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REVISTA DA

AMBEP busca 

solução para

evitar que 

associados paguem 

por prejuízos

na Petros



Com a IPAM, o serviço de 

Indicação de Profissionais 

para a Área Médica oferecido 

pela AMBEP, associados e 

beneficiários que não 

são atendidos pela

AMS/Petrobras têm acesso a 

diversos profissionais, clínicas, 

dentistas e laboratórios 

indicados, com tarifas que 

seguem a tabela de preços

da Assistência.

 

Não perca sua 
condição de sócio nem 
o seu direito à IPAM.

Compareça à AMBEP de 

sua cidade para assinar a 

Autorização de Desconto, 

munido de contracheque 

da Petros para anotação do 

Número de Benefício/INSS, 

Matrícula Petros e

Código de Benefício. 

Caso receba os proventos 

do INSS em separado do 

vencimento pago pela

Petros, apresente cópia

do extrato trimestral.

Vai se aposentar?
Continue aproveitando 
o benefício de ser um 

associado AMBEP. associado AMBEP. 

Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros
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Proteção ao nosso patrimônio
O ano de 2016 trouxe notícias não muito boas para os 
associados da Petros. E, entre elas, a de que o déficit de 
R$ 22,6 milhões causado pela má gestão dos últimos 
anos irá gerar um plano de equacionamento a partir de 
2017. A fim de evitar que nossos associados paguem os 
custos desse desequilíbrio nas contas, causado também 
por investimentos temerários, a AMBEP contratou advo-
gados para defender os ambepianos.

A decisão foi tomada em Assembleia Extraordinária rea-
lizada no fim de outubro, que prevê ações judiciais con-
tra o fundo de pensão e sua mantenedora, a Petrobras. 

Os associados que desejarem participar da ação terão 
de aderir individualmente ao processo. 

A iniciativa não representará custo para os associados 
da AMBEP, pois os valores do contrato estão cober-
tos por um fundo de reserva especial da Associação.
Nossa missão é ficarmos sempre atentos e a postos 
para defender nossos associados.

Boa leitura.

A Diretoria

Maté
ria

 de
 C

ap
a 

AM
BEP

 co
ntr

ata
 ad

vo
ga

do
s p

ara
 m

ov
er 

aç
ão

 em
 de

fes
a d

os
 am

be
pia

no
s10



4

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

Visite Vitória
Os índios que habitaram a ilha capixaba há mais de 465 anos a chamavam de Guananira. Hoje, Vitória 

tem apelidos carinhosos como Ilha do Mel, Cidade Sol, Delícia de Ilha e Vix. Fundado em 1551, o municí-
pio, que tem sua economia baseada na prestação de serviços, no comércio e nas atividades portuárias, vem 
investindo no turismo de negócios. 

A cidade ainda preserva sua arquitetura histórica, como o Teatro Carlos Gomes, o Palácio Anchieta, sede do 
governo Estadual, e a Catedral Metropolitana, com seus lindos vitrais e estilo neogótico. 

Localizado em Jardim Camburi, o Parque Botânico Vale abriga mais de 140 espécies de árvores 
e conta com espaços para trilhas, caminhadas, um jardim sensorial e um grande orquidário. 

É uma ótima opção para estar mais em contato com a natureza. 

Quem quiser esticar a viagem até a cidade vizinha de Vila Velha pode conhecer o Convento 
da Penha, uma das mais antigas construções do Brasil Colonial, e fazer a visita guiada ofe-

recida pela Fábrica de Chocolates Garoto.

Uma trajetória vitoriosa
na capital capixaba

Desde agosto de 2002, os ambepianos 
que moram em Vitória contam com 

um Posto da AMBEP na capital 
do Espírito Santo. No local, 

além de ser possível reali-
zar atendimentos e tirar 

dúvidas, os quase 500 
ambepianos e seus 

dependentes também 
participam de encontros e 

eventos que celebram datas 
especiais como Dia dos Pais, Dia 

das Mães, aniversário da unidade e 
Natal. Ao completar 15 anos de sua fun-

dação, em 2017, o Posto também celebra-
rá o sucesso e a eficiência de uma equipe que 

trabalha com afinco para suprir as necessidades 
e manter bem informados os seus associados. 

O Posto, localizado próximo à Petrobras-Edivit, atende 
os associados da região da Grande Vitória. A equipe, 
que tem a missão de ampliar o quadro de benefícios 
para os ambepianos associados do Posto, é composta 
por Lucinda Maria Veloso Lima, encarregada da unida-
de, além de Elisa Matachon e Jônatas Nere. 

“Visitamos diferentes unidades da Petrobras para di-
vulgar os benefícios de ser um ambepiano. No pri-

meiro ano, começamos com 200 associados. 
Atualmente, somos 458 e cerca de 7 mil 

dependentes. Prezamos pelo bem-estar 
do nosso sócio, além de buscar de-

fendê-lo. Por isso, muitos preferem 
tirar dúvidas conosco do que com 
a própria Petrobras ou a Petros”, 

explica a encarregada, que se aposentou como assis-
tente administrativo da Petrobras, em Macaé. 

Além disso, Lucinda explica que há dez anos, liderada 
por Elisa, a equipe participa dos eventos de Preparação 
Para Aposentadoria (PPA) da Petrobras. “Essas inicia-
tivas reforçam a dedicação da AMBEP ao associado. 
É muito importante estar vinculado a uma instituição 
com credibilidade, que está sempre olhando por nós 
e lutando por nossos direitos”, acrescenta Lucinda. 
“Atualmente, nossos associados têm descontos em 
diversas lojas, oficinas mecânicas e na compra de 
pacotes de viagem em agências de turismo, além de 
contar com os advogados do Programa de Assistência 
Jurídica (Projur). A previsão para o ano que vem é que 
sejam estabelecidos convênios com universidades e 
cursos de idiomas”, diz. 

Ela alerta que é preciso sempre inovar, procurar novas 
parcerias e projetos. Segundo a encarregada do Posto 
de Vitória, em setembro, o cadastro da Indicação de 
Profissionais para a Área Médica (Ipam) foi atualiza-
do, incluindo profissionais de saúde, clínicas e hos-
pitais cadastrados e indicados pela própria AMBEP. O 
Posto também oferece os seguros Auto e Residencial 
da AMBEP TurSeguros.

Voluntariado 
Regularmente, voluntários do Posto da AMBEP Vitória 
realizam visitas hospitalares, levando apoio emocio-
nal aos associados internados e aos seus parentes. 
A unidade também oferece suporte aos ambepianos 
que precisam realizar exames médicos e cirurgias. Em 
2015, 15 pessoas fizeram cirurgia de catarata com 
auxílio da equipe capixaba. 
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Uma trajetória vitoriosa
na capital capixaba

GENTE NOSSA

Aposentado de São Sebastião lança 
livro ‘Memórias de um Petroleiro’

Valentim Alves Chagas Filho

O ambepiano Valentim Alves Chagas Filho, de 70 
anos, vive um momento especial em sua vida. Após se 
dedicar por 25 anos à Petrobras, o aposentado finali-
zou o livro em que conta sua trajetória na estatal e re-
lembra momentos marcantes ao lado de ex-colegas de 
trabalho. Batizado de ‘Memórias de um Petroleiro’, a 
obra foi lançada no fim de outubro, na Satélite Livraria, 
em São Sebastião, São Paulo. 

