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Pelos direitos dos ambepianos
O associado é a razão de existir da AMBEP. Por isso, 
lutar por seus direitos e bem-estar é algo que é fei-
to com muito afinco e seriedade pela Diretoria da 
Associação. E é exatamente isso que vem sendo fei-
to há mais de um ano, desde que a Petros divulgou 
seu déficit de mais de R$ 27,7 bilhões nos últimos 
anos e anunciou a necessidade de se criar um Plano 
de Equacionamento.

Para dar suporte aos seus mais de 35 mil participantes, a 
AMBEP contratou um escritório de advocacia especializa-
do em previdência para impetrar uma Ação Civil Pública 
contra o Plano de Equacionamento da Petros. A ação 
conta com mais de 17 mil participantes (até o fecha-
mento desta edição) que não terão custo para participar 

do processo. O objetivo é contestar o valor a ser pago em 
cobranças extraordinárias pelos próximos 18 anos.

Entendemos que o Equacionamento é necessário, mas 
que os associados devem pagar um valor justo para o 
déficit, provocado por conjunturas econômicas, e não 
para uma gestão temerária.

Os próximos passos da Ação ainda não têm prazo para 
acontecer porque dependem da finalização do Plano 
de Equacionamento. Fique atento e acompanhe a luta 
da AMBEP em prol dos nossos direitos.

Boa leitura!
A Diretoria
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MAPA DA AMBEP

AMBEP de Angra dos Reis busca captar 
novos sócios e aumentar integração

No próximo dia 15 de janeiro, a AMBEP de Angra dos 
Reis vai comemorar cinco anos. Desde 2013, quan-
do foi inaugurado, o escritório vem investindo esforço 
para estimular o relacionamento e a integração entre 
os sócios. Hoje, seus 130 associados podem utilizar 
os serviços oferecidos pela AMBEP, como IPAM, cur-
sos, informativos trimestrais, orientação jurídica e ati-
vidades de lazer.

Segundo seu responsável, Ismael Almeida Abrahão, os 
sócios de Angra dos Reis têm um perfil mais familiar. 
“Muitos deles são mais reservados, mas participam 
bem das nossas festividades, que funcionam como uma 
importante oportunidade de integração.”

Ismael explicou que, com o apoio da emprega-
da Marcella Soares nas atividades do dia a dia, a 
Representação se empenha no atendimento aos as-

sociados. Em paralelo, a Representação procura  es-
timular o convívio entre os sócios, organizando 

eventos em datas importantes, como o Dia das 
Mães, Dia dos Pais, festas juninas e festas 

de fim de ano. “As confraternizações são 
uma excelente oportunidade de ficar-

mos mais próximos, fortalecendo o 
elo entre nossa Representação 

e os associados”, afirmou 
Ismael. 

Conheça Angra dos Reis
e suas belezas naturais 

Angra dos Reis está entre os destinos mais procura-
dos do país por reunir belas praias, belezas naturais 
e cerca de 365 ilhas ao seu redor. Localizado no sul 
do Rio de Janeiro, o município tem cerca de 180 mil 
habitantes e conta com inúmeras construções tom-
badas pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico 
Nacional (IPHAN), incluindo o Convento de Nossa 
Senhora do Carmo, Capela da Ordem Terceira, igreja 
de Santa Luzia e o Museu de Arte Sacra.

Segundo historiadores, o navegador italiano Américo 
Vespúcio escreveu um relato positivo sobre Angra 
dos Reis em uma carta endereçada a Pero Vaz de 
Caminha. “Se existe um paraíso, é bem perto daqui”, 
disse sobre a antiga Vila dos Santos Reis Magos. A 
cidade foi descoberta por Gonçalo Coelho, em 1502.

O turismo é, sem dúvidas, um dos setores que mais 
movimenta a economia da região. No roteiro, os visi-
tantes podem incluir caminhadas em trilhas, banho 
em cachoeiras, passeios de barco para locais paradi-

síacos com mar cristalino e mergulho com peixes.

A cidade tem uma boa rede hoteleira para 
todos os tipos de públicos, além de re-

sorts mais sofisticados com estrutura 
completa de serviços.
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Shutterstock

Comemoração na Unidade de Angra dos Reis
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Um pouco sobre
Campos dos Goytacazes 

Localizado no Norte do Rio de Janeiro, Campos dos 
Goytacazes tem cerca de 480 mil habitantes e é consi-
derado o município mais populoso do interior do esta-
do. Com 181 anos de emancipação política, a cidade 
começou a ser colonizada pelos portugueses em 1627, 
quando era habitada por índios goitacazes. 

A região, que tem uma área aproximada de 4.032 
quilômetros quadrados, conta com diversos atrativos 
culturais e monumentos históricos que valorizam a tra-
dição local. Entre os pontos turísticos, estão: o Museu 
Histórico de Campos, o Arquivo Público Municipal, o 
Teatro Municipal Trianon e a Casa de Cultura Villa Maria. 

Campos tem ainda uma das maiores reservas de petró-
leo e gás natural do país. A cidade conta com indús-
trias de cerâmica e usinas de açúcar. O setor comercial 
e de serviços também movimentam a economia local.

Shutterstock

Campos faz
dez anos com foco
em crescimento e novos desafios
Criada em março de 2008, a Representação de 
Campos dos Goytacazes está em clima de comemo-
ração e planeja uma festa animada para marcar seus 
dez anos. Segundo Carlos Roberto Soares, represen-
tante-procurador da Unidade, o local do evento está 
sendo definido e os detalhes serão escolhidos com 
muito carinho para os associados. 

“Pretendemos fazer um coquetel com variedades 
de doces, salgados, bebidas e o bolo de aniversá-
rio. Como atração, teremos música ao vivo com uma 
banda da região”, diz. 

A AMBEP de Campos conta, atualmente, com 722 
sócios e trabalha diariamente para conquistar mais 
associados. Entre os serviços oferecidos, estão ações 
judiciais, solicitações de reembolso, esclarecimento de 
dúvidas e a realização de eventos para a integração 
dos aposentados e seus familiares. “Nossa principal 
atividade social é a realização de festas em comemo-
ração ao dia das mães, dia dos pais e confraternização 
de fim de ano”, explica. 

Além de Carlos Roberto, o escritório de Campos tam-
bém conta com a dedicação dos representantes Dilson 
Lopes dos Santos e Vera Lúcia Soares Martins. As em-
pregadas Marceli de Souza e Pollyanna Rangel tam-
bém colaboram para o crescimento da AMBEP na ci-
dade. A Representação de Campos funciona na Praça 
São Salvador, 41, 8º andar, salas 810 e 811. 

