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REVISTA DA

Benefício farmácia
AMBEP oferece ajuda para os associados

 solicitarem o reembolso



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. 

Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros
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Em busca de um reembolso mais fácil
Saúde é assunto sério na AMBEP. E, por conta disso, a 
Associação tem buscado incansavelmente auxiliar seus 
associados a conseguirem o reembolso do Benefício 
Farmácia da Petrobras, que ficou suspenso por quase 
um ano, entre 2015 e 2016.

Embora o programa tenha voltado a ressarcir os gastos 
realizados com medicamentos adquiridos nas farmácias 
credenciadas, o processo é bastante burocrático e complexo, 
dificultando o ressarcimento para muitos dos beneficiários.

Para a AMBEP, é fundamental que a AMS busque 
alternativas para solucionar o problema, assegurando 
agilidade ao processo de pedido de ressarcimento. 

Por conta disso, o presidente Omar Cardoso enviou uma 
carta ao gerente executivo de Recursos Humanos da 
Petrobras, José Luiz Marcusso, apresentando a situação 
e cobrando providências.

Enquanto o processo não é desburocratizado, a 
Associação se coloca à disposição daqueles que tiverem 
qualquer tipo de dificuldade, comprovando que, na 
AMBEP, os direitos e o bem-estar dos seus associados 
estão sempre em primeiro lugar.

Boa leitura.

A Diretoria
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Equacionamento: ação civil da AMBEP
conta com mais de 9,3 mil adesões
A ação civil impetrada pela AMBEP contra o equacio-
namento do déficit da Petros e sua patrocinadora ga-
nha cada vez mais adeptos. Até o fechamento desta 
edição da Revista, o número de associados que de-
cidiu aderir ao processo passava de 9,3 mil pessoas. 

Como no dia 2 de janeiro, a Petros solicitou à Previc 
a extensão do prazo para apresentar seu Plano de 
Equacionamento, a Diretoria da Associação decidiu 
ampliar o período para a entrega da documentação ne-
cessária para a adesão ao processo. Inicialmente pre-
visto para 10 de janeiro, essa data final será definida a 
partir da resposta da Previc à Petros.

Para agilizar os procedimentos de ingresso à ação, os 
interessados podem solicitar a ficha de cadastro na 
unidade regional da AMBEP mais próxima. Basta pre-
encher o documento e assiná-lo. É importante lembrar 
que todos os associados (participantes e assistidos) 

BLOCO DE NOTAS

que integram ou integraram o Plano Petros do Sistema 
Petrobras (PPSP) podem assinar a autorização, ainda 
que estejam participando de outras medidas judiciais 
patrocinadas por outras entidades. Apenas quem in-
gressou diretamente no Plano Petros 2 não precisará 
arcar com o déficit. Isso ocorre porque será necessário 
fazer a correção do Benefício Proporcional Opcional 
(BPO) do PPSP.

Vale ressaltar que a ação não demandará qualquer 
custo para os associados da AMBEP. 

No dia 12 de janeiro, a diretoria da AMBEP se reuniu 
com o novo presidente da Petros, Walter Mendes, 

na sede da fundação. O objetivo do encontro foi 
fazer a apresentação da AMBEP e abrir um 

canal de diálogo com a nova gestão. 

Na ocasião, o novo presidente afir-
mou que está trabalhando com 

a missão de colocar a Petros 
no patamar de ser um dos 

melhores fundos de 
pensão do mercado. 

Para isso, uma 
série de medidas 

vêm sendo adotadas 
com o viés da transpa-

rência, além da contrata-
ção de profissionais do mer-

cado para a diretoria. 

Dentre as mudanças adotadas pela nova gestão estão 
os ajustes no Estatuto Social da Fundação, que atual-
mente aguarda a aprovação da Previc, e a divulgação 
de boletins mensais de rentabilidade do PPSP e do 
Petros 2 que, desde outubro de 2016, estão disponí-
veis para consulta dos participantes na área exclusiva 
do portal Petros. 

No início de janeiro deste ano, a fundação também so-
licitou à Previc a extensão do prazo para apresentação 
do Plano de Equacionamento do déficit acumulado em 
2015 no Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP). A 
Petros informou ao órgão regulador que, desde setem-
bro de 2016, a composição da Diretoria Executiva da 
Fundação vem sofrendo mudanças que só foram con-
cluídas no início de dezembro do ano passado. Diante 
disso, os novos dirigentes necessitam de um prazo 
maior para analisar criteriosamente os diversos cenários 
e estudos existentes e buscar alternativas que possam 
mitigar o impacto do equacionamento.   

Atenção: a autorização para aderir à ação civil 
deve ser entregue pessoalmente em uma das uni-
dades da AMBEP ou por meio da carta-resposta 
enviada pela Associação, com os formulários, para 
os endereços cadastrados. Não serão aceitas as 
autorizações enviadas por e-mail ou fax.

Diretoria da AMBEP se reúne
com novo presidente da Petros

Leia mais sobre as mudanças na Petros e o perfil do seu novo 
presidente em nosso site: www.ambep.org.brWalter Mendes
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Trabalho voluntário 
com idosos motiva 
associada de 
Aracaju
A aposentada Maria do Carmo Matos Macedo, de 68 
anos, é sócia da AMBEP desde 1997 e gosta de ocu-
par o tempo livre se dedicando ao próximo. Moradora 
de Sergipe, ela participa de diferentes projetos sociais 
e trabalha como voluntária no Lar de Idosos Nossa 
Senhora da Conceição (Same), localizado no bairro 
Industrial, em Aracaju. 