Valentim conta que a ideia de escrever o livro surgiu em 
2004, quando sofreu um infarto e passou um tempo in-
ternado. Anos depois, durante um passeio com o neto e 
já recuperado, ele decidiu colocar esse pensamento em 
prática. “Certo dia, em 2009, eu estava passeando com 
meu neto João Pedro e passamos em frente ao Terminal 
Marítimo Almirante Barroso (Tebar). Ele perguntou o 
que era aquele lugar e eu expliquei que trabalhei lá du-
rante muitos anos. Na mesma hora, ele me olhou com 
um olhar de admiração e disse: ‘Não acredito! É brin-
cadeira sua, vô!’. Ele tinha sete anos de idade”, explica.

“Ali, percebi que deveria começar a escrever para deixar 
minha história registrada para outras gerações. Iniciei os 
registros em 2013 e, depois de três anos, o trabalho foi 
finalizado”, completa o aposentado, que é casado com 
Beth Chagas há 46 anos, tem cinco filhos e dez netos. 

O aposentado fez tudo com muita calma em seu 
computador. Um método que ajudou bastante nesse 
processo de construção foi o curso “Supera, ginástica 
para o cérebro” voltado para o desenvolvimento das 
habilidades cognitivas, como concentração, raciocínio, 
memória e criatividade.

Com 152 páginas, o livro une relatos emocionantes, 
verdadeiros e repletos de bom humor, além de mui-
tas fotos. Os textos contam momentos marcantes vi-
vidos por petroleiros que trabalharam na construção 
do Terminal Marítimo Almirante Barroso, um dos mais 
importantes do Brasil e por onde passa 60% do pe-
tróleo produzido no país. A editora responsável pela 
publicação é a Scortecci.

Ele entrou na área operacional da Petrobras em agosto 
de 1966 e se aposentou em outubro de 1991. “Nossa 
turma tinha 84 jovens e fico feliz de, ao olhar para 

trás, ver como fomos felizes. Todo ano a gente promo-
ve um encontro para reunir esse grupo e seus familia-
res. Embora muita gente já tenha falecido e algumas 
pessoas morem longe, sempre damos um jeito de 
manter contato”, conta.

O último encontro, que aconteceu no mês de 
setembro e reuniu 34 aposentados, come-
morou os 50 anos de início do trabalho 
da turma na Petrobras. Na ocasião, 
Valentim apresentou o livro aos 
amigos e ficou feliz com a re-
percussão positiva. 

Sócio da AMBEP
de São Sebastião 
há 23 anos,
o aposenta-
do gosta de 
levar uma vida 
tranquila, curtir a 
família e os momen-
tos de folga ao lado dos 
netos. Nos últimos anos, 
ele fez diferentes viagens pelo 
Brasil e para o exterior, conheceu 
lugares novos e teve merecidos mo-
mentos de descanso. “Eu vivo uma fase 
muito boa atualmente. Quando me aposen-
tei, meus filhos ainda eram novos e tive que 
me dedicar à educação deles. Hoje, todos estão 
adultos e devidamente orientados. Só tenho motivos 
para ficar feliz”, comemora. 
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neto João Pedro
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Dezembro será mês de comemoração em algumas 
Representações, Postos e Escritórios da AMBEP pelos 35 
anos da Associação, criada em 14 de outubro de 1981. 

Os eventos acontecerão entre os dias 2 e 17 para 
celebrar não só o aniversário da Entidade, mas 

também as festas de final de ano. 

Os Escritórios de Brasília e São Mateus; 
os Postos de Itajaí, Mossoró e Petrópolis; e as 

Representações de Belo Horizonte, Campos dos 
Goitacazes, Duque de Caxias, Macaé, Niterói, Rio de 
Janeiro, Porto Alegre e São José dos Campos realizaram 
suas comemorações no mês de novembro. 

São Sebastião
dia 2 de dezembro, das 21h às 2h,

no Tebar Praia Clube.
São Mateus do Sul
dia 2 de dezembro, a partir das 20h,
no Salão de Araucária.
Curitiba
dia 2 de dezembro, a partir das 20h,
no Restaurante Madalosso.
Natal
dia 2 de dezembro, das 20h às 24h,
no Hotel Parque da Costeira.
Recife
dia 2 de dezembro, das 21h à 1h,
no Boi & Brasa Churrascaria.
Vitória
dia 2 de dezembro, a partir das 20h,
no Restaurante Labamba.
Santo André
dia 3 de dezembro, das 11h às 17h,
na Chácara Ponderosa.
Belém
dia 10 de dezembro, das 12h às 15h,
no Hotel Beira Rio.
Manaus
dia 10 de dezembro, a partir das 11h30,
na Churrascaria Búfalo.

Tempo de 
comemorar
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Santos
dia 10 de dezembro, a partir das 13h,
na Casa da Criança.
Maceió
dia 16 de dezembro, a partir das 20h, no Salão Luxus.
Salvador
dia 16 de dezembro, a partir das 21h,
no Hotel Fiesta.
Aracaju
dia 16 de dezembro, a partir das 21h, no Clube Banese.
Alagoinhas
dia 16 de dezembro, das 20h às 23h,
no Hotel Áster.
Fortaleza
dia 16 de dezembro, a partir das 20h,
no Raquel Buffet.
São Luis
dia 17 de dezembro, a partir das 12h,
na Churrascaria Passo Fundo.
Campinas
dia 17 de dezembro, das 10h às 18h,
no Victoria’s Eventos. 
São Paulo
dia 17 de dezembro, das 19h às 23h,
na Churrascaria Bovinus.
João Pessoa
dia 17 de dezembro, das 12h às 16h,
no Banda D’Baile.

Entre em contato com a sua 
unidade e participe das celebrações.

MAPA DA AMBEP



7

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

PIDV 2016 tem adesão
de 11.704 empregados

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 aderido ao programa, 

c o n f o r m e in-
formado na 
nota explica-
tiva 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 efe-
tivo, para dar continuidade 
aos processos e garantir a 
segurança operacional das 
unidades. 

Fonte:
Agência Petrobras de Notícias

Saiba como baixar aplicativos 
no celular e conectar-se aos 
seus amigos na web
A internet está cada vez mais presente na vida dos 
brasileiros, sejam eles crianças, jovens ou idosos. As 
inúmeras facilidades oferecidas aos usuários no dia a 
dia vão da comunicação instantânea com familiares e 
amigos que estão perto ou em qualquer lugar do mun-
do até a realização de compras, pagamentos, agenda-
mento de serviços, entre tantas outras possibilidades.

Mas você, leitor da Revista da AMBEP, sabe como usar 
essa maravilha que é a internet? Sabe acessar os apli-
cativos no seu celular? Para facilitar a sua vida, criamos 
a seção Mundo Digital para divulgar novidades sobre o 
universo digital de forma bem simples e didática.

Nesta edição, vamos falar de aplicativos que po-
dem facilitar muito a sua vida e, se você tiver um
smartphone (um telefone celular mais moderno que, 
além de realizar ligações, também tem acesso a inter-
net e câmera fotográfica, além de outras possibilida-
des) com certeza vai querer baixar e usar: Facebook e 
WhatsApp, plataformas gratuitas de comunicação que 
vão fazer você entrar no mundo digital de forma bem 
divertida e ampliar seu contato com família e amigos 
que, em alguns casos, não vê há muito tempo.

