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REVISTA DA

Eleições na Petros
Saiba como foi a escolha dos novos conselheiros Deliberativo e Fiscal 

que vão representar os associados nos próximos quatro anos 



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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Democracia
Escolher os seus representantes por meio do voto é uma 
das ações mais emblemáticas da democracia no nosso 
país. E a Petros, em busca de uma gestão mais trans-
parente e eficiente, tem reforçado a importância desse 
direito para os seus participantes, oferecendo um pro-
cesso eleitoral mais seguro e profissionalizado.

No mês de junho, os associados ativos e aposentados pu-
deram escolher, por meio do voto direto, os novos conse-
lheiros Deliberativo e Fiscal.  Pela primeira vez, a Fundação 
realizou debates entre os candidatos, permitindo a troca 

de ideias e uma exposição mais detalhada da plataforma 
defendida por cada titular e suplente.

Nesta edição, trazemos para você, leitor, as novida-
des das eleições deste ano e um pequeno perfil dos 
novos conselheiros, que irão representá-los nos pró-
ximos quatro anos. 

Boa leitura!

A Diretoria
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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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MAPA DA AMBEP

São Luís: festa celebrará
20 anos de fundação
O Escritório da AMBEP em São Luís comemora este 
ano duas décadas de fundação e vai celebrar a data no 
fim do ano. A festa está marcada para o dia 9 de de-
zembro, no espaço Casa Branca, em Jardim Eldorado. 
A ideia da organização é promover um jantar dançan-
te com boa música, comida de qualidade e animação 
para os convidados. 

Com 69 sócios, o Escritório conta com o trabalho de-
dicado da funcionária Dalvanira do Rosário Martins 
Soares, que dá suporte ao desenvolvimento de todas 
as atividades da unidade.

“Oferecemos atendimento e orientação aos sócios 
diariamente sobre os benefícios da Petros, AMS e da 
AMBEP.  Para atrair novos associados, procuramos 
demonstrar o quanto a associação é importante, pas-
sando a mensagem de que ela é um elo que nos une”, 

explica Edna Silva Queiroz, representante-procurado-
ra da AMBEP, no Maranhão.

O início da AMBEP
O primeiro passo para a criação do Escritório 

de São Luís ocorreu em 1997, quan-
do a unidade de Natal iniciou 

um projeto para expansão das 

representações no 
Nordeste, conforme 
orientação da di-
retoria da AMBEP. 
“Começou assim o 
exaustivo trabalho de 
credenciamento de 
profissionais e clínicas médicas, assim como a pro-
cura por um lugar apropriado para a instalação do 
Escritório”, conta Edna.

No início, o Escritório funcionou no Edifício 
Monumental, no bairro Jardim Renascença, em São 
Luís. Atualmente, a unidade funciona na Avenida 
Jerônimo de Albuquerque, 25, sala 314, Condomínio 
Pátio Jardins.

Edna reforça o comprometimento da AMBEP São 
Luís com os associados da região e garante que con-
tinuará firme na busca por mais conquistas. “Nosso 
muito obrigado a todos os associados que confiam na 
AMBEP. Estamos à disposição para atendê-los em tudo 
que esteja ao nosso alcance. Para aqueles que já se 
foram no decorrer desta caminhada, nossas saudades. 
Agradecemos também à diretoria da AMBEP por todo 
apoio”, finaliza. 

Visite São Luís

São Luís é uma cidade que reúne beleza, cultura e tradições. 
A capital do Maranhão é conhecida por seus monumentos históri-
cos, pelas festas folclóricas e pelas belezas naturais. Os Lençóis 

Maranhenses são um dos principais destinos turísticos da re-
gião, atraindo visitantes de todo o país. 

Outra atração é o Centro Histórico de São Luís, que 
foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade 

em 1997. O local é repleto de igrejas, palácios 
e casarões. O Teatro Arthur Azevedo, a Igreja 

da Sé e o Museu Histórico e Artístico do 
Maranhão são outras atrações bas-

tante conhecidas na cidade.

Dalvanira do Rosário e Edna Silva
em comemoração com associado

Waldemiro Luis Vieira
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Natal celebra 30 anos
de trabalho e comprometimento
A Representação de Natal acaba de completar 
30 anos. Três décadas de dedicação, transpa-
rência e foco nos direitos dos associados do Rio 
Grande do Norte. E para comemorar, será realizado 
um jantar dançante no mês de dezembro junto com 
a confraternização de fim de ano. 

Atualmente, o escritório conta com 1.064 associados. 
Os principais serviços oferecidos incluem orientação 
jurídica e atendimento ao sócio em questões relaciona-
das a seguros, atendimentos médicos e benefício-far-
mácia. Além disso, são promovidos eventos de integra-
ção em datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia 
dos Pais e festas juninas, entre outros.

Segundo Manoel Pereira Campos, conselheiro da 
AMBEP, o sucesso da Representação é fruto de um 
trabalho sério e comprometido. “Esperamos continuar 
ampliando ainda mais a frequência de nossos asso-
ciados em nossas instalações, organizar confraterniza-
ções e garantir a participação do nosso coral em even-
tos beneficentes”, diz.

Campos acrescenta que, para angariar novos sócios, a 
Representação participa de eventos promovidos pela 
Petrobras, divulgando as vantagens de ser um ambepiano.

A AMBEP de Natal é liderada pelo representante-pro-
curador Weldon José dos  Santos, que conta com o 
apoio do representante Airton Araújo de Souza, do co-
laborador Marcelo Gomes da Silva e dos empregados 
que trabalham no escritório.

Como tudo começou
Uma reunião realizada no dia 6 de maio de 1987, 
em uma sala do setor de treinamento da Região de 

Um pouco sobre
a cidade de Natal

Natal é um dos destinos do 
Nordeste mais procurados por turistas 
de todo o Brasil. A capital do Rio Grande 
do Norte é cercada por dunas, recifes, 
falésias, piscinas naturais e belas praias. Além 
disso, possui boa estrutura hoteleira, passeios 
com ou sem aventura e restaurantes com pratos que 
valorizam a culinária nordestina.
 