O asilo é mantido por doações e beneficia cerca de 60 
pessoas da terceira idade. Maria conta que iniciou as 
atividades no local há cinco anos. “Uma vez por sema-
na eu trabalho no bazar da instituição. Com a venda de 
roupas e outros itens usados, conseguimos arrecadar 
dinheiro para comprar alimentos, produtos de higiene, 
material de limpeza e outros produtos. Estamos sempre 
precisando de doações para a compra de lençóis, fral-
das geriátricas, toalhas e luvas”, explica. 

Mãe de dois filhos adultos, Maria do Carmo mora so-
zinha e se sente realizada em ajudar quem precisa. 
“Acho maravilhoso. Se eu ficasse em casa, eu passaria 
as horas vendo TV ou dormindo. Com o trabalho vo-
luntário, eu conheço novas pessoas, ocupo meu tempo 
e contribuo para o bem-estar dos outros”, diz.

“Os idosos enxergam a gente como uma família de 
verdade. Eles têm um carinho muito grande por to-
dos os voluntários e ficam felizes com nossa presença. 
Há alguns anos, comemoramos os 100 anos de uma 
senhora. Pouco tempo depois ela faleceu, mas a lem-
brança que temos é a alegria dela com a festinha que 
ganhou”, acrescenta. 

Maria do Carmo também participa das atividades pro-
movidas pela AMBEP de Aracaju em creches, hospitais 
e outros asilos: “Há mais de dez anos, eu acompanho 
as visitas da AMBEP. Levamos cestas básicas, material 
de limpeza e arrecadamos doações. Geralmente, essas 
atividades acontecem duas vezes por mês”.

Além de colaborar 
em instituições caren-
tes, Maria do Carmo faz 
um trabalho voluntário na 
Associação dos Aposentados e 
Pensionistas do Sistema Petrobras 
no Nordeste (Aspene). Ela dá aulas 
de pintura, tricô, bordado e outras téc-
nicas no local.

Trabalho e AMBEP
Maria do Carmo Matos trabalhou durante 19 anos 
na Petrobras e se aposentou em maio de 1995. 
Graduada em Ciências Contábeis, ela atuou na 
área Financeira e de Qualidade da empresa, 
além de ter feito grandes amigos. 

Como sócia da AMBEP, a aposenta-
da frequenta muitas confraterni-
zações e utiliza os benefícios 
oferecidos pela associação. 
“São muitos anos na 
AMBEP, participando 
de diversos proje-
tos e conhecen-
do excelen-
tes pessoas. 
Tenho muitos 
motivos para ficar 
feliz”, finaliza. 

GENTE NOSSA
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Maria do Carmo Matos Macedo

Arquivo pessoal
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ECONOMIA

Ano novo e as mesmas 
contas de sempre
O ano de 2017 mal começou e já temos diferentes 
contas e impostos para pagar. IPVA, IPTU, Imposto de 
Renda, lista do material escolar das crianças e renova-
ção de matrículas são as principais despesas que pesam 
no orçamento do início de ano. Mas não se desespere, 
mesmo com os altos e baixos da economia brasileira, o 
que todo especialista em economia doméstica recomen-
da é ter organização e saber definir o que é prioritário. 

Uma dica importante é avaliar a possibilidade de pa-
gamento à vista. O consultor financeiro e professor 

do Ibmec-Rio, Gilberto Braga, lembra que, se o con-
tribuinte tiver algum dinheiro guardado na poupança, 
vale a pena resgatar e quitar os impostos de uma única 
vez, se os descontos forem significativos.

“O valor dos abatimentos é maior que o rendimento 
da poupança. Mas nem sempre a mesma lógica ser-
ve para empréstimos ou linhas de financiamento dos 
bancos. Para se ter uma ideia, o desconto dado no 
pagamento à vista dos impostos equivale aos juros de 
um mês no cheque especial”, explica.
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IPTU pode ter desconto
O Imposto Territorial Urbano, IPTU, também começa 
a ser pago em janeiro. O desconto para pagamento da 
cota única é significativo, chegando às vezes, a 10% 
do total, por isso vale a pena se programar para qui-
tá-lo logo de uma vez. Entretanto, se não for possível, 
opte pelo parcelamento, que normalmente acontece 
em dez parcelas. Mas, não se esqueça de pagar em 
dia para evitar juros.
 
Fique atento se em seu município existe alguma inicia-
tiva semelhante às do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 
Horizonte e Curitiba onde os programas Nota Carioca, 
Nota Paulistana, BH Nota 10 e Boa Nota Fiscal, res-
pectivamente, dão créditos para os moradores que so-
licitarem a Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e). 
Parte do valor referente ao Imposto sobre Serviço 
(ISS) pode ser abatido no IPTU do exercício seguinte. 
Pesquise se sua cidade oferece o benefício, peça sem-
pre nota fiscal e obtenha os descontos.

Em alguns municípios, idosos e pensionistas também 
têm descontos no IPTU. Saiba mais no nosso site 
http://www.ambep.org.br/idosos-e-pensionistas-tem- 
isencao-de-iptu-em-determinados-municipios/.

Os donos de veículos automotores também têm a alí-
quota do IPVA para pagar logo no começo do ano. 
Anualmente, o Detran de cada estado divulga o calen-
dário de vencimento de acordo com o número final de 
placa. O órgão oferece parcelamento e desconto para 
o pagamento de cota única. Anote na agenda e não 
perca o prazo para poder usufruir dos abatimentos e 
evitar juros por conta de atrasos.

Pesquisa de preços é fundamental 
As matrículas escolares, em sua maioria, devem ser 
pagas em cotas únicas, no entanto, tente negociar nos 
colégios e faculdades a concessão de descontos. Já os 
inevitáveis gastos com o material escolar podem ser 
minimizados por meio de compras coletivas, uma boa 
alternativa para baratear os custos. 

É fundamental pesquisar preços antes de comprar 
itens escolares. Produtos como borrachas, lápis e ca-
netas chegam a ter diferença de 250% de preço entre 
os diferentes estabelecimentos, principalmente se fo-
rem temáticos com personagens da moda. 