Os aplicativos são gratuitos. Para instalá-los em seu 
celular, você precisa procurar no aparelho as lojas dos 
fabricantes para baixá-los. Se tiver um Iphone, procure 
na AppleStore. Se seu telefone for de outra marca como 
Samsung, Motorola, Sony, entre outros que usam siste-
ma Android, precisa baixar os aplicativos na Google Play, 
loja virtual do Google. Vale lembrar que, para utilizá-los, 
é preciso ter acesso à internet, seja por meio do pacote 
de dados (3G/4G) disponibilizado pela sua operadora ou 
wi-fi (internet sem fio).

Facebook
É uma das redes sociais mais populares do 
mundo, na qual os usuários podem comparti-
lhar fotos, vídeos, links de artigos, trocar men-
sagens, e até agendar eventos e convidar seus 

amigos. Bastante prático, não? Para se inscrever, basta ter 
um endereço de e-mail (Gmail, Hotmail, iG, Globo.com, 
ou qualquer outro provedor que você quiser). Se não 
tiver, crie um ou peça para alguém te ajudar. É bem sim-
ples. O Facebook conta hoje com 1,6 bilhão de pessoas 
conectadas e é bem provável que seus filhos e netos 
estejam lá. Ah, e muitos amigos que você não vê há 
muito tempo, também! Conecte-se!

WhatsApp
O aplicativo se tornou o 
meio mais popular de co-
municação entre as pesso-
as e você já deve ter ou-
vido alguém dizer: “manda 
um zap para mim”, refe-
rindo-se às mensagens 
enviadas por lá. Por meio 
do WhatsApp, é possível 
se comunicar instan-
taneamente com qual-
quer pessoa que tenha 
o aplicativo instalado no 
celular, em qualquer lu-
gar do mundo, desde 
que tenha aces-
so à internet. O 
WhatsApp permite 
trocar mensagens de 
texto, voz, comparti-
lhar fotos e vídeos, 
fazer ligações e até 
organizar grupos 
para falar com to-
dos os componen-
tes ao mesmo tempo. 
Com a marca de 1 bilhão de 
usuários em 2016, tornou-se 
um dos aplicativos mais utilizados no Brasil.
Está esperando o quê para fazer parte dele? 

MUNDO DIGITAL

no celular e conectar-se aos 

WhatsApp
O aplicativo se tornou o 
meio mais popular de co-
municação entre as pesso-
as e você já deve ter ou-
vido alguém dizer: “manda 
um zap para mim”, refe-
rindo-se às mensagens 
enviadas por lá. Por meio 
do WhatsApp, é possível 
se comunicar instan-
taneamente com qual-
quer pessoa que tenha 
o aplicativo instalado no 
celular, em qualquer lu-
gar do mundo, desde 
que tenha aces-
so à internet. O 
WhatsApp permite 
trocar mensagens de 
texto, voz, comparti-
lhar fotos e vídeos, 
fazer ligações e até 
organizar grupos 
para falar com to-
dos os componen-
tes ao mesmo tempo. 
Com a marca de 1 bilhão de 
usuários em 2016, tornou-se 
um dos aplicativos mais utilizados no Brasil.

Ajude-nos a fazer a seção Mundo Digital. 
Mande suas sugestões e dúvidas para o 

e-mail revista@ambep.org.br.
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Lâmpadas de LED 
Invista na iluminação da sua casa. Troque as lâmpadas 

de mercúrio pelas de LED. Elas são um pouco mais 
caras, porém, mais econômicas e com maior vida 
útil: de 30 a 50 mil horas. As lâmpadas de LED 
causam menor impacto ao meio ambiente, pois 
não levam metais pesados em sua composição. 

Com o horário de verão e os dias mais longos, 
aproveite bem a luz natural.

Fora da tomada
O modo stand by (aquela luz vermelha que vários 

eletrodomésticos têm e fica acesa quando eles 
estão desligados) consome energia, utilizando 
entre 15% e 40% da carga total do dispositivo. 
Desligue os aparelhos da tomada sempre que 

não estiverem em uso.

Ar-condicionado 
O aparelho gasta 10 vezes mais energia do que um 

ventilador, gerando um grande ‘rombo’ na conta de 
luz quando utilizado sem parcimônia. Avalie se, 
em alguns momentos, o uso do ventilador não é 
suficiente para amenizar o calor. Se não der para 
abrir mão do ar-condicionado, mantenha as por-

tas e janelas fechadas quando ele estiver ligado, 
e verifique se não há brechas que permitam que o 

ar saia do ambiente. Pequenos cuidados que podem 
gerar redução na sua conta de luz.

Na cozinha
Mantenha a porta da geladeira sempre fechada, 
verifique e troque suas borrachas sempre que 
necessário. Além disso, nunca guarde alimentos 

quentes em seu interior. Evite abrir e fechar a 

porta várias vezes seguidas porque isso faz com que 
o aparelho trabalhe mais para manter a temperatura, 
ocasionando aumento de energia.

Selo de Economia de Energia
Na hora de comprar eletrodomésticos e lâmpa-
das, confira se o produto tem o selo Procel. 
Isso indica que eles foram avaliados como 
mais eficientes e econômicos.

Lavanderia
Acumule a maior quantidade de roupa possí-
vel para lavar e passar todas de uma só vez. Na 
máquina de lavar, use água fria e a dosagem correta 
de sabão para não precisar repetir o enxágue, 
economizando água e energia. Quanto ao uso 
do ferro de passar, tente acumular o maior 
número possível de peças. Utilize a tempe-
ratura indicada pelo fabricante para cada 
tecido e comece por aqueles que precisam 
de menos calor.

Higiene pessoal
Desligue o chuveiro e a torneira da pia quando es-
tiver ensaboando o corpo ou escovando os den-
tes. Isso reduz o consumo de energia, caso 
o chuveiro seja elétrico, e também de água. 
Escovar os dentes durante 5 minutos com a 
torneira meio aberta, consome 12 litros de 
água. Ao fechar a torneira após molhar a escova, 
você vai economizar cerca de 11,5 litros de água. Um 
banho de chuveiro elétrico por 15 minutos consome cerca 
de 144 litros de água. Se fechar o registro enquanto se 
ensaboa, pode economizar mais de 50 litros de água.

Embora o Verão só comece oficialmente em 21 de dezembro, as altas temperaturas 
da estação mais quente do ano já fazem parte da rotina de muita gente em várias 
cidades pelo país. Por conta disso, nos próximos meses, o consumo de energia e 
água tendem a aumentar, gerando valores mais altos nas contas de água e luz. 

Para reduzir os gastos, podemos adotar alguns hábitos que têm grande impacto 
positivo e, ainda, contribuem para tornar o nosso dia a dia mais sustentável. 
Preparamos dicas que podem ser valiosas para nosso bolso e o meio ambiente.
 

ECONOMIA

economize e preserve

Embora o Verão só comece oficialmente em 21 de dezembro, as altas temperaturas 
da estação mais quente do ano já fazem parte da rotina de muita gente em várias 
cidades pelo país. Por conta disso, nos próximos meses, o consumo de energia e 
água tendem a aumentar, gerando valores mais altos nas contas de água e luz. 

Para reduzir os gastos, podemos adotar alguns hábitos que têm grande impacto 
positivo e, ainda, contribuem para tornar o nosso dia a dia mais sustentável. 
Preparamos dicas que podem ser valiosas para nosso bolso e o meio ambiente.
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Desinvestimento para entrar nos trilhos
O novo Plano de Negócios e Gestão 2017-2021 da 
Petrobras, anunciado em 20 de setembro, prevê a re-
tirada integral da estatal dos setores de produção de 
biocombustíveis, distribuição de GLP (gás de cozinha), 
produção de fertilizante e das participações da com-
panhia na petroquímica para, segundo a empresa, 
“preservar competências tecnológicas em áreas com 
maior potencial de desenvolvimento”. Aprovado pelo 
Conselho de Administração da companhia, o plano 
prevê investimentos de US$ 74,1 bilhões, um volume 
25% menor que o previsto no plano anterior.