Natal foi oficialmente fundada em 1599, às margens 
do Rio Potengi. Segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estáticas (IBGE), o município possui 
uma área de 170.298 km² e  817.590 habitantes.

Conhecida como a Cidade do Sol por ter calor durante 
boa parte do ano, Natal tem pontos turísticos famosos, 
entre eles: o Morro do Careca, as dunas de Genipabu, 
a praia de Ponta Negra, a Lagoa de Jacumã, o Forte 
dos Reis Magos e o maior Cajueiro do mundo.

Produção do Nordeste Setentrional, marcou o início da 
Representação de Natal. Nesse encontro, estavam pre-
sentes integrantes da AMBEP/RJ, além de seis aposenta-
dos e quatro pensionistas. O aposentado Otacílio Raulino 
de Souza apresentou o trabalho realizado pela associa-
ção e as orientações para criação de uma regional.

Manoel Pereira Campos lembrou o conteú-
do que constou na ata  da reunião: ‘ins-
talação de uma delegacia da AMBEP, 
na cidade de Natal, com jurisdição 
inicial do estado do Rio Grande 
do Norte com possibilidade 
de, no futuro, congregar 
companheiros do es-
tado do Ceará’. 

Funcionários, Representante e o Conselheiro da AMBEP Natal:
Thompson, Airton, Campos, Ademilde, Simone, Weldon e Dácia

Shutterstock
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MUNDO DIGITAL

A tecnologia trouxe a internet para a palma da nossa 
mão e muito mais praticidade ao nosso dia a dia. Com 
transações e sites cada vez mais seguros, cresce o 
número de marcas que têm suas próprias lojas virtuais. 
Ingressos para cinema e teatro, eletrodomésticos, note-
book, roupas, acessórios, livros, calçados e até itens de 

limpeza e mercearia podem ser comprados pela web.

Não é preciso se preocupar com estaciona-
mento, filas ou com cara emburrada de 

vendedor mal-humorado. Muito menos 
com o trânsito para voltar para casa. 

Ao mesmo tempo, os serviços de 
logística melhoraram bastan-

te. É possível comprar um 
livro à noite e recebê-lo 

quatro dias depois no 

conforto da sua casa. Para quem está muito atarefa-
do, comprar pela internet pode ser uma ótima opção.

Tanta facilidade requer atenção e cautela. Como um 
mesmo produto pode ser adquirido em diferentes sites, 
a primeira coisa a fazer é escolher a melhor opção. 
O Procon recomenda que o consumidor confira se a 
loja possui um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas), endereço cadastrado, política de troca e 
canal de atendimento ao consumidor.

Converse com seus colegas e familiares sobre a em-
presa e pergunte se tiveram boas experiências. Avalie 
também por meio de sites que trazem um ranking de 
reputação e índice de atendimento das lojas mais bem 
cotadas e daquelas que recebem mais reclamações. O 
Reclame Aqui (www.reclameaqui.com.br), por exem-
plo, disponibiliza comentários de clientes.

Antes de realizar a compra, tenha certeza de que o 
site possui certificados de segurança. Normalmente, 
essa informação fica no rodapé da home do portal e 
dá mais credibilidade à loja virtual. Lembre-se que é 
necessário fazer o cadastro em cada site de compras.

Na página de pagamento, verifique se os dados de 
transação são protegidos pelo servidor da empresa. 

No canto direito superior da janela do navega-
dor deve aparecer o símbolo de um cadea-

do. Além disso, o endereço do site deve 
começar com https://. Essas informa-

ções significam que o ambiente é 
seguro, o que dificulta o roubo 
por ‘hackers’. Entretanto, esteja 

sempre com seu antivírus atualiza-
do e evite fazer compras quando esti-

ver navegando em redes públicas.

Pesquise sempre os preços. Muitos sites ofere-
cem promoções-relâmpago e vale a pena ficar de 

olho. Quando o valor estiver muito abaixo do normal 
em relação à concorrência, sempre desconfie.

Ao finalizar sua compra, anote o número do pedido e 
imprima seu comprovante, que normalmente é envia-
do por e-mail. É recomendado guardá-lo até a chega-
da do produto. 

As facilidades de 
comprar pela web
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VIAGEM 

Holambra encanta turistas
com tradição e cultivo de flores 
Conhecida pela grande produção de flores, Holambra 
é uma cidade cheia de encantos e o destino ideal para 
quem quer viajar em família. O município do interior 
de São Paulo, fundado oficialmente em 1991, possui 
praças, temperaturas mais amenas, locais para cami-
nhadas ao ar livre e muitos jardins. 

A cidade recebe turistas durante todo o ano, mas é no 
mês de setembro que acontece o evento mais esperado 
pelo público: a Expoflora. O famoso festival de flores 
atrai mais de 300 mil pessoas à antiga colônia holan-
desa. Neste ano, a feira será realizada entre os dias 
25 de agosto e 24 de setembro.

Um dos momentos mais esperados da Expoflora – que 
inclui exposição de arranjos florais, mostra de paisagis-
mo e jardinagem, apresentações de danças típicas ho-
landesas e passeios turísticos – é a tradicional ‘Chuva de 
Pétalas’, em que um equipamento joga pétalas sobre o 
público. Segundo a organização do festival, são usados 
cerca de 150 quilos de rosas na atração. Há ainda des-
files de carros alegóricos decorados com flores e plantas.

Os turistas também podem conhecer os restaurantes 
locais e apreciar a culinária da região. Outra atração da 
Expoflora é o Shopping das Flores, onde estão disponí-
veis para venda mais de 3.500 variedades de plantas 
em uma área de 3.300 metros quadrados. As flores 
expostas são cultivadas por cerca de
400 produtores de Holambra.

Os ingressos para o evento são vendidos por R$ 46, mas 
também podem ser comprados antecipadamente com 
desconto. Saiba mais no site www.expoflora.com.br.

A cidade das flores
Holambra fica dentro da região de Campinas, a pou-
co mais de 120 quilômetros da capital. A história da 
cidade começou no fim da década de 1940, quando 
imigrantes holandeses chegaram ao Brasil em busca 
de uma vida nova após a Segunda Guerra Mundial. 