“Nossa luta para ter mais associados é o fato mais 
marcante dos últimos dez anos. Temos como desafio 
conseguir uma sala no aeroporto do Farol para atrair 
novos sócios e criar mais um diferencial”, afirma.  

Equipe da Representação de Campos
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MUNDO DIGITAL

Drauzio Varella - Primeiros Socorros
Com conteúdo supervisionado pelo 
Dr. Drauzio Varella, o programa traz 
orientações básicas sobre primeiros so-
corros. O usuário tem acesso a vários 
procedimentos para centenas de situ-
ações de emergência. Apesar de sua 
utilidade nessas situações, em caso de 
dúvidas procure primeiro o atendimen-
to de um profissional qualificado.

Beber Água
Beber água é fundamental para o 
funcionamento do nosso organismo. 
Especialistas recomendam a ingestão 
de cerca de 2 litros de água por dia. O 
app ‘Beber Água’ informa a quantidade 
necessária com base no peso do usu-
ário, permite visualizar seu histórico e 

agendar lembretes para você não es-
quecer da sua dose diária. Se você 

não se adaptar com este aplica-
tivo, não desanime. Ambas 

as lojas oferecem inúme-
ras outras opções. O 

importante é man-
ter-se hidratado!

Sleep Time
Este aplicativo é para aquelas pessoas 
que têm dificuldade de pegar no sono. 
Além da função de despertador, o ‘Sleep 
Time’ é sensível ao movimento e moni-
tora a qualidade e os ciclos de sono da 
pessoa, gerando um relatório com os da-
dos obtidos.

Strava
A realização regular de atividades físicas 
traz inúmeros benefícios para a saúde. 
Além de emagrecer, reduz o estresse, 
fortalece os músculos e contribui para 
um sono melhor. Muito utilizado por ci-
clistas e corredores, o ‘Strava’ mapeia 
as principais informações do seu treino 
e cria comparativos com o histórico de 
seus amigos.

Moves
Também dedicado a monitorar seus 
movimentos, o ‘Moves’ registra suas 
distâncias percorridas diariamente, seja 
caminhando, correndo ou andando de 
bicicleta. Esse app informa a duração da 
atividade e a quantidade de passos da-
dos, realizando um cálculo de possíveis 
calorias perdidas.

Calm
Ao contrário do ‘Strava’ e do ‘Moves’, o 
‘Calm’ é dedicado aos usuários que que-
rem relaxar. O aplicativo disponibiliza 
uma série de programas de meditação, 
sons da natureza para proporcionar mo-
mentos de relaxamento, músicas para 
auxiliar na concentração e no sono, e 
exercícios de respiração. O app oferece 
funcionalidades pagas e gratuitas. 

Sua saúde na palma da mão
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Além de inúmeras funcionalidades, como vimos nas edições anteriores da Revista da AMBEP, os smartphones 
também podem ser ótimos assistentes no cuidado da saúde. Atualmente, as lojas Google Play e Apple Store ofe-
recem centenas de aplicativos de saúde. Basta procurar aquele que melhor supre a sua necessidade e aproveitar. 
Mas atenção: esses programas servem apenas como suporte e não substituem o seu médico.

Shutterstock
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ROTEIRO
DE VIAGEM 

Com a chegada do verão e da temporada de férias, é 
comum que as famílias comecem a pensar em locais 
para curtir dias de lazer com conforto e comodidade. 
Para quem procura um destino para relaxar com atra-
ções para diferentes idades e perfis, os resorts são a 
escolha mais adequada. 

Além de possuir mais estrutura do que hotéis e pousa-
das tradicionais, esse tipo de empreendimento reúne 
piscinas adulto e infantil, quadras poliesportivas, salas 
de vídeo, boliche, shows internos, atrações artísticas, 
acomodações amplas e SPA, entre outros serviços.

Geralmente, os turistas que ficam em resorts nem pre-
cisam buscar opções de lazer fora do complexo, a me-
nos que queiram visitar pontos turísticos específicos. 
Os resorts são ideais para viagens românticas ou para 
idosos. Casais com filhos também costumam gostar 
bastante porque esses locais contam com monitores e 
atividades recreativas para os pequenos.

A comida é outro ponto positivo dos resorts. A maioria 
oferece serviços de alimentação All Inclusive e Pensão 
Completa. Isso significa que os hóspedes podem re-
alizar todas as refeições no hotel pelo valor pago no 
pacote, reduzindo os gastos com restaurantes durante 
a viagem. Além de um buffet variado de pratos salga-
dos e sobremesas, alguns resorts também oferecem 
bebidas alcóolicas e bar à beira da piscina. 
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Resorts proporcionam lazer, 
comodidade e conforto para
todas as idades

Conheça alguns resorts espalhados pelo país e prepara-se para 
viver dias de descanso e diversão:

Buzios Beach Resort: localizado a 165km do Rio de Janeiro, 
esse resort possui estrutura completa de lazer e acomodações 
para todos os gostos. O complexo dispõe de piscina, quadra 
de tênis, salão de jogos, pista de boliche e muito mais. As di-
árias são a partir de R$ 540, podendo variar de acordo com 
o pacote ou data escolhida. Para mais informações, acesse 
www.buziosbeachresort.com.br ou ligue para (22) 2633-6700.

Costão do Santinho: único resort com sistema All Inclusive no 
Sul do Brasil, o Costão do Santinho fica em Florianópolis. As 
acomodações possuem banheiro, frigobar, ar-condicionado, TV 
e armários. A área de lazer do hotel oferece opções para adultos 
e crianças. A diária custa a partir de R$ 500, podendo variar de 
acordo com a data e tipo de acomodação. O telefone para conta-
to é 0800-645-0918 e o site é www.costao.com.br.

Rio Quente Resorts: localizado no município de Rio Quente, em 
Goiás, esse complexo é ideal para viver momentos de descanso em 
família. O local conta com sete piscinas naturais de águas quentes e 
relaxantes, além de academia, spa, bares, shows, sala de brinque-
dos e sauna. As reservas podem ser feitas pelo site www.rioquente-
resorts.com.br. As diárias custam a partir de R$ 1.125 para casais.

IBEROSTAR Praia do Forte: localizado na Praia do Forte, na Bahia, 
esse resort 5 estrelas tem serviço All Inclusive, vista privilegiada 
para o mar, instalações impecáveis e diversas atrações para os hós-
pedes. As diárias custam a partir de R$ 610, dependendo da data e 
quarto escolhido. Mais informações no site www.iberostar.com.
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Infarto: saiba como identificar
QUALIDADE

DE VIDA

As doenças cardiovasculares são líderes em morte no 
mundo. No Brasil, segundo estimativa do Ministério 
da Saúde, ocorrem cerca de 300 mil infartos por ano, 
provocando cerca de 80 mil mortes.

A alimentação e o estilo de vida, atualmente, têm con-
tribuído para que um número cada vez maior de pes-
soas, independentemente da idade, tenha hipertensão 
e, por conta disso, a preocupação com doenças car-
diovasculares é uma realidade para elas. Mas, muita 
gente tem dúvida sobre como identificar, por exemplo, 
um infarto. O cardiologista Abrão Cury, do Hospital do 
Coração, explica que exatamente essa dificuldade em 
identificar os sintomas pode prejudicar o atendimento 
e, em alguns casos, levar à morte.

“À beira de um infarto as pessoas sentem mais do que 
apenas dores no peito. Muitas pensam, por exemplo, 

Fique atento

É extremamente importante que, na presença dos 
sintomas descritos, você procure o pronto socorro 
mais próximo imediatamente. Conforme o tempo 
passa, a dor pode até diminuir, mas o dano torna-

se mais extenso e irreversível.

estar com problemas digestivos quando, na verdade, 
estão sofrendo um ataque cardíaco. E, por não conse-
guirem identificar corretamente, acabam não receben-
do o socorro correto e imediato”, explica.

Um infarto ocorre quando o fluxo de sangue que leva 
ao miocárdio (músculo cardíaco) é bloqueado por um 
tempo prolongado, de modo que parte do músculo 
cardíaco seja danificado. Os médicos chamam isso de 
infarto do miocárdio, e pode ser fatal. Acontece geral-
mente de forma rápida, mas nem sempre resulta em 
parada cardíaca, como muitos imaginam. 

Com tratamento adequado, é possível evitar danos 
significativos no músculo cardíaco, o que é primordial 
para que o paciente possa viver muitos anos sentindo-
-se bem. Por isso, é crucial chamar a emergência ou 
correr para o hospital nos primeiros sinais do problema.

Sintomas nem sempre são claros
Entre os sintomas que, às vezes são pouco claros ou aliados a outras sensações, destacam-se:

Vale lembrar que o infarto pode ocorrer a qualquer mo-
mento – no trabalho, praticando exercícios ou mesmo 
descansando, durante relação sexual, após refeições 
abundantes, durante stress ou emoção intensa – e em 
pessoas de qualquer idade, inclusive jovens. Algumas 
vezes ele é súbito, e em outras leva horas para ocorrer.

“Quando se conhece todos estes sintomas, é pos-
sível conseguir tratar o problema precocemente e 
contar com boas chances de recuperação”, afirma 
o cardiologista. 

Dor fixa no peito, 
que pode variar de 
fraca a muito forte, 

ou sensação de 
compressão no peito 

que geralmente
dura cerca de
trinta minutos.

Ardor no peito, 
muitas vezes 

confundido com 
azia, que pode 

ocorrer associado ou 
não à ingestão de 

alimentos.

Dor no peito que se 
irradia pela mandíbula 

e/ou pelos ombros
ou braços

(mais frequentemente 
do lado esquerdo

do corpo).

Ocorrência de 
suor, náuseas, 

vômito, tontura e 
desfalecimento.

Ansiedade, 
agitação e 

sensação de 
morte iminente.
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Recuperação de obras de arte
motiva a rotina de aposentada

Natural de Vila Velha, no Espírito Santo, a aposentada 
Maria Esther Lamenha trabalhou na Petrobras entre os 
anos de 1963 e 1986, como secretária na diretoria 
de Exploração e Produção. Depois da aposentadoria, 
ela não quis ficar parada e resolveu buscar uma nova 
atividade para ocupar sua rotina. Foi assim que, no fim 
da década de 80, começou a se interessar pela arte 
da restauração e decidiu fazer um curso na Itália, no 
Instituto Palazzo Spinelli, um dos mais conceituados 
do país. A partir de então, a restauração passou a fazer 
parte da sua vida. 

A ambepiana fez outros cursos de especialização e rea-
lizou trabalhos importantes que incluem a recuperação 
do acervo da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 
da Câmara dos Vereadores e da Petros. Maria Esther 
aprimorou sua técnica e hoje seu trabalho é abrangen-
te e inclui a restauração de quadros originais de ar-
tistas renomados até louças, passando por molduras, 
telas e imagens de santos.

Aos 85 anos, a artista tem uma vida independente no 
Rio de Janeiro. Viúva, ela tem uma filha, uma neta e 
é associada da AMBEP há quase 30 anos. “Gosto de 
ser autossuficiente e agradeço a Deus pela minha saúde. 
Costumo fazer ginástica, tenho uma alimentação equili-
brada e sem excessos. Nas horas de lazer, gosto de reen-
contrar amigos antigos e sair para almoçar juntos”, diz. 

Maria Esther faz os trabalhos de restauração em sua casa 
e atende a clientes de diversas partes da cidade. Para ela, 
cada encomenda é um desafio diferente. “Muita gente 
não entende, mas recuperar arte exige técnicas apropria-
das. Por isso, merece ter seu valor reconhecido. É um tra-

balho apaixonante para quem 
faz”, finaliza.

Trabalho minucioso
Ela explica que esse tipo de atividade exige bastan-
te atenção, talento, dedicação e paciência. “Antes de 
atingir o resultado final, o artista passa por momentos 
de tensão e precisa ter um olhar atento sobre cada 
obra. Cheguei a levar seis meses para concluir um tra-
balho. Muitas vezes, a gente fica com a vista cansada 
e perde o sono pensando nos detalhes. Mas, apesar 
do desgaste, é algo que me traz muita satisfação e 
orgulho”, afirma.

De acordo com Maria Esther, a maioria das peças a 
ser restaurada sofre com a ação do tempo, quedas ou 
por agentes externos como bactérias, cupim ou sujei-
ra, e uma das principais dificuldades do trabalho de 
recuperação é encontrar os materiais para substitui-
ção. “Eles são caros e não são encontrados facilmente 
no Brasil. Temos que importar ou entrar em contato 
com os fabricantes para encomendar, o que acaba di-
ficultando o trabalho”, explica.  

A associada divulga seu ofício com a 
ajuda de amigos e clientes. Para 
entrar em contato, seu telefo-
ne é (21) 3238-6217 ou 
98177-8100. 

GENTE NOSSA

Maria Esther Lamenha 
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 Foto: Jonathan Fonseca
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MATÉRIA DE 
CAPA

AMBEP aguarda conclusão
do Plano de Equacionamento
para impetrar Ação Civil Pública
Estima-se que até o fim do ano, a Petros colocará 
em prática o seu Plano de Equacionamento, que tem 
como objetivo cobrir o déficit corrigido de R$ 27,7 bi-
lhões acumulado nos anos de 2013, 2014 e 2015, 
causado por má gestão dos recursos e investimentos 
temerários. A AMBEP vem acompanhando esse pro-
blema – que vai gerar contribuições extraordinárias nos 
próximos 18 anos – de perto, buscando uma forma le-
gal de minimizar os prejuízos para os seus associados.
 
Para isso, a AMBEP contratou, ainda em 2016, o 
escritório Santoro Sociedade de Advogados, especia-
lizado em temas previdenciários, para impetrar uma 
Ação Civil Pública contra o Plano de Equacionamento 
da Fundação. Durante um ano os associados puderam 
autorizar, individualmente, a participação no processo 
proposto pela AMBEP. Neste período, inclusive, parti-
cipantes da Fundação que ainda não eram ambepia-
nos se filiaram para ingressar na Ação.

“Nosso objetivo é proteger o nosso associado, impedin-
do o pagamento de um déficit provocado por uma ges-
tão ineficiente. Com essa Ação Civil, nós vamos ques-
tionar o Plano de Equacionamento apresentado pela 
Petros; os valores que estão sendo cobrados; as dívidas 
das patrocinadoras Petrobras e Petrobras Distribuidora 
que ainda não foram pagas; os investimentos e gestão 

temerários da Fundação. Queremos respostas antes de 
passar os próximos 18 anos pagando contribuições ex-
traordinárias”, explica o presidente da AMBEP, Omar 
Cardoso Valle.

O Plano de Equacionamento da Petros já foi encami-
nhado às patrocinadoras, que, por sua vez, enviou o 
documento para análise da Secretaria de Coordenação 
e Governança das Empresas Estatais (Sest), órgão que 
fiscaliza a Petrobras e a Petrobras Distribuidora. Depois 
de aprovado pela Sest, a Petros tem o prazo de 60 dias 
para implementar o Plano de Equacionamento.

Próximas etapas
De acordo com Tatiana Almeida Castro Alves, da 
Santoro Advogados, os réus na Ação Civil Pública se-
rão a Petrobras; os membros da Diretoria Executiva, do 
Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo que geriam 
a Petros na época dos atos de gestão fraudulenta; e 
pessoas físicas ou jurídicas beneficiárias dos investi-
mentos temerários. 

Ela explica que a ação da AMBEP será iniciada tão 
logo sejam disponibilizados alguns documentos es-
senciais para o ajuizamento da ação, como a comu-
nicação ou a própria cobrança da primeira parcela da 
contribuição extraordinária. 
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AMBEP aguarda conclusão
do Plano de Equacionamento
para impetrar Ação Civil Pública

Após essa etapa, o primeiro passo é a apreciação do 
pedido liminar de suspensão da cobrança. Em segui-
da, os réus serão intimados a apresentar respostas aos 
questionamentos da Associação sobre a gestão frau-
dulenta. Na sequência, o processo entrará na fase de 
produção de provas por meio da realização de perícia 
judicial. “O processo é longo e trabalhoso, mas ne-
cessário para que possamos defender os direitos dos 
associados da AMBEP”, afirma Tatiana.

Uma das grandes dúvidas dos associados é se haverá 
isenção dos pagamentos caso a AMBEP ganhe a ação. 
No entanto, o equacionamento do déficit do PPSP é 
uma realidade e teremos de realizar as contribuições 
extras, mas estamos buscando uma solução justa em 
que devemos arcar apenas com os valores que realmen-
te nos cabem. Outra questão importante se refere aos 
custos da Ação Civil, que não representarão nenhuma 
contribuição adicional para os associados, já que os va-
lores serão cobertos pelos recursos da Associação.

A AMBEP avaliará, posteriormente, a possibilidade de 
entrar com outras ações com o objetivo de responsa-
bilizar e cobrar daqueles que ocasionaram o déficit do 
PPSP. A expectativa é que as demais ações sejam ini-
ciadas em época oportuna tão logo sejam apurados os 
responsáveis e os valores do prejuízo do PPSP.

Para saber quanto você deverá pagar de contribui-
ção extra, acesse o site da Petros neste endereço: 
equacionamento.petros.com.br. Basta que o associado 
preencha a matrícula e senha. 

Esclarendo dúvidas

As Unidades da AMBEP por todo o país têm tido grande procura 
dos petroleiros que buscam por mais informações sobre o equa-
cionamento da Petros e a Ação Civil Pública que será impetrada 
pela AMBEP. Para esclarecer algumas dúvidas, a Associação re-
alizou, em sua sede, videoconferências com os especialistas da 
Santoro Advogados para explicar melhor o processo. 

A transmissão ao vivo aconteceu no dia 9 de novembro e 
está disponível no link http://www.ambep.org.br/assista-a- 
videoconferencia-do-dia-9-de-novembro-sobre-a-acao-civil-publica/  

A seguir, esclarecemos algumas dessas dúvidas. 

• Qual é o tipo de ação que está sendo impetrada?
 Trata-se de uma Ação Civil Pública que busca separar do va-

lor do déficit da Petros a quantia que realmente cabe aos par-
ticipantes pagar, das que não são de nossa responsabilidade.

• Quem será beneficiado pela Ação Civil?
 Os associados da AMBEP que assinaram a autorização 

para participar da Ação Civil. O prazo terminou em 14 de 
novembro.

• Quando a ação será iniciada?
 A Ação Civil Pública da AMBEP terá início tão logo haja um 

fato concreto, como a cobrança de contribuição extraordiná-
ria. Isso porque o Plano de Equacionamento proposto pela 
Petros ainda não está em vigor. 

• Qual o custo da Ação Civil da AMBEP para os associados?
 A AMBEP não cobrará dos associados os custos com advoga-

dos e custas judiciais. É importante lembrar que os associa-
dos deverão se manter na AMBEP até o término do processo.

• Quanto cada associado terá de pagar com o Equacionamento?
 Para ter essa informação, cada um deverá acessar o si-

mulador individual de valores no site da Petros (www. 
equacionamento.petros.com.br) para verificar o valor a ser 
pago, de acordo com o modelo de equacionamento que está 
em aprovação.

• Associados repactuados e não repactuados também deve-
rão pagar o Equacionamento?

 Sim. O Equacionamento será pago por todos os associados 
da Petros: ativos, aposentados repactuados e não repactua-
dos e pensionistas. Quem pertence ao PP-2, mas já esteve 
no PPSP também terá pagamento parcial sobre o BPO.

• Se a AMBEP vencer a Ação Civil Pública, seremos isentos 
do pagamento do Equacionamento?

 Não. Sempre haverá um valor a ser pago, que deverá ser 
decidido no decorrer do processo.

• Quem perdeu o prazo para ingressar na Ação, ainda poderá 
fazê-lo? 

 Inicialmente, não. 

Acesse o site da AMBEP (www.ambep.org.br) e clique na 
sessão Equacionamento para ter mais informações sobre o assunto.

Advogados esclarecem dúvidas na sede da AMBEP
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BLOCO DE 
NOTAS

SAIBA MAIS

A partir de agora os associados da AMBEP contam 
com mais um meio de comunicação com a AMBEP 
TurSeguros: a Nova Central Telefônica Digital, que tor-

na o atendimento mais rápido e eficiente.

Com linha telefônica direta e exclusiva, a 
Central Digital disponibiliza uma equipe 

de profissionais preparada para ajudar 
todos os petroleiros em questões 

como solicitação de cotações, re-
novação de apólices de segu-

ros e resolução de dúvidas. 
As ligações têm o custo de 

uma ligação local. 

Com a inauguração da Nova Central 
Telefônica Digital, os atendimentos 

que eram feitos em algumas unidades da 
AMBEP foram encerrados. No entanto, os ser-

viços realizados pelos agentes autônomos nas re-
presentações de Belém, Campinas, Curitiba, Santos 

e São José dos Campos continuam disponíveis.

Se você é associado da AMBEP e está prestes a parar 
de trabalhar, fique atento na hora de solicitar a sua apo-
sentadoria para manter seu vínculo com a Associação. 
Muitos dos nossos participantes não sabem, mas neste 
momento de mudança é necessário providenciar uma 
nova Autorização de Desconto para garantir a perma-
nência no nosso quadro social e continuar usufruindo 
dos benefícios de ser um ambepiano.

Para manter-se regularizado, basta ir à unidade da 
AMBEP mais próxima para realizar o pagamento men-
sal, via boleto, no valor fixo de R$ 50, até que o proces-
so de aposentadoria seja finalizado. Quando a aposen-
tadoria for homologada, basta assinar a Autorização de 
Desconto e apresentar o contracheque da Petros.
 
Caso receba a parte dos proventos do INSS sepa-
radamente, é necessário apresentar, também, um 
extrato do seu banco ou o extrato trimestral do INSS.

Para mais informações, entre em contato com a sua 
unidade da AMBEP. 

Os 35 anos da AMBEP Belém foram celebrados com 
um coquetel, na sede da Representação, no dia 13 de 
setembro. A comemoração contou com a presença do 

Central Telefônica Digital

Rio de Janeiro - (21) 2113-1000

Demais Regiões - 4020-1880 (custo de ligação local)

vice-presidente da Associação, Júlio Guedes, e do presi-
dente do Conselho Deliberativo Manuel Pereira Campos.

Segundo Emídio Rebelo filho, procurador-representante de 
Belém desde 1987, é um grande orgulho ser uma das 
Unidades mais antigas e mais representativas da AMBEP. 
Ele explica que durante o evento foram realizadas algumas 
homenagens a ilustres ambepianos. “São três décadas e 
meia trabalhando em favor dos nossos associados. Por 
isso, nada mais justo do que destacar a importância des-
ses colegas na nossa administração”, explica.

Entre os homenageados que receberam o certificado 
de ilustres participantes da AMBEP estão: Maria José 
Motta e Raimunda Figueiredo, as primeiras mulheres 
a se filiarem à AMBEP; Euty Neves, a ambepiana mais 
idosa, com 96 anos; e Vitor Dias Tavares, atleta de 
futsal com mais de 80 anos.

Coquetel e homenagens para celebrar
35 anos da AMBEP Belém

Linha direta com
a AMBEP TurSeguros

Mantenha-se
um associado 
da AMBEP

Cerimônia em homenagem aos ambepianos ilustres
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AMS: beneficiários 
precisam se recadastrar

Passo a passo

Para este processo de recadastramento, estão sendo va-
lidadas as seguintes informações:

• Nome do beneficiário
• Data de nascimento
• Nome da mãe (esta informação é obrigatória e atende à 

norma da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar)
• Sexo
• Estado civil
• Grau de parentesco dos dependentes (verificação das 

condições de elegibilidade)
• Endereço completo (para o envio de correspondências 

e cobranças bancárias para os afastados por doenças 
ou acidente de trabalho)

• Dados adicionais de contato (opcional)
• CPF - A validação do CPF é obrigatória para os maiores 

de 18 anos e recomendado para os maiores de 12 anos 
para fins de atendimento a exigências do projeto eSocial 
do Governo Federal, assim como da Receita Federal

Aposentados, pensionistas e beneficiários ativos da 
Assistência Médica de Saúde (AMS) das empre-
sas Petrobras, Transpetro, Petrobras Biocombustível, 
Termobahia e TBG precisam ficar atentos aos prazos de 
recadastramento. A atualização de dados deve ser feita no 
Portal AMS, por meio do ‘Botão Compartilhado’. Para os 
funcionários da ativa, o prazo de recadastramento é até 
15 de dezembro. Para os aposentados e pensionistas, os 
prazos inicial e  final ainda não foram definidos. 

Além de ser necessário para uma melhor gestão do 
plano de saúde, o recadastramento dos beneficiários 
ativos atende à recomendação de auditoria externa, 
que determina essa revisão dos dados cadastrais dos 
beneficiários da AMS periodicamente. Os dados atu-
alizados garantem projeções atuariais baseadas em 
informações mais precisas.

Atualmente, a AMS tem cerca de 290 mil beneficiários 
entre empregados, aposentados, pensionistas e seus 
dependentes. O último processo de recadastramento 
foi realizado entre os anos de 2008 e 2009. Por este 
motivo, informações sensíveis como a data de nasci-
mento e nome do beneficiário precisam ser validados 
para garantir que os custos projetados do nosso plano 
de saúde sejam confiáveis.

Formulário 
O formulário de Recadastramento mostra as informa-
ções presentes nos sistemas da AMS e, somente se 
identificada alguma necessidade de atualização, have-
rá a exigência de encaminhamento de comprovantes.
Ao final do preenchimento do formulário, é apresen-
tada a relação de documentos a serem anexados de 
acordo com os campos que estejam sendo atualizados.

Como se recadastrar 
Os empregados, aposentados e pensionistas devem 
fazer o recadastramento via Botão Compartilhado. 
No campo “serviço”,
deve ser digitada 
a palavra “recadas-
tramento”.

S
hu

tt
er

st
oc

k



14

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

ESPAÇO PETROS

Reforçando seu compromisso com a ética e o apri-
moramento da governança, a diretoria da Petros lan-
çou, em setembro, um meio de denúncia: o Canal 
Confidencial. A ferramenta é um dos principais pi-
lares do Programa de Integridade, que será lançado 
em breve e é formado por um conjunto de políticas e 
medidas para proteger a Fundação de práticas ilícitas.

Por meio do canal, empregados, participantes, for-
necedores e demais públicos de interesse podem 
registrar denúncias de fraude, corrupção e assédio 
no trabalho, entre outras irregularidades que violem 
as normas internas (como o código de conduta e 
ética da Petros) ou externas (como leis ou normati-
vos de órgão regulador).

A gestão do canal de denúncia é de responsabili-
dade da Ouvidoria e sua administração feita por 
empresa especializada independente, garantindo 
anonimato e sigilo absolutos. As denúncias recebi-
das pela empresa serão posteriormente repassadas 
à Ouvidoria, que conduzirá os trabalhos junto às 
áreas gestoras ou de apuração.

Para entrar em contato com o Canal Confidencial, 
acesse o site https://canalconfidencial.com.br/ 
petros/#home ou ligue para 0800 377 8035, de se-
gunda a sexta, das 8h às 17h. 

Petros tem 
novo Canal de 

Denúncia

Atenção

Caso você queira registrar uma reclamação, 
sugestão, elogio, pedido de esclarecimento 

sobre as atividades da Petros, deve entrar em 
contato com a Ouvidoria da Fundação, 

pelo telefone (21) 2506-0699
ou pelo site www.petros.com.br.
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 ESPAÇO PETROS

Recadastramento
da Petros: você já fez o seu?
Aposentados que ainda não atualizaram dados receberão kit impresso, em casa.

Com o objetivo de garantir a sustentabilidade dos planos 
Petros do Sistema Petrobras (PPSP) e Petros-2, e a segu-
rança de seus participantes, a Petros realizou, entre julho 
e outubro, campanha de recadastramento para todos seus 
associados. A atualização dos dados aconteceu pela in-
ternet e, embora tenha sido considerada um sucesso e 
atingido cerca de 80% dos ativos e 90% dos aposentados, 
a Fundação quer chegar à totalidade dos participantes e, 
por isso, iniciou ações específicas para contemplar quem 
ainda não atualizou seus dados. 

Como alguns aposentados não têm acesso à inter-
net, a Petros está enviando para esse grupo de 
associados, via Correios, um kit com formu-
lário impresso para o recadastramento. O 
documento tem o porte de envio pago e 
deve ser devolvido à Fundação, pelos 
Correios, até dia 20 de dezembro.

Além disso, a Petros também 
está desenvolvendo ações 
específicas para permitir que o 
número de participantes ativos re-
cadastrados também chegue a 100%. 
Para isso, o link do hotsite https:// 
recadastramento.petros.com.br/ login 
continua disponível para tornar o procedimento 
mais rápido e prático.

Não perca essa nova chance
Quem ainda não atualizou seus dados deve ficar atento. 
Segundo a Petros, assim que o processo for totalmente 
concluído, quem não tiver se recadastrado terá seu acesso 
à área do participante do Portal da Fundação bloqueado. 
E esse impedimento de acesso pode trazer vários transtor-
nos ao participante, impedindo-o de, por exemplo, solicitar 
empréstimos à Fundação; e, no caso dos aposentados, ter 
o pagamento dos benefícios suspenso temporariamente.

Para quem se recadastrou no hotsite da Petros mas ficou 
devendo algum documento, deve entrar em contato com 
a Central de Relacionamento da Fundação (0800 025 
3545) para saber exatamente o que deve fazer para man-
ter os dados corretos e evitar qualquer problema. 
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ECONOMIA

Compras de fim de ano sem preocupação
O fim do ano está chegando e com ele uma de suas 
principais tradições: a troca de presentes com parentes 
e amigos. E para que as compras sejam realmente pra-
zerosas, não gerem dor de cabeça ou prejuízos finan-
ceiros no ano que se inicia, o ideal é seguir algumas 
dicas de especialistas.

Só comece as compras depois de predefinir o valor que 
tem disponível para usar. Liste todas as pessoas que 
você pretende presentear e estipule quanto vai gastar 
com cada uma delas.

Pesquise os preços dos produtos. Às vezes as diferen-
ças são muito grandes, inclusive, entre sites e lojas 
físicas da mesma empresa.

Não compre presentes caros se, para isso, precisar se endivi-
dar. Lembre-se que o parcelamento é uma forma de dívida.

• Comprar os presentes antecipadamente é sempre 
uma boa opção. Quanto mais perto do Natal, mais 
caros eles ficam. Por isso, não deixe as compras 
para a última hora.

•  Fique atento às regras de entrega de produtos, tanto 
em compras feitas em loja, quanto pela internet. 
Verifique se o prazo combinado é suficiente para 
que ninguém fique sem presente na noite de Natal.

• Prefira sempre o pagamento à vista e negocie des-
contos nessa modalidade. O ideal é que as compras 
desse período festivo não comprometam o planeja-
mento da família para o começo do ano novo. 

• As liquidações depois do dia 25 de dezembro são 
uma boa opção para quem quer economizar e não 
se importa de dar presentes depois do Natal.

Troca não obrigatória

Verifique sempre com o vendedor a possibilidade de troca do produ-
to. O Código de Defesa do Consumidor determina que os fornecedo-
res substituam apenas os produtos que contém defeitos. Portanto, 
se você comprar algo do tamanho errado, de cor repetida ou modelo 
que não agrade, precisa confirmar, antes de adquiri-lo, se a empresa 
fará a troca.

Compras pela internet

Quem optar por fazer as compras de Natal via internet 
precisa ficar atento. As ofertas e descontos das lojas vir-
tuais são atrativos, mas antes de oferecer seus dados e 
usar o cartão de crédito, é melhor verificar a idoneidade 
da empresa, prazo de entrega e a qualidade dos produtos.

• Desconfie de ofertas milagrosas e compare preços. 
• Procure no site informações como razão social, CNPJ, 

endereço, telefone, e-mail.Tenha cuidado se o site 
exibir apenas um celular como forma de contato.

• Busque referências sobre o fornecedor com amigos, 
familiares, outros consumidores nas redes sociais e 
em sites como Reclame Aqui e Buscapé.

• Para ter certeza de que o site é confiável, somente 
finalize suas compras quando o endereço eletrônico 
estiver iniciado pela sigla "https" e exibir no navega-
dor um ícone em forma de cadeado colorido e fecha-
do. Ao clicar em cima do cadeado, deve aparecer o 
certificado de segurança do site.

• Para aumentar sua segurança eletrônica, instale e 
mantenha atualizados programas antivírus e o fi-
rewall (sistema que impede a transmissão e/ou 
recepção de acessos nocivos ou não autorizados). 
Existem opções gratuitas na internet.

• Leia com atenção a descrição das características do 
produto antes de fechar a compra e compare com 
outras marcas. 

• Observe as condições de pagamento e tenha clareza 
de quais opções têm juros inclusos. Desconfie se a 
única forma de pagamento for o depósito em conta 
corrente ou conta poupança, especialmente quando 
for para pessoas físicas.

• Se o produto comprado não for entregue e o forne-
cedor recusar o contato do consumidor, é possível 
cancelar a compra se o cartão de crédito foi usado 
como meio de pagamento. O cancelamento deve ser 
solicitado à administradora do cartão de crédito.

• Direito de arrependimento - Nas compras on-line, 
depois da entrega, o consumidor tem o direito de 
arrependimento de até sete dias úteis a partir do 
recebimento do produto ou assinatura do contrato. 
Neste caso, deve entrar em contato com o fornece-
dor e formalizar o pedido de cancelamento e devolu-
ção. Importante: o fornecedor não pode exigir que a 
embalagem do produto não tenha sido aberta.

• Guarde os comprovantes de compra e exija nota fiscal 
quando receber o produto. Se tiver algum problema, 
o primeiro passo é procurar a empresa fornecedora. 
Caso a solução não seja encontrada, o segundo passo 
é procurar os órgãos de defesa do consumidor. 
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AGENDA CULTURAL

Nesta edição temos várias sugestões para você: livros para refletir sobre a vida e as questões familiares, um filme 
policial, um romance histórico e um show com a dupla Milton Nascimento e Tiago Iorc. Faça sua escolha e aproveite!

LIVRO

O arroz de palma

Ao preparar o almoço para celebrar o centenário do ca-
samento de seus pais, Antonio, narrador-personagem da 

obra, resgata as memórias de 
sua vida e de sua família, imi-
grantes portugueses que vie-
ram para o Brasil no início do 
século XX. Esta é a premissa 
de ‘Arroz de Palma’, best-
-seller mundial de Francisco 
Azevedo, publicado em 11 
países, incluindo o Brasil. Ao 
longo do livro, acompanha-
mos as dificuldades e anseios 
da família, bem como as mu-
danças sociais e culturais do 
Brasil.
Editora: Record

Em busca de um programa para se divertir?

LIVRO

Em busca de nós mesmos

O filósofo Clóvis de Barros 
Filho e o pesquisador Pedro 
Calabrez fazem uma viagem 
pela história da evolução do 
pensamento e do conheci-
mento humano. O livro é um 
convite à reflexão a partir de 
perguntas como, ‘Quem so-
mos?’, ‘De onde viemos?’ e 
‘Para onde vamos?’. Com um 
texto descontraído e acessível, 
os autores abordam questões 
relacionadas à psicologia, 
neurociência e filosofia.
Editora: Citadel

FILME 

Victoria e Abdul
O confidente da 
rainha
Judi Dench interpreta a Rainha 
Victoria, que constrói uma im-
provável amizade com o jovem 
indiano Abdul Karim. O longa-
-metragem é baseado em uma 
história verídica durante os últi-
mos anos de reinado da monarca 
britânica. A direção é de Stephen 
Frears, que também dirigiu filmes 
como A Rainha e Philomena, este 
último também com Judi Dench.
Estreia: novembro de 2017

FILME 

Assassinato no Expresso Oriente
O detetive belga Hercule 
Poirot precisa desvendar 
um misterioso assassi-
nato no luxuoso trem 
Expresso Oriente. Dirigido 
e estrelado pelo britâni-
co Kenneth Branagh, e 
com Daisy Ridley, Johnny 
Depp, Michelle Pfeiffer e 
Willem Dafoe no elenco, 
a obra é baseada no clás-
sico livro homônimo de 
Agatha Christie.
Estreia: novembro 2017

SHOW

Mais bonito não há
Nos meses de novembro e dezembro, Milton Nascimento 
e Tiago Iorc realizam a turnê ‘Mais bonito não há’. Estão 
previstas apresentações nos seguintes locais: Tom Brasil 
(São Paulo), Anfiteatro Mineirão (Belo Horizonte), Auditório 
Araújo Vianna (Porto Alegre), Teatro Guaíra (Curitiba) e 
Vivo Rio   (Rio de Janeiro). Mais informações, www.tiagoiorc.com 
e www.miltonnascimento.com.br
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Responda rápido se puder
Você tem raciocínio ágil? Consegue responder às per-
guntas a seguir rapidamente? Será? Tente e depois com-
partilhe com os amigos e veja se eles são tão eficientes 
quanto você. Teste suas habilidades e divirta-se! 1. A mãe de Ana tem 3 filhas. Duas se chamam 

Esperança e Fernanda. Como se chama a
 terceira filha?

2. Qual era a maior montanha do mundo antes da 
conquista do Everest?

3. Me compram para comer, mas nunca me 
comem. Quem sou eu?

4. Que cidade americana tem 1/3 do Chile, 1/3 do 
Canadá e 1/3 de Gotemburgo?

5. Uma pessoa lê um livro em um quarto escuro, 
à noite, sem lanterna, lâmpada, lua ou qualquer 
outra luz. Como isso é possível?

6. Laura está atrás de Maria, e Maria está atrás de 
Laura. Como isso é possível?

 
7. O pai do padre é filho do meu pai.
 O que eu sou do padre?

Respostas:
1. A filha se chama Ana - 2. Everest -  3. O prato - 4. Chicago - 5. O livro é em braile 6. Uma está de costas para a outra - 7. Tio

 Raciocínio Aritmético
Veja as dicas abaixo e descubra a resposta

do raciocínio desta edição:
 

Vinhos

Um comerciante negocia duas qualidades
de vinho A e B.

155 litros da qualidade A  contém 23,25 litros
de álcool.

185 litros da qualidade B contém 22,20 litros
de álcool.

Qual o percentual de álcool de cada um?

Resposta: 15%  e  12%

Aves e viveiros/ Solução

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

Um criador tem viveiros e aves. Se colocar uma ave em cada viveiro, 
20 aves ficarão de fora.

Se colocar 3 aves em cada viveiro, haverá espaço para mais 40 aves.
Quantos viveiros e quantas aves possui o criador?

R. 50 aves e 30 viveiros

Solução:

A soma de 20 mais 40 = 60. Essa será a quantidade de 2 aves 
que, colocadas em cada viveiro, completarão os mesmos.

60 aves : 2 = 30   É igual à quantidade de viveiros

30 X 3 = 90  É a capacidade de aves dos 30 viveiros

90 – 40 = 50  que é a quantidade de aves que tem o criador  
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Rua Álvaro Alvim, 21, 7º e 8º andares
Centro - Rio de Janeiro - CEP.: 20031-010
Tel.: (21) 3212-3600 - Fax: (21) 2240-0406
E-mail: sede@ambep.org.br

REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

POSTOS

ESCRITÓRIOS

NÚCLEO

TURISMO e SEGUROS

SEDE Tem sempre uma 
AMBEP perto

de você.
Procure a sua.

www.ambep.org.br

AMBEP Alagoinhas (BA)
Praça Aristides Maltez, 28 
Centro - Alagoinhas CEP: 48091-490
Fax: (75) 3423-4040
E-mail: alagoinhas@ambep.org.br

AMBEP Aracaju (SE)
Rua Campo de Brito, 1187 
São José - Aracaju - CEP: 49020-590
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, 1365, Pilotis, sls.1 e 2 
Santo Agostinho - Belo Horizonte - CEP.: 30180-070
Tel.: (31) 3292-5682
Fax: (31) 3292-8225
E-mail: belohorizonte@ambep.org.br

AMBEP Campinas (SP)
Rua Barão de Jaguara, 655, 
sls.1501,1502,1504,1509 e 1510 
Centro - Campinas - CEP.: 13015-925
Tel.: (19) 3234-2154/3234-0149
Fax: (19) 3231-0171
E-mail: campinas@ambep.org.br

AMBEP Campos (RJ)
Praça São Salvador, 41, sls. 810 e 811 - Centro
Campos dos Goytacazes - CEP: 28010-000
Tel.: (22) 2723-5699
Fax: (22) 2724-1562
E-mail: campos@ambep.org.br

AMBEP Curitiba (PR)
Rua José Loureiro, 603, conj. 201 e 202 
Edíficio Park Avenue 
Centro - Curitiba - CEP: 80010-916
Fax: (41) 3224-9358/3233-4824
E-mail: curitiba@ambep.org.br

AMBEP Duque de Caxias (RJ)
Rua Ailton da Costa, 115,, sls. 304 e 305 
Jardim 25 de Agosto
Duque de Caxias - CEP: 25071-160
Tel.: (21) 3774-4039
Fax.: (21) 2671-9790
E-mail: duquedecaxias@ambep.org.br

AMBEP Macaé (RJ)
Av. Elias Agostinho, 665 - Prédio 101 - sala 05  
1º andar (Portaria da Praia Campista)
Imbetiba - Macaé - CEP: 27913-350
Tel.: (22) 2759-0856 / 3377-2065 
- ramal7672065
 E-mail: macae@ambep.org.br

AMBEP Maceió (AL)
Rua Zacarias Azevedo, 399, sls 314 e 315
Edifício Trade Center 
Centro - Maceió - CEP: 57020-470
Tel/Fax: (82) 3372-6052
E-mail: maceio@ambep.org.br

AMBEP Manaus (AM)
Av. Eduardo Ribeiro, 620, sl. 201
Edifício Cidade de Manaus
Centro - Manaus
CEP.: 69010-001
Tel.: (92) 3622-7001
E-mail: manaus@ambep.org.br

AMBEP Natal (RN)
Av. Prudente de Morais, 744, sls. 1208/1209/1210 
Tirol - Natal - CEP: 59020-400
Tel.: (84) 3202-5445/3202-7408
Fax: (84) 3202-5669
E-mail: natal@ambep.org.br

AMBEP Niterói (RJ)
Rua Maestro Felício Toledo, 519, sl. 502 
Edifício Office Center 
Centro - Niterói  - CEP:24030-192
Tel.: (21) 2717-1016
Fax: (21) 2710-6235
E-mail: niteroi@ambep.org.br

AMBEP Porto Alegre (RS)
Rua Riachuelo, 1.098, conj. 903 
Edifício Tribuno - Centro
Porto Alegre - RS - CEP.: 90010-270
Tel.: (51) 3227-7174/3212-8132/3286-6334
Fax.: (51) 3212-3539
E-mail: portoalegre@ambep.org.br

AMBEP Recife (PE)
Rua Matias de Albuquerque, 223 sl. 401 
Santo Antônio - Recife - CEP: 50010-090
Tel.: (81) 3224-3683
Fax: (81) 3424-8416
E-mail: recife@ambep.org.br

AMBEP Rio de Janeiro (RJ)
Rua Álvaro Alvim, 21, 6º andar
Centro - Rio de Janeiro - CEP.: 20031-010
Tel.: (21) 2240-0684/ 2532-5263/ 
2533-0408/2524-7504
Fax: (21) 2215-2763
E-mail: riodejaneiro@ambep.org.br

AMBEP Salvador (BA)
Av. Tancredo Neves, 999 s/301 e 302 
Edifício Metropolitano Alfa 
Caminho das Árvores - Salvador - CEP: 41820-021
Tel.: (71) 3341-1823 /3341-1824 / 3341-1827
Fax: (71) 3342-6530
E-mail: salvador@ambep.org.br

AMBEP Santo André (SP)
Rua Monte Casseros, 270, conj. 131
Centro - Santo André - CEP: 09015-020
Tel.: (11) 4990-7697/4992-5767
Fax: (11) 4994-3673
E-mail: santoandre@ambep.org.br

AMBEP Santos (SP)
Av. Ana Costa, 259, conj. 53 
Encruzilhada - Santos - CEP: 11060-907
Tel.: (13) 3233-4915
Fax: (13) 3222-9662
E-mail: santos@ambep.org.br

AMBEP São José dos Campos (SP)
Avenida Dr. João Guilhermino, 474, salas 41 e 42 
Centro - São José dos Campos - CEP: 12210-130
Tel.: (12) 3941-1778/3921-1815
Fax: (12) 3921-3263
E-mail: sjcampos@ambep.org.br

AMBEP São Paulo (SP)
Rua Barão de Itapetininga, 151, sls.123, 124,133 e 134 
Centro - São Paulo - CEP: 01042-001
Tel.: (11) 3150-3636
Seguro: (11) 3150-3639
E-mail: saopaulo@ambep.org.br

AMBEP São Sebastião (SP)
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



E você pode contar com tudo isso.

Somos o elo que
cuida, apoia e fortalece.

Faça parte da associação 
que defende seus

direitos na Petros e  
proporciona uma melhor

qualidade de vida. 

São mais de 35 anos
de história e 30 mil 

sócios no Brasil. 

Nossos benefícios 
incluem assistência 
médica, convênios 

especiais, assistência 
jurídica, atividades 
sociais e seguros.

 
Temos orgulho de ser a 
maior associação de 

petroleiros do país.

 Venha para a AMBEP.

 Associe-se já!

Acesse
 www.ambep.org.br

Ou ligue para
0800 942 0077 