Para melhorar a capacidade de investimento da 
Petrobras sem a necessidade de fazer novas captações 
de recursos no mercado e, consequentemente, alavan-
car ainda mais a empresa, excessivamente endivida-
da, a estatal vai ampliar ainda mais o seu Plano de 
Desinvestimento, que, nos próximos dois anos, deve 
somar US$ 19,5 bilhões. Esse resultado deve ser 
atingido por meio de crescentes parcerias estratégicas 
na área de Exploração e Produção, além de Refino, 
Transporte, Logística, Distribuição e Comercialização. 
Na avaliação da empresa, é melhor compartilhar ris-
cos e desonerar investimentos.

Negociações em curso
A estratégia de Desinvestimento da Petrobras vem 
acontecendo desde o início do ano, com proces-
sos em negociação e outros já concretizados. Esse 
é o caso da Petrobras Biocombustível, que encerrou 
suas atividades produtivas da Usina de Biodiesel de 
Quixadá, no Ceará, em 1º de novembro. A decisão 
aconteceu depois da Companhia considerar que, de 
acordo com as projeções, não haveria uma solução 
para a usina em curto prazo. Com isso, o Conselho de 
Administração optou por encerrar a produção de bio-
diesel no Ceará e, assim, focar recursos em projetos 
com maior rentabilidade. A desmobilização levará em 

Fonte: Agência Petrobras de Notícias
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ESPAÇO
PETROBRAS

“Toda vez que fizermos uma 
parceria ou desinvestimentos será 

oferecido aos empregados um 
plano de demissões voluntárias”

Pedro Parente, presidente da Petrobras

torno de seis meses e será realizada por uma equipe 
multidisciplinar. Os empregados próprios serão trans-
feridos para as outras duas unidades da Petrobras 
Biocombustível e os empregados cedidos serão realo-
cados em outras unidades da Petrobras. As usinas de 
Montes Claros (MG) e a de Candeias (BA) continua-
rão a operar normalmente. A Petrobras estuda alter-
nativas para estas unidades, em linha com as metas 
do seu Plano de Negócios.

Outra aprovação aconteceu em 22 de setembro, quan-
do o Conselho de Administração autorizou a venda de 
90% das ações da Nova Transportadora do Sudeste 
(NTS) para a Brookfield Infrastructure Partners (BIP) e 
suas afiliadas, por meio de um Fundo de Investimento 
em Participações (FIP). O valor total da venda é de 
US$ 5,19 bilhões, sendo a primeira parcela correspon-
dente a 84% do valor total (US$ 4,34 bilhões), que 
será paga no fechamento da operação, e o restante 
(US$ 850 milhões), em cinco anos. Esta operação tem 
grande relevância para o Plano de Desinvestimentos 
da Petrobras, correspondendo a cerca de 35% da meta 
de US$15,1 bilhões previstos inicialmente para o pe-
ríodo 2015-2016.

Em 14 de outubro, a Companhia informou que 
também está em negociações avançadas com a 
Ultrapar Participações S.A. para a venda da Liquigás 
Distribuidora S.A. (Liquigás). A transação depende 
ainda da finalização da aprovação pelas instâncias in-
ternas de ambas as companhias e pelos órgãos regula-
dores competentes.

Outras vendas que estão em vistas de acontecer 
são as da Companhia Petroquímica de Pernambuco 
(Petroquímica Suape) e da Companhia Integrada Têxtil 
de Pernambuco (Citepe), que a Petrobras está nego-
ciando com a Alpek. A transação ainda está sujeita à 
deliberação pelos órgãos competentes das empresas, 
bem como a aprovação pelo Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade).

Com a empresa Karoon Gas Australia Ltd, a Petrobras 
está negociando a venda de 100% de participação no 
campo de Baúna, na Bacia de Santos, e de 50% de 
participação no campo de Tartaruga Verde, na Bacia 
de Campos. A Karoon Gas Australia Ltd é uma compa-
nhia de energia australiana com participação no mer-
cado global de Óleo e Gás. 
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AMBEP contrata escritório de 
advocacia para mover ação 
em defesa dos ambepianos
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Contratação foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária. Objetivo é impedir que 
associados paguem por desequilíbrio causado por má gestão e investimentos temerários

O déficit da Petros é uma preocupação de todos. 
Apurado no balanço de 2015, o valor total é de 
R$ 22,6 bilhões, número quase quatro vezes maior 
que o limite de tolerância no valor de R$ 6,5 bilhões. 
A dívida gerada por esse excedente foi de R$ 16,1 
bilhões acima do limite estipulado e, de acordo com 
a nova regra de solvência dos Fundos de Pensão, pre-
cisa ser dividida entre todos os envolvidos. Atenta a 
isso, a diretoria da AMBEP submeteu a aprovação do 
Conselho Deliberativo a proposta de entrar com ações 
judiciais em defesa do quadro social.

No último dia 27 de outubro, a Associação aprovou 
em Assembleia Geral Extraordinária a contratação 
do escritório Santoro Sociedade de Advogados, ban-
ca especializada em temas previdenciários. A sessão, 
transmitida ao vivo pela internet para associados de 
todo o país, foi dirigida pelo presidente do Conselho 
Deliberativo da AMBEP, Nival Ricardo Marinho, e con-
tou com a participação do presidente da Associação 

Omar Cardoso Valle, e de Adriano Moreira Alves, se-
cretário da Presidência.

Nival Marinho observou que os associados que desejarem 
participar da ação terão de aderir individualmente ao pro-
cesso. “Todos receberão uma carta com um formulário de 
adesão. Por isso, recomendo que todos mantenham seus 
endereços e telefones atualizados em nosso cadastro.”

A contratação da Santoro Sociedade de Advogados 
não representará custo adicional para os associados da 
AMBEP, pois os valores do contrato serão cobertos pelos 
recursos da Associação. 

O objetivo da ação é evitar que o pagamento seja feito 
antes da determinação da origem do déficit. “Não que-
remos que os nossos associados paguem pelo equa-
cionamento do déficit enquanto não determinarmos o 
que foi provocado por má gestão ou por investimentos 
temerários”, afirma Marinho. 

MATÉRIA DE CAPA
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Adesão individual
à ação já começou
Os associados que desejarem participar da ação civil 
contra o equacionamento do fundo de pensão e sua 
patrocinadora terão de autorizar individualmente ao 
processo. Todos receberão uma carta com formulário 
de adesão pelos Correios para o seu endereço cadas-
trado na Associação. Para agilizar os procedimentos 
de ingresso, os interessados podem solicitar a ficha 
de cadastro na Unidade Regional mais próxima para 
preenchimento e assinatura, independentemente de o 
formulário ter sido enviado para o endereço particular 
de cada associado.

Todos os associados da AMBEP (participantes e assisti-
dos) que integram o Plano Petros do Sistema Petrobras 
(PPSP) podem assinar a referida Autorização, ainda 
que estejam participando de outras medidas judiciais 
patrocinadas por outras entidades.

É importante ressaltar que a autorização deverá ser 
entregue fisicamente em uma de nossas Unidades ou 
por meio da Carta-resposta enviada com os formulá-
rios para os endereços cadastrados. Não serão aceitas 
as autorizações enviadas por e-mail ou fax.

