabalho de excelência 
que temos obrigação de preservar, 
prosseguir e ampliar. E é isso que 
a AMBEP faz diariamente. Hoje, 
somos cerca de 32 mil associados 

com aproximadamente 300 mil be-
neficiários. Estes expressivos núme-
ros refletem a permanente confian-
ça do corpo social nas sucessivas 
administrações ao longo do tempo.

E sabe por que a AMBEP, aos 35 
anos de lutas, acumula tantas vitó-
rias? É porque, além de comemo-
rar as Bodas de Coral, ela é, inexo-
ravelmente, O Elo Que Nos Une!  

Saiba mais sobre essa história de 
sucesso e o que pensam nossos 
associados na matéria de capa 
desta edição.

Boa leitura.

A Diretoria
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São José dos Campos em festa: 
25 anos de história
A AMBEP São José dos Campos vai celebrar o aniver-
sário de 25 anos da Representação, no dia 5 de no-
vembro, na Casa de Festas Sítio Bassi Eventos. Um 
almoço está sendo organizado para reunir os associa-
dos e comemorar as conquistas das últimas décadas. 
O representante-procurador da unidade, Floriano da 
Glória Ferreira, que está à frente do cargo desde o início, 
em 1991, se sente honrado em fazer parte desta história.
  
Atualmente, a Representação de São José dos Campos 
possui 800 associados e 4.596 beneficiários. A unida-
de também conta com a dedicação dos representan-
tes Dalmir Walde dos Santos, Sylvio Flávio de Araújo 
e Marcos Reis de Faria e das funcionárias Roselene 
Rores Leite e Adriana de Souza.

Para Floriano da Glória, o principal objetivo da unidade 
é zelar pelos interesses e bem-estar dos associados de 
São José dos Campos, além de proporcionar momentos 
de integração entre os ambepianos. “Na Representação, 

organizamos eventos em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, Dia das Mães, Festa 

Junina, Dia dos Pais e confraternização de fim 
de ano. Realizamos duas excursões duran-

te o ano e também promovemos pales-
tras sobre temas de interesse para os 

sócios”, explica Floriano da Glória.

MAPA DA AMBEP

Os associados também são beneficiados com a ofer-
ta de serviços exclusivos, como seguros de auto e 
residencial da AMBEP TurSeguros, Indicações de 
Profissionais para a Área Médica (Ipam), acompanha-
mento de questões da Petros e da AMS da Petrobras, 
além do Programa de Assistência Jurídica (Projur).

Como tudo começou
Em meados de 1991, ao visitar um amigo no Rio 
de Janeiro, Floriano da Glória Ferreira conheceu o 
representante-procurador da AMBEP/SP, Vanildo 
Avelino da Silva, que necessitava de alguém para cuidar 
da Representação de São José dos Campos após sua 
instalação. Como Floriano tinha acabado de se mudar 
para essa cidade paulista e tinha muita experiência na 
área administrativa, ele se interessou pela atividade.
    
Uma reunião em São José dos Campos, no escritório 
do advogado e também aposentado da Petrobras, 
Guido Sérgio da Costa Breves, foi definitiva para a 
decisão de Floriano de assumir a gestão da nova 
Representação, instalada no dia 4 de novembro de 
1991 como núcleo da AMBEP de São Paulo. Os 
aposentados Amaury Acatauassu Xavier, Dalmir 
Walde dos Santos e Geraldo Irail Mendonça também 
participaram desse momento que deu início às ativi-
dades da Representação. 

Conheça mais sobre a cidade

São José dos Campos é uma cidade conhecida por unir tradição, cultura e tecnologia. Na 
região, há institutos federais de pesquisa científica, empresas de tecnologia, prédios de 

arquitetura arrojada e universidades, além de muitas áreas de proteção ambiental. 
O município, principal cidade do Vale do Paraíba, se destaca como um importante 

polo aeronáutico e aeroespacial da América Latina. 

Localizada estrategicamente entre São Paulo e o Rio de Janeiro, a cidade é 
ligada por modernas rodovias e pelo aeroporto, e está bem próxima das 

praias, da região serrana e de outros destinos turísticos do Vale. Entre 
uma ou duas horas de carro, é possível chegar a Ubatuba, Campos do 

Jordão ou Aparecida do Norte, onde fica a Basílica Nacional, maior 
santuário Mariano do mundo. 

Dados do IBGE de 2010 mostram que a cidade possui 
cerca de 630 mil habitantes. Ao visitar São José dos 

Campos, o turista deve incluir no roteiro locais 
como o Parque Santos Dumont, a Igreja Matriz 

de São José, o Mercado Municipal, o Museu 
de Esportes, o Rancho do Tropeiro e o 

Espaço Mário Covas.
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A volta aos estudos
após a aposentadoria

Jonilson Almeida

É cada vez mais comum as pessoas aproveitarem a 
aposentadoria para colocar em prática seus projetos e 
transformar seus sonhos em realidade. Com Jonilson 
Almeida, 56 anos, não foi diferente. Após trabalhar 
quase 34 anos na Unidade de Processamento de Gás 
Natural da Petrobras, em Pilar (AL), o ambepiano, que 
entrou na companhia em dezembro de 1982 e se apo-
sentou em julho deste ano, não quis ficar parado.

Em agosto, o ex-técnico de operação plena ingressou na 
Faculdade de Educação Física e está bastante empolga-
do com a nova fase. Jonilson mora e estuda em Maceió 
e é associado da AMBEP desde 1995. “Por meio da 
Associação, mantenho contato constante com os outros 
ex-petroleiros. Além disso, meus familiares podem usu-
fruir de diversos benefícios que a entidade oferece.”

O ambepiano cogitou voltar à faculdade há mais de um 
ano e sempre se identificou com a área esportiva. Desde 
jovem pratica esportes e há 30 anos começou a correr. 
Não à toa, todo mundo o conhece pelo apelido de ‘cor-
redor’, por estar sempre treinando na orla de Maceió.

Aficionado por corridas de rua, Jonilson já participou 
de provas em diferentes cidades, no Brasil e no ex-
terior. Em Maceió, ele já perdeu a conta de quantas 
competições foram. Realizou duas meias-maratonas 
internacionais no Rio de Janeiro, completou provas 
em Fernando de Noronha, Curitiba, Salvador, Aracaju 
e até em Thunder Bay, na Província de Ontário, no 
Canadá. A Corrida de São Silvestre, em São Paulo, mo-
dalidade ainda inédita, também está em seus planos.