Além do hábito de cultivar flores, os holandeses trou-
xeram para a cidade traços ricos da arquitetura euro-
peia e comidas típicas. Atualmente, Holambra é 
considerada a maior exportadora de flores da 
América Latina e responsável por 40% da 
produção do Brasil.

O Museu Histórico e Cultural, o 
Moinho Povos Unidos, o Rancho da 
Cachaça e o Lago Holandês são 
alguns dos pontos turísticos 
obrigatórios para quem 
visita a região.  
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Visita ao médico: como 
aproveitar bem a consulta
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QUALIDADE DE VIDA

Estar frente a frente com o médico numa consulta pode parecer um 
ato simples para alguns, mas para outros, nem sempre é um momento 
confortável. Por timidez, medo ou esquecimento, muitas pessoas deixam 

de relatar corretamente as informações sobre os problemas de saúde 
e acabam não aproveitando ao máximo aquele momento que foi 

tão difícil de agendar. 

Para ajudá-lo a se organizar para a ida ao médico, 
elaboramos algumas dicas de como agir durante uma 

consulta para tirar o máximo de proveito da visita. 
Lembre-se: não deixe uma consulta com dúvidas; 
não tenha vergonha do médico, mesmo quando 

precisar contar algo íntimo ou pedir para ele repetir 
algo que não entendeu; e anote as instruções do médico 

para não esquecer.

Vejas as dicas

Exames: antes da consulta, separe to-
dos os exames e liste as doenças que já 
teve e/ou tem.

Medicamentos: faça uma lista dos re-
médios que você toma e suas dosagens 
ou leve a caixa do medicamento para a 
consulta.

Histórico familiar: saiba quais são as 
doenças mais frequentes e as causas de 
morte na família.

Roupas: vá para a consulta com roupas 
leves e confortáveis caso precise retirá-
-las para fazer um exame. Evite também 
usar muitas joias ou bijuterias. 

Sintomas: não deixe de anotar tudo o 
que está sentindo, inclusive o horário 
em que as dores aparecem e há quanto 
tempo começaram.

Dor: saiba como descrevê-la ao médico

Onde dói?
É mais fácil apontar o local da dor do que tentar identificar o órgão que 
dói, já que é comum confundir o nome de cada parte do organismo. Um 
bom exemplo é quando o paciente acha que sente dor no estômago, quan-
do na verdade é no intestino.

Queimação
Impressão de
que alguma
região arde.

Irradiada
O incômodo 

se espalha por 
mais de uma 

região do corpo.

Focada
Sensação de 
incômodo em um 
ponto do corpo.

Súbita
Dor que começa de 

repente, de forma 
abrupta, vez ou outra.

Constante
Dor que se mantém 
por bastante tempo 

e não é aliviada com 
facilidade.

Formigamento
Sensação desagradável 
semelhante à causada por 
picadas, como se formigas 
passassem por determinada
área do corpo.

Qual o tipo de dor?
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Associado faz esculturas em
pedra calcária: ‘Aprendi sozinho’

O aposentado Marcos Vergara é associado da AMBEP há 
30 anos e foi um dos responsáveis por levar a associa-
ção para a cidade de Cabedelo, na Paraíba, no final da 
década de 1990. “Sempre tive uma amizade muito forte 
com o pessoal da Associação. Moro na mesma rua onde 
fica a unidade. Gosto de participar das festas e das outras 
atividades promovidas para os sócios”, explica. 

Aos 68 anos, Marcos se orgulha de estar casado há mais 
de 40 com a mulher, Maria Lúcia, com quem tem três 
filhos. O casal possui ainda dois netos e uma bisneta. 
“Meus filhos já são adultos e formados em diferentes 
áreas. Meu lazer favorito é estar perto dos meus netos. 
Estou em um momento da vida em que quero relaxar e 
descansar”, diz.

Pedra calcária: uma paixão
Além de aproveitar os momentos de tranquilidade ao 
lado da família, o aposentado tem outra paixão: há cinco 
anos, ele faz esculturas em pedra calcária, mais conhe-
cida como pedra-sabão. O interesse de Marcos por esse 
tipo de atividade começou sem pretensão, mas hoje ele 
coleciona peças em sua casa. 

“Aprendi praticamente sozinho e 
hoje faço por prazer. Costumo 
dar de presente para as 
pessoas queridas, 
inclusive colegas 
da AMBEP. São 
peças bem bonitas 
cuja inspiração 
vem da alma, não sigo 
modelos”, afirma.

Marcos nunca fez cursos para 
se tornar escultor. Ele explica que 
a atividade é relativamente simples 
e não requer muitas ferramentas. “Além 
de ser algo simples e que me faz bem, as es-
culturas não necessitam de muitos recursos 
ou conhecimento técnico para serem produzidas. 
Eu preciso apenas de martelo, chave de fenda e uma 
faca para iniciar um trabalho. É tudo bem tranquilo e 
prazeroso”, completa.

O ambepiano entrou na Petrobras na déca-
da de 1980 e trabalhou durante 15 anos 

com máquinas para navio. “Para ser 
mais exato, foram 15 anos, dois 

meses e sete dias dos quais te-
nho muito orgulho”, revela o 

artista.

GENTE NOSSA
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Marcos Vergara 

Você sabia? 

A pedra calcária (do latim calx 
(gen. calicis) ou calcariu, ‘cal’) 
é uma rocha sedimentar que contém 
minerais com quantidades acima de 30% de 
carbonato de cálcio (aragonita ou calcita). Muito 
utilizada para a produção de Cal (CaO), fabricação 
de vidro e ornamentação, ele também serve para fazer 
esculturas.  A Grande Esfinge de Gizé (estátua composta 
do corpo de um leão e uma cabeça humana) situada ao 
Norte do Egito, é o maior exemplo de escultura esculpida em 
pedra calcária do mundo. Ela tem 57 metros de comprimento, 
6 metros de largura e 20 metros de altura e foi feita em apenas 
um bloco de pedra, pelo antigos egípcios em 3.000 a.C.



Petros tem
novos conselheiros

Os conselhos Deliberativo e Fiscal da Petros têm no-
vos representantes. A eleição aconteceu entre os 

dias 12 e 26 de junho e contou com a parti-
cipação dos associados ativos e assistidos 

da Fundação, que escolheram titular e 
suplente para os cargos.