Acompanhe em nosso site mais informações sobre o 
andamento da ação judicial.  

AMBEP aprova novos 
associados beneméritos

Outra Assembleia Geral Extraordinária foi realiza-
da no dia 27 de outubro para aprovar a conces-
são de títulos de associado benemérito da AMBEP. 
A lista de 36 membros foi aprovada por aclamação. 
Archimino Murinelly Júnior, falecido recentemente, 
recebeu a homenagem in memoriam. 

Pela manhã, durante a Assembleia Geral Ordinária, 
o Plano de Atividades e a Previsão Orçamentária da 
Associação para 2017 foram submetidos à vota-
ção. As propostas – examinadas previamente pelo 
Conselho Deliberativo e pela diretoria da AMBEP 
– foram avaliadas pelos associados em segunda 
convocação, seguindo a determinação do estatuto 
da Entidade. A aprovação do Plano e da Previsão 
Orçamentária se deu por unanimidade.

Conheça os novos ilustres membros

Archimimo Murinelly Júnior  –  in memoriam
Érico Elias Ignácio da Costa
Jackson Fernando de Sá Cordeiro
Antonio Francisco de Souza
Vergílio Ruy Bianco
Manoel Pereira Campos
David Garcia de Sousa
Walter Villela Vieira
Pedro da Cunha Carvalho
Edyr Pinheiro da Fonseca
Célia Regina Carvalho de Souza
Marcílio Mesquita Alves
Euler Pinto Coelho
Homero Travancas Júnior
Milton Rezende Ramos
Manoel Anísio Alcoforado Dantas
Wiston Kallil de Campos Alves
Wilson Vieira de Sousa
Carlos Roberto Soares Monteiro
Cássio Yamasaki
Alcino dos Santos da Silva
Ibi Sisenando Santiago Costa
Moacyr Curuça de Souza
Weldon José dos Santos Mitidieri
João Damião de Santana
José Carlos Ferreira Novo
Antenor Antônio Rechi
Ariovaldo Moacir Neves
Valdeci Cavalcanti
Maria Osmarina Santiago Lima
Ângela Maria Santiago Cavalheiro
Nicon Kovalek
Eurilene Alexandre da Silva 
Edna Silva Queiroz 
Rosângela Fátima de Carvalho Souza
Jairo Ernesto Schemes
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Leia mais
Acesse em nosso site o conteúdo referente às 

Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinária, 
bem como a matéria referente ao processo de 

adesão no endereço: www.ambep.org.br.
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ROTEIRO
DE VIAGEM

Destinos da América
do Sul atraem brasileiros 
pelo custo-benefício
Viajar pela América do Sul pode ser uma boa opção 
para quem quer passar férias no exterior sem gastar 
muito. A primeira vantagem é que os países que com-
põem o Mercosul não exigem visto ou passaporte dos 
turistas brasileiros, bastando apenas a apresentação 
do documento de identidade – com menos de dez anos 
de emissão – ao embarcar. Além disso, os gastos com 
passagens aéreas e hospedagem são menores porque 
a taxa de câmbio é favorável ao Real. Sendo assim, se 
você não pretende fazer passeios luxuosos, é possível 
conhecer ótimos locais com excelente custo-benefício. 

A América do Sul tem outra particularidade: ela pos-
sui destinos apropriados para temporadas de verão ou 
inverno. Isso permite ao turista escolher a estação do 
ano de preferência e desfrutar de paisagens maravilho-
sas em diferentes temperaturas. 

Os nossos vizinhos oferecem beleza, cultura, diver-
sidade gastronômica e muitas outras vantagens 

para viagens com família ou amigos. Nesta 
edição, a Revista da AMBEP selecionou al-

guns destinos para você ficar com von-
tade de arrumar as malas. Confira!

Argentina
A Argentina é um dos 

destinos mais procura-
dos por brasileiros. 

Os voos para Buenos Aires partem de diversos aero-
portos e as principais atrações da região são gratuitas. 
O turista pode apreciar a arquitetura da cidade, visitar 
praças, parques e feiras caminhando ou de bicicleta. 
Outra vantagem é que o Peso argentino tem valor infe-
rior ao Real, o que torna a viagem ainda mais barata.

A capital argentina possui inúmeros pontos turísticos, 
como Puerto Madero, a Feira de San Telmo, Casa 
Rosada, Plaza del Mayo, além de diversos teatros e 
museus. A gastronomia local costuma agradar bastan-
te e o que não faltam são opções de bons restaurantes.  

Os shows de tango são símbolos da Argentina e ro-
teiro quase obrigatório para qualquer visitante. As ca-
sas de shows mais famosas de Buenos Aires são: o 
Café Esquina Homero Manzi, o Café Tortoni, El Viejo 
Almacén, o Señor Tango e o Madero Tango. 

Bariloche é outro destino argentino que recebe muitos 
turistas. De acordo com um levantamento da agência 
de viagens on-line Decolar.com, a procura de pacotes 
para a região aumentou 163% durante o inverno do 
ano passado. O principal interesse das pessoas é curtir 
a neve nos dias frios. O Cerro Catedral, voltado para es-
qui e snowboard, é parada obrigatória para quem quer 
emoção. No Cerro Otto, é possível visitar a conhecida 

Confeitaria Giratória, andar de tele-
férico e brincar de esquibunda.

Argentina

Colômbia
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Colômbia
A capital Bogotá é uma cidade moderna e 
com boa estrutura para receber os tu-
ristas. O clima é ameno o ano todo, 
com temperatura em torno dos 15 
graus. O litoral colombiano, co-
nhecido como o ‘Caribe que 
você pode pagar’, tem 
conquistado cada vez 
mais visitantes graças ao 
mar azul a às atrações histó-
ricas da região. Em Cartagena, 
o turista pode visitar o charmoso 
Centro Histórico da cidade, que conta 
um pouco da colonização espanhola no 
país, além de reunir muitas construções colo-
ridas e outros atrativos culturais. 

A Praça de San Diego, a Igreja de San Pedro Cláver 
e a Torre del Reloj são outros pontos turísticos inte-
ressantes. Para conhecer melhor o mar do Caribe, é 
recomendado visitar as ilhas no entorno de Cartagena, 
como as Ilhas do Rosario e de San Andres.

Chile
Se o seu interesse é pelo Chile, a parada principal é a 
capital Santiago, um dos destinos mais desenvolvidos 
da América do Sul, com cerca de 6,5 milhões de ha-
bitantes. Durante a viagem, é recomendado conhecer 
museus, parques, vinícolas, experimentar bons vinhos, 
além de tirar fotos nos edifícios históricos. Santiago é 
uma cidade grande, limpa, movimentada e com siste-
ma de metrô eficiente. Alguns pontos turísticos obri-
gatórios são: Plaza de Armas, Catedral Metropolitana, 
Palácio de La Moneda, Mercado Central, La Chascona 
e Museu Nacional de Belas Artes. 

A Cordilheira dos Andes é uma formação geológica em 
forma de cadeias de montanhas, considerada uma das 
mais bonitas da América do Sul. Quem visita o Chile deve 
aproveitar para conhecer melhor essa região. Há diversas 
agências em Santiago que fazem passeios para o local.