O ambepiano já ganhou até prêmios em dinheiro, mas 
ressalta que seu objetivo principal é a qualidade de 
vida. Em sua casa, Jonilson guarda muitos troféus e 
boas memórias das competições.

Com três filhas, Tamires, Thais e Thércia, com 28, 24 
e 20 anos, respectivamente, Jonilson sempre rece-
beu apoio da família para fazer o curso. 

Novos conhecimentos
O curso de Educação Física começou há pouco 
mais de um mês, mas Jonilson já aprendeu bastan-
te sobre anatomia humana, musculatura e a nomen-
clatura dos ossos. O ambepiano também já fez muitas 
amizades na nova turma de futuros colegas de profissão.

Mesmo parecendo mais jovem, Jonilson conta que não 
esconde seus 56 anos. Seu segredo é se cuidar sem-
pre. Entretanto, por causa da idade, virou o vovô da 
classe. Afinal, a maioria dos estudantes saiu recente-
mente do Ensino Médio. “Para mim, a idade nunca é 
um empecilho para começar novos projetos.”

Sua proposta inicial não é trabalhar com Educação 
Física, mas ganhar conhecimento, fazer novos 
amigos e ter um novo projeto de vida. “A princí-
pio esse é meu objetivo. Eu já tenho minha 
renda. De repente, posso fazer trabalhos 
voluntários em ONGs ou em comuni-
dades carentes, por exemplo.”

Diversão
em família
Em seus horários de 
lazer, Jonilson gos-
ta de ir à praia, sair 
para jantar e ir ao ci-
nema com a família. Um 
dos seus hobbies é colecionar 
clássicos do cinema. Suas pre-
ferências são os westerns produzi-
dos nas décadas de 1930 a 1970. 
Ao todo, o aposentado já conta-
bilizou 1.500 títulos, entre 
DVDs e Blu-Rays. 

Fotos: arquivo pessoal 5
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Visita à Representação no Nordeste

Visitar regularmente as unidades para ouvir os gestores 
e participantes, buscar solucionar os problemas que 
surgem e levar informações sobre temas importantes 
fazem parte da agenda anual de atividades da Diretoria 
da AMBEP. Essa é a razão de existir da Associação: 
cuidar e estar sempre próxima dos participantes e atenta 
às necessidades das Representações, Postos e Escritórios.

O responsável por esse ‘giro pelas unidades’ tem 
sido o vice-presidente, Julio Guedes, que, no mês de 
agosto, esteve em cinco cidades do Nordeste e, no 
mês de setembro, em quatro cidades do Sul. “Estamos 
presentes em quase todos os estados do país. São 34 
unidades entre Representações, Postos e Escritórios 
em lugares com culturas e realidades diferentes. Por 
isso, estar perto para ouvir sugestões e reclamações; 
explicar de forma mais clara assuntos fundamentais 
para o dia a dia da Associação e do ambepiano é tão 
importante. Alinhar expectativas e iniciativas torna 
a gestão mais eficiente e transparente, beneficiando 
cada vez mais os nossos mais de 30 mil sócios”, 
explica Julio Guedes.

Da Bahia a Fortaleza
A Bahia foi o primeiro estado visitado pelo vice-presiden-
te em agosto. Ele esteve nas Representações de Salvador, 
no dia 8, e de Alagoinhas, no dia 9. A visita seguiu para 
Recife e, em seguida, rumo ao Posto de Cabedelo (PB), 
de onde partiu em direção à Representação de Natal e 
ao Posto de Mossoró. O déficit da Petros e seu equa-
cionamento estiveram na pauta de todas as visitas. 

Dirigentes da AMBEP visitam 
Representações das Regiões Sul e Nordeste

GIRO PELAS 
REPRESENTAÇÕES

Para o vice-presidente da AMBEP, é fundamental escla-
recer dúvidas sobre o tema e mostrar que a Diretoria da 
Associação está atenta ao problema e vem cobrando, 
com firmeza, há muito tempo, esclarecimentos da Petros. 
Também foram discutidos assuntos administrativos e fi-
nanceiros, como a dotação orçamentária das unidades. 

A última ‘escala’ do ciclo de viagens foi em Fortaleza, com 
a visita do vice-presidente e do conselheiro Manoel Pereira 
Campos ao Posto daquela cidade. A encarregada Maria 
Osmarina Santiago Lima avaliou com os gestores uma lista 
de solicitações para a melhoria da unidade, como a refor-
ma do Posto e a comemoração do 20º aniversário.

De Santa Catarina
ao Rio Grande do Sul
O itinerário de viagem teve continuidade na Região 
Sul, no mês de setembro, com a presença do vice-
-presidente da AMBEP, acompanhado do presiden-
te do Conselho Deliberativo, Nival Ricardo Marinho. 
Entre os dias 13 e 16, os dirigentes visitaram as 
Representações de Itajaí (SC), Curitiba,  São Mateus 
do Sul (PR) e Porto Alegre (RS). 

Na ocasião, foram abordados assuntos administra-
tivos referentes ao funcionamento de cada unidade. 
O déficit da Petros e a solução para seu equacionamento 
objetivando a defesa da integridade financeira de quem 
foi fundamental na construção do patrimônio da Petros, 
os seus participantes, também foi pauta das visitas.

Outro tema em destaque foi a busca por soluções efetivas 
em prol do quadro social da AMBEP com discussões de 
estratégias para atrair novos associados junto às unida-
des da Petrobras na região, além de avaliação da crise 
enfrentada na Companhia. Na Representação gaúcha, 
incorporou-se ao grupo o assessor da Diretoria Social e 
de Benefício, Carlos da Conceição de Almeida.

O vice-presidente em reunião com os dirigentes em Curitiba

Julio Guedes e Nival Ricardo Marinho visitam a AMBEP Itajaí

Manoel Campos com Osmarina, Julio Guedes e Claudia, na visita a Fortaleza
6
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PIDV 2016 tem adesão
de 11.704 empregados
Ainda poderão ser contabilizadas inscrições realizadas em papel e postadas até 31 de agosto

Fonte:
Agência Petrobras de Notícias
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OBITUÁRIO

PIDV 2016 tem adesão
de 11.704 empregados
Ainda poderão ser contabilizadas as inscrições realizadas em papel 
e postadas até 31 de agosto
Foram encerradas no dia 31 de agosto as inscri-
ções para o Programa de Incentivo ao Desligamento 
Voluntário da Petrobras – PIDV 2016. Desde o início 
do período para adesões, em 11 de abril, 11.704 em-
pregados se inscreveram no programa.