A dupla formada por Ronaldo 
Tedesco e Marcos André foi elei-

ta com 5.913 votos para represen-
tar os participantes ativos da Petros 

no Conselho Deliberativo. Vânia Mattos 
e Cardoso receberam 6.577 votos e foram 

os escolhidos para o Conselho Fiscal. A dispu-
ta contou com seis chapas concorrentes para o 

Conselho Deliberativo e três para o Conselho Fiscal. 
As duas duplas terão um mandato de quatro anos com 
início assim que forem cumpridos os requisitos estabe-
lecidos pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc) para que os conselheiros eleitos 
sejam habilitados e certificados no cargo. As exigências 
têm o objetivo de garantir a profissionalização da função.

A votação foi realizada exclusivamente por telefone e 
internet, mediante o uso de senha. E, como forma de 
garantir a transparência e a lisura das eleições, todo 
o processo foi acompanhado por uma empresa certifi-
cadora, especializada em segurança da informação. A 
apuração dos votos ocorreu ainda no dia 26 de junho, 
na presença da certificadora, da Comissão Eleitoral, dos 
candidatos e de seus representantes. 

Processo eleitoral mais democrático
Cid Rodrigues, presidente da Comissão Eleitoral, ava-
liou positivamente o processo eleitoral. Ele explicou 

que, pela primeira vez, a Fundação promoveu deba-
tes entre os candidatos, levando mais informação aos 
participantes para que pudessem conhecer melhor as 
propostas e permitir uma escolha mais consciente de 
seus representantes junto à Fundação. 

“Essa foi a primeira vez que a Petros realizou debates 
com os candidatos aos conselhos e veiculou a trans-
missão no Portal da Fundação. Esse tipo de iniciativa 
está em linha com a diretriz da Diretoria Executiva em 
promover uma gestão mais transparente e eficiente. Os 
dois debates tornaram o processo eleitoral mais demo-
crático, permitindo a troca de ideias e uma exposição 
mais detalhada aos participantes da plataforma defen-
dida por cada um deles”, explica.

Outro destaque do processo eleitoral ficou por conta da 
exigência da Previc de que os conselheiros cumpram 
uma série de requisitos técnicos para serem habilitados e 
certificados no cargo. Todas as entidades de previdência 
complementar estão sujeitas às exigências, que têm o 
objetivo de profissionalizar a função. A iniciativa tem 
como foco a captação de especialistas de mercado e se 
baseia em critérios absolutamente técnicos, valorizando 
a experiência profissional e a independência dos 
conselheiros, o que possibilita uma atuação mais eficaz, 
no sentido de gerar valor para os investimentos da Petros.

“As exigências da Previc também trazem benefícios para 
a Fundação e seus participantes, na medida em que 
determinam que os representantes dos participantes 
nos conselhos Deliberativo e Fiscal precisam comprovar 
experiência profissional em áreas específicas para 
exercer tal atividade, contribuindo para uma gestão 
mais eficiente do órgão colegiado”, afirma Cid.

MATÉRIA DE CAPA

Representantes dos 
conselhos Deliberativo 
e Fiscal foram eleitos 
por associados e ativos 
em processo mais 
democrático
e transparente
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Conheça os novos conselheiros

Ronaldo Tedesco: Eleito titular do Conselho Deliberativo, 
é eletrotécnico e jornalista, formado pela Uerj. Possui 
MBA em Engenharia do Planejamento com ênfase 
em Previdência Complementar e certificação do ICSS. 
É presidente do Conselho Fiscal da Petros e coautor do livro 
‘Governança Corporativa em Previdência Complementar – 
Faz Diferença?’.

Marcos André: Suplente do Conselho Deliberativo, 
Marcos André é formado em Ciências Contábeis pela 
UFBA. Acadêmico de Direito, atuou como técnico 
de contabilidade na Petrobras, e hoje trabalha 
como técnico de Suprimentos. É conselheiro 
certificado pelo ICSS e suplente no 
Conselho Fiscal da Petros.

Vânia Mattos: Eleita titular do 
Conselho Fiscal, é formada em 
Ciências Contábeis pela UFF, e está 
cursando o MBA em Gerenciamento 
de Projetos na Ibmec. Com 17 anos 
de experiência no Sistema Petrobras, ela 
trabalha desde 2012 como coordenadora 
de parcerias em Águas Profundas e Partilha da 
Produção, representando a petroleira em subcomitês 
financeiros como Libra e Albacora Leste. 

Cardoso: Com experiência de 10 anos nas áreas de 
Contabilidade e Tributária dos Sistema Petrobras, participou 
da implantação de projetos e no relacionamento externo com 
os órgãos de fiscalização e controle. Mestre em Sistema 
de Gestão, é graduado em Contabilidade, Economia 
e Direito. Atuou como professor na Faculdade 
Moraes Junior/ Mackenzie RJ, Trevisan Escola 
de Negócios, UniverCidade e FGV, além de 
Conselheiro do CCRC-RJ e do Conselho 
Editorial da Revista Pensar.

Equacionamento:
Previc publica TAC 

no Diário Oficial

No dia 19 de junho, a Previc publicou no 
Diário Oficial da União (DOU), o Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC), que estabelece 
o cronograma para apresentação, aprovação e 

implementação do plano de equacionamento do 
déficit acumulado em 2015, no Plano Petros do Sistema 

Petrobras (PPSP) da Petros.

A Diretoria Executiva da Petros tem 30 dias, a contar da data 
de publicação do DOU, para apresentar ao Conselho Deliberativo 

da Fundação o valor a ser equacionado e as condições de pagamento. 
A partir dessa apresentação, o Conselho terá mais 30 dias para aprová-lo.

Após estas etapas, o plano de equacionamento será encaminhado à 
patrocinadora, que deverá submetê-lo à análise da Secretaria de 

Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), órgão 
vinculado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão que tem, entre suas atribuições, acompanhar as 
contas da Petrobras. A Sest terá um prazo de 60 dias 

para fazer sua avaliação e, após esse período, a 
Petros terá até 60 dias para implementar as 

contribuições. 