Uruguai 
O Uruguai faz fronteira com o Rio Grande do Sul e é 
outro país vizinho com muitos atrativos para os visitan-
tes. Com gastronomia variada, a capital Montevidéu 
oferece atrações culturais, história e belezas naturais. 
O Mercado del Porto é parada obrigatória para quem 
deseja experimentar um autêntico churrasco uruguaio. 
Dentro do mercado, há várias opções de carnes, frutos 
do mar e diferentes restaurantes. 

A Praça Independência reúne os maiores símbolos 
do Uruguai e algumas edificações históricas. Outros 

pontos turísticos da 
região são a Catedral 
Metropolitana, o Palácio 
Legislativo, o Palácio Taranco 
e o Palácio Estévez. Montevidéu 
tem ótimos locais para os fãs da vida 
noturna, como cassinos e boates.

Distante a uma hora da capital, Punta del Este 
é outra cidade bem movimentada no Uruguai. Na Praia 
Brava está localizada a famosa escultura Los Dedos, 
inaugurada em 1982 pelo artista plástico chileno Mario 
Irrazpabal para celebrar o Primeiro Encontro Internacional 
de Escultura Moderna ao Ar Livre. A Casapueblo é outro 
ponto turístico muito visitado em todas as épocas do ano 
e que não deve ficar fora do roteiro.

Chile

Uruguai
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SAIBA MAIS
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Pós-Vida e Mais+Vida: 
benefícios da AMBEP para você
Que a AMBEP se preocupa com o bem-estar do seu as-
sociado, ninguém duvida. E esse cuidado se estende, 
inclusive, às situações dolorosas como a morte de um 
ente querido. Para amenizar as dificuldades geradas 
nesses momentos, a Associação, por meio da AMBEP 
TurSeguros, desenvolveu os programas de assistência 
funeral Pós-Vida e o Mais+Vida.

Operados em todo o país pela SulAmérica Seguros, os 
dois benefícios garantem a realização de ações práti-
cas e legais de serviços funerários para os associados 
e seus beneficiários.

Para se inscrever nos programas, é preciso ficar atento 
à idade do associado e à do beneficiário. Para quem 
tem até 65 anos, a opção é o Pós-Vida. Vale lembrar 
que o associado que já aderiu ao Pós-Vida não precisa 
mudar de plano ao completar 65 anos. O que vale é a 
idade dele ou de seu dependente na hora da adesão, 
não havendo necessidade de migrar para o Mais+Vida.

Para aderir ao programa Mais+Vida, os associados pre-
cisam ter entre 66 e 75 anos. A renovação de cobertura 
ao longo dos anos, independentemente de idade, lhes 
garante a permanência no plano no qual foram original-
mente integrados desde que não haja a interrupção do 
contrato provocando o ausência nas renovações. 

Os ambepianos passam a ter direito à assistência 
do Pós-Vida logo após entrarem para os quadros da 
Associação, desde que tenham entre 14 e 75 anos.

E, por uma pequena quantia, podem inscrever quantos be-
neficiários quiserem no Mais+Vida, desde que eles tenham 
entre 66 e 75 anos de idade. Fique atento porque a inscri-
ção do Mais+Vida só pode ser feita até 30 de dezembro.

Para utilizar a assistência funeral basta um telefonema 
à Central de Atendimento 24 horas do serviço, infor-
mando o nome e o CPF do sócio ou beneficiário fale-
cido. Nenhuma despesa do benefício deverá ser paga, 
exceto se familiares ou amigos desejarem incluir cus-
tos não cobertos pela garantia do programa que, nesse 
caso, não serão reembolsados. Acompanhe em nosso 
site o período de inscrições dos dois Programas. 

Como acionar o seguro

Os ambepianos inscritos nos Programas
Pós-Vida e Mais+Vida contam com uma Central 
de Atendimento 24 Horas direta e exclusiva para 
atendimento no caso de óbito de associado ou de 
seu beneficiário. Para acionar o seguro, a pessoa 
responsável deverá entrar em contato imediata-
mente pelos seguintes telefones: 
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-7272 
Demais Regiões: 0800 725 7272

Além disso, é possível entrar em contato com a 
SulAmérica pelos telefones: 
Capitais e áreas Metropolitanas: 4004-4642
(opção 2 – 3 – 3 – 2) ou
4004-4935 – (opção 2 – 3 – 3 – 2)
Demais Regiões: 0800 725 7272



Dezembro laranja:
campanha lembra que é preciso 
cuidar da pele o ano inteiro
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O verão começa oficialmente no dia 21 de 
dezembro, mas, como no Brasil os dias de 
sol são comuns em todas as estações, os 
cuidados com a pele devem ser priori-
dade o ano inteiro. Para conscienti-
zar a população sobre os perigos dos 
raios solares, a Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD) criou a campanha 
‘Dezembro Laranja’, iniciativa que inte-
gra o Programa Nacional de Combate ao 
Câncer da Pele da instituição e passa por 
diversas cidades do país. As ações incluem 
distribuição de kits informativos, fitinhas laran-
jas e amostras de filtro solar.

A exposição excessiva ao sol pode causar sardas, ru-
gas, melasma, queimaduras, envelhecimento e evoluir 
para o câncer da pele. Segundo dados do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), a cada ano são registrados 
175 mil novos casos da doença no país. O problema, 
que é provocado pelo crescimento anormal e descon-
trolado das células que compõem a pele, pode ser evi-
tado com cuidados muito simples, como uso de cha-
péu, protetor solar, óculos e pouca exposição ao sol.

A médica Caroline Assed Saad, assessora da direto-
ria da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ressalta 
quais são os maiores erros das pessoas em relação 
ao assunto. “Não usar filtro solar diariamente, não 
reaplicar o produto, achar que em dias nublados ou 
chuvosos não precisa do filtro, usar maquiagens que 
contenham filtro e achar que só isso já é o suficiente 
para se proteger. Outro erro é usar filtro solar só no 
rosto e esquecer o restante do corpo”, diz.

A especialista alerta que os cuidados são importantes 
em todas as idades, assim como as consultas regula-
res ao dermatologista para exames mais detalhados 
na pele. Para ela, o sol não é um vilão, mas sim a 
exposição desprotegida ao longo da vida. 

“Está comprovado que o dano solar até os 20 anos de 
idade causa alteração irreversível no DNA. Ou seja, 
é fundamental uma fotoproteção eficaz na infância e 
adolescência, sendo mais importante até do que na 
velhice, quando o dano já está instalado. Entretanto, 
os idosos não devem nunca deixar de se proteger e 

cuidar da pele com o médico, 
para minimizar os danos e evitar 

o surgimento de novas lesões”, explica. 

No dia 26 de novembro, a SBD promove o Dia C – 
Dia Nacional de Combate ao Câncer da Pele como 
parte das ações da campanha ‘Dezembro Laranja’. 
Na ocasião, cerca de 3.000 dermatologistas vo-
luntários realizarão consultas gratuitas em todo o 
Brasil. A previsão é que mais de 30 mil pessoas 
sejam atendidas.  No site www.controleosol.com.br 
é possível obter mais informações.

QUALIDADE
DE VIDA
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Saiba como prevenir o câncer de pele

• Usar chapéu, camiseta e protetor solar ao se expor ao sol.
• Evitar a exposição solar e permanecer na sombra entre 10h 

e 16h.
• Na praia ou na piscina, usar barracas feitas de algodão 

ou lona, que absorvem 50% da radiação ultravioleta. As 
barracas de nylon formam uma barreira pouco confiável.

• Usar filtros diariamente, e não somente em horários de 
lazer, com fator de proteção solar (FPS) 30, no mínimo. Nas 
atividades ao ar livre, reaplicar o produto a cada duas horas 
ou menos.