O número ainda pode ser alterado em função de inscri-
ções realizadas em papel e postadas até 31 de agos-
to. Até a data de homologação da rescisão, os em-
pregados podem desistir da adesão. O cronograma de 
desligamentos foi iniciado em 16 de junho e, até o 
momento, 2.450 empregados tiveram seus contratos 
de trabalho encerrados.

Conforme divulgado, a Petrobras usou como referên-
cia no planejamento do programa o quantitativo de 
cerca de 12 mil empregados, com um custo previs-
to de R$ 4,4 bilhões e uma economia esperada de 

R$ 33 bilhões até 2020. Considerando a adesão de 
11.704 empregados, a melhor estimativa da Companhia, 
no momento, para o custo total do programa é de aproxi-
madamente R$ 4 bilhões. O valor final será consolidado 
após o término do prazo para os desligamentos.

A Companhia provisionou R$ 1,2 bilhão até  30 
de junho de 2016, relativo aos gastos previstos 
com os 4.087 funcionários que já haviam aderi-
do ao programa, conforme informado na nota ex-
plicativa 21.2 das Demonstrações Financeiras do 
2º trimestre de 2016.

Como parte do programa, a Petrobras implementou 
diversas iniciativas com foco no desenvolvimento de 
lideranças e na gestão do conhecimento e do efetivo, 
para dar continuidade aos processos e garantir a segu-
rança operacional das unidades. 

Fonte: Agência Petrobras de Notícias

Um dos conselheiros Deliberativos mais atuantes da 
AMBEP, considerado por todos como exemplo de supe-

ração e disposição, Archimimo Murinelly Júnior, 64 
anos, faleceu no dia 22 de setembro, vítima de 

câncer no pulmão. 

A vida de Archimimo foi marcada por 
desafios, enfrentados até o fim. 
Desde 2011, ele lutava contra 

um fibromixossarcoma, tipo raro de 
câncer, que o levou a amputar a perna 

direita. Ele estava internado desde 16 de 
setembro no Hospital Irmandade Santa Casa 

de Santos, em São Paulo, onde faleceu. O enterro 
foi realizado no Cemitério do Saboó naquela cidade.

Morre Archimimo Murinelly Júnior
Formado em Pedagogia e Educação Física, com es-
pecialização em curso técnico de futebol, Archimimo 
chamava a atenção por sua determinação e força de 
vontade. Mesmo com o diagnóstico da doença, ele não 
deixou de exercer suas atividades cotidianas, incluindo 
a função de professor na Escola Especial 30 de Julho, 
onde atuava desde 1999. Em 2010, tornou-se volun-
tário da Santa Casa de Santos por meio da Associação 
Santa Isabel de Combate ao Câncer (ASI), onde fazia 
plantão todas as quintas-feiras, das 8h às 13h.
    
A Diretoria da AMBEP, consternada, lamenta a morte 
do incansável Archimimo e externa condolência à fa-
mília do nosso querido ambepiano que vai deixar em 
todos nós muita saudade. 

ESPAÇO 
PETROBRAS



ESPAÇO PETROS

Economista da FGV
faz radiografia dos números 
que levaram ao déficit nas 
contas da Petros
O ano de 2015 foi difícil para a economia brasileira: 
queda no PIB, queda nos preços das commodities pre-
judicando as exportações, alta no desemprego, inflação 
em alta. Tudo isso teve forte impacto na indústria de 
previdência complementar. O cenário negativo atingiu 
a rentabilidade dos ativos dos fundos de pensão por 
um lado, e aumentou o passivo dos planos por causa 
da alta da inflação. O impacto foi grande para a Petros, 
especialmente para o Plano Petros Sistema Petrobras 
(PPSP), que fechou o ano com um déficit atuarial de 
R$ 16,4 bilhões. O resultado obriga a Instituição a ela-
borar, até o final do ano, um plano de equacionamento 
envolvendo participantes e patrocinadora.

A inflação teve grande influência nesse número, con-
tribuindo com R$ 6,8 bilhões no déficit. Mas o mau 
resultado dos investimentos também chama a aten-
ção. “A rentabilidade líquida dos investimentos do 
PPSP foi negativa em R$ 1,95 bilhão”, diz o econo-
mista Istvan Kasznar, da FGV-Ebape, que analisou o 
balanço da Petros a pedido da Revista da AMBEP. “É 
um resultado muito ruim, tanto em termos absolutos 

quanto em termos relativos, porque representa uma 
queda no patrimônio do plano.”

O preço dos ajustes
Alguns ajustes necessários também tiveram seu preço. 
Kasznar destaca a perda de R$ 5,19 bilhões com a ado-
ção do regime de ‘família real’ (regime que leva em conta 
as mudanças ocorridas na estrutura familiar do partici-
pante nos últimos anos) e de R$ 3,4 bilhões com a retira-
da do limite de 90% do salário de participação como teto 
para a concessão de benefícios. “Tudo isso tem impacto 
no resultado, o que é agravado porque estamos em pleno 
período de recessão na economia”, observa.

Por outro lado, o economista considera o resultado do 
Plano Petros 2 (PP-2) bastante positivo. “Nem tanto pelo 
superávit de R$ 52 milhões, que não é nada brilhante”, 
diz Kasznar. “Mas pelo avanço no patrimônio, que cres-
ceu 28% e chegou a R$ 11,2 bilhões. É um aumento 
real de quase 17% quando descontamos a inflação.”

Risco ou rentabilidade?
Quanto à composição da carteira de investimentos, a 
Petros pondera, em seu relatório anual, que havia ne-
cessidade de reduzir o volume de recursos em renda 
variável, mas que as condições do mercado exigiam 
certa cautela para evitar a realização de prejuízos. 
Esse movimento foi acompanhado por um aumento 
nas aplicações em títulos públicos. Enquanto a cartei-
ra de renda fixa passou de 44,78% do total para 53% 
em 2015, a de renda variável caiu de 37% para 29% 
no mesmo período.

