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REVISTA DA

Direitos 
para você
Conheça as isenções, 

descontos e gratuidades 
que idosos, deficientes e 
portadores de algumas 

doenças podem ter



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 parceria 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, eletrodomésticos, 
brinquedos e presentes.

• Descontos em pet shop

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

EXPEDIENTE
Revista da AMBEP Órgão de Informação da AMBEP-Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros * Diretoria da AMBEP: Omar Cardoso Valle - Presidente (presidencia@ambep.org.br), 
Julio Guedes da Conceição - Vice-Presidente (vice-presidencia@ambep.org.br), David Garcia de Sousa - Diretor Financeiro (dir-financeira@ambep.org.br), Walter Villela Vieira - Diretor Social e 
de Benefício (dir-social@ambep.org.br /dir-beneficio@ambep.org.br), Rodrigo Octavio Magalhães de Britto - Diretor de Patrimônio (dir-patrimonio@ambep.org.br), Pedro da Cunha Carvalho - Diretor 
Administrativo (dir-administrativa@ambep.org.br) * Periodicidade: Bimestral * Produção editorial: Nós da Comunicação * Edição: Jaíra Reis * Coordenação: Letícia Mota * Textos: André Bürger, 
Camilla Rua, Edgard Cravo e Letícia Mota * Diretor responsável: Julio Guedes da Conceição* Apoio editorial: Cristina Souto e Jonathan Fonseca * Revisão: Denise Di Vincenzi * Direção de arte: 
Marcus David * Impressão: Edigráfica *Tiragem: 33 mil *As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores.
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Benefícios para situações especiais
Direitos e deveres são coisas que, muitas vezes, não 
sabemos como ter acesso. Pensando nisso, trazemos 
na Matéria de Capa desta edição, uma reportagem que 
trata exatamente sobre isto: direitos especiais que ido-
sos, deficientes e portadores de alguns tipos específi-
cos de doenças têm e muitas vezes não sabem.

Nessa reportagem, você conhecerá três ambepianos 
aposentados que, por conta de problemas de saúde, 
fazem uso dos direitos que têm como a isenção de al-
guns impostos na compra de carro novo e a isenção de 
pagamento do Imposto de Renda. Entenderá melhor 
como funciona o processo da aquisição do automóvel 
e as vantagens oferecidas pela legislação.

Além disso, vai saber mais sobre outros benefícios que a 
idade e o fato de ser portador de algumas doenças tam-
bém podem trazer para o seu dia a dia, como a meia-en-
trada em programas culturais, passagens gratuitas ou com 
50% de desconto em ônibus interestaduais, atendimento 
preferencial e até vaga especial em estacionamento.

Enfim, informação é fundamental para que você possa 
usufruir plenamente dos seus direitos e, quando eles 
não forem atendidos, cobrar uma solução.

Boa leitura!

A Diretoria
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Mais uma vez o Encontro de Representantes, realizado 
de 28 a 31 de março, na sede da AMBEP, no Rio de 
Janeiro, foi um sucesso. Em sua 30ª edição, o evento, 
que visa a integração entre a Diretoria da Associação 
e seus representantes regionais, contou com uma pro-
gramação diversificada, abordando temas de grande 
interesse para os ambepianos.

Já na abertura, foi discutida a importância da comu-
nicação entre a AMBEP, representantes e associados, 
para gerar ainda mais integração entre todos e um re-
lacionamento mais estreito e eficiente. O evento se-
guiu com a palestra da Assistência Multidisciplinar 
de Saúde (AMS) da Petrobras, que despertou grande 
interesse nos representantes, especialmente quando a 
dentista Jussara Andrade explicou quem pode ser be-
neficiário e como os associados devem proceder para 
inserir dependentes no sistema de assistência médica. 

“Para incluir o cônjuge na AMS, basta entregar a cer-
tidão de casamento ou um documento emitido por 
cartório que comprove a união estável. Os filhos são 
inseridos após a apresentação da certidão de nasci-
mento, ficando como dependentes até os 21 anos. Ao 
completar essa idade, o filho só poderá permanecer 
como dependente até os 24 anos se estiver estudan-
do”, esclareceu Jussara. 

Luciana Ostermeier, também da AMS, falou sobre ou-
tro tema muito importante para os ambepianos: o re-
embolso do Benefício Farmácia. O procedimento, que 
ficou suspenso por muito tempo e voltou em setembro 

30º Encontro de 
Representantes: 

integração e trocas 
de informações

do ano passado, tem gerado reclamações por ser mui-
to burocrático. Ela alertou que o associado deve ficar 
atento aos procedimentos para evitar contratempos.

“O processo de reembolso dos medicamentos mudou e 
é muito importante ficar atento às novas regras. Agora, é 
preciso se cadastrar no site http://servicoscompartilha-
dos.petrobras.com.br e enviar as notas fiscais para obter 
de volta os valores gastos com medicamentos. Para mui-
tos beneficiários, o processo ficou mais complexo e a atua-
ção da AMBEP tem sido fundamental para ajudá-los a 
realizar o pedido de reembolso de forma correta”, afirma. 

Mais conhecimento sobre a Petros
Cid Rodrigues, do Gabinete da Diretoria de Seguridade 
da Petros, comentou sobre as mudanças sociais que vêm 
afetando os planos de previdência complementar nas 
últimas décadas e sobre o Plano de Equacionamento do 
Plano Petros do Sistema (PPSP), de Benefício Definido. 
“A sociedade mudou bastante e o modelo de família 
também. As pessoas se casam mais vezes, têm filhos 
de diferentes relacionamentos e estão vivendo por mui-
to mais tempo. Tudo isso tem forte influência sobre os 
fundos de pensão, já que os pagamentos de benefícios 
estão diretamente ligados a fatores como expectativa de 
vida e número de beneficiários do nosso associado.”

Representantes da AMBEP se encontraram no Rio de Janeiro

Cid Rodrigues, da Petros, falou sobre o Plano de Equacionamento

MAPA DA AMBEP
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 Foto: Jonathan Fonseca
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Os advogados Matheus 
Araujo e Tatiana de 

Almeida explicaram a ação 
civil movida pela AMBEP

Sobre o equacionamento do déficit do PPSP, 
Cid explicou que, desde setembro de 2016, a 
diretoria da Petros tem passado por mudanças, que  
foram concluídas apenas em dezembro. Com isso, foi 
solicitada à Previc a postergação da apresentação do 
plano, com o objetivo de obter mais prazo para a dire-
toria buscar alternativas que possam mitigar o impacto 
do equacionamento para os participantes ativos e assis-
tidos. “Este pedido está em análise pelo órgão regula-
dor. Enquanto isso, estamos investindo em medidas 
para reforçar a nossa governança e dar mais solidez e 
transparência aos nossos investimentos”, afirmou.