• Ao utilizar o protetor solar no dia a dia, aplicar uma boa 
quantidade pela manhã e reaplicar depois de duas horas 
ou depois de realizar atividades que o façam suar.

• Manter bebês e crianças protegidos do sol com chapéus e 
roupas com filtro solar. Filtro solar pode ser usado a partir 
dos seis meses de idade.

• Observar a própria pele a procura de pintas ou manchas 
suspeitas. Se identificar algo, procurar um médico.

• Consultar o dermatologista uma vez por ano, pelo menos, 
para exame completo.



16

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

Aconteceu em um salão de sinuca. Ficava na Cine-
lândia, pertinho de onde hoje está instalada a sede 
da AMBEP no Rio de Janeiro. Lá havia também um 
restaurante, onde almoçava e jogava todos os dias um 
senhor dos seus 70 anos alto, forte, muito vermelho, 
que não tinha o braço direito. A manga do seu casa-
co era dobrada na altura do cotovelo e presa ao nível 
do ombro por um alfinete. Para jogar apoiava o 
taco em uma escova, substituindo o apoio 
do braço que lhe faltava.

Em todo jogo há dinheiro, há a classe 
dos ganhadores e a dos perdedores. 
Esse senhor era da classe dos ganha-
dores. Seu jogo era praticado de acor-
do com o adversário. O suficiente para 
ganhar. Era educado, sempre usando 
as palavras mágicas: por favor e muito 
obrigado. Uma conduta de gentleman, 
não fosse ele considerado inglês.

Corria que pertenceu ao exército britâni-
co. A vermelhidão era devido a gases usa-
dos na guerra de 1914, quando também per-
deu o braço. Isso nunca foi contestado 
pelo Míster (pois assim era conheci-
do), nem tampouco confirmado pelo 
próprio. Alguns, em sinal de respeito, 
o chamavam de Seu Míster. Sua fama 
era conhecida em todos os salões de 
bilhar da cidade. Todavia, só jogava 
exclusivamente naquele salão. Retira-
va-se sempre antes das 17 horas.
 
Um dia, o Míster saiu apressado. Esquecen-
do o embrulhinho que diariamente guardava 
na gerência, deu boas tardes, saiu e não vol-
tou mais. Então, começaram as conjecturas: 
voltou para a Inglaterra. Li no jornal que um 
ancião deficiente foi colhido por um ônibus 
e morreu ao atravessar a Presidente Vargas.

O Combatente

Os dias se passaram e o Míster caiu no esquecimento. 
Eis que, certa tarde, um homem entrou no salão e 
dirigindo-se ao caixa perguntou se alguém ali conhe-
ceu Arlindo de Souza, um senhor muito vermelho de 
um braço só. O tal homem se dizia filho do Míster e 
andava à procura de um embrulhinho em forma de 
pequena caixa. Disse que o pai morreu do coração 

a caminho de Cavalcante, onde moravam, e que 
o estojo procurado continha uma dentadura 
para ser restaurada.

Ouviu a versão fantástica sobre o “com-
batente britânico” da guerra de 1914 e 
disse que o pai perdera o braço em um 
desastre de trem da Central do Brasil e 
que a sua vermelhidão era devido a pro-
blemas circulatórios. Aprendera com o tio 
a técnica de protético, tornando-se, não 
obstante a falta de um braço, um dos mais 

requisitados profissionais do ramo.

Certo dia, o proprietário do 
salão recebeu um funcioná-

rio da Embaixada Inglesa 
que vinha apurar uma 

solicitação da As-
sociação dos Cida-

dãos Britânicos Com-
batentes da Guerra de 1914, 

referente a um veterano inglês 
da primeira grande guerra,
que frequentava aquele salão. 

Acrescentou que os associados 
tinham muito interesse em confir-

mar a dita informação, pois no cadastro da 
Associação não constava nenhum companhei-
ro morando no Rio de Janeiro. Confirmada a 
notícia, pedia que o herói se comunicasse 
com a Associação para que lhe fossem reme-

tidos os bônus que lhe eram devidos e presta-
das as honras de direito.
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CRÔNICA

* Ambepiano aposentado

Átila Marrocos*

que não tinha o braço direito. A manga do seu casa-
co era dobrada na altura do cotovelo e presa ao nível 
do ombro por um alfinete. Para jogar apoiava o 
taco em uma escova, substituindo o apoio 

Em todo jogo há dinheiro, há a classe 
dos ganhadores e a dos perdedores. 
Esse senhor era da classe dos ganha-
dores. Seu jogo era praticado de acor-
do com o adversário. O suficiente para 
ganhar. Era educado, sempre usando 
as palavras mágicas: por favor e muito 

gentleman, 
não fosse ele considerado inglês.

Corria que pertenceu ao exército britâni-
co. A vermelhidão era devido a gases usa-
dos na guerra de 1914, quando também per-
deu o braço. Isso nunca foi contestado 

(pois assim era conheci-
do), nem tampouco confirmado pelo 
próprio. Alguns, em sinal de respeito, 
o chamavam de Seu Míster. Sua fama 
era conhecida em todos os salões de 
bilhar da cidade. Todavia, só jogava 
exclusivamente naquele salão. Retira-
va-se sempre antes das 17 horas.

Um dia, o Míster saiu apressado. Esquecen-
do o embrulhinho que diariamente guardava 
na gerência, deu boas tardes, saiu e não vol-
tou mais. Então, começaram as conjecturas: 
voltou para a Inglaterra. Li no jornal que um 
ancião deficiente foi colhido por um ônibus 
e morreu ao atravessar a Presidente Vargas.

andava à procura de um embrulhinho em forma de 
pequena caixa. Disse que o pai morreu do coração 

a caminho de Cavalcante, onde moravam, e que 
o estojo procurado continha uma dentadura 
para ser restaurada.

Ouviu a versão fantástica sobre o “com-
batente britânico” da guerra de 1914 e 
disse que o pai perdera o braço em um 
desastre de trem da Central do Brasil e 
que a sua vermelhidão era devido a pro-
blemas circulatórios. Aprendera com o tio 
a técnica de protético, tornando-se, não 
obstante a falta de um braço, um dos mais 

requisitados profissionais do ramo.

Certo dia, o proprietário do 
salão recebeu um funcioná-

rio da Embaixada Inglesa 
que vinha apurar uma 

solicitação da As-
sociação dos Cida-

dãos Britânicos Com-
batentes da Guerra de 1914, 

referente a um veterano inglês 
da primeira grande guerra,
que frequentava aquele salão. 