Negocie descontos para compras à vista e parcelas 
sem juros. Gilberto Braga lembra que é sempre impor-
tante avaliar a forma de pagamento. “Se for a prazo, 
sem juros, e você está descapitalizado, pode ser a me-
lhor opção. Agora, se o desconto à vista for bastante 

substancial, vale a pena avaliar se não é mais atrativo 
apertar o orçamento um pouco mais por um mês e 
quitar de uma vez só essa dívida”, alerta.

O Procon faz um alerta importante: embora algumas 
instituições de ensino recomendem determinados lo-
cais para a aquisição de materiais escolares e unifor-
mes, essa obrigatoriedade não existe. Você pode esco-
lher o local mais conveniente para adquirir os produtos.

Compras sustentáveis
Em tempos de crise, cresce a opção pelo ‘atacarejo’, 
estabelecimentos que comercializam produtos no va-
rejo e no atacado com preços mais em conta. Um boa 
dica é reunir-se com outros pais e realizar as compras 
em grupo nesses estabelecimentos, obtendo descontos 
de atacado. Outra sugestão é a compra dos livros dire-
tamente nas editoras.

E como economia também é sustentabilidade, nada 
mais saudável financeiramente que um irmão mais 
novo herde os materiais escolares dos mais velhos que 
puderem ser reaproveitados. Dessa forma, o bolso e 
o meio ambiente agradecem, com menos gastos de 
dinheiro e produção industrial.

Ano que vem, provavelmente teremos as mesmas 
contas a pagar. Para não ficar apertado nos primeiros 
meses de 2018, comece a se planejar ao longo de 
2017. Liste essas e outras despesas e procure reservar 
um pouquinho dos seus rendimentos mensais. Não se 
esqueça de guardar também uma parte do seu 13º. 
Assim, o ano começa sem dor de cabeça com o orça-
mento no azul! 
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MAPA DA AMBEP

Posto de Fortaleza celebra 20 anos 
de atendimento aos ambepianos

Duas décadas de bons serviços pres-
tados e defesa do direito dos seus 
associados. Assim pode ser definida 
a AMBEP Fortaleza, que completa-
rá 20 anos de fundação no mês de 
março. Para a procuradora Osmarina 
Santiago Lima, que está desde o iní-
cio, o crescimento da unidade traz 
muito orgulho para quem participou 
da criação do Posto. 

Osmarina conta que a história começou em 1997, em 
uma sala comercial de um edifício na Rua do Rosário, 
no Centro de Fortaleza. “Mesmo sem móveis e os de-
mais materiais para o bom funcionamento do escritó-
rio, sentávamos no piso e atendíamos as pessoas que 
nos procuravam para fazer inscrição ou buscar infor-
mações. Depois de tudo pronto, começamos a batalha 
para conseguir sócios”, diz.

A procuradora explica que, nos primeiros anos de 
existência, Fortaleza era subordinada à representação 
de Natal. “Em 17 de julho de 2006, o escritório de 

Fortaleza passou a ser Posto, desvinculando-se da 
Delegacia de Natal e ficando subordinado à dire-

toria da AMBEP”, afirma.

Atualmente, o posto está localizado na Rua 
Pedro Borges 20, 20º andar, no Centro 

de Fortaleza. A representação con-
ta com, aproximadamente, 400 

associados e oferece diversos 
serviços focados no bem-

-estar e nos direitos dos 
membros da AMBEP, 

como seguros, 
cursos, convê-

nios etc.

As festas de confraternização costumam ser um mo-
mento de muita alegria para todos. “No decorrer des-
ses 20 anos da AMBEP em Fortaleza, fizemos vários 
passeios com os sócios e familiares. O nosso calen-
dário inclui eventos para o Dia das Mães, dos Pais, 
Festa Junina e Festa de Natal”, acrescenta. 

Além de Osmarina, a colaboradora Cláudia Maria 
Lima dos Santos também trabalha diariamente para 
garantir o sucesso da unidade e conquistar novos as-
sociados em Fortaleza.

Conhecida como a terra do Sol, Fortaleza está 
na lista dos destinos mais procurados pelos bra-
sileiros para curtir as férias. Fundada em 1726, 
a capital cearense possui cerca de 2,5 milhões 
de habitantes e é famosa por ter belas praias, 
gastronomia diferenciada e pela cultura local. 

As praias do Futuro, Iracema, Meireles e 
Mucuripe são algumas das mais famosas da re-
gião. Outra atração obrigatória para quem visita 
Fortaleza é o Beach Park, um parque aquático 
localizado no município de Aquiraz, com atra-
ções para todas as idades. 

Para comprar produtos regionais, artesanato e lem-
brancinhas do Ceará, a melhor opção é o Mercado 
Central da cidade. O local tem quatro andares e mais 
de 600 lojinhas.

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura é o 
local mais apropriado para quem busca atrações 
culturais em Fortaleza. Inaugurado em 2006, o 
espaço tem 30 mil metros quadrados e conta 
com museus, teatro, salas de cinema, planetá-

rio e exposições para o público. Outra atração 
imperdível é o Theatro José de Alencar, que 

é um dos mais importantes teatros-mo-
numentos do país e conta com seleta 

programação cênica e diversificada 
pauta de atividades sociocultu-

rais e artísticas. 

Osmarina e 
Cláudia Maria

Os encantos da
‘terra da alegria’
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HOMENAGEM 
PÓSTUMA

Representações do Norte e Nordeste 
recebem visita de dirigentes da AMBEP

GIRO PELAS 
REPRESENTAÇÕES

As visitas do vice-presidente, Julio Guedes, e do conselheiro 
deliberativo, Manoel Pereira Campos, às Representações da 
AMBEP seguiram até o final do ano passado, fechando o 
ciclo com as unidades de São Luís (MA), Manaus (AM) e 
Belém (PA). Além de estreitar o relacionamento com 
os associados de todos os estados, o encontro visa 
solucionar possíveis problemas e levar informações 
sobre temas importantes que fazem parte da agenda 
anual de atividades da Diretoria da AMBEP.