A previsão é que, cumpridas todas as 
etapas, a cobrança das contribuições 

extras para o equacionamento do 
PPSP comece ainda este ano.

Debate entre os candidatos 
na sede da Petros

Divu
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BLOCO DE NOTAS

A Petros deu início ao recadastramento dos participantes dos dois maiores planos da 
Fundação: o Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP) e o Plano Petros-2 (PP-2). A campa-
nha inclui mais de 120 mil pessoas e será fundamental para a sustentabilidade dos planos 
de benefícios e o bom atendimento aos participantes.  

A campanha foi dividida em duas etapas: até 31 de agosto deverão se recadastrar os apo-
sentados e pensionistas. Já os participantes ativos terão que atualizar seus dados entre 
1º de agosto e 15 de setembro. O recadastramento é feito exclusivamente pelo Portal Petros 

(www.petros.com.br). Para atualizar os dados é necessário ter em mãos a matrí-
cula e a senha da Petros. 

Vale lembrar que o acesso ao formulário só será liberado aos participan-
tes no período de recadastramento de cada um dos grupos. Mas já é 
possível ir separando os documentos, porque, em alguns casos, o envio 
será obrigatório. Quem tem dependentes terá que enviar o documento de 
identidade e o CPF dos maiores de 12 anos. Se o filho for universitário, 
também será preciso enviar o comprovante da faculdade. Com relação ao 
próprio participante, só será necessário enviar documentos referentes aos 
dados pessoais que sejam alterados. Para mais informações acesse o site 
www.ambep.org.br ou o portal da Petros.

Serviço - Você tem dúvidas de como se recadastrar? Nós podemos ajudá-lo. Temos colabo-
radores preparados para ajudar você, associado, e qualquer participante da Petros a atuali-
zar seus dados. Basta comparecer a uma das nossas Unidades em todo o país.

Uniconsult: AMBEP 
cancela contrato
Ambepianos usuários do Plano de Saúde Unimed 
devem ficar atentos: a Diretoria da Associação 
cancelou, no dia 6 de julho, o contrato que 
mantinha com a Uniconsult Administradora de 
Benefícios, vinculada à Federação das Unimeds 
do Estado de São Paulo (Fesp). A iniciativa foi 
necessária porque o atendimento não estava de 
acordo com o contratado. 

A AMBEP já está providenciando alternativas 
para solucionar o problema. Entre as possibi-
lidades, estão a contratação de outra empresa 
prestadora do mesmo serviço, ou a adminis-
tração direta do plano de saúde para os bene-
ficiários dos associados. Os participantes rece-
berão, pelos Correios, um comunicado formal 
sobre a decisão.

Vale lembrar que os dependentes e beneficiários 
de associados que desejarem permanecer no 
plano atual, administrado pela Uniconsult, têm 
a opção de continuar a manter o vínculo. No en-
tanto, é preciso destacar que a escolha é pessoal 
e, neste caso, a AMBEP será eximida de quais-
quer responsabilidades. 

AGE homologa
eleição de Santos ao
Conselho Deliberativo
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 11 de julho, os associados homologaram 
o resultado da eleição do Colégio Eleitoral de 
Santos para a vaga no Conselho Deliberativo da 
AMBEP. Os conselheiros Francisco Ubaldo Vieira 
e Roberto Retz Peres foram eleitos como titular 
e suplente, respectivamente, pelos associados, 
entre os dias 26 de junho e 5 de julho. A homo-
logação cumpre o que determina o § 6º do Art. 
13 do Estatuto Social da AMBEP.

Revisão estatutária
No dia 13 de junho, também em Assembleia 
Geral Extraordinária, os associados aprovaram, 
por unanimidade, a revisão das regras que re-
gem a Entidade, que foram encaminhadas à vo-
tação pelo Conselho Deliberativo. Presidente do 
Conselho Deliberativo da AMBEP, Nival Ricardo 
Marinho, apresentou aos participantes a propos-
ta de mudança e convocou os associados a vota-
rem. A proposta de revisão estatutária foi aprova-
da na íntegra e entrará em vigor na data do seu 
registro oficial, com ampla divulgação junto ao 
quadro social da AMBEP.  

Recadastramento da Petros 2017:
não perca o prazo!
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Antes não tinha
nem deve nem haver e havia

Esta é uma historinha verdadeira, não cito o nome 
do protagonista, mas talvez muitos dos leitores irão 
identificar o personagem.

Era um português muito educado, amigo de todos, 
sempre de bom humor. Esbanjava alegria.

Torcedor do Vasco, sofria com as atuais atuações 
do clube, recordando sempre com vaidade a época 
em que o time era chamado ‘Expresso da Vitória’. 
Ganhava campeonatos invictos e voltava vitorioso 
de excursões à Europa, onde enfrentava as melhores 
equipes do continente.

Natural de Póvoa do Varzim, agradável cidade de 
Portugal, morreu no Rio de Janeiro com 101 anos.

Comerciante antigo do ramo de papelaria e livraria, 
era querido por empregados e fregueses.

Gostava muito de conversar e eu, mais ainda, de ouvi-lo.

Sentávamos nos degraus da praia do Leblon e tínha-
mos sempre assunto.

O sucesso do seu estabelecimento era louvado com 
orgulho de quem começou com uma pequena loja e 

espalhou filiais em prédios próprios nos mais movi-
mentados bairros do Rio de Janeiro.

Aos poucos, foi se afastando da administração da 
empresa, dando lugar a gente mais nova da família.

A princípio, os métodos modernos implantados pela 
nova gerência o encantaram.

Em conversa, comentou com entusiasmo que agora, 
sim, a firma estava sob controle: “hoje eu sei quanto 
terei de pagar aos fornecedores daqui a um mês”.

Fiquei admirado com o que me disse e pensei como 
é que uma empresa daquele porte pode crescer sem 
um controle de contas a pagar.

Com o tempo, pelas nossas conversas, passei a no-
tar que o entusiasmo pela nova administração esta-
va arrefecendo.

Certo dia me veio com esta:
“ANTES NÃO TINHA NEM DEVE NEM HAVER E 
HAVIA, HOJE TEM DEVE E HAVER E NÃO HÁ.”

