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Indicação de excelência
Uma das missões da AMBEP, desde a sua criação, é 
executar atividades e oferecer serviços que visem a 
dignificar a qualidade de vida de seus associados. E a 
IPAM cumpre esse papel de forma muito eficiente, já 
que oferece aos dependentes dos aposentados, pen-
sionistas e pessoal da ativa do Sistema Petrobras, uma 
ampla rede de profissionais médicos e dentistas, clí-
nicas e laboratórios já credenciados à AMS/Petrobras.

Na Matéria de Capa desta edição, trazemos para você 
mais informações sobre a Indicação de Profissionais para 

a Área Médica, serviço exclusivo que a AMBEP oferece 
com excelência para seus associados e dependentes. 

Leia a opinião dos ambepianos que utilizam a IPAM, 
e saiba como encontrar o profissional mais próximo 
da sua residência. Ah, e se conhecer profissionais que 
gostaria que fizessem parte do nosso portfólio, peça 
para entrar em contato com a gente.

Boa leitura!
A Direção
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Macaé tem como 
meta atrair mais 
sócios da ativa 
A Representação de Macaé, localizada no 
interior do Rio de Janeiro, conta com 1.450 
associados, entre ativos e aposentados, e cerca 
de 12 mil dependentes. Em março, o escritório ce-
lebrará 25 anos de criação e está se preparando para 
fazer uma bela comemoração ao lado dos sócios.

Essa Representação foi criada em 2 de março de 1993 
para atender aos empregados da Petrobras e aos associa-
dos que trabalhavam em Macaé e na Bacia de Campos.

A funcionária Denise Duarte explica que a 
Representação de Macaé tem muitos sócios que ainda 
não se aposentaram e, por isso, os desafios para o fu-
turo são grandes. “Queremos manter o crescimento e o 
desenvolvimento da AMBEP, especialmente agora que 
há a expectativa de retomada dos serviços com maior 
intensidade na região. Proporcionalmente, temos uma 
grande parcela de pessoas da ativa”, conta.

As atividades oferecidas aos ambepianos de Macaé 
são basicamente as mesmas das outras representa-
ções e incluem serviços como IPAM, excursões, come-
morações de datas especiais, eventos de integração e 
informações sobre as decisões da diretoria. 

A Representação, que conta com a dedicação dos fun-
cionários Denise Duarte e Alexandre Garces, está lo-
calizada nas instalações da Petrobras, à Avenida Elias 
Agostinho, 665, prédio 101, Sala 5, bairro Imbetiba. 
“Isso foi possível graças à assinatura de um contrato 
de comodato, uma das conquistas que tivemos nos 
últimos anos”, finaliza Denise. 

Macaé: referência em 
desenvolvimento e petróleo 

Macaé foi fundada em 1813 e é conheci-
da, atualmente, como a Capital Nacional do 
Petróleo. De acordo com dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
a cidade possui uma população estimada em 
240 mil habitantes. A área total do município 
é de 1.216km2, correspondentes a 12,5% da 
área da Região Norte Fluminense.

A distância entre Macaé e a capital Rio de 
Janeiro é de 182km. O site da prefeitura in-
forma que a cidade é a quarta do estado com 
maior qualidade de vida. A economia da região 
tem forte influência do setor petroleiro. 

A administração municipal garante que Macaé 
é responsável por 80% da produção de petró-
leo e 47% da produção de gás natural do país.
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Integrantes da 
Representação 

celebrando em Macaé
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Petrópolis: a cidade imperial

A cidade de Petrópolis é uma das mais conhecidas do 
estado do Rio de Janeiro. Localizada a cerca de uma 
hora da capital, ela mistura elementos da história do 
Brasil, o charme das construções do período imperial, 
belezas naturais e modernidade. 

A história de Petrópolis começou em 1822, quando 
Dom Pedro I se encantou com a beleza da cidade 
durante uma travessia pelo Caminho do Ouro, que 

Shutterstock

Petrópolis 
celebra 25 anos 
de conquistas

O Posto de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de 
Janeiro, vai comemorar 25 anos de criação. A repre-
sentante Inês Boynard Thomaz Alves trabalha com 
as funcionárias Elimar Dias e Mônica Rabbottini para 
prestar o melhor serviço aos associados da região. 
Atualmente, o local conta com 335 titulares e cerca 
de 2.300 beneficiários.

Inês conta que a inauguração da unidade de Petrópolis 
ocorreu no dia 22 de março de 1993. A ideia, na 
época, era criar uma estrutura para atender aos apo-
sentados da Petrobras residentes na cidade. 

“Diversas reuniões foram realizadas até que se conse-
guiu conversar com a Diretoria da AMBEP. O primeiro 
encontro do grupo fundador, que aconteceu em janei-
ro daquele ano no Colégio Santa Inês e contou com 
14 participantes, permitiu que chagássemos a um 

acordo sobre o que poderia ser criado para dar apoio 
ao público da Petrobras. Depois disso, os responsá-
veis foram à sede, onde conversaram com a Diretoria 
e sugeriram a abertura do Posto”, destaca Inês.

A representante acredita que o bom atendimento é o 
diferencial do local. Ao longo deste ano, serão reali-
zados diversos eventos para celebrar os 25 anos do 
Posto de Petrópolis.

“Procuramos sempre reunir o maior número de as-
sociados e seus familiares em nossos eventos como 
forma de estimular os reencontros de amigos. O ob-
jetivo sempre foi priorizar o acolhimento dos aposen-
tados, pensionistas e empregados ativos do sistema 
Petrobras”, ressalta Inês. 

Os principais serviços oferecidos envolvem atualiza-
ção cadastral dos associados, informações gerais so-
bre a área médica da IPAM, reembolso do benefício 
farmácia e orientação sobre a Petros.  

Equipe da Representação de Petrópolis

ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. O imperador 
se hospedou em uma fazenda e logo depois comprou 
uma propriedade na região. 

No inverno, muitos turistas costumam visitar a ci-
dade em busca de temperaturas mais baixas, clima 
romântico e bons restaurantes. A região é repleta de 
hotéis e pousadas aconchegantes, além de pontos tu-
rísticos encantadores. O Museu Imperial, o Palácio 
Quitandinha e o Palácio de Cristal são alguns dos car-
tões postais da cidade.
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Nos últimos anos, vem aumentando, significativamen-
te, o volume de dados compartilhados entre usuários 
graças à disponibilidade de diferentes plataformas di-
gitais como WhatsApp, Instagram e Facebook. Toda 
essa tecnologia ampliou nossa capacidade de comuni-
cação e aproximou ainda mais as pessoas, mas tam-
bém permitiu que falsas notícias sejam facilmente pro-
pagadas pela rede. É o que chamamos de fake news.

O termo vem ganhando destaque nos meios de comu-
nicação para referir-se às falsas notícias que circulam 
na web. Na maioria das vezes, esses conteúdos são re-
vestidos de contextos reais e informações plausíveis e, 
por isso, acabam ludibriando um usuário mais distraído.

Notícias falsas não são novidade em nossa sociedade, 
mas, com a tecnologia, ganharam escala de produção 
e difusão. A grande questão é que vivemos um cotidia-
no acelerado. Soma-se a isso a falta de atenção dos 
usuários, o que facilita a proliferação das fake news. 

Entretanto, é possível evitar a disseminação dessas 
informações falsas. Apesar de ser mais fácil simples-
mente clicar e compartilhar, é preciso se certificar da 
veracidade da notícia antes de passá-la adiante. Afinal, 
somos responsáveis por esse compartilhamento.

Antes de divulgar uma notícia, avalie o site responsá-
vel pela publicação da mesma. É um portal de con-
fiança e bem avaliado pelo grande público? É um site 
de algum grande jornal de circulação? Mesmo que a 
informação tenha sido enviada por um conhecido, essa 
pessoa também pode ter sido enganada.

Outra sugestão é conferir as informações recebidas. 
Pesquise pela notícia em sites de busca. Se aparecerem 
resultados em mais de um portal, a probabilidade de ser 
verdadeira é mais alta. Fique atento também ao título da 
matéria e à sua data de publicação, informação que nor-
malmente está disposta abaixo do título da reportagem.

Nossa timeline de cada dia
De acordo com a pesquisa ‘Hábitos e Comportamento 
dos Usuários Brasileiros nas Redes Sociais 2016’, rea-
lizado pela E.Life, a timeline das redes sociais é a se-
gunda principal fonte de informação jornalística, atrás 
apenas dos portais de notícias.

Para combater notícias falsas na rede, o Facebook criou 
o Journalism Project, aproximando-se das empresas 
de jornalismo e auxiliando na geração de conteúdo de 
qualidade para a rede social. A Google também aderiu 
ao combate às fake news e vem removendo links com 
notícias falsas do seu site de pesquisa.

Eleições 2018
Em função de diversos interesses envolvidos, o campo 
da política é uma área bastante fértil para a produção 
de notícias falsas. Um exemplo bem recente ocorreu 
nas últimas eleições norte-americanas, quando fake 
news repercutiram nas redes. Alguns especialistas em 
política defendem que a circulação dessas informações 
beneficiou a eleição do atual presidente Donald Trump.

Divulgar notícias verdadeiras e conferir previamente a 
veracidade do que é compartilhado é uma responsabi-
lidade de todos nós. 

Falsas verdades no meio digital
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Eleito o melhor destino do mundo, 
Portugal atrai turistas brasileiros
Portugal é um destino europeu muito procurado 
por brasileiros em busca de boa gastronomia, vi-
nhos de qualidade, riqueza cultural e histórica. De 
acordo com levantamento do Instituto Nacional de 
Estatística do país luso, o interesse de visitantes 
do Brasil aumentou 60% no primeiro semestre de 
2017 na comparação com o ano anterior.

Em dezembro passado, Portugal recebeu o prêmio 
de Melhor Destino Turístico do Mundo no World 
Travel Awards, derrotando concorrentes como Brasil, 
Grécia, Maldivas, EUA, Marrocos e Espanha. Criado 
em 1993, esse prêmio tem o objetivo de reconhecer 
o trabalho desenvolvido pela indústria do turismo no 
mundo todo e estimular a competitividade no setor. 
A seleção dos nomeados é feita pelo público e por 
profissionais de turismo de 160 países.
 
Em comunicado divulgado para a imprensa, o 
presidente da Confederação do Turismo Português 
(CTP), Francisco Calheiros, citou a dedicação das 
pessoas que trabalham nessa área e a hospitalida-
de dos portugueses como fatores primordiais para 
esse reconhecimento. “É isso que nos permite rece-
ber tão bem quem nos visita”, destaca.

Para os brasileiros, outra vantagem de viajar para 
Portugal é o idioma. Não há necessidade de se 
preocupar em saber inglês, espanhol ou francês, 
como nos outros destinos da Europa. As variações 
entre o português falado no Brasil e o de Portugal 
são bem pequenas e não costumam prejudicar o 
entendimento. Ao contrário, esse contato entre 
as pessoas dos dois países acaba sendo bastante 
enriquecedor. 

ROTEIRO
DE VIAGEM 

O que fazer em Portugal?
Para viagens de turismo, Portugal não 
exige visto dos brasileiros. A pessoa 
pode ficar no país por até 90 dias 
e deve apresentar no aeropor-
to um passaporte válido, 
seguro de viagem, pas-
sagens de ida e volta 
e o comprovante 
de hospedagem.

Portugal é repleto de 
tradição, arquitetura e 
doces deliciosos. A Torre de 
Belém, o Rio Tejo e o Palácio 
Nacional da Pena, em Lisboa, são 
três paradas obrigatórias para quem 
viaja para o país. O Castelo de São 
Jorge, o Museu da Cidade e o teleférico de 
Lisboa também merecem a visita.

Os religiosos costumam movimentar o Santuário de 
Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Fátima. O 
local ficou consagrado na igreja católica após re-
latos de que a Virgem Maria teria aparecido para 
três crianças, em 13 de maio de 1917. Conhecido 
internacionalmente, o Santuário recebe cerca de 
seis milhões de pessoas por ano. Outra atração é 
a cidade de Nazaré, que fica a 120km de Lisboa e 
reúne muitas praias e belezas naturais. 
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Cuidados 
com a pele 
em caso de 
queimadura

QUALIDADE
DE VIDA

A pele é o maior órgão do corpo humano e 
requer nossa atenção e cuidado constante. 
No caso de queimaduras, é fundamental 

seguir as orientações de um dermatolo-
gista ou médico de confiança e nunca 

recorrer a soluções populares ou dicas encon-
tradas na internet, como passar manteiga ou 
pasta de dente na ferida. Tenha em mente 

que o corpo reage de maneira diferente para cada tipo 
de queimadura.

A exposição regular ao sol traz inúmeros benefícios, dei-
xa a pessoa com a pele bronzeada e com um semblante 
mais saudável. Entretanto, em excesso, pode ser danoso. 

Lembra quando sua pele ficou avermelhada e inchada 
após um longo dia na praia? Apesar de só sentir os 
efeitos horas depois, saiba que você sofreu uma quei-
madura de primeiro grau.

Segundo Samuel Mandelbaum, dermatologista e pro-
fessor da Universidade de Taubaté, a exposição pode 
levar à desidratação e até à insolação. Para se prote-
ger, o especialista explica que devemos usar protetor 
solar e evitar os horários de maior incidência dos raios 
UVB, entre 10h e 16h.

“Se isso ocorrer, beba bastante líquido e faça compres-
sas com soro fisiológico ou água boricada gelada. Se não 
houver contraindicação, em função de seu efeito anti-in-
flamatório, vale a pena tomar uma aspirina”, recomenda. 

Acidentes domésticos

Já a formação de bolhas brancas configura um quadro 
de queimadura de segundo grau. Normalmente, são 
consequência de acidentes domésticos com panelas 
e líquidos quentes. Samuel alerta que, no dia a dia, 
não devemos deixar crianças sozinhas perto de fogões 
ou fornos de cozinha, independentemente de estarem 
acesos ou não.

“Mesmo desligado, o forno pode estar quente. Por 
incrível que pareça, é uma situação muito comum. 
O ideal é deixar os cabos das panelas voltados para 

dentro do fogão. E, ao acender uma churrasqueira ou 
fogueira, nunca faça com álcool líquido, pois o produto 
é facilmente inflamável”, alerta.

Água e gelo aliviam a dor

Mas se mesmo assim ocorrer um acidente, coloque 
a parte ferida imediatamente em um recipiente com 
água e gelo por, pelo menos, 30 minutos. Além de 
aliviar a dor, diminui a probabilidade de surgirem bo-
lhas. “Jamais coloque creme dental no local, pois pode 
infeccionar sua pele. Também não tente estourar as 
bolhas que se formarem. Deixe isso para um profissio-
nal qualificado.”

Para quem gosta de tomar caipirinhas ou bebidas gela-
das à base de frutas cítricas como limão, por exemplo, 
vale o lembrete: em contato com a luz do sol, esses 
alimentos causam manchas e até bolhas na pele. Para 
evitar feridas, lave bem as mãos com sabão e água 
corrente.

Por último, a queimadura de terceiro grau é consequência 
de acidentes graves, incêndios e choques por descarga 
elétrica (raios) e podem atingir músculos e tendões. 
As camadas superficiais da pele e terminações ner-
vosas são destruídas. Nessas situações, leve a vítima 
imediatamente ao hospital mais próximo.
 
Com todas essas informações e cuidados, você pode 
reduzir as chances de acidentes com queimaduras e 
riscos para sua saúde. 
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Motivo de orgulho: 
associado recebe 
medalha de honra 
por participação 
na Segunda Guerra

GENTE NOSSA

Gildo dos Santos

O associado Gildo dos Santos, de Belém, tem 96 anos 
e uma vida baseada em histórias inspiradoras, dedica-
ção à família e muito trabalho. Em julho de 2017, foi 
reconhecido com uma medalha de honra do Exército 
Brasileiro por sua participação na Segunda Guerra 
Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945 e envol-
veu nações de diferentes continentes. 

O aposentado recorda com emoção os momentos vivi-
dos na juventude para defender o Brasil. Ele foi con-
vocado pela Força Expedicionária Brasileira (FEB) aos 
18 anos e viajou para o Rio de Janeiro para embarcar 
em um navio com mais oito mil soldados para a Itália. 

O ambepiano participou da Batalha de Monte Castello, 
no fim da Segunda Guerra. O conflito marcou a FEB e 
foi considerado um dos mais difíceis daquele período. 

A missão de Gildo durou seis meses. Apesar das difi-
culdades e desafios vividos na época, ele afirma que 
foi gratificante receber esse reconhecimento tantos 
anos depois.

“Foi um momento de muita alegria ao lado da minha 
família. Fiquei extremamente feliz e emocionado por 
receber a medalha dos militares. Meus filhos e minha 
mulher vivenciaram essa conquista comigo e ficaram 
honrados também. Fizemos até uma comemoração 
para celebrar”, conta.

Gildo se casou na juventude e ficou viúvo. Desse pri-
meiro casamento nasceram oito filhos. O aposentado 
se casou novamente com Maria Lúcia dos Santos, com 
quem está há cerca de 40 anos e teve mais dois filhos. 
O aposentado, que tem 13 netos, gosta de manter os 
familiares sempre por perto. 

Aposentado desde 1997, Gildo trabalhou na área de se-
gurança da Petrobras por mais de 30 anos. Ele recorda 
que entrou para a AMBEP no início da década de 1980 
e acompanhou o trabalho desenvolvido pela associação 
para defender os direitos dos sócios em todo o Brasil. 

Teresa Cristina dos Santos, uma das fi-
lhas de Gildo, explica que o pai é 
uma pessoa tranquila e afetuosa. 
O aposentado também gosta 
de conversar e se informar 
sobre os acontecimentos 
da AMBEP de Belém. 
“Ele acha importan-
te apoiar o desen-
volvimento da 
Associação 
e já parti-
cipou de inú-
meras reuniões”, 
conta, orgulhosa. 
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Arquivo pessoal

Ambepiano recebe 
condecoração da FEB
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MATÉRIA DE 
CAPA

Indicação médica leva praticidade e 
atendimento eficiente aos associados
A AMBEP oferece uma série de benefícios aos seus associa-
dos, e um dos mais elogiados e utilizados pelos participantes 
é a IPAM (Indicação de Profissionais para a Área Médica). 
A iniciativa é uma alternativa aos dependentes de ambepia-
nos que não são atendidos pela Assistência Multidisciplinar 
de Saúde da Petrobras. Inicialmente, o serviço oferecido 
pela Associação chamava-se Amea (Assistência Médica da 
AMBEP), que teve seu nome trocado para IPAM em 2010.

O serviço é diferenciado e muito eficiente: disponibiliza aos 
associados  uma lista de especialistas de alta qualidade por 
um preço acessível. Os valores seguem a tabela praticada 
pela Petrobras, o que garante mais economia aos pacientes.

Além de médicos, a IPAM tem, em seu portfólio, parcerias 
com clínicas, hospitais, dentistas e laboratórios. O pagamen-
to das consultas e procedimentos é feito de forma simplifica-
da, diretamente aos profissionais ou estabelecimentos. 

Lista rápida pela internet ou telefone

Para ter acesso à lista de profissionais e redes hospitalares 
disponíveis na IPAM, você pode acessar o site da AMBEP 
(http://www.ambep.org.br/ipam) ou ligar para o telefone 
0800 9420077. O atendimento é de segunda-feira a sá-
bado, das 7h40 às 20h20, inclusive nos feriados.

O diferencial da IPAM é que o serviço não é um plano 
de saúde ou convênio. Muito mais do que isso, é uma 
iniciativa vantajosa para os ambepianos terem acesso 
à saúde de forma prática e simples. A lista de profissio-
nais e entidades inscritas é bem ampla para atender às 
pessoas de diferentes cidades, em todo o país.
 
O dentista Eduardo Coutinho, especializado em im-
plantodontia, atende no Rio de Janeiro. Para ele, a 
IPAM é um serviço interessante e merece ser am-
pliado. “Faço parte da equipe de especialistas da For 
Dent, que atende em três unidades no Rio de Janeiro. 
Recebemos muitos associados da AMBEP em busca 
de tratamento odontológico. Acredito que a IPAM traz 
benefícios tanto para os profissionais quanto para os 
pacientes porque é possível ter um bom serviço com 
um preço acessível. E esse é o grande diferencial”, 
ressalta Eduardo. 

A propósito, se você conhece um profissional credencia-
do à AMS e que queira fazer parte do programa, peça 
para ele entrar em contato conosco. Estamos sempre 
ampliando e renovando os nossos prestadores de servi-
ço para oferecer o melhor atendimento a você.
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Aprovação da IPAM vem de 
pacientes satisfeitos

Muitos associados da AMBEP utilizam a IPAM para fazer 
consultas de rotina ou para atendimentos mais comple-
xos. Independentemente da região do país, os beneficiá-
rios são unânimes ao afirmar que o atendimento qualifi-
cado é um dos atrativos do serviço. 

Veja aqui alguns depoimentos de quem usa e aprova 
a IPAM:

Graciema dos Reis Duarte, 
61 anos, beneficiária de Santos:

“Não tenho convênio médico e utilizo 
bastante a IPAM. Recentemente, 

precisei de um oftalmologista 
para uma consulta de roti-

na. Sou diabética e recor-
ri a este serviço da AMBEP. 

Eu moro perto do escritório 
da Associação e sempre vou lá 

para tirar dúvidas. Meus familiares 
também usam bastante a IPAM quando 

precisam de algum especialista”. 

Cristiano Marques Binas, 
54 anos, associado de Maceió
“Já utilizei a IPAM diversas vezes, inclu-
sive para um atendimento de urgência 
em Salvador para minha esposa. 
Sou associado há 20 anos e 
acredito que esse serviço traz 
muitas vantagens para os sócios. 
Saúde é sempre fundamental. Temos 
que continuar buscando novos especia-
listas para aumentar a lista de profissionais”.

Maria de Fátima Moreira, 
63 anos, associada de Manaus
“Uso bastante o serviço da IPAM, especialmente para 
consultas, laboratórios e exames em geral. Minha família 
também utiliza esse serviço. A grande vantagem é o preço 
da consulta. Por ser mais barata que o atendimento par-
ticular, sempre saímos ganhando. Sem falar na qualidade 
dos médicos. Todos são muito bons!”.

Acesse o site www.ambep.org.br/ipam e clique no link 
‘Encontre o profissional mais próximo de você’ 

Escolha o estado, a cidade e o bairro 
onde procura indicação 

Conheça as opções oferecidas pela 
IPAM para a sua busca. 

Passo a passo para identificar 
os serviços oferecidos pela IPAM.

Ar
qu

ivo
 p
es

so
al

Arquivo pessoal

Clique aqui

Aqui você pode buscar o profissional ou 
estabelecimento. Se não souber o nome, clique 
apenas na especialidade

Clique 
aqui
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ESPAÇO PETROS

A cobrança das contribuições extras para o equaciona-
mento do déficit do Plano Petros do Sistema Petrobras 
(PPSP), prevista para começar em 2017, ainda não 

tem data certa para acontecer. Em comunicado 
divulgado em seu site (www.petros.com.br) a 

Petros anuncia que o desconto mensal para 
participantes da ativa, aposentados e pen-

sionistas deve ter início até fevereiro. 

O plano de equacionamento 
do PPSP foi aprovado pelo 

Conselho Deliberativo da 
Petros em setembro do 

ano passado, mas, 
antes de iniciar 

a cobrança, a 
Fundação 

prec isa 

Cobrança do equacionamento do 
PPSP ainda sem data definida

aguardar um posicionamento da Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais 
(Sest) - órgão que fiscaliza a Petrobras e a Petrobras 
Distribuidora. Depois que receber a aprovação da Sest, a 
Petros terá até 60 dias para operacionalizar as medidas.

Garantia de continuidade ao plano
O equacionamento é fundamental para garantir a 
continuidade do PPSP, permitindo o pagamento de 
aposentadorias e pensões e o cumprimento de todos 
os demais compromissos assumidos com os partici-
pantes. O equacionamento também é obrigatório para 
cumprir a legislação e a exigência do órgão fiscalizador 
do setor, a Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc). 

O déficit será equacionado pelos participantes ativos e 
assistidos do PPSP e pelas patrocinadoras Petrobras, 
Petrobras Distribuidora e Petros.

É importante ressaltar que o déficit do PPSP não tem 
qualquer influência sobre o PP-2, nem sobre qualquer 

outro plano administrado pela Petros. Ou seja, ou-
tros planos que estão com as contas equilibradas 

não têm que fazer equacionamento.  
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Ação Civil da AMBEP

Com a adesão de 18.700 ambepianos, a Ação Civil que a 
Associação moverá sobre o equacionamento será iniciada 
assim que houver o aviso de cobrança das contribuições ex-
traordinárias pela Petros.

De acordo com os especialistas da Santoro Advogados, es-
critório que representa os ambepianos nesta ação, qualquer 
movimento jurídico antes desse aviso pode influenciar em 
resultados negativos para os autores.

Vale lembrar que a iniciativa da AMBEP visa tomar todas 
as providências necessárias para que o plano de equacio-
namento seja revisto, levando-se em conta os valores que 
realmente cabem aos participantes e assistidos pagar.
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ESPAÇO PETROS

Petros: 
novos rumos 
na governança

Istvan Kasznar

O fortalecimento da governança da Petros é um dos 
carros-chefe do Relatório de Gestão divulgado pelo 
fundo com um balanço da gestão que assumiu o co-
mando da Entidade, em setembro de 2016. Entre as 
medidas destacadas, estão a criação de uma área 
de Controles Internos e o desenvolvimento de um 
Programa de Integridade, 100% em conformidade 
com a Lei Anticorrupção. Segundo a Petros, no primei-
ro ano da nova administração, a Gestão de Riscos e 
Conformidade foi aprimorada e um Canal de Denúncia 
independente foi implementado para inserir um ins-
trumento essencial para investigar e coibir condutas 
supostamente irregulares.

Para Istvan Kasznar, professor de Economia da FGV e 
especialista em previdência, o relatório usa uma lin-
guagem convincente para afirmar suas intenções na 
melhoria de governança e na redução nos conflitos 
de interesse na Petros. “Mas é preciso saber se essa 
letra vai ser posta em prática ou vai virar letra mor-
ta”, ressalta. “A grande questão é saber se a estrutura 
qualificada de auditorias será suficiente para evitar a 
malversação dos investimentos.”

O relatório também destaca a reação da carteira de 
investimentos. Em 2016, os planos da Petros regis-
traram o melhor resultado dos últimos quatro anos, e, 
até setembro, o PPSP teve alta de 8,51%, superando 
os 6,22% esperados para o período, enquanto o PP-2 
avançou 8,18%, ultrapassando o objetivo de 6,10%.

Segundo a Petros, a estratégia para o PPSP busca-
rá reduzir a carteira de renda variável para diminuir 
a exposição ao risco, e buscar investimentos com 
maior liquidez já que se trata de um plano maduro, 
em fase de pagamento de benefícios. Para o PP-2, 
por sua vez, a estratégia é aumentar a alocação em 
títulos públicos para aproveitar taxas acima da meta 

atuarial. Além disso, por se 
tratar de um plano jovem, a 
Petros considera que há espaço 
para aumentar a exposição em ren-
da variável e buscar alternativas para 
diversificação de investimentos.

Kasznar observa que seria interessante saber mais de-
talhes sobre a carteira de investimentos nesse momen-
to. “O relatório não fala qual é o perfil da carteira de 
renda fixa, por exemplo, e qual é a estratégia de loca-
ção dos imóveis, uma vez que ainda estamos atraves-
sando um período de crise”, observa. “Acho que isso 
daria mais confiança aos participantes.” Ele também 
diz sentir falta de mais detalhes no relatório sobre os 
demais planos administrados pela Petros.

Quanto às projeções para 2018, Kasznar vê boa 
possibilidade de ganhos para a Petros com o novo 
acordo de acionistas da Vale. “A Petros tem uma 
participação significativa na empresa e a perspecti-
va é de alta”, explica. O economista também aponta 
um cenário positivo para a Petrobras. “A nova ges-
tão da empresa tem uma lógica administrativa mais 
bem organizada e conseguiu reduzir a dívida, que 
parecia insustentável. Por isso, a expectativa é de 
valorização para esse ativo, que é tão importante 
para a carteira da Petros”, destaca. 

Kasznar observa ainda que a Petros teria muito a 
ganhar se buscasse algum tipo de selo de qualida-
de de gestão, além das auditorias externas. “Acho 
que isso aumentaria a credibilidade da instituição 
no mercado”, afirma. “De modo geral, vejo muita 
melhoria nos números e na transparência de um ano 
para o outro, mas seria interessante ver esse tipo 
de prestação de contas com mais frequência e com 
dados mais abertos”, conclui.  

Relatório faz balanço da nova gestão e promete 
administração mais transparente
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Febre 
amarela: 
previna-se
O ano novo chegou e, com ele, novos surtos de febre 
amarela, como aconteceu em 2017 e continua aconte-
cendo em 2018. Como em toda doença, a informação 
é sempre o melhor remédio. Por isso, busque sempre 
tirar suas dúvidas com médicos, especialistas e em 
órgãos oficiais como o site do Ministério da Saúde. 

Febre amarela é uma doença infecciosa, de gravida-
de variável, causada pelo RNA, um arbovírus (vírus 
transmitidos por mosquitos). Transmitida pela picada 
do inseto contaminado, a febre amarela é categoriza-
da de duas formas: urbana, quando transmitida pelo 
Aedes Aegypti (que também transmite dengue, zyca 
e chikungunya); ou silvestre, quando transmitida pelo 
Haemagogus e Sabethe.

Os sintomas até lembram o de uma gripe forte, mas a 
febre amarela pode matar se não for diagnosticada a 
tempo e tratada corretamente. O vírus é tropical e mais 
comum na América do Sul e na África. E, apesar de ser 
considerado um vírus perigoso, a maioria das pessoas 
não apresenta sintomas da doença.

Saiba mais sobre a doença

Como não há cura para a própria infecção viral, o 
tratamento médico da febre amarela concentra-se 
em aliviar sintomas, que podem levar à hospitali-
zação. Por isso a prevenção é fundamental. Siga as 
nossas dicas sobre a febre amarela, e não deixe o 
mosquito vencer essa batalha:

Transmissão – A doença é provocada pela fêmea 
do Aedes Aegypit infectada. Ou seja, uma pessoa 
com febre amarela não pode passar diretamente a 
doença para outra. É preciso que o mosquito pique 
o indivíduo portador do vírus e, depois, pique um 
indivíduo saudável.

Sintomas – Geralmente, quem contrai o vírus não 
chega a apresentar sintomas ou os mesmos são 
muito fracos, parecendo uma gripe. As primeiras 
manifestações da doença acontecem, em média, 
de três a seis dias depois da picada do mosquito, 
e são repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor 
de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por 
cerca de três dias.

A maioria dos pacientes apresenta melhora após os 
sintomas iniciais, mas, cerca de 15% acabam de-
senvolvendo uma forma mais grave, que pode piorar 
o quadro e levar à morte. Normalmente, ela se ma-
nifesta após um período de melhora da fase inicial. 

A pessoa infectada pode apresentar insuficiências 
hepática e renal, icterícia (olhos e pele amarelados) 
e manifestações hemorrágicas, sintomas que podem 
resultar em morte num período de sete a dez dias se 
não forem identificados e tratados a tempo.
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Macaco transmite febre amarela?
Essa informação não é verdadeira.

A doença só é transmitida por mosquitos infectados pelo vírus RNA, arbo-
vírus do gênero Flavivirus. Portanto, os diversos macacos que têm sido 
encontrados mortos em áreas de floresta e diagnosticados com febre 
amarela, na verdade, não são transmissores da doença, mas sim, 
vítimas da picada do mosquito.

Essa desinformação vem causando confusão e levando 
pessoas a sugerirem a morte dos animais para evitar a 
contaminação. De acordo com o Ministério da Saúde, esses 
animais representam apenas um alerta às autoridades quanto 
à incidência da doença em áreas silvestres, porque são vulnerá-
veis ao vírus, e ajudam a elaborar ações de prevenção da doença em 
humanos.

Ajude a espalhar essa verdade: macacos são vítimas do mosquito 
e não vetores da febre amarela.

Prevenção – Como a 
transmissão só é possível 
através da picada de mosqui-
tos Aedes aegypti, a prevenção 
da doença deve ser feita evitando 
sua disseminação, com a destruição de 
criadouros do vetor em água parada. Além 
disso, devem ser tomadas medidas de prote-
ção individual, como o uso de repelente de insetos, 
mosquiteiros e roupas que cubram todo o corpo.

Tratamento – Não existem medicamentos específicos 
para destruir o vírus, reverter o quadro clínico e evitar 
as complicações da febre amarela. Por isso, o doente 
deve permanecer em repouso, em ambiente hospitalar 
e sob cuidados médicos para evitar o agravamento da 
doença. O único tratamento possível é o de suporte, 
que consiste em manter o paciente bem hidratado e 
utilizar medicamentos para equilibrar a pressão arte-
rial, corrigir os desequilíbrios metabólicos e aliviar os 
sintomas. Nos casos mais graves, o paciente pode ne-
cessitar de diálise e transfusões de sangue.

Assim como na dengue, o uso de remédios que 
contenham ácido acetilsalícilico é contraindicado, 
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porque aumenta o risco de 
sangramentos. 

Vacinação – A única forma de evitar a 
febre amarela silvestre é a vacinação. A 

dose integral (0,5ml) vale para a vida toda. 
A dose fracionada (0,1ml), que será distribuída 

pelo Ministério da Saúde em campanhas nos esta-
dos de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, valerá por 
oito anos. Crianças devem tomar a vacina a partir dos 
nove meses de vida e, nas áreas de risco, devem tomar 
a partir dos seis meses.  

A vacina é contraindicada a gestantes, mulheres ama-
mentando, imunodeprimidos (pessoas com o sistema 
imunológico debilitado), pessoas alérgicas a gema de 
ovo e idosos acima de 60 anos.

Vale lembrar que é recomendado não viajar para 
áreas infectadas pelo vírus. Mas, se for indispen-
sável, deve-se tomar a vacina, no mínimo, dez dias 
antes da viagem.

Mais informações: http://portalms.saude.gov.br/
saude-de-a-z/febre-amarela.
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CRÔNICA

Um tipo inesquecível 2*
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Quem não se lembra dos bondes?

Mas quem se lembra da hierarquia funcional que fazia 
rodar o bonde?

Para andar na linha, os bondes contavam, disciplina-
damente, com o trabalho de uma treinada equipe de 
profissionais, bem uniformizada, trajando fato comple-
to com colete e boné.

Tocavam o bonde: o condutor, o motorneiro, o fiscal, o 
inspetor e o despachante.

Em todo o Distrito Federal da época, essas eram as au-
toridades operacionais que tocavam o bonde. Todavia, 
as indispensáveis mesmo eram o condutor e o motor-
neiro. Daí, o dito carioca “tudo é passageiro menos o 
condutor e o motorneiro”.

O bonde foi o transporte mais democrático que circulou 
aqui no Rio. Arejado e pontual, sem constrangimento 
viajavam no mesmo banco estudantes, operários, ma-
landros, doutores, capitalistas e duros de toda espécie.

Enfim, era a República sobre trilhos.

Além das autoridades já mencionadas, o bonde, no 
caso o saudoso 10 GÁVEA, elegeu uma personagem 
maior, acima de todos os títulos, que fazia parar o bon-
de. Chamava-se Sra.Albertina – D.Berta - que jamais 
tomou o bonde no ponto, contrariando todas as nor-
mas em vigor. 

D. Berta, avó de um amigo da Gávea, morava em uma 

magnífica casa na rua Marquês de São Vicente. Uma 
verdadeira operação logística era acionada quando 
D. Berta resolvia tomar o bonde.

Uma de suas empregadas, quando o bonde estava su-
bindo, (cem metros acima dava a volta e descia) avisava 
ao motorneiro que D. Berta iria à cidade. Pronto, daí por 
diante o esquema era bem conhecido e funcionava sem 
erro. O motorneiro, na volta, parava o bonde diante da 
casa da D. Berta, que calmamente estava em sua sala 
à espera do chamado. Em seguida, com passos lentos 
para não demonstrar que já eram claudicantes, D. Berta 
se aproximava do bonde e, ajudada pelo próprio motor-
neiro, tomava o seu lugar em um dos bancos.

Todos os demais passageiros aguardavam paciente-
mente sem qualquer reclamação. Geralmente, os privi-
légios provocam reações de contrariedade. Este, exer-
cido pela D. Berta, jamais foi contestado. Acho que o 
pessoal da Gávea também se sentia prestigiado com a 
especial concessão oferecida a uma antiga moradora 
do bairro.

D.Berta, muito branquinha e excessivamente pintada, 
só faltava ser aplaudida.

Mais tarde, vim a saber sobre o motivo de tanta gen-
tileza da turma da Light. Tratava-se de um reconheci-
mento unânime dos trabalhadores dos bondes pelos 
serviços médicos prestados à classe, gratuitamente, 
pelo filho da Sra. Albertina.   

Por tudo isso, D. Berta é um tipo inesquecível!
*José Ramadiça
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AGENDA CULTURAL

O ano de 2018 acabou de chegar e a Revista da AMBEP traz algumas dicas de lazer e cultura para você, leitor, 
começar com o pé direito. Aproveite e divirta-se!

Ano novo, vida nova

SHOW

Caravanas

Em março de 2018, Chico Buarque leva seu 
talento artístico para o Espaço Tom Brasil, em 
São Paulo. Serão 16 apresentações, a partir de 
1º de março, da turnê nacional ‘Caravanas’, tí-
tulo homônimo do álbum lançado em agosto 
de 2017 pela Biscoito Fino. Ingressos pelo site  
http://grupotombrasil.com.br
Tom Brasil
Rua Bragança Paulista, 1.281, Santo Amaro (SP)

LIVRO

A Epopeia do 
Petróleo

Pedro Cunha, diretor Administrativo 
da AMBEP, trabalhou 27 anos na 
Petrobras, exercendo ativida-
des nas refinarias de Mataripe 
e de Duque de Caxias. Suas 
memórias e jornada como pe-
troleiro estão no livro ‘Epopeia 
do Petróleo’, escrito pelo próprio 
ambepiano.
Editora Albatroz

(https://editoraalbatroz.com.br/portfolio-item/epopeia-do-petroleo/)

LIVRO

Crer ou não crer

O padre Fábio de Melo e o histo-
riador Leandro Karnal reuniram-
-se para um debate rico e respei-
toso sobre pontos fundamentais 
para a humanidade, como reli-
gião, Deus, vida, morte e medos 
comuns para crentes e ateus. O 
prefácio da obra foi escrito pelo 
filósofo Mário Sérgio Cortella.
Editora Planeta

FILME

The Post: A Guerra 
Secreta

No thriller, acompanhamos a 
história de dois jornalistas vi-
vidos por Meryl Streep e Tom 
Hanks na tentativa de publicar 
informações sigilosas sobre as 
ações dos Estados Unidos na 
Guerra do Vietnã. O longa-me-
tragem é dirigido por Steven 
Spielberg e baseado em fatos 
reais.
Estreia: 1º de fevereiro

FILME

Todo o Dinheiro do 
Mundo

Dirigida por Ridley Scott, a tra-
ma reconstitui a história real do 
sequestro de John Paul Getty 
III, herdeiro de um importante 
magnata do petróleo. O elenco 
conta com o vencedor do Oscar 
Christopher Plummer, Michelle 
Williams e Mark Wahlberg.
Estreia: 25 de janeiro
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Vinhos/Solução

Na Revista da AMBEP 34, apresentamos um desafio de 
raciocínio aritmético sobre Vinhos. Confira abaixo se você 
chegou à resposta correta:
 
Um comerciante negocia duas qualidades de vinho A e B. 
155 litros da qualidade A contêm 23,25 litros de álcool. 
185 litros da qualidade B contêm 22,20 litros de álcool. 
Qual o percentual de álcool de cada um? 
Respostas: 15%  e  12%

PASSATEMPO

SUDOKU

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

Diferença 
entre números

A diferença entre dois 
números é 120. 

O quociente da divisão 
do maior pelo menor é 6.
Quais são os números?
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O Sudoku é um dos mais popu-
lares quebra-cabeças de todos os 
tempos.

Você já experimentou?
É um jogo lógico que ajuda a am-
pliar a concentração e o desempe-
nho geral do cérebro. O objetivo 
do jogo é preencher uma grade de 
9×9 com números, de forma que 
cada linha, coluna e seção de 3×3 
contenham todos os números de 1 
a 9, sem nenhuma repetição.

Respostas.: 144 e 24

155X=23,25x100
155X=2.325
X=2.325/155

X=15%

185X=22,2x100
185X=2.220
X=2.220/185

X=12%

Vinho BVinho A

23,25
155

X
100X

22,2
185

X
100X
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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. 505 
Edifício Office Center 
Centro - Niterói  - CEP:24030-192
Tel.: (21) 2717-1016
Fax: (21) 2710-6235
E-mail: niteroi@ambep.org.br

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

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

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

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

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

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

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

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

AMBEP São Sebastião (SP)
Rua Duque de Caxias, 188 – 2º piso – Lojas 23 e 24, 
Centro – CEP: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 