Em visita a São Luís, os dirigentes conheceram as 
novas instalações localizadas em um condomínio com 
moderna infraestrutura, no bairro de Cohafuma. Eles também 
conversaram sobre assuntos administrativos relacionados à 
unidade, abordaram o andamento das ações judiciais contra o 
Plano de Equacionamento do Déficit da Petros e falaram sobre o 
atendimento médico pela Ipam. 

Outra Representação visitada foi a de Manaus. Além dos assuntos 
debatidos habitualmente, também esteve na pauta a organização 
da festa de confraternização de fim de ano. Já em Belém, os 
temas da pauta da reunião foram discutidos entre os dirigentes 
e o representante Emídio Rebelo Filho. Para ele, a visita foi muito 
proveitosa. “Ter a presença de um dirigente da AMBEP e de um 
conselheiro em nossa representação para a troca de informações 
foi fundamental. Essa iniciativa deve ser constante, pois todos só 
têm a ganhar”, ressalta Emídio.  

O adeus a Írio Augusto Paes Leme
O ano de 2016 terminou com mais uma 

perda irreparável para a história da 
Associação. No dia 10 de dezem-

bro, faleceu, aos 98 anos, o ilus-
tre ambepiano Írio Augusto 

Paes Leme. Sócio bene-
mérito, ele ocupou o 

cargo de diretor 
Adm in i s t r a t i v o , 

foi vice-presidente e 
membro do Conselho 

Deliberativo da AMBEP.

Nascido em Mato Grosso, mas 
criado no Rio de Janeiro desde os 

4 anos, Írio se aposentou pela Petrobras e, logo em 
seguida, foi convidado para colaborar com a AMBEP. 
Formado em Economia e Administração, ele participou 
de diversas fases do crescimento da Instituição, cons-
truindo uma trajetória de sólidas amizades ao longo de 
mais de 30 anos na Associação. 

Pai de cinco filhos, o ex-diretor consolidou sua carreira 
profissional à base de muito esforço e empenho. Para 
todos os associados, principalmente aqueles que aju-
daram a construir a Associação, o falecimento do Írio 
Augusto é uma perda inestimável.

A diretoria da AMBEP lamenta a morte de tão ilustre 
ambepiano e presta suas condolências à família. 
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Benefício Farmácia:
um guia para auxiliar 
na solicitação
Com o retorno do Benefício Farmácia, ambepianos de 
todo o país têm enfrentado grandes dificuldades para 
fazer a solicitação de reembolso das despesas com 
medicamentos por meio do cadastramento online da 
AMS. Depois de ter ficado suspenso por quase um ano, 
os beneficiários precisam acessar o site da AMS, fazer 
um cadastro e registrar individualmente todas as notas 
fiscais das aquisições efetuadas. Um processo demo-
rado e complexo que tem levado muitos ambepianos a 
procurarem ajuda nas Representações da Associação. 

“O sistema é extremamente complexo e trabalhoso, 
principalmente para os associados mais velhos, que 
em sua maioria não sabe usar o computador, tampou-
co a internet. Agora, é preciso fazer um cadastramento 
inicial, esperar por uma senha provisória, escanear os 
comprovantes e depois cadastrar cada uma das notas 
fiscais. Tem que se ter muita paciência e cuidado ao 
preencher os dados, porque um número errado faz com 
que a solicitação retorne para a correção e invalida todo 
o processo”, explica José Carlos Novo, representante da 
AMBEP-Rio.

José Carlos conta que há usuários da AMS Petrobras 
com notas fiscais acumuladas desde 2015, quando 
o serviço foi suspenso por problemas com a empresa 

MATÉRIA DE CAPA

que o administrava. “Há quem tenha doenças crônicas, 
ou mesmo, seja usuário de medicamentos contínuos, 
na maioria dos casos mais de um por mês. Imagina 
a quantidade de notas fiscais para cadastrar que uma 
pessoa dessa tem. Muitas desistem de solicitar o reem-
bolso, o que é lamentável”, afirma.

AMBEP cobra solução da Petrobras
Por conta de toda essa dificuldade enfrentada pelos 
ambepianos, o presidente Omar Cardoso Valle enviou 
uma carta ao gerente executivo de Recursos Humanos 
da Petrobras, José Luiz Marcusso, apresentando a si-
tuação e cobrando algum tipo de solução. Em resposta 
à solicitação, a companhia colocou à disposição, em 
caráter excepcional, nos principais Postos Avançados 
da Petrobras, funcionários para auxiliar os beneficiá-
rios no cadastramento e na solicitação dos reembolsos. 
Também criou parcerias nos principais sindicatos de pe-
troleiros do país para que eles disponibilizem suas insta-
lações físicas e auxiliares para orientar os participantes.