A empresa morreu. O meu amigo vive na minha 
memória.

José da Ramadiça*
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A Petros iniciou, em maio, a implementação do seu 
contracheque digital. Inicialmente, aposentados e pen-
sionistas receberão o demonstrativo de pagamento por 
e-mail, até dois dias úteis antes do dinheiro ser depo-
sitado na conta.

A medida, além de facilitar o acesso ao contracheque, 
tem o objetivo de reduzir os custos da Petros e zelar 
pelo patrimônio dos participantes, pois permitirá que, 
gradativamente, a versão impressa deixe de ser envia-
da pelos Correios, a exemplo do que já é praticado por 
outros grandes fundos de pensão.

A substituição do contracheque em papel pelo digital 
está sendo feita aos poucos para que todos tenham 
tempo de se adaptar à mudança. Neste primeiro mo-
mento, a suspensão do comprovante de pagamento 
impresso foi feita somente para quem se aposentou a 
partir de janeiro de 2014 e para os participantes ativos 
que já são aposentados pelo INSS e recebem esse be-
nefício por meio da Petros. Os demais aposentados e 

pensionistas, por enquanto, continuarão recebendo 
as duas versões, isto é, a impressa e a digital.

Essas mudanças fazem parte de uma sé-
rie de ações adotadas pela Diretoria 

Executiva, para garantir mais eficiên-
cia na gestão de recursos e estão 

em linha com as boas práticas 
de responsabilidade social, 

devido à redução do 

Petros adota
contracheque digital 
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Shutterstock

ESPAÇO PETROS

consumo de papel. Só no ano passado, a Petros foi res-
ponsável pela impressão de 850 mil folhas de contra-
cheque, o que gerou um gasto de R$ 1,2 milhão.

Além disso, a última Pesquisa de Opinião com 
Participantes da Petros mostrou que 67% deles prefe-
rem receber informações sobre a Fundação e sobre seu 
plano de previdência por meio digital. 

Outras formas de acesso - O link de acesso ao contra-
cheque será enviado para o e-mail que o participante ca-
dastrou na Petros. As informações são bloqueadas e só 
aparecem mediante digitação da matrícula e senha Petros 
ou de outros dados pessoais que serão solicitados para 
quem não tiver a senha.
 
Além dessa opção por e-mail, os aposentados também po-
dem consultar seu demonstrativo de pagamento no Portal 
Petros (www.petros.com.br). Basta acessar a ‘Área do 
Participante’, com login e senha. Outra opção para veri-
ficar o valor líquido do pagamento é fazer a consulta por 
telefone, na Central de Relacionamento 0800 025 35 45, 
escolhendo a opção ‘serviços automatizados’.

Cancelando o contracheque impresso – Quem quiser can-
celar imediatamente o recebimento da versão impressa po-
derá fazer essa opção no Portal Petros. É preciso acessar 
a ‘Área do Participante’, clicar em ‘Dados Cadastrais’ e, 
depois, em ‘Opções de correspondência.’

Não se esqueça de manter seus dados e e-mail atualiza-
dos no cadastro do portal da Petros. Para isso, acesse a 
‘Área do Participante’, clique no botão ‘Dados Cadastrais’, 
depois no link ‘Meios de Comunicação’ e, em seguida, em 
‘Incluir e-mail’. Se preferir, atualize o seu e-mail por meio 
da Central de Relacionamento (0800 025 35 45).

Mudança no prazo de entrega – A Petros também alte-
rou o prazo de entrega do contracheque impresso. Desde 
maio, a versão impressa chega às residências dos aposen-

tados e pensionistas até o 5º dia útil do mês seguinte 
ao pagamento do benefício. Esta mudança permitiu 

à Fundação adiar o fechamento da folha de pa-
gamento e, com isso, aumentar o número de 

novos benefícios incluídos a cada mês. 
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Nova ferramenta possibilita dar entrada no pedido
de aposentadoria, consultar extratos e ter acesso a outros serviços

Agora ficou mais fácil entrar com o pedido de benefício 
de aposentadoria no INSS. A partir de setembro, esse 
e outros serviços poderão ser feitos, sem necessidade 
de agendamento, diretamente no site https://meu.inss.
gov.br/. O acesso é simples e pode ser feito pelo com-
putador ou smartphone. 

No site, o segurado tem como acessar também servi-
ços como o histórico de crédito, carta de concessão, 
declarações do benefício e de regularidade do contri-
buinte individual, além de consultar a revisão de bene-
fício. Pelo aplicativo do celular, em breve, o segurado 
ainda poderá receber notificações como pagamento de 
benefícios, exigência de documentos e o tempo que 
falta para se aposentar.

Quem já tem cadastro no site do INSS só precisa in-
formar login e senha para utilizar os serviços online 
no novo espaço eletrônico. Os que ainda não possuem 
essas informações de acesso precisam cadastrar uma 
senha, informando CPF, nome completo, data de nas-
cimento, nome da mãe e estado de nascimento. Basta 
clicar no espaço ‘Extrato CNIS’ e preencher as informa-
ções. Em seguida, o sistema emitirá uma mensagem 
com o número de acesso. Com esse código, o usuário 
deve entrar em contato com a central de atendimento, 
pelo telefone 135, e validar a senha. 

Caso as perguntas feitas pelos atendentes não sejam 
compatíveis com as informações que constam no ca-
dastro, o segurado terá que ir à agência para cadastrar 
a senha de acesso para internet. O procedimento é 
para evitar fraudes. As pessoas que moram fora do 
Brasil também podem acessar o ‘Meu INSS’ pelo site 

Outros serviços disponíveis:
• Revisão e simulação de aposentadoria.
• Inscrição para pagar seguridade social.
• Consulta de extrato.
• Atualização de endereço.
• Criação de senha do Cadastro Nacional
   de Informações Sociais (CNIS).

Documentos para dar entrada
na aposentadoria:
• CNIS
• Identidade
• CPF
• Cartão do PIS/Pasep
• Carteiras de trabalho e carnês, se for o caso.

ou celular para visualizar. No entanto, caso o segurado 
no exterior não consiga criar um código, ele deve tentar 
novamente após 24 horas, uma vez que quem mora 
fora do país não pode ligar para o 135.