A questão legal do Plano de Equacionamento da Petros 
também foi avaliada por Matheus Araujo Rocca e Tatiana 
de Almeida Castro Alves, da Sartori Advogados. Os es-
pecialistas apresentaram um panorama geral sobre a 
CPI dos Fundos de Pensão e da Operação Greenfield, 
da Polícia Federal, além de dar explicações sobre a ação 
movida pela AMBEP em relação ao equacionamento do 
déficit da Petros.

“Nosso objetivo é conseguir repassar para os partici-
pantes, no Plano de Equacionamento, apenas o déficit 
referente a fatores conjunturais, ou seja, que não te-
nham sido ocasionados por gestão fraudulenta ou te-
merária. Infelizmente, ainda não é possível prever um 
prazo final para a ação nem o valor que pode vir a ser 
equacionado”, explicou Matheus Rocca.

Vale lembrar que, para aderir à ação, o associado da 
AMBEP precisa preencher a ficha de cadastro e entregar 
em uma das unidades da Associação pelo Brasil. 

Planos da Petros:  
diferenças importantes
Analistas do setor de Atendimento aos Participantes da 
Petros, Ana Paula Souza e Luciane Brites, aproveitaram 

o evento para esclare-
cer as dúvidas dos re-
presentantes da AMBEP 
sobre as diferenças entre 
os Planos Petros do Sistema 
Petrobras (PPSP), de Benefício 
Definido, e o Plano Petros-2 (PP-2), de 
Contribuição Variável, como ambos são calculados e 
como ter acesso ao pecúlio. 

“A Petros mantém dois planos de benefícios distintos, 
com regras próprias, que geram dúvidas aos associados. 
Por isso, é fundamental que aposentados, pensionistas 
e assistidos saibam a qual plano estão filiados e como 
ter acesso aos benefícios a que têm direito. Encontros 
como esse são muito importantes porque permitem que 
os procuradores-representantes sirvam de propagadores 
dessas informações corretas para os ambepianos em 
todo o país”, afirma Ana Paula. 

1

Ana Paula Souza e 
Luciane Brites explicaram 
como acessar o pecúlio 

 da Petros 

Diretoria da AMBEP 
na abertura do 
30º Encontro de 
Representantes
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AMBEP São Paulo: 35 anos 
de uma trajetória de sucesso

“Em 2017, já fizemos quatro encontros desse tipo. 
Trata-se de uma atividade que tem dado bons resul-
tados porque, nestas palestras, conseguimos explicar 
melhor o que é a AMBEP, os serviços que oferecemos e 
os benefícios de ser um participante. Presencialmente, 
conseguimos mostrar que o nosso objetivo é sempre 
de lutar pela defesa dos direitos dos participantes da 
Petros”, completa. 

Além das festas em datas comemorativas e diferentes 
serviços voltados para a qualidade de vida dos sócios 
e dependentes, a unidade também oferece aulas de 
yoga.  Para o futuro, Vanildo acredita que o maior de-
safio da associação é continuar crescendo e atraindo 
novos sócios. “Temos como objetivo principal ter um 
público fiel. Queremos, cada vez mais, aprimorar a 
nossa credibilidade e o bom relacionamento com os 
associados”, finaliza.

História
A AMBEP São Paulo foi fundada em abril de 1982, 
após um pedido de Antonio Ferreira Bastos, então 
presidente da Associação. Na época, o escritório foi 
pioneiro no Estado de São Paulo, abrindo espaço 
para a criação de outras unidades no território pau-
listano. Vanildo Avelino da Silva, Antonio Wagner 
Rizzatti e Teresa de Oliveira foram os responsáveis 
pelos passos iniciais da representação e pela con-
quista dos primeiros sócios.

O atual procurador da AMBEP São Paulo é Valdeci 
Cavalcanti, que conta com o apoio dos colabora-
dores Maria do Carmo Nascimento, Pedro Inácio da 
Anunciação, Carlos Cirilo Rodrigues Conceição, além 
da equipe de funcionários.  

MAPA DA AMBEP

A Representação da AMBEP em São Paulo acaba de 
completar 35 anos. Para celebrar a data, foi realizado 
um almoço no hotel Excelsior, na capital paulista, no 
dia 6 de maio. Dezenas de ambepianos se reuniram 
para comemorar as três décadas e meia da unidade, 
que se destaca por sua dedicação aos associados. 

Primeiro representante-procurador da AMBEP São 
Paulo, Vanildo Avelino, de 83 anos, conta com orgulho 
sobre sua participação na construção e crescimento 
da Associação, pela qual tem um grande carinho. Ele 
afirma que uma das maiores conquistas das últimas 
três décadas é a confiança das pessoas no trabalho 
realizado pelo escritório de São Paulo. 

“Muitos aposentados vêm para a capital e nos procu-
ram para tirar dúvidas ou buscar apoio. Isso ocorre 
porque construímos uma relação muito próxima com 
todos baseada na confiança”, conta. 

Atualmente, a Representação possui 780 associa-
dos, que utilizam os benefícios da AMBEP, extensivos 
aos seus familiares e dependentes. Segundo Vanildo 
Avelino, os benefícios médicos e os eventos de integra-
ção são muito valorizados pelos associados.

Em busca de 
novos sócios
A busca por novos sócios acontece diariamente e é inces-
sante. Para ampliar o quadro de ambepianos, uma equi-
pe de especialistas da Associação realiza, periodicamen-
te, palestras sobre os benefícios oferecidos pela AMBEP 
nas unidades da Petrobras no Estado de São Paulo, tanto 
para funcionários da ativa recém-empossados quanto 
para os colaboradores que estão próximos a se aposentar.
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Da esq. para dir.: Valdeci Cavalcanti, Vanildo Avelino, José Roberto Chagas, Carlos Cirilo e Pedro Inácio da Anunciação
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MUNDO DIGITAL

Atenção à sua caixa 
de mensagens
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A internet possui muitas vantagens, mas é preciso ter 
cuidado e saber usufruir dos seus serviços com mode-
ração. Assim como estamos atentos ao atravessar a 
rua ou ao andar de bicicleta, devemos prestar atenção 
em nossas atividades on-line e ter cuidados especiais 
com nossa caixa de e-mails.