Um guia para a solicitação
Atenta às dificuldades dos seus associados, a AMBEP 
preparou um guia com as principais informações sobre 
o processo de cadastramento e solicitação no site da 
AMS. Siga as dicas e realize o procedimento.  
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Medicamentos comprados 
a partir de 16/9/2015 Período para solicitação

31/10/2015 a partir de 17/10/2016
31/12/2015 a partir de 1/12/2016
29/2/2016 a partir de 1/1/2017
30/4/2016 a partir de 1/2/2017
30/6/2016 a partir de 1/3/2017
31/8/2016 a partir de 1/4/2017

Confira na tabela abaixo o prazo para solicitação de 
reembolso de acordo com a data da compra do me-
dicamento, que deve ter sido realizada entre 16 de 
setembro de 2015 e 31 de agosto de 2016 e a partir 
de 1º de setembro de 2016:

Como se cadastrar
Documentos necessários para efetuar o cadastro e 
solicitar o reembolso:

• E-mail pessoal, senha (para gerar senha provisória 
do benefício farmácia e que deve ser trocada por 
outra definitiva pelo usuário) e cartão AMS

• Receita médica (se for medicação de uso 
contínuo, a validade é de 6 meses. Se não for 
uso contínuo, a validade é de 30 dias)

• Cupons fiscais da compra (devem ser escaneados 
ou fotografados por câmera ou celular, caso não 
tenha o aparelho de scanner)

1• Entre no site www.servicoscompartilhados.petrobras.
com.br/ 

2• Ao entrar na página do 
BOTÃO COMPARTILHADO, 
marque a opção clique aqui 
para realizar seu cadastro, 
que aparece em letras 
amarelas, se você é ex-
-empregado da Petrobras 
ou dependente e ainda 
não se cadastrou.

3• Na próxima página, marcar 
se você é o titular ou de-
pendente na AMS. 

4• Preencher o Cadastro de 
novo usuário e ENVIAR os 
dados clicando no botão 
verde no fim da página.

Passo a passo para o cadastro (etapa 1)

5• Ao enviar os dados para a AMS Petrobras, você re-
ceberá uma senha provisória pelo e-mail que você 
informou no preenchimento dos seus dados.

 
6• Abra o seu e-mail e anote a senha provisória en-

viada para você, obedecendo as letras maiúsculas 
e minúsculas.

 Obs.: Vai aparecer como remetente: caco@petrobras 

7• De posse dessa senha provisória, volte para a pá-
gina do BOTÃO COMPARTILHADO, preenchen-
do a janela à direita da página com o número do 
seu cartão AMS e a senha provisória recebida 
por e-mail.

8• Ao fazer isso, aparecerá uma janela para alterar 
a senha provisória por uma senha definitiva que 
você vai escolher. Essa operação é feita apenas 
uma única vez. Sua senha definitiva vai servir para 
todos os reembolsos que você irá solicitar de agora 
em diante. 

Obs.: Sua senha definitiva, que deverá 
conter 8 caracteres alfanuméricos, deve 
obedecer às seguintes regras:
• começar com uma letra minúscula
• possuir pelo menos uma letra maiúscula
• possuir pelo menos um número 
Sugestão: coloque duas iniciais do seu 
nome e a data do seu nascimento. 
Ex.: João da Silva, nascido em 20/10/1953. 
Senha escolhida: jS201053 (fica mais fácil 
de guardar).
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MATÉRIA DE CAPA

1• Após o cadastramento no 
Benefício Farmácia, você já 
pode preencher a Solicitação 
de Reembolso, bastando en-
trar na página do BOTÃO 
COMPARTILHADO, com o nú-
mero do seu cartão da AMS e 
a senha definitiva escolhida. 
Não se esqueça de marcar sua 
condição de APOSENTADO. 

2• Ao fazer isso, você será di-
recionado para a página de 
Solicitação de Reembolso. 
Nessa página, no cabeçalho 
em verde, existem 5 ícones 
amarelos. Clique no primeiro à 
esquerda onde aparecerá Nova 
Solicitação. A partir daí é só ir 
preenchendo, uma a uma, as 
informações solicitadas. 

3• Ao terminar o preenchimento, você terá que anexar 
os arquivos da receita médica e dos cupons fiscais 
da farmácia onde foram comprados os medica-
mentos constantes na receita, que já devem ter 
sido previamente escaneados e salvos em uma 
pasta em seu computador ou num pen drive. 

4• Cumpridos esses procedimentos, clique em ENVIAR 
A SOLICITAÇÃO no final da última página.  

 IMPORTANTE:
 • As receitas médicas de remédios de USO 

CONTÍNUO têm que estar com essa observa-
ção feita pelo médico. Essas receitas têm vali-
dade de 180 dias (6 meses). 

 • Num prazo que pode variar de 7 a 10 dias após 
a sua solicitação, você receberá um e-mail da 
AMS com o status. Se estiver tudo OK, você 
terá que confirmar a solicitação. Se houver al-
guma pendência, eles o informarão qual é para 
que seja solucionada.

 • Para confirmar a sua solicitação, entre na sua 
página do Benefício Farmácia (com o número 
do seu cartão da AMS e sua senha definitiva) 
e clique na pasta amarela que aparece ao lado 
esquerdo do nº do seu protocolo. Ao fazer isso, 
abrirá a página com o resultado da análise da 
solicitação e, no topo da página, um ícone ver-
de com a palavra AÇÕES. Clique nesse ícone e 
CONFIRME A CONCLUSÃO. Com isso sua soli-
citação vai ser dada como encerrada e enviada 
para pagamento, cujo valor virá informado no 
seu contracheque. 

Passo a passo para solicitação de reembolso (etapa2)

Confira em nosso site www.ambep.org.br 
a lista completa de Postos Avançados  

e Sindicatos para o atendimento 
presencial e o passo a passo  
para solicitar o reembolso. 

As Representações da AMBEP em todo 
o país também estão à disposição para 

auxiliar os nossos associados.
Agende o seu atendimento.
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Ao longo do dia, perdemos muito líquido, tanto pela 
transpiração quanto pela saliva, pelo suor e pela urina. 
Como o corpo não tem a capacidade de armazenar 
água, é fundamental sua reposição diária para manter 
uma boa saúde. Independentemente da época do 
ano, seu consumo deve ser regular: a quantidade de 
ingestão de líquido deve girar em torno de dois a três 
litros por dia para evitar casos de desidratação.

Além de manter o organismo hidratado, a 
água é excelente para a saúde da pele, regular 
o intestino e a temperatura corporal. Sua 
escassez, por outro lado, altera o metabolismo, 
causando fraqueza, tontura, dor de cabeça e fadiga.

Quem pratica atividades físicas deve ter uma atenção 
ainda maior com a hidratação, já que há uma exposição 
maior a alterações térmicas bruscas. O mesmo 
cuidado deve ser dispensado a idosos e crianças, que 
são mais vulneráveis à desidratação. Crianças a partir 
de seis meses de idade até a adolescência precisam 
ingerir cerca de 55ml de água por quilo de peso, por 
dia. Por isso, é fundamental oferecer a eles sempre 
um copo de água, sucos e alimentos ricos em água. Já 
os idosos precisam de uma quantidade diária de 40ml 
de água por quilo de peso. Como eles não sentem 
tanta sede, esquecem de beber líquido o suficiente e 
acabam desidratando. 

Veja algumas verdades e mentiras sobre o consumo 
de água:

Consumir água em excesso pode trazer algum 
problema ao organismo?
Não. Como a água é facilmente eliminada pelo 
organismo, não existe um máximo diário de consumo. 
Só é preciso evitar tomar muita água o tempo todo 
para não exceder a taxa de excreção dos rins e acabar 
os sobrecarregando.

Devo esperar sentir sede para beber água ou outro 
tipo de líquido saudável?
Não. O ideal é beber 300ml de água ou outro líquido 
a cada duas ou três horas, de preferência em horários 
mais distantes das grandes refeições, como almoço 
e jantar. E lembre-se: a sede é o primeiro sinal de 
desidratação. 

Uma boa dica para não esquecer de beber água é 
programar um lembrete no celular. Existem diversos 
aplicativos que cumprem esse papel. Outra ideia é 
usar garrafinhas para controlar o volume de líquido 
ingerido e estimular o consumo. 

A água ajuda na absorção de nutrientes?
Sim. O líquido auxilia no transporte de nutrientes e 
glicose para a corrente sanguínea e a consequente 
distribuição para todo o organismo. 

Beber água deixa a pele mais bonita?
Sim. A água ajuda a revitalizar as células e as mucosas. 
Com isso, ela evita o ressecamento e a descamação 
da pele. 

QUALIDADE DE VIDA

Água: fonte de
equilíbrio da vida
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Comece a se planejar para os 
feriados prolongados de 2017 

O ano de 2017 começou com boas notícias para quem gosta de descansar e ter tem-
po livre para viajar: os próximos 12 meses terão, ao todo, nove feriados prolongados. 
O Carnaval, que será celebrado no dia 28 de fevereiro, é uma ótima oportunidade para 

quem quer viajar para um lugar diferente e ainda não teve chance. 

Os feriados da Páscoa, Tiradentes, Dia do Trabalho e Natal cairão em datas 
próximas ao fim de semana. Corpus Christi, Independência do Brasil, Dia 

de Nossa Senhora Aparecida e Finados cairão em uma quinta-feira, po-
dendo ser ‘enforcados’. O único feriado que cai no meio da semana 

é o da Proclamação da República, no dia 15 de novembro.

Antes de decidir em qual destino você e sua família vão 
aproveitar as folgas de 2017, é preciso se planejar. 

Fique de olho nas promoções das companhias aére-
as para pagar mais barato. Outra recomendação 

é reservar o hotel com antecedência porque as 
vagas costumam ser concorridas. Pesquisar 

nunca é demais, por isso, procure saber 
a programação da cidade, os pontos 

turísticos, os principais restauran-
tes etc. Além da internet, um 

telefonema para os funcioná-
rios do hotel pode ajudar 

bastante na procura 
por boas dicas. 

Confira a lista dos feriados de 2017:

• 1º de janeiro (domingo): Confraternização Universal 
• 28 de fevereiro (terça): Carnaval 
• 14 de abril (sexta): Paixão de Cristo 
• 21 de abril (sexta): Tiradentes 
• 1º de maio (segunda): Dia Mundial do Trabalho
• 15 de junho (quinta): Corpus Christi
• 7 de setembro (quinta): Independência do Brasil 
• 12 de outubro (quinta): Nossa Senhora Aparecida 
• 2 de novembro (quinta): Finados 
• 15 de novembro (quarta): Proclamação da República 
• 25 de dezembro (segunda): Natal

Você sabia? 

Dados do Ministério do Turismo apontam que, até março 
de 2017, 25% das pessoas com mais de 60 anos viaja-
rão pelo país. Para manter os idosos informados e garantir 
serviços de qualidade para esse público, o órgão lançou 
a cartilha ‘Dicas para atender bem aos Turistas Idosos’. 

O material dá diversas dicas e explica que pessoas com 
mais de 60 anos têm direito a descontos de até 50% em 
passagens aéreas. Para ter acesso ao benefício, é necessá-
rio comprar a passagem com até três dias de antecedência.

As empresas de transportes interestaduais devem reser-
var dois assentos gratuitos para idosos com renda infe-
rior a dois salários mínimos. Caso as vagas nos veículos 
estejam preenchidas, é preciso oferecer desconto para a 
compra do bilhete. Esse direito é garantido pelo Estatuto 
do Idoso para brasileiros com mais de 60 anos e renda de 
até dois salários mínimos. 

Acesse a cartilha e saiba mais: www.turismo.gov.br/ima-
ges/pdf/CartilihaIDOSO145x105cm__WEB.PDF

ROTEIRO
DE VIAGEM
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Maria Luíza era uma boa pessoa, todavia tinha uma 
característica: não suportava trabalhar fora. Gostava 
mesmo era do trabalho de casa, que praticava com 
muito gosto e esmero.

Amigos da família e companheiros do falecido pai, que 
fora oficial da Armada, lhe fizeram alguns bons convites 
para empregos sempre rejeitados com a desculpa de 
uma intermitente dor de cabeça que ela classificava 
genericamente como doença.

Não mantinha ambições exageradas, portanto, 
com o que recebia de pensão por ser filha de ex-
comandante da marinha vivia bem. Morava em um 
pequeno sala e quarto próprio em Copacabana, 
precisamente no prédio da Galeria Alaska, hoje 
reformado e de ótima aparência.

Convém dizer que recebia ajuda financeira de dois 
discretos cavalheiros, muito bem comportados, os quais 
tratava com carinho especial, respeito e distinguida 
discrição. No caso a recíproca era verdadeira, os 
senhores correspondiam da mesma forma e se faziam 
de inocentes e ingênuos.

Entre eles não pintava ciúmes. Não se tratava de 
amor, de domínio, de possessão ou exclusividade. 
Ninguém enganava ninguém, era uma parceria 
amigável, compreensiva e responsável. Enfim, uma 
relação cômoda para todos. Maria Luíza possuía o 
que considerava necessário para bem viver, e estaria 
plenamente feliz se não tivesse a tal doença de dor 
de cabeça, que vinha e passava.

Certo dia, conversando com um rapaz vestido 
com um jaleco de médico que sentou-se em 
sua mesa, em um desses restaurantes que 
servem comida a peso, veio repentinamente 
aquela pontada aguda e rápida na cabeça.

O rapaz percebeu o seu mal-estar e 
perguntou o que se passava.

- Acontece Doutor que eu tenho doença de dor 
de cabeça.

- Minha Senhora, dor de cabeça não é doença, ‘dor 

de cabeça é sintoma’. A senhora deve procurar um 
médico para saber o que está provocando essa dor, 
que, inclusive, pode ser sintoma de coisa grave.

Maria Luíza nunca foi uma criatura de alegria radiante, 
porém, depois dessa conversa com o desconhecido 
médico, tornou-se preocupada e retraída. 

Poucas semanas depois tivemos notícia do seu 
falecimento.

Enquanto a dor de cabeça foi tida como doença, Maria 
Luíza suportou e viveu, quando soube que era sintoma 
de doença e que poderia ser grave morreu.

Os dois cavalheiros finalmente se fizeram conhecer 
formalmente e mandaram rezar uma missa pela sua alma.

Que Deus a tenha.

Foi uma boa pessoa.

Sintoma e doença

CRÔNICA

* Ambepiano aposentado

José Ramadiça*
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MUNDO DIGITAL

Tecnologias na palma da mão
Que os telefones de hoje em dia, conhecidos como 
smartphones, são praticamente computadores, todo 
mundo sabe. Afinal, com eles podemos mandar e-mails, 
acessar a internet, fotografar e criar documentos além 
de, claro, falar com as pessoas por meio de mensagens 
de voz ou de vídeo. Mas, como usá-lo em sua plenitu-
de? São tantas informações na hora de comprar.

Embora para muita gente não faça diferença, é impor-
tante saber que existem sistemas operacionais diferen-
tes, dependendo da marca de celular que você escolha. 
Além disso, o uso da internet atualmente é fundamen-
tal, então, é bom saber um pouco mais sobre isso.

Diferentes marcas de celular utilizam seus próprios 
sistemas operacionais. As plataformas mais conheci-
das do mercado são: Android, iOS e Windows Phone. 
Você já deve ter ouvido falar em alguma delas. Desde 
2007, a Apple utiliza o iOS em seus iPhones e iPads. 
Durante muito tempo, dominou o mercado de tele-
fonia móvel, mas por ser um ‘sistema fechado’, que 
não ‘conversa’ muito com outras plataformas, acabou 
perdendo fãs ao longo do tempo. Além do seu design, 
outro diferencial é a segurança. O sistema impede 
a instalação indevida de aplicativos sem que sejam 
baixados do iTunes, sua loja oficial.

Para conquistar o mercado, o 
Google, dono de um dos maio-
res sites de busca da web, 
comprou o Android. Sua atua-
ção foi tão estratégica e bem-
-sucedida que, atualmente, é o 
sistema operacional mais usado 
no mundo, presente em 
telefones da Samsung, 
Motorola e LG. Sua princi-
pal diferença em relação ao 
iOS é a liberdade para dei-
xar o aparelho mais com a 
“cara do seu dono”. 

Criada por Bill Gates, a Mi-
crosoft não ficou de fora. 
Seu sistema operacional foi 
lançado em 2000, com o 
nome de Windows Mobile 
e recentemente renomeado 
Windows Phone. Apesar 

de ser licenciável como o Android, sua base de usuários 
está bem abaixo da Apple e da Google. A empresa ainda 
resiste no mercado e uma das suas vantagens é a integra-
ção total com os serviços da Microsoft.

Conexão em qualquer lugar
Um dos maiores benefícios de se ter um smartphone 
é poder navegar pela web de praticamente qualquer 
local do mundo. Basta estar conectado a uma rede 
3G, 4G ou Wi-Fi de boa qualidade. Essas tecnologias 
foram desenvolvidas para permitir a transmissão de 
dados de voz e vídeo em diferentes sites, aplicativos 
de mensagem e redes sociais.

O 3G significa terceira geração de telefonia móvel e 
veio para substituir o 2G, primeira tecnologia de trans-
missão digital. Se a velocidade de conexão do 3G é 
alta, com o 4G é ainda melhor. Conectados a essas re-
des podemos enviar mensagens de voz pelo WhatsApp 
ou assistir a vídeos no YouTube, e escutar músicas sem 
correr o risco de a internet ficar travando toda hora.

Lembre-se sempre de usar seu pacote de dados com 
parcimônia, pois as operadoras costumam cobrar ta-
xas extras ao atingirmos nosso limite mensal. Uma boa 
dica para economizar é conectar-se a uma rede sem fio 

Wi-Fi. Atualmente, diversos locais públicos ofere-
cem gratuitamente o serviço para seus clientes.

Mas se de graça é muito melhor, precisamos 
ter algumas precauções no uso dessas redes 
gratuitas. Evite acessar sites de bancos ou fa-
zer compras quando estiver conectado a uma 

rede Wi-Fi pública aberta. Tenha cuidado 
redobrado se a rede não exigir senha para 

conexão, pois quanto mais fácil for para 
entrar, menos segura será a conexão. 

Infelizmente, essas redes podem ser 
invadidas por pessoas mal-intencio-
nadas que roubam dados pessoais, 
clonam cartões de crédito etc.

Preste bastante atenção ao nome 
da rede e cuidado com aque-
las com nomes genéricos como 
Wi-Fi Free e Wi-Fi Grátis. Com es-
sas dicas em mente, você poderá 
acessar a web com mais tranquili-
dade e segurança. 
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AGENDA CULTURAL

CINEMA

TOC: Transtornada Obsessiva Compulsiva
No longa-metragem, Tatá Werneck estreia como protagonista nos cinemas 
interpretando Kika, uma atriz e comediante, estrela de campanhas publicitárias 
e namorada do galã do momento. Por trás de sua aparência bem-sucedida, 
a personagem sofre de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC). No elenco 
também estão Bruno Gagliasso e Ingrid Guimarães. 
Estreia: 2 de fevereiro

PASSEIO

AquaRio
Os Jogos Olímpicos terminaram, mas o Boulevard 
Olímpico continua recebendo novas atrações. No final 
de 2016, foi inaugurado o Aquário Marinho do Rio de 
Janeiro, considerado o maior da América Latina. Diversão 
para todas as idades, o espaço conta com 28 recintos que 
retratam ecossistemas de diferentes partes do mundo. O 
AquaRio possui estacionamento e praça de alimentação. 
O VLT tem uma estação bem próxima ao local.
Serviço:
Praça Muhammad Ali, Gamboa, Rio de Janeiro
Ingressos: R$ 40, R$ 60 e R$ 80
Mais informações: www.aquariomarinhodorio.com.br

ESPETÁCULO

Charles Aznavour no Rio de Janeiro
Charles Aznavour, ídolo de gerações e um dos maiores 
artistas franceses de todos os tempos, se apresentará dia 
18 de março, no Vivo Rio. Seu talento é conhecido em 
todo o mundo e, por isso, foi eleito entertainer do século 
XX pela rede de TV CNN e pela revista Time. O cantor 
interpretará sucessos, como Que C’Est Triste Venise, Hier 
Encore, L’Amor C’est Comme Un Jour e She. 
Serviço:
Vivo Rio - Avenida Infante Dom Henrique, 85, RJ
Ingressos: de R$ 200 a R$ 500, dependendo do setor
Mais informações: www.ingressorapido.com.br

Para começar 2017 com bom humor
Nesta edição da Revista da AMBEP, trazemos opções de diversão e entretenimento para os ambepianos que 
gostam de comédia, canções francesas e o bom humor da literatura brasileira. As crianças e adultos também 
vão se divertir no AquaRio.
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Veríssimas - Frases, Reflexões e Sacadas sobre quase tudo
A obra reúne uma seleção de máximas garimpadas em toda a obra do escritor Luis Fernando 
Veríssimo. São mais de oitocentos verbetes, ou Veríssimas, com comparações e metáforas  
desse mestre da literatura e do humor brasileiro.

Editora: Objetiva - 264 páginas
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PASSATEMPO

Depósito bancário/Solução
Confira se você chegou à resposta correta do

raciocínio aritmético da edição passada:

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. No final desse período aplicarão
um juro composto mensal de 0,5% ao mês. 

Em quanto tempo os dois terão a mesma quantia na conta?
Qual o montante de cada um no final do período

e quanto de juros cada um terá?

Solução 

R$ 149.530 + t X R$ 1.300 – 3 x R$ 650 

= R$ 105.000 + t x R$ 1.750 + 4 x R$ 520 

t = 90 meses / 450 t = 40.500 

montante = R$ 264.580
 

juros = 1,00590

 
juros = 1,566 x R$ 264.580

= R$ 414.332,25

O ano já começa com uma série de impostos e taxas a 
pagar. Por isso, é fundamental se programar.

Com base na matéria Ano novo e as mesmas contas de 
sempre, encontre, no quadro abaixo, as respostas para 

as questões. Mas atenção: nem todas as palavras
estão divididas por separação silábica. Boa sorte! 

Palavras Quebradas

 Raciocínio Aritmético
 Veja as dicas abaixo e descubra a resposta

do raciocínio aritmético desta edição. 

Venda de frutas
Um comerciante tinha uma quantidade de frutas e 

verificou que, se vendesse por R$ 9 a dúzia,
teria um lucro de R$ 154.  

Se vendesse por R$ 6 cada dúzia, teria um prejuízo 
de R$ 110. 

Quantas dúzias de frutas o comerciante possuía
e quanto pagou por elas?
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Resposta: R$ 638 e 88 dúzias.

IS ACA ULA RIO

ATA ORG AC ATR

IC CO EJO ZAÇ

OL REM AV ETI

ÃO VA NOT CAR

CA TA ANI MPR

Resposta: 1 - Rematrícula, 2 - Organização, 3 - À vista. 4 - Nota Carioca, 5 - Compra coletiva, 6 - Atacarejo

1. Um dos principais gastos do início do ano. 

2. Uma das recomendações de especialistas de 
educação doméstica.

3. Melhor forma de pagamento para conseguir 
descontos.

4. Iniciativa do Rio de Janeiro que dá desconto no valor do IPTU.

5. Forma de baratear os custos com material escolar. 

6. Nome popular dado a estabelecimentos que comercializam 
produtos no atacado e no varejo com preços mais em conta. 



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



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.