Acrescentou que os associados 
tinham muito interesse em confir-

mar a dita informação, pois no cadastro da 
Associação não constava nenhum companhei-
ro morando no Rio de Janeiro. Confirmada a 
notícia, pedia que o herói se comunicasse 
com a Associação para que lhe fossem reme-

tidos os bônus que lhe eram devidos e presta-
das as honras de direito.
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AGENDA CULTURAL

LIVRO

Belgrávia
Ambientada na Londres de 1840, a saga de Belgravia tem início na véspera da Batalha de 
Waterloo, em junho de 1815, no lendário baile oferecido em Bruxelas pela duquesa de Richmond 
em homenagem ao duque de Wellington. Na festa, estão James e Anne Trenchard, um casal 
que fez fortuna com o comércio, e sua bela filha Sophia, que encanta o jovem Edmund Bellasis, 
herdeiro de uma das famílias mais proeminentes da Bretanha. Um único acontecimento nessa 
noite afetará drasticamente a vida de todos os envolvidos. Passados 25 anos, quando as duas 
famílias estão instaladas no recém-criado bairro de Belgravia, as consequências daquele terrível 
episódio ainda são marcantes e ficarão cada vez mais enredadas na teia de fofocas e intrigas que 
fervilham no interior das mansões da Belgrave Square.
Editora: Intrínseca – 368 páginas

CINEMA

Minha Mãe É Uma Peça 2
Dona Hermínia está de volta e, desta vez, rica, depois que 
passou a apresentar um bem-sucedido programa de TV. 
Porém, na sequência de Minha Mãe É Uma Peça – O Filme, a 
personagem superprotetora vai ter que lidar com o ninho vazio. 
Afinal Juliano e Marcelina resolvem criar asas e sair de casa. 
Para balancear, Garib, o primogênito, chega com o neto. E ela 
também vai receber uma longa visitinha da irmã Lucia Helena, a 
ovelha negra da família, que mora há anos em Nova York.
Estreia: 22 de dezembro

CINEMA

A Bailarina
Paris, 1869. Uma sonhadora menina órfã toma uma atitude ar-
riscada para conseguir o que quer: foge para Paris para realizar o 
sonho de ser uma grande bailarina. Lá, ela decide se passar por 
outra pessoa, e consegue uma vaga no Grand Opera, onde vai 
aprontar muitas aventuras.
Estreia: 15 de dezembro

Forró, comédia e balé
Nesta edição da Revista da AMBEP, trazemos sugestões para a sua diversão, que vão do CD de forró de um 
ambepiano, passando por filmes sobre relacionamento familiar e força de vontade, até um romance que se passa 
na Londres de 1840.
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MÚSICA

‘Festança’, novo CD do ambepiano Sergival
O ambepiano e músico Sergival acaba de lançar o CD ‘Festança’, edição comemorativa 
de seus 30 anos de carreira. O músico, que é flautista, percussionista e criador de instru-
mentos, ganhou notoriedade como intérprete, pesquisador e difusor da música nordestina 
de raiz, colocando o estado de Sergipe em definitivo no mapa do forró nacional e mundial. 
“São 13 faixas onde reúno os principais artistas forrozeiros de Sergipe. De cada um, escolhi 
sua principal música, aquela consagrada em nosso estado e que faz parte do inconsciente 
coletivo de nosso povo, que se ampliará nacionalmente com este disco” explica o cantor.

Onde comprar o CD: nas bancas de jornais do Pedro (em frente ao Edifício-Sede da Petrobras, 
na Avenida Chile, no Centro do Rio); na banca de jornal da Jô (no Edifício-Sede da Petrobras 
(na Rua do Acre, em Aracaju) e na Arlequim Loja de Discos (na Praça XV de Novembro, no 
Paço Imperial, no Centro do Rio). Ou pelo e-mail: sergival@globo.com.

CINEMA

Minha Mãe É Uma Peça 2
Dona Hermínia está de volta e, desta vez, rica, depois que 
passou a apresentar um bem-sucedido programa de TV. 
Porém, na sequência de Minha Mãe É Uma Peça – O Filme, a 
personagem superprotetora vai ter que lidar com o ninho vazio. 
Afinal Juliano e Marcelina resolvem criar asas e sair de casa. 
Para balancear, Garib, o primogênito, chega com o neto. E ela 
também vai receber uma longa visitinha da irmã Lucia Helena, a 
ovelha negra da família, que mora há anos em Nova York.
Estreia: 22 de dezembro

CINEMA

A Bailarina
Paris, 1869. Uma sonhadora menina órfã toma uma atitude ar-
riscada para conseguir o que quer: foge para Paris para realizar o 
sonho de ser uma grande bailarina. Lá, ela decide se passar por 
outra pessoa, e consegue uma vaga no Grand Opera, onde vai 
aprontar muitas aventuras.
Estreia: 15 de dezembro
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PASSATEMPO

Saldo de contas/Solução
Confira se você chegou à resposta correta do

raciocínio aritmético da edição passada:

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

Se Pedro utiliza, de seu saldo, R$ 4.800 por ano e se João faz 
depósitos em sua conta, de R$ 6.200 por ano, em sua conta, 

em quanto tempo o saldo dos dois será igual?

Solução:
a) Diferença entre os saldos dos dois:

R$ 496.000 – R$ 320.000 = R$176.000

b) Valor em que é reduzida a diferença, anualmente:
R$ 4.800 + R$ 6.200 =  R$ 11.000

c) Tempo necessário para que os saldos sejam iguais:
R$ 176.000 : R$ 11.000 = 16  anos

Você conhece o Sudoku? Ele é um dos 
mais populares quebra-cabeças de 
todos os tempos. É um jogo lógico que 
ajuda a ampliar a concentração e o 
desempenho geral do cérebro. 

O objetivo do jogo é preencher uma 
grade de 9×9 com números, de forma 
que cada linha, coluna e seção de 
3×3 contenham todos os números de 
1 a 9, sem nenhuma repetição.
 
Aproveite e comece agora a jogar.

Divirta-se!

SUDOKU

Veja as dicas abaixo e descubra a resposta
do raciocínio* desta edição. 

Depósito bancário
João e Pedro fizeram um acordo: João depositará a 
importância de R$ 149.530 e Pedro R$ 105.000 

em uma conta bancária. Mensalmente, João 
depositará R$ 1.300 e, Pedro,  R$ 1.750. João terá 

de fazer três retiradas de R$ 650 daqui a 2 anos. 
E Pedro fará quatro depósitos a mais nos próximos 

quatro anos de R$ 520. 

Em quanto tempo os dois terão
a mesma quantia na conta? 

* Raciocínio enviado pelo 
associado Velocino Tonietto
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3 2 6 4

8 9

9 7 5

5 7 4 1 8

9 6 5 2

2 9 7 1 4

2 8

8 4 7

1 9 5 8

Errata
Na edição passada apresentamos a solução do raciocínio aritmé-
tico da edição 26. A resposta que demos foi a de que: os carros 
A e B se encontrarão em 2h e 15 minutos. A estará a 247,5km 
de BH, e B estará a 202,5km de SP. No entanto, a resposta ideal 
seria: os carros A e B se encontrarão em 2 horas e 15 minutos. 
A e B estarão a 247,5km de BH, e ambos estarão também a 
202,5km de SP.

Resposta:
932756841

175384269

648129375

527418693

491635728

386297154

259871436

863542917

714963582

Resposta: 90 meses



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

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

Resposta:
932756841

175384269

648129375

527418693

491635728

386297154

259871436

863542917

714963582



Com o SulAmérica Residencial, 
estar em casa é estar seguro. 
De verdade.

Ambep TurSeguros • Sede: (21) 2113-1000
www.ambep.com.br | info@ambep.com.br

Em parceira com  
a SulAmérica,  

a AMBEP TurSeguros 
oferece condições 

especiais para seguro 
residencial.

Além da ampla variedade de  
coberturas, aproveite os benefícios  
da AMBEP TurSeguros para você:

• 3 tipos de planos – básico, especial e 
super – personalizados de acordo com 
o seu perfil.

• Sorteios mensais de 5 mil reais para 
decorar ou reformar sua casa.

• Desconto de até 40% em lojas online 
de móveis e decoração, eletromésticos, 
brinquedos e presentes.

• Descontos em pet-shop

Acesse www.ambep.com.br/
residencialnovo.html e saiba mais sobre 
essas e outras vantagens.