Para obter ilegalmente dados pessoais e financeiros, 
hackers disparam para milhares de pessoas e-mails 
com chamadas atrativas, porém muito mal-intenciona-
das. Conhecidas como spams, essas mensagens não 
solicitadas trazem links ou programas maliciosos que, 
se clicados e/ou executados, colocam em risco a segu-
rança das informações contidas no seu computador ou 
no seu smartphone.

Essas mensagens simulam comunicados de empre-
sas reais, bancos, lojas e instituições, como a Receita 
Federal e até o Banco Central. Os títulos atrativos e 
apelativos servem de iscas para enganar os usuários. 
‘Atualize sua senha de banco’, ‘Acesse seu extrato on-
-line gratuitamente’, ‘Confira se seu nome está no SPC’ 
e ‘Promoção exclusiva para você’ são alguns exemplos 
bastante comuns.

Combatendo spams
Infelizmente, não temos como exterminar os spams 
e, eventualmente, chegará alguma mensagem desse 
tipo até você. Entretanto, podemos adotar algumas 
medidas para combatê-las. A primeira delas é ter um 
programa de proteção (antivírus, antispam e firewall) 
instalado em seu computador, com a atualização em 
dia. A ferramenta é útil tanto para a segurança dos 
seus e-mails, como para uma navegação mais confi-
ável na web.

O Comitê Gestor da Internet no Brasil recomenda que o 
internauta seja criterioso ao informar seu endereço de 
e-mail. Segundo o CGI, é sempre válido ler a política 
de privacidade dos sites em que estiver cadastrando 
seus dados, pois muitos compartilham essas informa-
ções com terceiros.

Os internautas distraídos e ávidos por promoções também 
são vítimas recorrentes dos hackers. Para não cair em gol-
pes, confira o endereço do remetente, principalmente após 
o ‘@’. Na maioria dos casos que simulam empresas reais, 
o endereço aparece com a grafia incorreta, ou o remetente 
tem o mesmo nome de quem está recebendo o e-mail.

Mesmo que seu nome apareça no corpo do e-mail ou 
no campo ‘Assunto’, desconfie: se você nunca autori-
zou a empresa remetente a enviar promoções ou comu-
nicados, não pense duas vezes e apague a mensagem.

Cuidado com golpes no WhatsApp 
Boas práticas de segurança também devem ser ado-
tadas nas redes sociais e no WhatsApp: fique sem-
pre atento a links compartilhados por amigos e por 
familiares. A intenção pode ser das melhores, mas a 
mensagem pode conter vírus, por isso, não clique se 
não souber que a fonte é segura.

Este ano, por exemplo, circulou na web duas falsas 
campanhas que tiveram grande repercussão, uma da 
Kopenhagen que prometia Ovos de Páscoa Língua de 
Gato grátis, e outra, de O Boticário, que prometia um 
vale-presente de R$ 500 para quem clicasse nos links. 
Milhares de consumidores foram afetados e as empre-
sas tiveram que vir a público para alertar seus clientes 
sobre os golpes. 



Com a chegada da terceira idade, é natural que a saú-
de fique mais fragilizada e muitas pessoas comecem 
a enfrentar problemas de audição, visão, redução da 
massa muscular, osteoporose e perda de equilíbrio. 
Assim, redobrar a atenção, principalmente com aci-
dentes, é fundamental, uma vez que o organismo do 
idoso se recupera de forma mais lenta. 

A principal recomendação é ter cuidado, especialmente 
dentro de casa, local onde ocorre a maioria dos aciden-
tes. Muitas vezes, com algumas adaptações e mudan-
ças na disposição de móveis, é possível garantir mais 
segurança para o idoso. De acordo com especialistas 

QUALIDADE 
DE VIDA
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Evite 
acidentes 

domésticos 
com idosos

 O piso da casa deve ser antiderrapante para evitar quedas. 
 Mantenha os objetos mais usados entre a altura dos ombros e da cintura.
 Não suba em bancos, cadeira ou escadas para pegar utensílios fora do alcance. 
 Verifique se as saídas de gás estão desligadas.  
 Instale barras de apoio no banheiro para facilitar a utilização do box e do vaso sanitário.
 Coloque tapetes antiderrapantes e cadeira para banho no box.
 Durante a noite, deixe sempre uma luz acesa para facilitar o deslocamento do idoso dentro de 
casa. Um abajur ao lado da cama também pode ser uma boa opção.

 Não use tapetes dentro de casa e mantenha os cômodos com poucos móveis para facilitar a circulação. 
 A cama do idoso deve ser larga e com uma altura que permita colocar os pés no chão. 
 Não deixe fios ou objetos espalhados pelo chão da casa.
 Cadeiras e sofás devem ter braços laterais para apoio.
 Os sapatos dos idosos devem ser fechados e com solados aderentes ao piso.

da área médica, pessoas da terceira idade que moram 
sozinhas estão mais vulneráveis a sofrer acidentes por-
que, geralmente, se sentem autossuficientes.  

Neste caso, se a família não puder acompanhar a ro-
tina do idoso, o ideal é contratar um acompanhante 
para essa tarefa. É importante que o profissional tenha 
boas recomendações, noção de primeiros socorros ou 
curso técnico na área de saúde. 

Confira algumas mudanças simples que ajudarão 
a evitar acidentes domésticos com idosos:
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O ambepiano Paulo Guilherme Gonçalves Schemes, 
de 51 anos, realizou um sonho antigo: entrar na fa-
culdade e se especializar em uma área que sempre 
admirou. No ano passado, ele voltou à sala de aula 
para cursar Direito na Faculdade Vale do Cricaré, no 
Espírito Santo.

Paulo faz faculdade na mesma turma da filha única, 
Paula Mildeberg, de 23 anos. Os dois decidiram in-
gressar juntos no curso e estão satisfeitos com a nova 
experiência. Casado há 25 anos, ele teve total apoio 
da família e da esposa, Vilma. 

“Sou técnico de automação e sempre tive vontade de 
fazer Direito. Como eu trabalho bastante, acabo con-
tando com a ajuda da minha filha para fazer as ativi-
dades, os trabalhos e estudar o material das aulas. Um 
ajuda o outro”, comenta.

Paula conta que o pai é muito dedicado aos estudos 
e extremamente responsável. “Eu deixei o curso de 
engenharia porque, assim como ele, sempre fui apai-
xonada pelo Direito. Decidimos então fazer a mesma 
faculdade. Muita gente fica curiosa por estudarmos na 
mesma sala, mas é gratificante viver isso com meu 
pai. Ele é bastante interessado, não gosta que eu me 
atrase e se preocupa com meu desempenho no dia a 
dia”, completa a filha.

Morador da cidade de São Mateus, Paulo Guilherme tra-
balha na Petrobras há 13 anos como técnico de Operação 

de Produção. Ele fica 
embarcado em uma 
escala de 14 dias no mar 
e 21 dias em terra. 

Apesar dessa rotina intensa, Paulo 
garante que as notas e os trabalhos 
do  curso de Direito estão sempre em dia. 
“Costumo ter muita dedicação em tudo o que 
faço e é assim que encaro os estudos também. 
Quando estou na sala de aula, presto muita atenção. Em 
casa, gosto de rever o material e ler o que foi sugerido 
pelos professores. Como passo muito tempo fora, preciso 
me empenhar para não ficar para trás”, diz. 

Carinho pela AMBEP vem de família
Paulo é associado da AMBEP há três anos, mas acom-
panha o trabalho da associação há muito tempo. 
“Meu pai, Jairo Ernesto Schemes, foi empregado da 
Petrobras por 28 anos e colaborador da AMBEP. Gosto 
muito dos eventos e das outras atividades promovidas 
para os sócios e seus familiares. É um trabalho muito 
sério e admirável”, afirma. 

Para os colegas ambepianos, Paulo deixa uma men-
sagem motivadora: “Temos que correr atrás das nos-
sas vontades e encontrar uma forma de realizá-las. As 
oportunidades não aparecem sempre e por isso deve-
mos aproveitá-las. A vida é uma só. Realizem os seus 
sonhos, seja no trabalho, na vida pessoal, nos estudos. 
E sempre busquem a felicidade”, finaliza. 

Pai e filha realizam 
o sonho de cursar 
Direito: ‘Estudamos 
na mesma turma, 
um ajuda  
o outro’

GENTE NOSSA
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MATÉRIA DE CAPA

Direitos especiais
Idosos, deficientes e portadores de 
tipos específicos de doenças têm 
direito a isenções e descontos em 

alguns produtos e serviços

O Brasil é reconhecido por suas altas taxas tributárias. Mas poucos sabem que uma parcela da 
população, composta por idosos e portadores de algumas doenças, conta com isenção de impostos e 
acessibilidade a certos serviços gratuitos ou com descontos. 

Navegando na internet, a aposentada Keiko Akaji Yamada, 74 anos, descobriu que, por conta da 
artrose que tem nos dois joelhos – e que a obrigou a colocar próteses para melhor se locomover –, 
ela poderia adquirir um carro automático, zero quilômetro, com até 30% de desconto. 

“Há muitas facilidades e benefícios que nós desconhecemos por pura desinformação. Vendo outras 
matérias na Internet, acabei sabendo que, por conta da minha doença, tenho direito a comprar 

um carro 0km automático por valor menor que o de mercado, com isenção de IPI, ICMS e 
IPVA”, conta Keiko, que está no meio do processo para a aquisição do automóvel.

Para o engenheiro químico João Damião de Santana, 75 anos, representante-pro-
curador da AMBEP de Recife, no entanto, o benefício é velho conhecido. Ele 

soube pelo próprio urologista, há 13 anos, que também poderia ter direito 
ao benefício, além de estar isento de pagar Imposto de Renda. 

“Fui diagnosticado com câncer de próstata há 13 anos e precisei fazer 
vários procedimentos médicos para me curar. Na ocasião, o meu médico 

me avisou que eu poderia ter isenção no Imposto de Renda e comprar um 
carro adaptado, mais barato. Tudo por conta da minha doença. No fim das con-

tas, acabou sendo algo positivo depois de um diagnóstico tão ruim”, revela João.

Descontos valem a pena
Keiko está adquirindo o seu primeiro automóvel com as isenções e João já está no seu quarto 

veículo, e ambos afirmam que, embora o processo seja demorado, vale a pena. “É preciso ter um 
laudo médico para apresentar ao Detran, tirar uma carteira de motorista especial, solicitar as isenções 

em órgãos federais e municipais e, depois, escolher o veículo automático, que não pode custar mais de 
R$ 70 mil, em uma concessionária. São várias etapas que duram muitos meses. Por isso, inclusive, 
estou contando com a ajuda de um despachante, mas o desconto no valor final vale muito a pena”, diz.

A ambepiana conta, ainda, que precisou aprender a dirigir um carro com câmbio automático antes de 
tirar uma CNH (carteira nacional de habilitação) Especial, na qual constará a informação de que usa 
próteses e dirige um carro adaptado para essa função.

Para João, a comodidade de poder trocar de carro a cada dois anos e dirigir um carro automático 
também vale a pena, mesmo comparada à burocracia necessária para a compra e as isenções.

“Além de ter isenção nessa aquisição do carro, inclusive IPVA, também deixei de pagar o Imposto de 
Renda. Apresentei os documentos necessários à Petros e não tive mais que me preocupar com isso. Mas 
esse benefício só é possível se os rendimentos forem provenientes de pensão ou aposentadoria, que é o 
meu caso, e o contribuinte tiver uma das doenças listadas pelo Governo, como câncer, AIDS ou cardio-
patia grave, por exemplo. Mas confesso que, se não fosse o meu médico ter me avisado, jamais saberia 
dessas facilidades”, revela.
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Em vigor há mais de 20 anos, a lei de isenção 
foi ajustada em 2013 e passou a beneficiar 
também familiares de deficientes que 
não podem dirigir, mas possuem do-
enças incapacitantes. Também fo-
ram incluídas novas patologias 
que reduzem a mobilidade, 
como tendinite crônica e 
mastectomia.

Presidente da Associação 
Brasileira da Indústria, Comércio 
e Serviços de Tecnologia Assistiva 
(Abridef), Rodrigo Rosso explica que, atu-
almente, milhões de brasileiros podem ter 
direito a comprar carro 0km com isenção de 
impostos por terem doenças como câncer, hepatite 
C, Parkinson, problemas graves de coluna, diabetes, 
HIV, hemofilia, artodrese, escoliose, artrite reumatoi-
de, hérnia de disco, artrose, derrame, bursite, tendini-
te e LER (Lesão por Esforço Repetitivo), entre outras.

Como conseguir a isenção
Para solicitar o benefício, é neces-

sário dirigir-se ao Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran) e 
solicitar, junto à perícia médica, 
laudo atestando a condição de de-
ficiente ou portador de patologia. 

É preciso tirar nova CNH, na qual 
constará a deficiência e o tipo de 

veículo que pode dirigir. 

O condutor também deverá pro-
curar a Receita Federal para 

requerer a isenção do IPI e 
a Secretaria Estadual de 

Fazenda, para o ICMS. 
Em seguida, o condu-
tor precisa levar as 
duas isenções à conces-
sionária para encomendar o 
veículo, que já sai com a docu-
mentação do Detran sem a neces-

sidade de pagar o IPVA.  

Na sequência, o proprietário, munido 
de cópia dos documentos pessoais, do 
veículo e a nota fiscal de compra, dá en-
trada no pedido de isenção do IPVA e rodízio 
obrigatório, no caso de quem mora em São 
Paulo. A isenção desse imposto vale duran-
te todo o período em que o carro estiver em 
nome do mesmo condutor. O processo pode 

ser demorado e durar até seis meses.

O representante da AMBEP São Paulo, Valdeci 
Cavalcanti, 70 anos, é outro associado que tam-
bém é isento de pagar Imposto de Renda por 
conta de doença. Depois de sofrer dois enfartos 
e realizar uma angioplastia, há seis anos, ele en-
trou com o pedido de suspensão do pagamento. 
“Essa é uma facilidade advinda da doença que 
muita gente não sabe, como o desconto na com-
pra de um carro automático. Estou, inclusive, 
pensando em usufruir desse benefício e comprar 
um automóvel. Pelo que estou avaliando, a eco-
nomia é bastante significativa”, conta o ambe-
piano, aposentado há 22 anos pela Petrobras.

Lei é antiga
Pessoas com deficiências ou patologias que di-
ficultam ou impedem a mobilidade têm direito 
a adquirir veículos com isenção de IPI (Imposto 
sobre Produtos Industrializados), ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), 
IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores) e IOF (Imposto sobre Operações 
Financeiras), o que resulta em abatimento de 
20% a 30% no preço. 

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

João Damião

Valdeci Cavalcante



Meia entrada em eventos 
culturais, teatro e cinema
Os idosos maiores de 60 anos têm direito a des-
conto de, pelo menos, 50% em eventos artísticos, 

culturais, esportivos e de lazer.  As regras variam de 
acordo com cada município, mas, normalmente, basta 
apresentar o documento de identidade na bilheteria.

Transporte urbano gratuito
Idosos maiores de 65 anos têm direito a transpor-
te urbano e semiurbano gratuito em ônibus, trem 
e metrô. É preciso apresentar documento de iden-

tidade ou fazer carteirinha própria, de acordo com 
as regras da sua cidade. Esse benefício não vale para 
ônibus ou transporte coletivo especial, caso haja linha 
regular para o mesmo trajeto. Além disso, 10% dos 
assentos devem ser reservados para uso dos idosos.

Portadores de doenças crônicas em tratamento 
continuado, pessoas com deficiência e acompa-
nhantes também podem ter direito à gratuidade. 
Informe-se na prefeitura da sua cidade ou nas em-
presas de transporte.

Transporte interestadual
Cada veículo interestadual (ônibus, trem ou barco) 
deve disponibilizar duas vagas para o transporte 
gratuito de idosos com mais de 60 anos e renda 

igual ou inferior a dois salários mínimos (R$ 1.874). 
Além disso, caso essas vagas já tenham sido preenchi-
das, os idosos nessa situação têm direito ao desconto 
de 50% no preço total da passagem.

Para obter o benefício, é preciso se dirigir ao guichê de 
venda de passagens da empresa, apresentar documento 
com foto e comprovante de renda, que pode ser a cartei-
ra de trabalho com anotações atualizadas, contracheque, 
carnê do INSS ou extrato da Previdência Social.

No caso de quem não tem como comprovar renda, é 
possível fazer uma carteirinha no serviço de assistên-
cia social do município de residência do idoso. Em 
caso de dificuldade para obter a gratuidade ou o des-
conto, a orientação é procurar a Agência Nacional de 
Transporte Terrestre (ANTT) pelo telefone 166.

Isenção de Imposto de Renda
Pessoas portadoras de algumas doenças graves 
– como AIDS, câncer e Mal de Parkinson – que 

recebam pensões, rendimentos de aposentadoria, 
complementação de entidade privada ou pensão ali-
mentícia podem ter isenção no Imposto de Renda. 

Para obter o benefício, a pessoa deve comprovar à 
sua fonte pagadora que tem a doença e apresentar o 
laudo emitido pelo serviço médico. Após esse proce-
dimento, a fonte pagadora deve suspender a retenção 
do IR na fonte.

Mais informações no site http://idg.receita.fa-
zenda.gov.br/orientacao/tributaria/isencoes/isen-
cao-do-irpf-para-portadores-de-molestia-grave

Atendimento preferencial 
Todos os estabelecimentos, públicos e privados 
devem privilegiar o atendimento ao idoso, garan-
tindo a ele condições especiais de acesso às infor-
mações, filas e caixas.

Vaga especial
Todo local de estacionamento público ou pri-
vado deve reservar 5% do total de suas vagas 
para quem tem 60 anos ou mais. Essas vagas 
devem ser posicionadas de maneira a garantir 
melhor comodidade e acesso, e devem estar devi-
damente sinalizadas. 

Para utilizar essas vagas, é necessário apresentar 
o cartão do idoso, que pode ser obtido por maiores 
de 60 anos, condutores ou passageiros de veículos 
automotores. O cartão deve ser colocado de forma 
visível, no painel do veículo. Verifique na prefeitura 
de sua cidade como obter o cartão que dá acesso a 
essas vagas.

Isenção do IPTU
Em alguns municípios do país, idosos são isentos 
de pagar Imposto Territorial Urbano (IPTU) e Taxa 
de Coleta de Lixo. No Rio de Janeiro, por exemplo, 
o benefício é dado ao contribuinte que tenha, no míni-
mo, 60 anos, renda mensal total de até dois salários 
mínimos e seja proprietário de apenas um imóvel resi-
dencial com até 80 metros quadrados de área. 

Entre em contato com a secretaria de fazenda da sua 
cidade para saber se existe esse tipo de benefício e se 
você se enquadra nos requisitos necessários para ter 
direito à isenção.

Além dessas isenções para compra de veículos, idosos com mais de 60 anos
podem desfrutar de outros tipos de descontos e benefícios no dia a dia como:
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ESPAÇO PETROS

Saiba como escolher o seu candidato
Todos os participantes ativos e assistidos da Petros podem 
votar pela internet, no Portal Petros, ou por telefone. Pelo 
portal, basta acessar a Área do Participante, com login e 
senha, clicar no banner das eleições e confirmar o voto, 
fornecendo CPF ou data de nascimento.

Quem preferir fazer a escolha pelo telefone 0800 602 7550, 
terá de usar uma senha específica que será encaminhada 
pela Fundação por e-mail ou pelos Correios para o endereço 
que consta no cadastro dos participantes.

O participante só poderá escolher uma dupla para cada con-
selho. Independentemente do número de planos em que o 
participante esteja inscrito, assim que o voto for confirma-
do, o sistema impedirá uma segunda tentativa. 

Petros elegerá 
conselheiros 
Deliberativo 
e Fiscal a 
partir de 
12 de junho

Candidatos ao Conselho Deliberativo

José Netto

Guilherme Vasconcellos

Ronaldo Tedesco

Rafael Crespo

Candidatos ao Conselho Fiscal

Agnelson Camilo

Fernando Maia

Entre os dias 12 e 26 de junho, todos 
os participantes ativos e assistidos da 
Petros poderão escolher os representan-
tes dos participantes ativos nos conselhos 
Deliberativo e Fiscal da Petros. No portal 
da Petros (www.petros.com.br) é possível 
acessar os nomes de todos os candidatos 
aprovados pela Comissão Eleitoral e os nú-
meros das respectivas chapas. 

Será eleita uma dupla de titular e suplen-
te para cada conselho, que cumprirá um 
mandato de quatro anos.

Seis chapas disputam uma vaga no 
Conselho Deliberativo, com números que 
vão de 41 a 46. Para a representação no 
Conselho Fiscal, houve a desistência de 
uma dupla, reduzindo o número de cha-
pas a três, e os números dos candidatos 
vão de 51 a 53. Dentre os candidatos 
aprovados, estão concorrendo os seguintes 
ambepianos:
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Monte Verde: paraíso suíço 
no sul de Minas Gerais
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Com a chegada do outono, muitas pessoas buscam ci-
dades serranas para curtir as baixas temperaturas e a 
tranquilidade de um local interiorano. Um dos lugares 
mais procurados é Monte Verde, no sul de Minas Gerais. 

Localizada na Serra da Mantiqueira, a uma altitude de 
1.600 metros, a região é reconhecida por sua arquite-
tura europeia e pelas belas paisagens naturais. O local 
lembra os Alpes suíços: casas construídas pelos vales 
e pelas encostas das montanhas.

A temperatura também não fica atrás: não chega a 
nevar, mas é comum os termômetros chegarem abai-
xo de zero. Tanta semelhança com as terras altas da 
Europa atrai suíços, alemães, italianos e outros euro-
peus que adotam a região como seu novo lar.

Charmosa e romântica, a cidade é muito visitada por 
casais de namorados ou em lua de mel, e também 
por famílias e amigos que buscam opções de la-
zer para todos os gostos e idades.

Aventura à vista
Dentre as atrações da região está o 
turismo ecológico. Trilhas, caval-
gadas e esportes radicais, como 
tirolesas, escalada e arvoris-
mo, são ótimas alternati-
vas para quem gosta 

de aventura. Já o ‘city tour’ engloba paradas nos prin-
cipais pontos turísticos da cidade. Da visita à fábrica 
de chocolate, passando pela roda d’água e pela Pedra 
Redonda, o passeio promete encantar os visitantes.

Na avenida principal da cidade, é possível encontrar 
fábricas de produção caseira de cervejas, geleias e 
iguarias, como a pimenta. Sem dúvida, um convite 
tentador aos turistas que adoram uma degustação. Por 
falar nisso, um dos pontos altos da cidade é a culiná-
ria, que serve de pratos tipicamente mineiros até a 
mais variada comida europeia.

Já na área rural, os visitantes têm a oportunidade de 
conhecer fazendas históricas, cachoeiras, picos e cida-
des próximas, como Joanópolis (SP), Gonçalves (MG) 
e São Francisco Xavier (SP).

Para se hospedar, a cidade oferece opções de 
pousadas, chalés e hotéis para todos os bol-

sos. Basta escolher o que melhor cabe no 
seu orçamento, fazer as malas e pegar 

a estrada.

Monte Verde é uma ótima opção 
para curtir o clima frio das mon-

tanhas, a paz de uma cidade 
do interior e o convívio 

com a natureza.  

ROTEIRO 
DE VIAGEM

Minas Gerais

Monte
Verde
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Balanço da AMBEP
em 31/12/2016
A Assembleia Geral Ordinária da AMBEP aprovou o Balanço Patrimonial 
e as Demonstrações Contábeis da Associação no Exercício 2016, após o parecer 
favorável da Audipec (auditoria externa) e a aprovação do Conselho Fiscal.  
Confira os números do ano passado em comparação com os do Exercício 2015.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016

ATIVO 2016 2015

CIRCULANTE 8.845.138,30 11.538.580,76

Disponibilidade 8.562.243,18 11.164.259,46

Caixas 4.253,11 2.359,32

Bancos c/ Movimento 14.027,60 10.825,19

Títulos de Liquidez Imediata 8.543.962,47 11.151.074,95

Créditos 141.613,13 203.506,83

Mensalidade de Associados a Receber 72.721,16 87.086,45

Férias a Empregados 46.533,37 113.425,48

Ação Judicial 0,00 0,00

Débito de Terceiros 9.447,08 1.545,11

Impostos e Encargos a Recuperar 0,00 0,00

AMBEP TurSeguros S/A 12.911,52 1.449,79

Estoque de Mercadorias 7.348,00 7.139,25

Mercadorias para Revenda (Cantina-Cedis) 7.348,00 7.139,25

Despesas Antecipadas 133.933,99 163.675,22

Prêmios de Seguros 1.174,74 1.865,02

Despesas Antecipadas 132.759,25 161.810,20

NÃO CIRCULANTE 28.755.610,38 24.520.012,99

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.908.580,79 5.014.016,92

Títulos e valores mobiliários 9.873.969,73 4.977.334,54

Conta-caução 34.611,06 36.682,38

PERMANENTE 18.847.029,59 19.505.996,07

Investimentos 400.001,00 400.001,00

Imobilizados 22.263.068,35 22.253.815,60

(-)Depreciação/ Amortizações Acumuladas -3.816.039,76 -3.147.820,53

TOTAL DO ATIVO - - - - - - > 37.600.748,68 36.058.593,75

PRESTAÇÃO
DE CONTAS
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Parecer do 
Conselho Fiscal 
– Ata nº 326
Ao nono dia do mês de 
março de 2017, reuni-
ram-se os membros do 
Conselho Fiscal da AMBEP, 
para exame dos balanços, 
resumo do acompanha-
mento orçamentário, grá-
ficos das demonstrações 
das despesas/receitas dos 
meses de outubro, novem-
bro e dezembro de 2016; 
Balanço 2015/2016 
e demais peças. Após a 
verificação do parecer 
da auditoria da empresa 
Audipec, na opinião do 
auditor Ernesto Patrício 
Giráldez, CRC nº 53.076, 
não havendo constatada 
qualquer irregularidade e 
os mesmos apresentando 
adequadamente a posição 
financeira da Entidade – 
ainda que a receita de 
mensalidades não tenha, 
no todo, o ajuste de se-
tembro, por causa de dis-
cussões dos sindicatos, de 
boa parte da classe petro-
leira e associada – e, desse 
modo, não sendo um resul-
tado tão bom quanto o de 
2015, este Conselho Fiscal 
aprova integralmente os 
documentos apresentados.

Assinam o documen-
to: Edyr Pinheiro da 
Fonseca, Cél ia Regina 
Carvalho de Souza e 
Marcílio Mesquita Alves.
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PRESTAÇÃO
DE CONTAS BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2016

PASSIVO                                                      2016 2015

PASSIVO CIRCULANTE 577.123,59 848.508,88

Obrigações 396.194,72 368.464,63

Fornecedores 396.194,72 368.464,63

Débitos Fiscais 31.404,95 23.872,23

Impostos Federais a Recolher 27.686,78 20.796,72

ISS a Recolher 3.532,12 2.872,43

ICMS a Recolher (Cantina-Cedis) 186,05 203,08

Débitos Trabalhistas/Previdenciário/Outros 149.523,92 456.172,02

INSS a Recolher 113.051,08 104.165,63

FGTS a Recolher 31.229,67 27.322,27

PIS s/Fl.pgto. a Recolher 5.138,82 4.558,03

Contrib.Sindical a Recolher 104,35 126,09

Débito c/Terceiros 0,00 260.000,00

Provisão p/Férias 0,00 60.000,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 35.278.161,11 32.294.153,92

PATRIMÔNIO SOCIAL 35.278.161,11 32.294.153,92

PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO 35.206.800,38 32.290.869,43

Patrimônio Social Acumulado 35.206.800,38 32.290.869,43

Ajustes de Exercícios Anteriores 71.360,73 3.284,49

Superávit do Exercício 1.745.463,98 2.915.930,95

TOTAL DO PASSIVO - - - - - -> 37.600.748,68 36.058.593,75

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2016/2015
RECEITAS EM 2016 2015

RECEITAS 19.470.434,90 18.120.796,67

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES/MENSALIDADES 17.083.413,81 16.205.905,60

Receitas de Contribuições 17.083.413,81 16.205.905,60

RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS 1.849.971,93 1.495.464,94

Receitas Financeiras Líquidas 1.849.971,93 1.495.464,94

Receitas Operacionais e não Operacionais 537.049,16 119.426,13

Receitas Eventuais/Taxas 479.787,91 31.334,00

Rec.Culturais/Alugueis/Dormitórios 26.521,90 2.300,00

Venda Bruta (Cantina) 30.689,35 24.247,13

Vendas do Ativo Imobilizado 50,00 61.545,00

Receitas de Participação Societária 0,00 300.000,00

Dividendos Ambep TurSeguros Adm.Corret.Seg. Turismo S/A 0,00 300.000,00

DESPESAS 17.724.970,92 15.204.865,72

Administrativa e Gerais 13.163.119,73 11.692.678,46

Patrimoniais 930.014,22 836.721,70

Financeiras 42.062,24 12.413,33

Eventuais 138.233,29 119.568,37

Sociais/Benefícios 3.451.541,44 2.543.483,86

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 1.745.463,98 2.915.930,95
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Parecer do Conselho Fiscal – Ata nº 326
Ao nono dia do mês de março de 2017, reuniram-se os membros do Conselho 
Fiscal da AMBEP, para exame dos balanços, resumo do acompanhamento orça-
mentário, gráficos das demonstrações das despesas/receitas dos meses de outu-
bro, novembro e dezembro de 2016; Balanço 2015/2016 e demais peças. Após 
a verificação do parecer da auditoria da empresa Audipec, na opinião do auditor 
Ernesto Patrício Giráldez, CRC nº 53.076, não havendo constatado qualquer ir-
regularidade e os mesmos apresentando adequadamente a posição financeira da 
Entidade – ainda que a receita de mensalidades não tenha, no todo, o ajuste de 
setembro, por causa de discussões dos sindicatos, de boa parte da classe petro-
leira e associada – e, desse modo, houve um resultado não tão bom quanto o de 
2015, este Conselho fiscal aprova integralmente os documentos apresentados.
Assinam o documento: Edyr Pinheiro da Fonseca, Célia regina Carvalho de Souza 
e Marcílio Mesquita Alves.

Parecer do Conselho Deliberativo da AMBEP
Na reunião ordinária realizada na sede da AMBEP, nos dias 28,29 e 30 de 
março de 2017, o Conselho Deliberativo da AMBEP apreciou e deliberou so-
bre o Relatório de Atividades e as Demonstrações Contábeis, com seu balanço 
Patrimonial e Demonstração do resultado, referente ao ano de 2016.
Uma vez achados conforme os princípios que devam nortear as boas práticas de 
administração esperadas para esta associação, o Conselho Deliberativo decidiu 
recomendar à Assembleia Geral da AMBEP que aprove o Relatório de Atividades 
e as Demonstrações Contábeis e seus balanços Patrimonial e a Demonstração 
dos Resultado referentes ao Exercício de 2016.

Assina o documento o presidente do Conselho Deliberativo, Nival Ricardo 
Marinho, em 30 de março de 2017

Parecer do Conselho 
Deliberativo da AMBEP

Na reunião ordinária realizada na 
sede da AMBEP, nos dias 28, 29 e 
30 de março de 2017, o Conselho 
Deliberativo da AMBEP apreciou 
e deliberou sobre o Relatório de 
Atividades e as Demonstrações 
Contábeis, com seu balanço 
Patrimonial e Demonstração do re-
sultado, referente ao ano de 2016.

Uma vez achados conforme os 
princípios que devam nortear as 
boas práticas de administração 
esperadas para esta associação, 
o Conselho Deliberativo decidiu 
recomendar à Assembleia Geral 
da AMBEP que aprove o Relatório 
de Atividades e as Demonstrações 
Contábeis, seu Balanço Patrimonial 
e a Demonstração dos Resultados 
referentes ao Exercício de 2016.

Assina o documento o presi-
dente do Conselho Deliberativo, 
Nival Ricardo Marinho, em 30 de  
março de 2017.

Omar Cardoso 
Valle

Presidente

Julio Guedes 
da Conceição

Vice-Presidente

David Garcia 
de Sousa

Diretor Financeiro

Walter Villela Vieira
Diretor/Social/Benefício

Rodrigo Octavio 
M. de Britto

Diretor de Patrimônio

Pedro da Cunha 
Carvalho

Diretor Administrativo

Pedro Paulo da 
Rocha Passos

Contador CRC RJ 
070431/8
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AGENDA CULTURAL

Livros, 
cinema e 
teatro para 
todos os 
gostos
Julho é um mês de férias escolares, 
mas também de inverno. Uma 
oportunidade para ficar em casa 
e aproveitar o momento lendo 
um bom livro. Nos dias de tempo 
nublado, a dica é ir ao cinema ou 
ao teatro com a família e amigos.

ESPETÁCULO

Les Misérables
Baseado no clássico romance de Victor 
Hugo, o espetáculo se passa na França 
do início do século XIX. Considerado um 
dos musicais mais populares do mundo, 
está em cartaz no Teatro Renault, em São 

Paulo. Ingressos pelo site: www.ticketsforfun.com.br

Temporada: até 30 de julho; Quintas e Sextas, às 21h; Sábados, 
às 16h e 21h e Domingos, às 15h e 20h. Local: Teatro Renault 
– Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 – Bela Vista, São Paulo

CINEMA

Homem-Aranha:  
De volta ao lar

Quem é fã de quadrinhos aguarda 
ansiosamente por essa nova história do 

Homem-Aranha, desta vez interpretado por 
Tom Holland. O ator interpretou o aracnídeo 

pela primeira vez em Capitão América: 
Guerra Civil. Em sua nova aventura, 

contará com a ajuda do Homem de Ferro, 
personagem de Robert Downey Jr.

LIVROS

O Papa e Mussolini 
(Editora Intrínseca, 2017)

Vencedor do Prêmio Pulitzer na categoria Biografia,  
David I. Kertzer narra a relação entre a Igreja Católica e 
a ascensão do Fascismo na Itália e na Europa. A obra foi 
escrita com base em vasta pesquisa feita pelo autor, além de 
documentos divulgados pelo Vaticano, em 2006.

Quatro Estações em Roma
(Editora Intrínseca, 2017)

Na obra, o escritor Anthony Doerr conta sobre o período em que morou 
em Roma com a esposa e seus dois filhos. O norte-americano passou 
um ano na capital italiana para escrever o livro ‘Toda Luz que não pode-
mos ver’, que lhe rendeu o Prêmio Pulitzer de Ficção.

Morre Ramiro Barcellos Tostes,  
um dos fundadores da AMBEP

Aos 91 anos, no dia 2 de maio, faleceu um dos nossos fundadores, Ramiro Barcellos. 
Um dos grandes responsáveis pela criação da Petros e da AMBEP, ele nos deixou com a 
sensação de ‘dever cumprido’, como disse em entrevista à Revista Petros, em 2009: “Posso 

dizer que fui útil na vida,”

Trajetória de desafios e vitórias
Gaúcho de Porto Alegre, Ramiro ingressou na Petrobras em 1959, no Serviço de Orçamento e integrou a equipe 

da Administração Central. Após a junção com a área de Economia, foi dado início ao serviço de Planejamento (anti-
go Serplan) do qual fez parte até 1965, quando foi convidado a ingressar no grupo de estudos que deu origem à Petros.

Na posse da primeira diretoria da Fundação, Ramiro foi convidado para ser assistente-chefe do presidente Petrônio 
Barcellos. Na época, ele era chefe da Divisão do Orçamento da Petrobras e encarou o desafio por quatro anos, 
retornando à Petrobras para se aposentar, em 1980.

Já em 1981, começou a surgir o sonho de criar, no Rio de Janeiro, uma associação petroleira séria e digna, que 
pudesse amparar aqueles que se aposentavam, de forma a uni-los e atendê-los na parte cultural, de assistência e 
de lazer. Na ocasião, Ramiro se reuniu com um grupo de 34 pessoas para fazer as bases da AMBEP, que hoje conta 
com mais 30 mil associados pelo país.

Ramiro Barcellos foi vice-presidente de várias diretorias da AMBEP, além de presidente, em 2000, por uma gestão 
de três anos, quando foi substituído por Yvan Barreto de Carvalho, em 2004.

OBITUÁRIO
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Quais são os números?/ Solução
Confira se você chegou à resposta correta do 

raciocínio aritmético da edição passada:

A soma de dois números é 32. 
0,25 do menor corresponde a 0,15 do maior.

Quais são os números ? 

Determinando o percentual do menor em relação ao maior:
Se 0,25 corresponde a 0,15, então, 1 corresponderá   a  ?  = 0,6, ou seja 

o menor corresponde a 0,6 do maior, e o maior corresponderá a 1.

    A soma dos 2 será: (1 + 0,6) = 1,6

Se 1,6 corresponde à soma dos 2, que é 32, então:
0,6 (o menor) será: ? =  (32 x 0,6) / 1,6 = 12

O maior será:  (32 X 1) / 1,6  = 20

Comprovação:
0,15 do maior = 20 x 0,15 = 3
0,25 do menor = 12 x 0,25 = 3

Sudoku
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.

4 7 5 3

6 4 2

2 3 1 7 8

7 6 3 4 9

4 7 3

3 9 1 4

5 8 9 1 2

1 8 5

4 7 5 3841275693

769483521

235196478

176534289

924817365

358962147

583649712

617328954

492751836

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

Produto de 
dois números

O produto de dois 
números é 3.550.  

Tirando-se 6 unidades 
do número menor, o 
produto dos mesmos 

ficará reduzido  
de 426 unidades.  

Quais são os números?

PASSATEMPO

Resposta: 71 e 50.



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, 1.187 
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, 1.365, 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.1.501,1.502,1.504,1.509 e 1.510 
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. 1.208/1.209/1.210 
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. 505 
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)
Rua Duque de Caxias, 188 – 2º piso – lojas 23 e 24, 
Centro – CEP: 11608-545 – São Sebastião – SP
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. 2.003 
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: 29930-045
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