Você sabia?

• O CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) é o prin-
cipal documento para dar entrada no pedido de aposentadoria 
no INSS. É nele que estão todos os dados da vida laborati-
va do segurado. Com ele, o segurado pode fazer o cálculo da 
nova aposentadoria no site da Previdência usando os dados das 
contribuições.

• Caso o segurado tenha conta no Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal, ele pode acessar o extrato de contribuições 
por meio de sua conta corrente no site das duas instituições.

INSS lança site 
que facilita a vida 

dos segurados

SAIBA MAIS
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AGENDA CULTURAL

Lazer e cultura A Revista AMBEP selecionou algumas opções para você aproveitar 
os momentos livres com conteúdo de qualidade. Confira e divirta-se!
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LIVRO

Joaquina a corujinha de muitos anos

A sugestão de leitura para os próximos dias é o livro ‘Joaquina a corujinha de muitos anos’, 
do escritor Paulo Roberto Torres Borges. A obra conta a história de uma coruja que vive em 
uma comunidade da Floresta Encantada, buscando diferentes maneiras de curtir a velhice de 
forma ativa e feliz. Indicado para todas as faixas etárias, o texto promove um reflexão sobre a 
qualidade de vida na terceira idade.

O livro está à venda no site da editora Frutos (www.editorafrutos.com.br) ou na Livraria da 
Travessa (www.livrariadatravessa.com.br). Paulo Roberto Torres Borges possui vasta experiên-
cia no ramo de desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional. É médico, pesquisador, 
professor e diretor da UnATI/UERJ. Para entrar em contato, escreva para paulortb@globo.com.

CINEMA

Malasartes - E o Duelo com a Morte

Estrelado por Isis Valverde e Jesuíta Barbosa, o filme gira em torno 
do famoso personagem do folclore brasileiro Pedro Malasartes. Na 
comédia, o malandro usa sua lábia para se aproveitar da bondade 
alheia. Em determinado momento, ele precisa usar a esperteza para 
vencer a Morte, a ceifadora de almas. Milhem Cortaz, Vera Holtz, 
Júlio Andrade e Leandro Hassum também estão no elenco. 
Estreia: agosto de 2017

TEATRO

Eu não posso lembrar que te amei

O musical ‘Eu não posso lembrar que te amei’ está em cartaz 
no Theatro Net Rio, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de 
Janeiro, até o dia 20 de agosto. Com Sylvia Massari e Tadeu 
Aguiar, o espetáculo aborda a trajetória dos artistas Dalva 
de Oliveira e Herivelto Martins desde a década de 1930. 
Sucessos da música popular brasileira, como ‘Ave Maria do 
Morro’, ‘Tudo acabado’, ‘Errei, sim’ e muitos outros encantam 
o público. O texto é de Artur Xexéo. 
Theatro Net Rio/RJ - Rua Siqueira Campos, 143 - 2º Piso. 
Copacabana.
Ingressos: a partir de R$ 60, dependendo do dia e do setor.
Mais informações: (21) 2147-8060.
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PASSATEMPO

Produto de dois números
Solução

Confira se você chegou à resposta correta do
raciocínio aritmético da edição passada:

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? 

Resposta: 71 e 50

426 : 6  = 71 (este é o número maior ) 
3.550 : 71 = 50 (este é o número menor ) 

Comprovação: 71  X  50  = 3.550

Caça-palavras
Respostas: 1. Dúvidas – 2. Exames – 3. Medicamentos – 4. Súbita – 5. Constante – 6-Bijuterias

Alguma vez você já se sentiu tímido na frente de um 
médico ou esqueceu de perguntar algo importante 
durante uma consulta? Saiba que você não é o único 
que passou por isso. Com base na matéria da seção 
Qualidade de Vida, encontre as respostas para o 
nosso Caça-palavras. As palavras podem estar na 
horizontal, vertical ou de trás para frente. Boa sorte!

1 - Você precisa esclarecer durante uma consulta. 
2 - Material que você deve reunir em casa e não esquecer
 de mostrar ao médico. 
3 - Lista que você deve ter sempre em mãos. 
4 - Dor que começa de repente, de forma abrupta. 
5 - Tipo de dor que se mantém no corpo por bastante tempo.
6 - Acessório que você deve evitar usar durante a realização de exames.

M E D I C A M E N T O S

A B E R L O V X C A U O

O I C O N S T A N T E A

C B I U X Z B M E A V I

P O D D S B U E S O A L

A E U Ú E U E S P J F A

V F V V M D V U E U A T

J A I I A E A S D V C E

O D D D X J S P I E A R

S I E A I A Q W Z M K Ç

A C M S Ú B I T A R U I

S A I R E T U J I B E G

 Raciocínio Aritmético
Veja as dicas abaixo e descubra a resposta

do raciocínio desta edição:

Quais são os números?

A diferença entre dois números é 256.  
A diferença entre o quádruplo do maior

e o triplo do menor é 1.192. 

Determine quais são os números.

Resposta: 424 e 168
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Vida 2017Pós-
Caro Sócio,

A AMBEP Associação renovou automaticamente o Pós-Vida de todos os seus sócios titulares. 
Assim, você continua tranquilo, contando com o serviço exclusivo criado para você e sua família. 
Entretanto, observamos que em 2016, alguns sócios que possuem beneficiários registrados na 
AMBEP Associação não os inscreveram para habilitá-los a terem direito a esse Serviço Funeral. 
Você poderá inscrever quantos beneficiários quiser, observando as idades limites em 
01/10/2017 que deverá ser entre 14 e 65 anos.  Aproveite as condições especiais de pagamento.

R$ 144,00 por beneficiário com parcelamento a partir da segunda inscrição, podendo
ser parcelado em até 04* parcelas iguais, dependendo da quantidade de inscritos.

1- Acesse o site www.ambep.com.br/formulario.pdf e 
imprima o formulário específico da Ambep TurSeguros, que 
deve ser preenchido e entregue, juntamente com o pagamento 
correspondente, à sua Representação da AMBEP Associação 
ou à AMBEP TurSeguros (Posto mais próximo ou Sede).