“Foi uma postura correta, tendo em vista a queda da 
bolsa, mas não evitou o prejuízo”, afirma Kasznar. 
“Além disso, os títulos públicos, no longo prazo, pre-
servam o valor dos ativos, mas não dão o rendimento 
necessário para cumprir os compromissos assumidos 
com os participantes.” O economista observa que esse 
é um equilíbrio delicado a se buscar no PPSP. “Por se 
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tratar de um plano fechado, ele deve reduzir os riscos, 
mas não pode abrir mão da rentabilidade. Não é fácil 
atingir o ponto ideal.” Além disso, acrescenta Kasznar, 
esse pode ser o momento de recuperação da renda va-
riável. “Se o país sair da barafunda em que se meteu, 
é uma ótima oportunidade.”

Controle das despesas 
Kasznar também questiona o trabalho dos gestores de 
investimento da Petros. Ele observa que a projeção da 
receita líquida de investimento era de R$ 8,4 bilhões 
e, no final, o resultado foi um prejuízo de R$ 818 
milhões. “Isso é um erro de 109%”, destaca. “Alguma 
coisa faltou aí. Gestão não é ser simpático ou sub-
misso a banqueiros, políticos, fornecedores e colegas. 
É ser um tigre defensor do valor do fundo para gerar 
valor aos seus membros.”

Na área administrativa, no entanto, Kasznar elogia o 
esforço da Petros na redução de custos administrati-
vos. Segundo ele, em 2014, esse custo foi de R$ 195 
milhões contra um valor orçado de R$ 246 milhões. 
Em 2015, contra o mesmo orçamento, houve nova 

queda, para R$ 192 milhões. “Quando levamos em 
conta a inflação do período, isso mostra uma política 
bastante efetiva no controle das despesas”, avalia.

Redução nas demandas judiciais
Kasznar também chama a atenção para a economia 
gerada com o encerramento de demandas judiciais. 
Essa despesa caiu 35% e o número de ações encer-
radas subiu para 2.635, uma alta de 70% em rela-
ção a 2014. “Isso é bom porque as demandas são 
desgastantes e os depósitos judiciais em instituições 
bancárias rendem pouco”, explica o economista. “Vale 
a pena o esforço nessa área para livrar a Petros de uma 
grande dor de cabeça.”

Em relação às denúncias de corrupção envolvendo 
o fundo de pensão, Kasznar lamenta, e pergunta: 
“Ficarão os fundos à mercê de gangues extra bem 
organizadas? Continuará a derrama a arrasar com o  
entorno, o capital e a capacidade de liberação de ver-
bas a aposentados e pensionistas? As grandes consul-
torias internacionais continuarão aprovando as contas, 
os balanços e os demonstrativos dos fundos, ganhando 
rios de dinheiro e vendo este patrimônio do plano ir para 
fundos offshore a favor de saqueadores?” Segundo o eco-
nomista, colaboradores e gestores internos dos fundos 
precisam aprender a lidar com o que ele chama de ‘sa-
queadores’. “Isso exige técnica e conhecimento. O assun-
to é delicadíssimo”, conclui. 
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35 anos defendendo os 
direitos dos petroleiros

Três décadas e meia após 
sua criação, a AMBEP 
está consolidada junto 
aos petroleiros como uma 
Associação sólida, íntegra, 
congregando 32 mil asso-
ciados em todo o país. A 
Entidade representa os inte-
resses previdenciários e assis-
tenciais que propiciaram a cria-
ção da Petros, zelando pela sua 
preservação. Além disso, promove o 
desenvolvimento do convívio social por 
meio de atividades culturais e de lazer, 
com a finalidade de manter vivo o princípio do 
sadio companheirismo e estimular a valorização de 
cada ambepiano como um indivíduo útil e participa-
tivo do meio social.

Sempre comprometida com o futuro dos petrolei-
ros e suas famílias, a AMBEP mantém o foco no 
bem-estar do associado e de seus dependentes, 
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Presidente da AMBEP Omar Cardoso Valle

procurando oferecer os melhores serviços e benefí-
cios, sem deixar de lado o cuidado e o zelo com a 
gestão de seu patrimônio. 

“Seguimos com o compromisso dos nossos funda-
dores de trabalhar todos os dias pela expansão das 
nossas atividades. O resultado desse esforço é que 
hoje somos uma grande nação ambepiana com 34 
unidades em todo o território nacional. E tudo isso 
só foi possível graças ao trabalho de colaboradores 
voluntários que muito contribuíram para o engrande-
cimento da AMBEP por amor à nossa causa. Nosso 
compromisso é atuar de forma efetiva em favor dos 
interesses dos nossos associados e para seguirmos à 
frente dos cenários nem sempre favoráveis em que 
vivemos. Muito já fizemos nestes 35 anos e, com 
certeza, sempre teremos muito o que fazer”, comen-
ta Omar Cardoso Valle, presidente da AMBEP.

AMBEP já atende cerca de 32 mil
associados e 300 mil beneficiários
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Reconhecimento 
dos associados
A importância da AMBEP 
é reconhecida diariamente 
por seus associados, se-
jam eles novos  ou antigos, 
como Jacob Fernandes de 
Oliveira. Aos 83 anos, ele 
se orgulha de fazer parte 
da Associação desde sua 
fundação no Rio Grande 
do Norte.

“Sempre fui pioneiro em 
tudo que fiz na vida. Fui 
petroleiro antes mesmo da 

Petrobras ser criada. Trabalhava no Conselho Nacional 
de Petróleo (CNP) e, quando tive a oportunidade, mi-
grei para a Companhia. Me aposentei como mestre de 
mecânica de plataforma aqui no Rio Grande do Norte, 
em 1983, após 30 anos de trabalho. E como era mui-
to ligado às atividades do sindicato da categoria, me 
associei à AMBEP em abril de 1987, acreditando fiel-
mente no que ela propunha ser: uma Entidade onde 
poderíamos manter contato com antigos companheiros 
de trabalho e defender nossos direitos”, conta Jacob.

“A AMBEP é como uma filha da qual eu tenho muito 
orgulho de ver crescer”, afirma ele, acrescentando que, 
entre os benefícios oferecidos, costuma utilizar o segu-
ro de automóveis e o Programa Pós-Vida. “A AMBEP, 
além das facilidades que oferece, serve como fonte de 
informação importante para nós, petroleiros. A Revista 
da AMBEP e os Informativos trazem novidades sobre 
assuntos fundamentais e mostram as ações realizadas 
pela Entidade em nossa defesa”, conclui.

Aposentado desde maio de 2014, Arnaldo Alves Viana, 
de 66 anos, se associou à AMBEP São Paulo em julho 
deste ano com o objetivo de não perder o contato com 
os companheiros de trabalho. Casado com Maria da 
Conceição, pai de Gustavo, Leonardo e Arnaldo Junior, 

e avô de Laura e Murilo, ele revela que a possibilidade 
de usar o plano de saúde da Entidade e a Ipam para 
beneficiar toda a família também pesou na decisão de 
ser tornar um ambepiano.

“A existência da AMBEP é fundamental como meio de 
contato entre nós. Além disso, ela nos oferece servi-
ços importantes, como o plano de saúde e a indicação 
de médicos a preços justos, por meio da Ipam, para 
todos aqueles que queremos manter como dependen-
tes. É um grande benefício porque perdemos esse 
direito quando nos aposentamos e também quando 
os filhos passam de certa idade. Além disso, temos a 
Revista da AMBEP que nos mantém informados so-
bre o que acontece na Petros e o que a Entidade faz 
para preservar nossos direitos. Desejo vida longa à 
Associação”, conta Arnaldo.

Participação ativa
nos eventos da Representação
Prestes a completar 70 anos, Gilza Maria de Azevedo 
Santos é uma ambepiana que participa ativamen-
te das atividades oferecidas. Associada de Aracaju 
desde março de 1994, ela se sente privilegiada por 
fazer parte da AMBEP.  “Sou participante do Grupo 
Voluntário Mãos Amigas desde o início de sua exis-
tência. É um trabalho que faço com muito carinho e 
dedicação. Também participo de algumas excursões e 
praticamente de todos os eventos sociais realizados na 
Representação de Aracaju, como Dia das Mães, Festa 
Junina, Dia dos Pais, Dia do Idoso e confraternização 
de fim de ano. Atenta às oportunidades oferecidas pela 
AMBEP, já fiz curso de Informática e pratiquei yoga por 
dez anos. Infelizmente, por motivo de saúde, precisei 
interromper as aulas, mas pretendo retornar em bre-
ve”, conta a entusiasmada associada. 

Jacob Fernandes de Oliveira

Arnaldo Alves Viana

Gilza Maria de Azevedo Santos
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Gilza destaca o fato de sua família poder se beneficiar 
de tudo que é oferecido pela Entidade. “Tem muito valor 
para mim meus dependentes poderem aproveitar um 
dos maiores benefícios que a AMBEP oferece: a Ipam. 
Com a dificuldade de conseguir consulta médica, eles 
utilizam as indicações médicas pagando o valor da AMS 
e com atendimento adequado por um preço mais em 
conta. Acho que só isso já é um bom motivo para quem 
ainda não é ambepiano se associar”, orienta.

Romilza de Araújo Bento, ambepiana de Salvador, fala 
sobre o prazer de participar das atividades sociais. 
“Desde a época em que eu estava em atividade, sem-
pre procurei estar engajada nas programações promo-
vidas pela AMBEP. Hoje, aposentada, desfruto de ser-
viços exclusivos oferecidos e assisto a palestras muito 
interessantes sobre saúde e qualidade de vida. Gosto 
muito das viagens, que são muito bem organizadas e 
com roteiros surpreendentes. O coral também é uma 
ótima oportunidade de socialização, do qual participo 
há alguns anos”, afirma. 

A aposentada faz questão de destacar os serviços de 
seguros oferecidos. “Como sócios da AMBEP, temos 
acesso a apólices de seguros com preços bastante com-

petitivos e com larga es-
cala de cobertura. Isso é 
uma grande vantagem. O 
Programa Pós-Vida, por 
exemplo, é um dos tipos 
ao qual podemos aderir 
e ser de grande valia nos 
momentos mais indese-
jáveis e tristes. Tudo isso 
torna minha vida melhor 
e me leva a parabenizar 
todos os dirigentes por 
todo o trabalho desen-
volvido nesses 35 anos”, 
declara.
 

Cuidado com os associados
e dependentes
Funcionário da Transpetro há 9 anos, o técnico de faixa 
de dutos Alessandro Lage, de 37 anos, é associado há 8. 
Para ele, ser sócio da AMBEP Manaus é ter a garantia de 
um complemento na parte de saúde do que lhe é ofere-
cido pela Companhia em que trabalha. Ele conta que, ao 
saber por amigos que poderia colocar quem quisesse da 
família como dependente para usufruir dos benefícios e 
serviços, não teve dúvidas de se tornar um ambepiano. 

“O atendimento de saúde oferecido pela Petrobras via 
AMS é restritivo. Não podemos ter dependentes além da 
esposa e dos filhos. E isso, 
nos dias de hoje, causa 
muita apreensão. Quando 
soube que a AMBEP me 
ofereceria indicação de 
médicos pela mesma ta-
bela da Petrobras, por 
meio da Ipam, e que po-
deria beneficiar minha 
mãe, minha tia e quem 
mais quisesse da minha 
família, não tive dúvidas: 
me tornei um ambepia-
no”, esclarece.

Alessandro conta que 
até ele mesmo, quan-
do não consegue aten-
dimento imediato pela 
AMS, recorre à Ipam: “A 
AMBEP nos traz segu-
rança de um atendimen-
to médico com qualida-
de e preço justo”.

As indicações da Ipam para todos os seus dependen-
tes também foram fundamentais para que Leandro 
Samways dos Santos, de 33 anos, técnico de opera-
ções da Petrobras, se associasse à AMBEP. “Meu pai, 
petroleiro aposentado, sempre foi associado. Achei le-
gal eu me associar e poder disponibilizar os serviços e 
vantagens para meus familiares”, explica.

Nascido em São Mateus do Sul, no Paraná, Leandro, 
associado de São Mateus do Sul, diz que aproveita para 
participar dos eventos promovidos pelo Posto sempre 
que pode. “A AMBEP é muito importante para nós pe-
troleiros porque, além de defender nossos interesses 
sempre que possível junto à Petros, também oferece 
serviços e benefícios importantes, além de ser ponto 
de encontro entre companheiros de trabalho”, avalia.

Romilza de Araújo Bento

Alessandro Lage

Leandro Samways
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Ao longo desses 35 anos, a AMBEP tem buscado apri-
morar seus serviços e benefícios, facilitando a vida dos 
seus Associados, além de se manter a par dos assun-
tos importantes para os petroleiros. Buscar explica-
ções, tomando medidas, até mesmo jurídicas quando 
necessário, para defender os aposentados e pensionis-
tas, faz parte dos seus compromissos. 

Três exemplos notórios atribuídos à AMBEP devem ser 
ressaltados ao longo de sua trajetória de conquistas. 
No governo Sarney, impetrou ação judicial e conseguiu 
impedir que a Petros recolhesse obrigatoriamente ao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento 25% do seu pa-
trimônio. No governo Collor, a Associação evitou, por 
meio de ação judicial impetrada pela Diretoria, que a 
Petros adquirisse expressiva quantidade de Certificados 
de Privatizações (CPs), conhecidos à época como ‘pa-
péis podres’, que trariam grandes prejuízos para os 
participantes da Fundação. Anos depois, a Entidade 
participou com destaque da modificação do art. 41 
do Regulamento do Plano de Benefício da Petros, con-
cedendo reajustes dos valores das suplementações de 
aposentadorias aos aposentados e pensionistas nas 
mesmas épocas dos reajustes autorizados pelas patro-
cinadoras aos seus empregados. 

A criação da AMBEP

Há 35 anos, um grupo de funcionários da Petrobras começava a 
se aposentar. O descanso merecido para aqueles petroleiros, de-
pois de décadas de trabalho dedicado e dever cumprido, finalmente 
chegou. Para a maioria, a suplemen-
tação do salário estava garantida por 
meio da Petros. No entanto, esses no-
vos aposentados tinham muitas dúvi-
das. Não havia nenhum tipo de suporte 
social para orientá-los. Como fazer, por 
exemplo, para ter atendimento médico 
já que a AMS não se estendia aos apo-
sentados? As perguntas sem respostas 
eram muitas e geravam insegurança 
em uma fase da vida na qual os petro-
leiros deviam se sentir tranquilos.

Corria o ano de 1981, quando um gru-
po de seis petroleiros se mobilizou para 
criar uma Associação que permitisse 
uma convivência saudável entre os cole-
gas que se aposentavam. Assim, em 14 
de outubro daquele ano, nascia a AMBEP, fruto da determinação de 
Antônio Ferreira Bastos, Mário Gracindo, Raymundo Zury, Jorge Silva, 
Ramiro Tostes e José Dantas Borges, ambepianos pioneiros a quem 
devemos ser sempre agradecidos.

Diretoria da AMBEP

Relevente também foi a criação da AMBEP TurSeguros, 
que oferece preços especiais na contratação de seguros 
residenciais, de vida e de carro, além de serviços exclu-
sivos como os Programas Pós-Vida e Mais+Vida. Outro 
serviço importante é a Ipam (Indicação de Profissionais 
para a Área Médica), formada por uma rede de convênios 
médicos - laboratórios, clínicas e hospitais - que oferecem 
para toda a família preços especiais, idênticos aos estabe-
lecidos pela Petrobras. Ela substituiu a Amea (Assistência 
Médica da AMBEP), extinta no início dos anos 2000.

O Projur (Programa de Assistência Jurídica da AMBEP) é 
mais um serviço exclusivo, constituído por advogados espe-
cializados em várias áreas do Direito, que atendem os asso-
ciados com preços diferenciados em relação ao mercado.

Além disso, as Representações, Postos e Escritórios ofe-
recem uma diversidade de serviços, como excursões sub-
sidiadas pela AMBEP, corais, aulas de dança de salão, 
yoga, informática, pintura, participação em exposição de 
artes, palestra sobre direitos dos participantes da Petros e 
benefícios da AMS e apresentações sobre temas diversos 
ministrados por psicólogos. Essas iniciativas promovem a 
integração entre os associados, propiciando bem-estar e 
melhorando a qualidade de vida dos ambepianos. 

Benefícios e serviços para o ambepiano e seus dependentes

Fo
to

: J
on

at
ha

n 
Fo

ns
ec

a



14

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

QUALIDADE 
DE VIDA 

Saiba como é possível 
ser doador de sangue

e medula óssea
Doar sangue e/ou me-
dula óssea é mais que 
um ato de solidarieda-
de. É um ato de amor 

ao próximo. A doação de 
sangue é rápida, simples e pode 

salvar muitas vidas e, por isso, precisa 
cada vez mais de adeptos já que os ban-
cos de sangue precisam diariamente de 
estoques para atender aos hospitais e he-
mocentros de diferentes regiões do país. 
E você ainda pode aproveitar esse ato de 
generosidade para também se tornar um 
doador de medula óssea. 

Doar sangue é fácil: basta ter entre 16 
e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, ter 
boa saúde e apresentar documento de 
identificação com foto. Antes da coleta, os 
candidatos passam por uma triagem para 
análise do estado clínico e garantir a segu-

rança de quem vai receber o sangue. 
São retirados cerca de 450ml 
de sangue, que serão testados 

antes de seguirem para quem precisa.

Por ano, os homens podem doar sangue até quatro 
vezes e as mulheres até três. A diferença se dá por 
conta da maior necessidade de reposição de ferro no 
organismo feminino.

Faça seu cadastro no Redome
De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, 
existem cerca de quatro milhões de pessoas cadas-
tradas no Registro Nacional de Doadores Voluntários 
de Medula Óssea (Redome). No entanto, esse número 
ainda não é suficiente para atender a toda a demanda 
da população que aguarda por um doador compatível.

O transplante de medula óssea permite tratar dife-
rentes tipos de doenças do sangue, como leucemias, 
linfomas, anemias graves, doenças do metabolismo e 
vários tipos de tumores. O procedimento consiste na 
substituição da medula doente por outra com células 
saudáveis para promover a reconstituição. 

Qualquer pessoa com boas condições de saúde e com 
idade entre 18 e 55 anos pode tornar-se doador de 
medula. O primeiro passo é procurar o hemocentro 
mais próximo e manifestar o interesse. Uma amostra 
de sangue será coletada e, após um exame de compa-
tibilidade, o doador é cadastrado no Redome. 

Caso o doador seja geneticamente compatível com 
algum paciente, ele será convocado para fazer outros 
exames clínicos. Para isso, é fundamental manter o 
cadastro sempre atualizado na instituição. A doação 
da medula óssea pode ser feita em um centro cirúr-
gico ou por uma máquina de aférese, que colhe o 
sangue diretamente da veia. Normalmente, os doado-
res retornam às suas atividades habituais depois da 
primeira semana. 

Para mais informações, acesse o site:
www.redome.inca.gov.br. 

Exame de sangue
para detectar Alzheimer

Uma nova tecnologia na área da saúde pro-
mete auxiliar no tratamento e na prevenção 
do Alzheimer. Pesquisadores da Faculdade 
de Medicina Osteopática da Universidade de 
Rowan, nos Estados Unidos, estão desenvolven-
do um novo exame de sangue em que a doença 
é detectada com precisão em seu estágio inicial. 
Atualmente, os médicos identificam o problema 
por meio da avaliação clínica do paciente. 

Embora o Alzheimer ainda seja uma enfermida-
de de difícil diagnóstico e sem cura, esse tipo 
de exame pode ajudar o paciente a mudar seu 
estilo de vida e começar o tratamento antes dos 
primeiros sinais da doença, além de auxiliá-lo no 
planejamento do futuro com o apoio da família. 

Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, 
estima-se que existam no mundo cerca de 35,6 
milhões de pessoas com a Doença de Alzheimer. 
No Brasil, há cerca de 1,2 milhão de casos.



Consuetudinário
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Era o primeiro sábado logo após o pagamento, dia 
de supermercado cheio de consumidores com sua 
respectiva e animadíssima prole. Os prédios desses 
estabelecimentos são enormes. Caminha-se  quilôme-
tros para comprar a lista do mês.

Prateleiras e mais prateleiras abarrotadas de produ-
tos de diversas utilidades e várias desutilidades, em 
embalagens grandes, pequenas e, imaginem, até 
econômicas são oferecidas. Tudo muito bem exposto, 
multicolorido, atraente, convidativo e convenientemen-
te planejado para levar nosso rico dinheirinho.

Absurdamente essas estantes são chamadas de gôn-
dolas, o mesmo romântico apelido das embarcações 
de Veneza, o que, cá pra nós, só pode ser considerado 
como gozação.

Da seção de bebidas até o simples balcão de batatas, 
do outro lado da imensa área, esbarramos em abarro-
tados carrinhos de mercadorias.

Que saudade do armazém do Seu Oliveira! Tinha 
o necessário, tudo pertinho e ainda podíamos 
ficar devendo.

Fazendo aqui um parênteses, vocês já repararam a 
quantidade de pacotes de papel higiênico que é ofer-
tada? A preferência do produto é disputada através  da 
informação da maciez, da metragem dos rolos, das co-
res e, pasmem, até do perfume. Não há carrinho que 
não encime um pacotão desse produto.

Para dar mais brilho ao ‘agradável ambiente’ a gerên-
cia contrata um locutor que, de dois em dois minutos, 
com piadinhas, anuncia uma oferta que, invariavel-
mente, está em uma seção do lado oposto ao nosso.

Completando o magnífico cenário, a animada menina-
da discute com os pais as compras desejadas.

Episódios surpreendentes, dignos de registro, 
também acontecem. 

Em um desses sábados, deu-se a seguinte espeta-
cular cena: disputavam lugar na fila do caixa dois 
jovens que se diziam advogados. A discussão rela-
cionava-se com o direito de guardar ou não o lugar. 
Estavam aumentando as vozes, que já alcançavam 
incômodos decibéis.

Um exigia que o outro apresentasse a lei que regula as 
filas. Nenhum dos dois cedia e os argumentos eram 
repetitivos, quando, de repente, uma senhora vesti-
da com simplicidade, mas de elegante postura, se 
pronunciou em tom professoral:

– Meus filhos, fila não tem leis expressas. Trata-se de 
matéria do DIREITO CONSUETUDINÁRIO. 

Com isso, os moços envergonhados tomaram rumo 
para filas diferentes e eu fui direto para o Google 
aprender mais essa. 

Supermercado também é cultura.

José Ramadiça*
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* Ambepiano aposentado
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ROTEIRO
DE VIAGEM

Ainda faltam alguns meses para as festas de fim de ano, 
mas é tempo suficiente para você organizar sua viagem 
de férias e curtir dias de descanso com a família ou 
amigos. Nesta edição, a Revista da AMBEP selecionou 
algumas cidades brasileiras que se preparam o ano in-
teiro para o Natal e encantam os turistas com deco-
rações especiais, árvores iluminadas, espetáculos com 

Papai Noel e outras atrações. 

Na região Sul, por exemplo, a cidade de Gra-
mado fica movimentada nessa época em 

virtude do consagrado Natal Luz, que 
chega a receber dois milhões de tu-

ristas a cada ano. São mais de 
500 apresentações para o pú-

blico, incluindo shows, des-
files, paradas, concertos, 

teatro e música. A 
31ª edição do evento 

começa no dia 21 de 
outubro de 2016 e vai até 

15 de janeiro de 2017. A pro-
gramação será divulgada no site 

www.natalluzdegramado.com.br.   

Se você é realmente aficcionado por Na-
tal, certamente ficará encantado com 

as belezas da Serra Gaúcha. Em 
Gramado, além das atrações do 

Natal Luz, é possível conhe-
cer bons restaurantes, lo-

jas de chocolate e fazer 
passeios em família. 

Cidades brasileiras para
viver o clima natalino
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O clima natalino também toma conta das ruas de 
Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, em São 
Paulo. Com a proximidade do dia 25 de dezembro, as 
casas e os estabelecimentos comerciais ficam mais 
iluminados para a celebração da festa. Em 2016, os 
turistas poderão curtir a magia do Natal na Vila de 
Natal de Campos do Jordão, que reúne em um úni-
co espaço chalés temáticos, cenários encantadores, 
bonecos, decoração diferenciada e atrações infantis. 
Mais informações serão divulgadas em breve no site 
oficial do evento: www.umaviladenatal.com.br.

Curitiba é outra cidade onde o clima natalino começa 
muito antes de dezembro, com atrações para todas as 
idades, transformando o Natal em uma das melhores 
celebrações do Brasil. A apresentação do Coral do Pa-
lácio Avenida, o Natal do Paço da Liberdade, a Casa 
do Papai Noel e a Árvore Encantada do Radisson são 
apenas algumas das inúmeras atrações da cidade no 
fim do ano. A agenda completa de eventos é divulga-
da no site www.natalcuritiba.com.br. 

Em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janei-
ro, os visitantes podem participar das atividades do 
‘Natal de Luz’, que geralmente começa no início de 
dezembro. A programação inclui orquestras, corais, 
teatro, cinema e exposições. As principais ruas da 
cidade, o Palácio de Cristal e pontos turísticos ga-
nham luzes coloridas para encantar o público.

Aproveite para entrar no clima, escolha 
seu roteiro e aproveite o Natal, mesmo 
antes de dezembro chegar! 

Gramado

Campos do Jordão

Curitiba
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AGENDA CULTURAL

LIVRO

Guia Politicamente Incorreto dos Presidentes da República
Escrito por Paulo Schmidt, o ‘Guia Politicamente Incorreto dos Presidentes da República’ 
reúne histórias de governantes que foram um verdadeiro desastre como homens públicos, 
administradores e na vida pessoal. O objetivo da obra é revelar o lado não conhecido dessas 
figuras que marcaram a história do Brasil. Os textos, repletos de sarcasmo e sinismo, des-
vendam alguns mitos e prometem divertir o leitor. O livro faz parte de uma coleção idealiza-
da por diversos autores, que também conta com histórias não reveladas sobre a economia 
brasileira, futebol, filosofia e outros temas. 
Editora Leya C.P. – 496 páginas

CINEMA

Horizonte Profundo – Desastre no Golfo
Inspirado em uma história real, o filme ‘Horizonte Profundo – Desastre no Golfo’ mostra a 
explosão na plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México, que deu início ao maior 
acidente ambiental dos Estados Unidos, em 2010. O fato resultou na morte de 11 pessoas 
e no vazamento de quase cinco milhões de barris de petróleo no mar. Nomes como John 
Malkovich, Dylan O’Brien, Gina Rodriguez, Kurt Russell e Kate Hudson integram o elenco do 
longa-metragem. A direção é de Peter Berg.
Estreia: 29 de setembro

Músical, filmes e livro
Nesta edição, a Revista da AMBEP traz algumas sugestões para você se divertir. As opções incluem um musical, 
filmes e um superinteressante livro sobre a vida de alguns presidentes do Brasil. 

TEATRO

4XBIBI
Bibi Ferreira se apresenta, entre os dias 25 de outubro e 9 de no-
vembro, no Theatro Net Rio, em Copacabana, no show ‘4XBIBI’. O 
espetáculo comemora os 75 anos de carreira da artista e reúne as 
principais músicas de seus últimos trabalhos, incluindo nomes como 
Amália Rodrigues, Carlos Gardel, Frank Sinatra e Edith Piaf. Entre uma 
canção e outra, o público também conhece histórias curiosas da tra-
jetória de Bibi. A cantora se apresenta acompanhada por seis músi-
cos sob a regência do maestro Flávio Mendes. Os ingressos variam de 
R$ 100 a R$ 200. As apresentações acontecem às terças e às quintas, 
a partir das 21h. Mais informações pelo telefone (21) 2147-8060 ou 
pelo site www.theatronetrio.com.br.
Theatro Net Rio, Copacabana (RJ)
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Inferno
O suspense chega aos cinemas do Brasil em outubro para contar a história 
de um professor universitário que se deixa envolver na trama misteriosa 
do livro ‘O Inferno’, de Dante Alighieri. Numa corrida contra o tempo, ele 
tenta encontrar respostas para enigmas antes que o mundo seja destruído. 
Com um cenário repleto de paisagem de arte, passagens secretas e ciência 
futurística, o filme é o terceiro da franquia que começou com ‘O Código da 
Vinci’ e ‘Anjos e Demônios’. Dirigido por Ron Howard, o filme tem Ben Foster, 
Tom Hanks, Felicity Jones e Irrfan Khan no elenco.
Estreia: 13 de outubro
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PASSATEMPO

Distância entre carros/ Solução
Confira se você chegou à resposta correta

do raciocínio aritmético da edição passada:

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 SP?

Solução:
110km + 90km = 200km.

Espaço da estrada percorrido em uma hora.
Se em 1 hora percorrem 200km,  os dois percorrerão 450Km 

em 2 horas e 15 minutos: 450: 200 = 2,25 horas.
Se a velocidade de A é 110km/h, em 2 horas e 15 minutos 

percorrerá 110Km x 2:15 horas = 247,5km.
Se a velocidade de B é 90km/h, em 2 horas e 15 minutos, 

percorrerá   90km x 2:15 horas = 202,5km.

Resposta:
Se encontrarão em 2 horas e 15 minutos. A estará a 247,5km

de BH, e B estará a 202,5km de SP.

Nesta Revista da AMBEP trazemos mais um 
passatempo divertido para você. Após ler as 
matérias desta edição, veja se consegue achar 
no caça-palavras as respostas para as nossas 
perguntas. Elas podem estar da direita para a 
esquerda, da esquerda para a direita, de cima 
para baixo ou de baixo para cima. Procure-as 
e divirta-se!

1 - Qual o primeiro nome do ex-petroleiro 
que teve a ideia de criar a AMBEP? 

2 - Nome da Representação que vai 
comemorar 25 anos. 

3 - Em qual curso o aposentado Jonilson se 
matriculou na universidade. 

4 - Nome do evento natalino na cidade de 
Gramado que atrai turistas para ver um 
espetáculo de luzes e som.

5 - Última cidade do Nordeste visitada pelo 
vice-presidente Julio Guedes, em agosto. 

6 - Nome do cadastro onde aqueles que 
querem doar medula óssea precisam se 
inscrever.

Caça-palavras
A D E H F O R T A L E Z A A Z B H

J U F C D E E X N J M K P L O Q P

G V C D F X D A S W Q E R T Y U I

P O P M C V O B G N M J K L Ç P C

X Z S D F B M V R C T Y H N M K J

U U Z A S D E R T Y U I O P L K J

H L F O I N O T N A I O I O A Z A

Z L E D U C A Ç A O F I S I C A I

U A Y F G V B H J N M L Ç P O R E

T T U I Y T R C D X Z A S W Q M N

S A O J O S E D O S C A M P O S O

K N N H J F C Z D E R Y U M E E O

Raciocínio Aritmético
 

Saldo de contas
Veja as dicas abaixo e descubra a resposta

desta edição.

Pedro e João têm saldo bancário de R$ 496 mil
e R$ 320 mil, respectivamente.

Se Pedro utiliza R$ 4.800 do seu saldo por ano,
e se João faz depósitos de R$ 6.200 anualmente

em sua conta, em quanto tempo
o saldo dos dois será igual?

RESPOSTAS: 1 - Antonio 2 - São José dos Campos 3 - Educação Física 4 - Natal Luz 5 - Fortaleza 6 - Redome

RESPOSTA: em 16 anos.
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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