2- Compareça à sua Representação da AMBEP Associação ou 
à AMBEP TurSeguros (Posto mais próximo ou Sede), solicite o 
formulário, preencha-o, e junte o pagamento devido.

3- Você pode também imprimir o formulário do site 
www.ambep.com.br/formulario.pdf, preenchê-lo e junto 
com os cheques, enviá-los pelos Correios para a AMBEP 
TurSeguros. Essa opção somente deverá ser realizada em 
caso de dificuldade de se dirigir à sua Representação.

4- E ainda, pode entrar em contato conosco por meio da   
nossa central telefônica:   (21)  2113-1000 ou através do site 
www.ambep.com.br/contato.html

Observações:  

 1- Cada cheque deverá ser do sócio titular e ser cruzado, nominal à AMBEP TURSEGUROS, com o primeiro 
 datado de 25 de setembro de 2017 e os demais sempre para os dias 25 dos meses subsequentes.

 2- A vigência do Pós-vida 2017 será de 01 de outubro de 2017 a 30 de setembro de 2018.

 3- Para as inclusões deve-se respeitar o prazo de 02 meses para efetivação na apólice. 

Central de Atendimento  24  horas
Capitais e Áreas Metropolitanas:

4004-4935
(opção 2)

 
Demais Regiões 

0800 726 4935

Informações
    Importantes

1- Acione imediatamente a Central de Atendimento 24 horas,
solicitando o .Serviço de Assistência Funeral

2- Tenha em mãos o nome completo e o número do CPF do Segurado
falecido.

ESTE CARTÃO DEVE ESTAR AO ALCANCE DE QUALQUER PESSOA DA FAMÍLIA. 

EM CASO DE FALECIMENTO:

Vida 2017Pós-

MAIS DE 6.000 FAMÍLIAS 
JÁ ATENDIDAS

COMO ACIONAR A CENTRAL DE ATENDIMENTOS 24 HORAS:

* mínimo de 04 inscritos para parcelar em 04 vezes

QUANT DESCRIÇÃO PARCELAS VALOR

01

02

03

04

05

06

Beneficiários

Beneficiários

Beneficiários

Beneficiários

Beneficiários

Beneficiários

1 x

2 x

3 x

4 x

4 x

4 x

R$ 144,00

R$ 144,00

R$ 144,00

R$ 144,00

R$ 180,00

R$ 216,00

Tome por ordem de preferência, uma das seguintes providências:



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: 49020-590
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.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. 1.208/1.209 e 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. 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)
Rua Duque de Caxias, 188 – 2º piso – Lojas 23 e 24, 
Centro – CEP:11600-000 – 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. 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

Vida 2017Pós-
Caro Sócio,

A AMBEP Associação renovou automaticamente o Pós-Vida de todos os seus sócios titulares. 
Assim, você continua tranquilo, contando com o serviço exclusivo criado para você e sua família. 
Entretanto, observamos que em 2016, alguns sócios que possuem beneficiários registrados na 
AMBEP Associação não os inscreveram para habilitá-los a terem direito a esse Serviço Funeral. 
Você poderá inscrever quantos beneficiários quiser, observando as idades limites em 
01/10/2017 que deverá ser entre 14 e 65 anos.  Aproveite as condições especiais de pagamento.

R$ 144,00 por beneficiário com parcelamento a partir da segunda inscrição, podendo
ser parcelado em até 04* parcelas iguais, dependendo da quantidade de inscritos.

1- Acesse o site www.ambep.com.br/formulario.pdf e 
imprima o formulário específico da Ambep TurSeguros, que 
deve ser preenchido e entregue, juntamente com o pagamento 
correspondente, à sua Representação da AMBEP Associação 
ou à AMBEP TurSeguros (Posto mais próximo ou Sede).

2- Compareça à sua Representação da AMBEP Associação ou 
à AMBEP TurSeguros (Posto mais próximo ou Sede), solicite o 
formulário, preencha-o, e junte o pagamento devido.

3- Você pode também imprimir o formulário do site 
www.ambep.com.br/formulario.pdf, preenchê-lo e junto 
com os cheques, enviá-los pelos Correios para a AMBEP 
TurSeguros. Essa opção somente deverá ser realizada em 
caso de dificuldade de se dirigir à sua Representação.

4- E ainda, pode entrar em contato conosco por meio da   
nossa central telefônica:   (21)  2113-1000 ou através do site 
www.ambep.com.br/contato.html

Observações:  

 1- Cada cheque deverá ser do sócio titular e ser cruzado, nominal à AMBEP TURSEGUROS, com o primeiro 
 datado de 25 de setembro de 2017 e os demais sempre para os dias 25 dos meses subsequentes.

 2- A vigência do Pós-vida 2017 será de 01 de outubro de 2017 a 30 de setembro de 2018.

 3- Para as inclusões deve-se respeitar o prazo de 02 meses para efetivação na apólice. 

Central de Atendimento  24  horas
Capitais e Áreas Metropolitanas:

4004-4935
(opção 2)

 
Demais Regiões 

0800 726 4935

Informações
    Importantes

1- Acione imediatamente a Central de Atendimento 24 horas,
solicitando o .Serviço de Assistência Funeral

2- Tenha em mãos o nome completo e o número do CPF do Segurado
falecido.

ESTE CARTÃO DEVE ESTAR AO ALCANCE DE QUALQUER PESSOA DA FAMÍLIA. 

EM CASO DE FALECIMENTO:

Vida 2017Pós-

MAIS DE 6.000 FAMÍLIAS 
JÁ ATENDIDAS

COMO ACIONAR A CENTRAL DE ATENDIMENTOS 24 HORAS:

* mínimo de 04 inscritos para parcelar em 04 vezes

QUANT DESCRIÇÃO PARCELAS VALOR

01

02

03

04

05

06

Beneficiários

Beneficiários

Beneficiários

Beneficiários

Beneficiários

Beneficiários

1 x

2 x

3 x

4 x

4 x

4 x

R$ 144,00

R$ 144,00

R$ 144,00

R$ 144,00

R$ 180,00

R$ 216,00

Tome por ordem de preferência, uma das seguintes providências:




