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AMBEP
Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros

Informação
Especialista entrevistado pela AMBEP fala sobre problemas da 

Petrobras e as possibilidades de recuperação da companhia 
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Você
gosta da 
Revista

da Ambep?

Ela é feita

sob medida para 

você e também 

pode ser feita 

por você!

Como? Envie 

sugestões, fotos e 

boas histórias* para 

revista@ambep.org.br

e nos ajude a 

construir uma revista 

cada vez melhor. 

Participe!

*A publicação dos materiais recebidos
será feita de acordo com os padrões editoriais 
estabelecidos para a revista.
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EDITORIAL

Associado bem-informado
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A razão de ser da AMBEP são seus associados, mante-
nedores-beneficiários do Fundo de Pensão da Petrobras, 
a Petros. Por isso, tudo o que diz respeito às duas En-
tidades é importante para os nossos associados, como, 
por exemplo, a Operação Lava-Jato da Polícia Federal, 
que trouxe à tona um grande esquema de corrupção na 
estatal e está nas rodas de assunto de todo o país.

Como uma Associação que defende os direitos dos 
ambepianos, a AMBEP traz nesta edição da Revista 
uma entrevista com Adriano Pires, diretor do Cen-
tro Brasileiro de Infraestrutura. Na nossa matéria de 

capa, ele fala sobre a atual situação da Petrobras e 
suas possíveis consequências. Para a Diretoria da 
AMBEP, esse tipo de informação, vindo de um es-
pecialista, é fundamental para esclarecer de forma 
isenta os ambepianos e mostrar que a Associação se 
preocupa em dar subsídios para que todos possam 
tirar suas próprias conclusões.

Enfim, na AMBEP, a informação é  fundamental.
Boa leitura.

A Diretoria
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SAIBA MAIS

Proposta de acordo
da Petros para o 
Pagamento dos Níveis
A AMBEP tem por princípio o respeito aos seus Asso-
ciados. Aceita a diversidade de opiniões e acolhe com 
tranquilidade os posicionamentos adotados por seus 
sócios. Exemplo disso aconteceu por ocasião da repac-
tuação, quando a AMBEP, como Entidade, manifestou-
-se abertamente contra a proposta da Petrobras/Petros/
FUP por considerá-la potencialmente desfavorável aos 
seus Associados. Concluído o referido processo, verifi-
cou-se que grande número de Associados, no uso de 
sua liberdade de decidir, resolveu aderir à repactuação, 
não obstante os inconvenientes então apontados pela 
AMBEP.

No momento, estamos diante de uma proposta apre-
sentada pela Petros, com a participação atuante da 
FUP, com vistas à realização de acordos individuais 
para o ‘pagamento’ dos níveis de 2004, 2005 e 2006, 
que deixaram de ser concedidos na época própria aos 
aposentados e pensionistas. Mais uma vez, a AMBEP 
considera que é seu dever, em atenção aos seus Asso-
ciados, manifestar-se sobre o assunto que vem se ar-
rastando há vários meses e gerando inúmeras dúvidas 
entre os assistidos da Petros.

A AMBEP entende que a proposta de acordo apresen-
tada pela Petros/FUP é, de modo geral, desfavorável 
àqueles que pensam em aceitá-la. Contudo, tal enten-
dimento não tem um caráter absoluto. Haverá casos 

em que, excepcionalmente, aposentados e pensionis-
tas com sérios problemas financeiros, com enfermida-
des graves e os de idade bastante avançada, poderão, 
se assim o desejarem, habilitar-se ao acordo proposto, 
ainda que em valores desfavoráveis.

Aos aposentados e pensionistas que entraram com 
ações na Justiça do Trabalho que ainda se encontram 
em tramitação, no entender da AMBEP não devem fa-
zer o acordo proposto, salvo as excepcionalidades aci-
ma mencionadas.

Já os assistidos que se encontram com ações na Justi-
ça Estadual Comum, devido às remotas possibilidades 
de êxito (diferentemente do que ocorre na Justiça do 
Trabalho), poderão considerar a hipótese de aceitar o 
acordo proposto se os valores apresentados lhes pare-
cerem razoáveis, mas sempre prevalecendo a decisão 
de cada um.

Quanto aos assistidos que não entraram com ações 
na Justiça, qualquer “oferta” da Petros deve ser aceita 
prontamente, seja ela qual for. No entanto, a AMBEP 
não pode, neste caso, deixar de observar que tal ‘pa-
gamento’ é, na realidade, uma liberalidade que está 
sendo praticada com recursos que vão onerar o patri-
mônio de todos os aposentados e pensionistas, poden-
do, eventualmente, ser questionado judicialmente.
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Levando a vida
no ritmo do chorinho 

Manoel Pereira Campos

GENTE NOSSA

Depois de se aposentar há quase 20 anos, Manoel 
Pereira Campos, conselheiro Deliberativo da AMBEP Na-
tal, decidiu se dedicar à sua grande paixão de juventude: 
a música. Nascido e criado na cidade de Natal (RN), o 
ambepiano de 62 anos encontrou no violão uma bela ins-
piração. “Sempre tive vontade de aprender a tocar um 
instrumento, mas minha mãe era muito tradicional e não 
permitia. Ela achava que violão se relacionava à mesa de 
bar e, como eu já tinha um irmão boêmio, ela não me 
deixou investir na música”, explica. 

A partir das aulas de violão, Manoel conheceu outros mú-
sicos e, junto com eles, formou o Grupo de Chorinho do 
Sesi, que já tem mais de dez anos de existência. “O con-
junto é meu xodó. Somos amadores, mas sempre faze-
mos muitas apresentações culturais em teatros, empresas 
e até mesmo na rua. Também tivemos oportunidade de, 
em 2007, gravar um CD autoral em homenagem ao cen-
tenário do Solar Bela Vista, local onde nos encontramos 
para ensaiar”, orgulha-se. 

Manoel conta que a escolha pelo ritmo aconteceu natural-
mente. “O chorinho é nossa raiz. Além de levarmos nos-
sa música para o público adulto, temos a pretensão de 
divulgar o choro para crianças de até 12 anos para que 
conheçam essa cultura. E temos conseguido”, destaca. 
O grupo desenvolve ainda o projeto Confraria do Choro. 
“Fazemos uma apresentação aberta, o que significa que 
qualquer pessoa pode se juntar a nós 
para tocar ou cantar. No momento, 
estamos buscando um novo lo-
cal para fazer o projeto, mas 
em breve voltaremos com 
força total”.

Além da paixão pela música, Manoel também dedica um 
tempo à pintura. “Já fiz alguns quadros, mas sempre dou 
de presente para amigos e parentes. Cheguei a participar 
de uma exposição em Natal. Atualmente, estou meio para-
do, mas logo quero voltar a pintar”, declara o conselheiro, 
que começou recentemente a frequentar aulas de teclado. 

Dedicação ao trabalho
Mas nem só de arte vive Manoel. Mesmo aposentado ele 
continuou a trabalhar. “Quando saí da Petrobras Distribui-
dora, fui para uma termelétrica, onde fiquei por 5 anos. 
Em seguida, recebi o convite para atuar na AMBEP como 
colaborador. Com o tempo, passei a representante e, hoje, 
sou conselheiro”, detalha. 

Antes disso, Manoel atuou por 23 anos na BR Distribui-
dora. “Entrei em 1973 como assistente de Operação na 
área de Aviação, depois assumi como supervisor. Em 
1986, fui transferido para a área de Bases, onde fiquei 
até me aposentar como operador de Distribuição. Tudo 
o que aprendi na minha vida profissional foi dentro da 
Petrobras”, lembra. 

Mesmo com uma rotina bem atribulada, Manoel ain-
da encontra tempo para se dedicar à família: a esposa 
Kátia, com quem é casado desde 1975, os três filhos e 
os quatro netos. Outro hobby do conselheiro é viajar. 
“Sempre vou nas viagens promovidas pela 
AMBEP. Um lugar de que gostei muito é 
Bonito, cidade que fica no interior de Per-
nambuco. No inverno, a temperatura por 
lá chega a 8 graus. É muito bom”, ressalta. 

Manoel deixa ainda uma mensagem para 
seus colegas ambepianos: “A AMBEP é o 

elo que nos conecta. Quanto mais unidos 
estivermos, mais barreiras conseguire-

mos vencer juntos”. 
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Imposto de Renda 2015: 
atenção ao prazo e aos 
documentos necessários
O prazo para Declaração do Imposto de Renda (IR) 
2015 termina no dia 30 de abril, e os contribuintes 
devem ficar atentos para cumprir as regras da Receita 
Federal. Quem não declarar corretamente corre o ris-
co de cair na malha fina e pagar multa. A contadora 
Sandra Veiga afirma que as pessoas devem separar 
cuidadosamente todos os documentos necessários 
para o preenchimento do formulário. 

“É importante guardar os recibos dos valores que serão 
declarados, tais como os de rendimentos (salários, apo-
sentadoria, pensão, aluguel etc.) e os comprovantes de 
despesas médicas. Se a pessoa tiver dependente, ela tem 
que separar os comprovantes de gastos com educação, já 
que há a possibilidade de deduzir o valor”, pontua. 

A declaração pode ser preenchida pelo compu-
tador, por meio do programa disponível no site 
www.receita.fazenda.gov.br. Há ainda a possibilidade 
de baixar o aplicativo APP IRPF e usar tablets ou 
smartphone para enviar o documento. O contribuinte 
que possui o certificado digital pode fazer o preenchimen-
to online, sem baixar o programa, e utilizar uma declaração 
pré-preenchida automaticamente pela Receita Federal.

As pessoas que receberam mais de R$ 26.816,55 em 
2014 são obrigadas a prestar contas, assim como aque-
las que tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou 
tributáveis, exclusivamente na fonte com soma superior 
a R$ 40 mil. Também deve declarar o IR quem vendeu 
bens ou realizou operações em Bolsa de Valores. Para 
Sandra Veiga, um dos erros mais comuns dos brasileiros 
é não cumprir o prazo para a entrega do material, além 
de lançar valores errados. 

Quem perder o prazo (30/4/2015) para entrega da de-
claração terá de pagar multa de 1% por mês de atraso, 
calculada sobre o total do IR devido. O valor mínimo é 
de R$ 165, e o máximo, de 20% do imposto devido.

No geral, as informações necessárias para a entrega do 
IR são: nome completo, CPF, endereço atualizado, nú-

mero da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa 
Física, atividade profissional e dados dos dependentes. O 
contribuinte também precisa informar a conta bancária 
no caso de restituição ou débitos de cotas de imposto. Os 
comprovantes de despesas devem ter o CNPJ da empresa 
emissora ou o CPF do profissional que executou o serviço.

O sistema da Receita costuma enviar um alerta no mo-
mento do envio da declaração informando possíveis 
divergências. Caso a pessoa não corrija a declaração 
no tempo determinado e caia na malha fina, a reco-
mendação da especialista é procurar auxílio na Receita 
Federal para verificar a pendência e efetuar a retifica-
ção da declaração. 

SEM DÚVIDA

Fique atento ao tipo de declaração, 
deduções e se você precisa realmente 
apresentar a Declaração do IR 2015

Declaração simplificada ou completa: na Declaração Simpli-
ficada, o contribuinte tem um desconto “padrão” de 20% na 
renda tributável, limitado a R$ 15.880,89. Quem teve gas-
tos dedutíveis maiores com dependentes e saúde, por exem-
plo, pode optar por fazer a Declaração Completa do IR 2015.

Deduções: é possível deduzir até R$ 2.156,52 na Decla-
ração do IR deste ano por dependente. Para despesas de 
educação com ensino infantil, fundamental, médio, técni-
co e superior, o limite individual é de R$ 3.375,83. Já as 
despesas médicas não têm limite máximo para desconto, 
podendo ser deduzidos pagamentos a médicos, dentistas, 
psicólogos e fisioterapeutas entre outros profissionais.

No caso do INSS de doméstico, o limite de abatimento é 
de R$ 1.152,88. E, para a previdência complementar, as 
deduções podem chegar a até 12% da renda tributável.

Não precisam declarar
Estão isentos de apresentar a Declaração do IR 2015 
as pessoas que possuem renda mensal inferior a 
R$ 1.785,27 ou até R$ 21.453,24 anuais; quem não 
possui bem com valor total superior a R$ 300 mil; e 
quem consta como dependente na Declaração de Impos-
to de Renda de um parente. Contribuintes acometidos 
por doenças graves, como câncer e AIDS ou deficiências 
físicas e mentais também podem ser isentos do IR. 
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MAPA DA AMBEP

A Representação de Santos, que completa 30 anos em 
2015 está organizando uma bela festa para celebrar a 
data com os ambepianos. O evento, para 400 pessoas, 
será realizado no dia 26 de junho, na sede social do 
Clube de Regatas Vasco da Gama. Ariovaldo Moacir 
Neves, representante-procurador da unidade desde o 
início do ano, tem muito orgulho do trabalho desenvol-
vido nessas três décadas.

“Nesse período, a Representação sempre esteve presen-
te na defesa dos direitos dos associados. Também pro-
movemos inúmeras atividades culturais, de lazer e de 
saúde em prol dos beneficiários. O nosso jantar festivo 
terá música ao vivo, homenagens e um delicioso  buffet. 
Queremos ver todos reunidos para comemorar com ale-
gria”, declara. Os convites para o evento serão vendidos 
antecipadamente com valores entre R$ 60 e R$ 80. 

Além de Ariovaldo, a unidade conta ainda com o em-
penho e a dedicação dos representantes Antônio Fer-
nanda Grillo, Selma Dias Viviana e Maria Zilda dos 
Santos Marques. 

30 anos de história e
um futuro pela frente
Inaugurada em 26 de março de 1985, a Representa-
ção de Santos foi criada para o objetivo de promover 
a convivência social dos empregados da Petrobras e 
suas subsidiárias da região da Baixada Santista, em 
São Paulo. No início das atividades, o escritório teve 

Santos prepara festa para 
comemorar aniversário

como procurador Newton Faria Young. Nos anos se-
guintes, a unidade foi representada por outros nomes 
relevantes da AMBEP, como Odil Santos Braz, Cláudio 
Magalhães e Francisco Ubaldo Vieira.

“Para nós, o foco sempre foi e sempre será a qualidade 
de vida dos associados, assim como a preservação dos 
princípios de seguridade social que motivaram a cria-
ção da Petros”, ressalta Ariovaldo Neves. 

O programa Café com Letras e a Mostra 
Anual de Artes são exemplos das ini-
ciativas culturais promovidas pela 
Representação. Outra ação reali-
zada em Santos é o programa 
de visitação hospitalar.

Curiosidades

Localizada a 72 quilômetros de São Paulo, 
a cidade de Santos possui um dos melhores 
Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) 
do Brasil e população aproximada de 433 
mil habitantes, segundo o Censo 2013 do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Santos abriga o maior porto da América La-
tina e costuma atrair visitantes interessados 
em praia, ecoturismo, riqueza cultural e his-
tórica, além do turismo de negócios.
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Em busca do sono perdido
Pouca energia, irritabilidade, falta de memória e de con-
centração e sonolência. Quem nunca sentiu isso ao lon-
go do dia? Pois é, essas são algumas das consequências 
causadas por noites mal dormidas que afetam cerca 
de 70% dos brasileiros de vez em quando, segundo 
especialistas em sono. Os primeiros sinais que se deve 
observar são quando você demora mais de 30 minu-
tos para pegar no sono, acorda durante a noite com 
dificuldade para dormir novamente e/ou acorda com 
sensação de cansaço. 

E tudo isso ocorre em função de muitos fatores como, 
por exemplo, o estresse do dia a dia, ansiedade alta, 
alimentação errada, falta de exercício ou até por conta 
da depressão. Entre os maus hábitos que atrapalham 
o sono, citados por especialistas, estão os horários ir-
regulares para dormir e acordar, ficar conectado à in-
ternet no computador ou no smartphone até tarde da 
noite, assistir TV no quarto ou consumir produtos com 
cafeína em excesso, como café e refrigerantes.
 
Fumar cigarro próximo à hora de 
dormir e consumir álcool também 
são prejudiciais. Os cigarros, 
porque são estimulantes. Já as 
bebidas alcóolicas, que muitos 
acreditam ajudar, na verdade 
provocam apneia (quando o ar 
não é suficiente para chegar até 
os pulmões durante o descanso). 
Quando o problema está relacio-
nado a outras doenças, como 
a depressão e o transtorno 
de ansiedade, é necessá-
rio primeiramente tratar 
com medicamentos e 
terapias. Caso não seja 
possível, a recomenda-
ção é procurar a ajuda 
de um médico neurologis-
ta, psiquiatra ou clínico geral.

Entre os idosos, o sono tende a 
ser mais leve de acordo com o 
tempo. O adormecer fica mais 
demorado, há interrupções du-

QUALIDADE
DE VIDA

rante a noite e, em muitos casos, o sono não ultra-
passa as oito horas. Além da sensação de cansaço, 
os idosos também sofrem com problemas musculares 
e articulares, como bursites, refluxo gastresofágico, 
tendinites, mialgias (dores musculares), torcicolos etc. 

Mente sã, corpo são
Uma noite bem dormida é fundamental para repor as 
energias, seja para a prática de atividades físicas, es-
tudar ou enfrentar mais um dia de trabalho. A qualida-
de também influencia a melhora do humor e ajuda a 
manter a beleza da pele e do corpo. Outra boa notícia 
é que ajuda a emagrecer. Mas o que fazer para ter uma 
noite de sono tranquila? 

As recomendações são praticar atividades físicas de 
moderada intensidade e com regularidade; ter cuidado 
especial na escolha do travesseiro e do colchão; manter  
temperatura amena no quarto; e evitar a luz forte do 
notebook sobre o corpo na cama, pois reduz a produção 
da melatonina (hormônio regulador do sono).

Outro cuidado especial é com a alimentação. Com o 
corre-corre do trabalho, nem sempre é possível se ali-
mentar bem durante o dia. Mas à noite, antes de dormir, 
vale a pena investir em alimentos que regulam o sono. 
Dê preferência aos que contêm a substância triptofano, 
que ajuda no reestabelecimento do corpo, como carnes 
magras, peixes, leites e iogurtes desnatados, queijos 
brancos, nozes, banana e leguminosas. 

Dicas para
uma noite tranquila

• Pratique atividades relaxantes
• Tome um banho morno 

• Evite refeições pesadas à noite e tomar café 
ou beber chás com cafeína

• Não assista TV no quarto antes de dormir
• Não vá para a cama sem sono para não sentir 

ansiedade
• Na cama, faça leituras de conteúdo leve
• Desligue o celular
• Mantenha uma rotina. Procure dormir e 

acordar nos mesmos horários
• Alongue-se antes de dormir

Boa noite e durma bem!
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OPINIÃO

* Julio Guedes da Conceição

A reação da AMBEP aos fatos revelados na Ope-
ração Lava-Jato, da Polícia Federal, acompanha 
o sentimento registrado na sociedade brasileira 
e também no exterior. Uma sensação de repúdio 
e descrédito, que abarca corruptos, mas que in-
clui, igualmente, os corruptores. Para o quadro 
social da AMBEP, formado majoritariamente por 
aposentados e pensionistas da Petrobras e sub-
sidiárias, esse sentimento pode ser resumido em 
uma única frase: a maior vergonha nacional.

As gerações que ajudaram a construir a Petrobras 
jamais poderiam imaginar a imensa corrupção 
envolvendo “elementos de carreira” da empre-
sa. A crise também faz ressurgir argumentos 
em favor de uma possível privatização da Petro-
bras, como já aconteceu em governos passados. 
Mas acreditamos na Justiça e na alta capacida-
de do nosso quadro de funcionários, honestos 
e dedicados, e no orgulho do povo brasileiro 
para que se evite uma privatização danosa aos 
interesses do Brasil.

Infelizmente é impossível qualquer tipo de ação 
específica por parte da AMBEP. Trata-se de um 
problema de âmbito nacional que está sendo 

Sentimento de vergonha
devidamente investigado pelas autoridades com-
petentes: Polícia Federal, Ministério Público, Jus-
tiça Federal e Tribunais Superiores.

Por isso, cabe aguardar os desdobramentos do 
caso, agora também nas mãos da CPI em curso 
na Câmara dos Deputados. Nossa mensagem 
aos associados é de esperança. Esperança 
de que a justiça seja feita, punindo com 
rigor todos os atos de corrupção. Des-
sa forma, com certeza, como uma 
fênix, a Petrobras poderá renas-
cer das cinzas e voltar a ser 
a grande companhia que 
sempre foi. 

*Presidente da AMBEP
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MATÉRIA
DE CAPA

A ‘tempestade 
perfeita’ da Petrobras
O cenário é muito ruim para a Petrobras. A queda no 
preço internacional do barril de petróleo torna menos 
atraente a exploração das reservas da camada pré-sal. 
Ao mesmo tempo, a obrigação de ter uma participação 
mínima de 30% de investimento e a exigência de que 
a empresa lidere as operações em todos os blocos é 
extremamente pesada para a companhia, que passa 
por um momento de descapitalização.

Os reajustes no preço da gasolina ajudaram a estatal a 
refazer um pouco do caixa perdido no tempo em que o 
preço dos combustíveis ficou congelado. No entanto, o 
efeito positivo dessa alta começa a se dissipar à medi-
da que o dólar sobe. A desvalorização do real também 
atinge a Petrobras em outro ponto sensível. Cerca de 
70% das dívidas da empresa, que em setembro do ano 
passado chegavam a R$ 260 bilhões, estão atreladas 
à moeda americana.

Todas essas dificuldades criam um círculo vicioso que leva 
ao cancelamento de projetos, como no caso das refinarias 
premium que seriam construídas no Nordeste e não saíram 
do papel, provocando uma baixa contábil de R$ 2,7 bilhões.

O acúmulo de problemas, por sua vez, acendeu a luz 
amarela no mercado financeiro, e a empresa teve sua 
classificação de risco rebaixada para o grau especula-
tivo pela agência de rating Moody’s. Outras agências, 
como Fitch e Standard and Poor’s, podem seguir o 
mesmo caminho. Isso aumenta o custo de captação de 
recursos para a Petrobras no mercado internacional. 
Também impede que muitos investidores institucionais 
estrangeiros possam manter papéis da estatal brasilei-
ra em seus portfólios. O resultado torna ainda mais di-
fícil financiar o plano de investimentos da companhia.

Além disso, a opção por usar a Petrobras e os investi-
mentos do pré-sal para impulsionar a indústria nacio-
nal é uma decisão política que tem um alto custo para 
a companhia. A escolha provocou atrasos e aumentou 
o custo da construção de plataformas e navios-son-
da necessários à ampliação da produção. Em meio a 
esse cenário, a Operação Lava-Jato da Polícia Fede-
ral envolveu a empresa e sua cadeia de fornecedores 
em denúncias de corrupção, o que gera ainda mais 
incerteza no mercado, com sucessivos adiamentos na 
divulgação dos balanços da companhia. 

Operação Lava-Jato e queda no preço do barril de petróleo atingem 
a empresa, mas, para especialista, há chance de recuperação
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Venda
de ativos

 “A Petrobras vive a cha-
mada ‘tempestade perfei-

ta’, com todos os elementos 
jogando contra a empresa”, ava-

lia Adriano Pires, diretor do Centro 
Brasileiro de Infraestrutura, consultoria 

especializada nos mercados de petróleo 
e energia. Para ele, até mesmo o plano de 

venda de ativos para gerar caixa vem em um 
momento pouco propício. “Do ponto de vista opera-

cional, faz sentido se desfazer de ativos como dutos de 
gás natural e campos maduros onshore para se con-
centrar nas atividades principais da empresa, que são 
a exploração e produção de petróleo e gás”, pondera. 

“O problema é que a venda dos ativos acontece num mo-
mento em que o mercado internacional está em baixa, o 
que torna mais difícil conseguir boas ofertas pelos ativos 
à venda”, continua Pires. “Além disso, como a Petrobras 
passa por um momento de dificuldade, potenciais com-
pradores vão depreciar ainda mais suas ofertas.”

Pires aponta outro obstáculo para o plano de desinves-
timento da Petrobras: a Operação Lava-Jato. “É uma 
questão de compliance”, diz. “Quem vai se arriscar a 
comprar um ativo que pode ter passivos judiciais ocul-
tos em função de um inquérito como esse? Quem acei-
tar esse risco certamente vai jogar o preço para baixo”, 
diz. “Em resumo: a empresa pode acabar vendendo 
barato esses ativos e, se a situação apertar, pode ter 
que  precisar vender ativos de melhor qualidade para 
conseguir um pouco mais de dinheiro.”

O consultor lembra que a Petrobras vendeu cerca de 
U$ 9 bilhões em ativos nos últimos dois anos. “O pla-
no agora é vender US$ 13,7 bilhões nos próximos dois 
anos, mas, sinceramente, acho muito difícil atingir essa 
meta nas condições atuais do mercado”, afirma Pires.
Para o especialista, a hora é de aproveitar a crise para 
refundar a empresa. “A Petrobras cresceu de um jei-
to que ficou ingovernável. O modelo atual não é mais 
possível”, diz. “São quase 90 mil funcionários e 400 
mil terceirizados com atuação em diversas áreas que 
estão distantes do negócio principal da empresa.”

Novo modelo
Segundo Pires, o atual modelo deixa a gestão da em-
presa sem um foco claro e tira a sua agilidade. A saída 
passa por uma mudança no modelo de governança. 
O consultor compara os modelos de governança da 
Petrobras e de outra estatal, a norueguesa Statoil. 
“Na Statoil, são sete conselheiros independentes e 
três representantes do governo no Conselho de Admi-
nistração. Na Petrobras, é o contrário.”
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“O governo precisa parar de interferir politicamente na 
Petrobras e lembrar que ela não é uma empresa públi-
ca, mas uma companhia de capital aberto”, continua 
Pires. “Por isso, precisa ter respeito pelo acionista e, 
como majoritário, criar condições para que a compa-
nhia gere lucros e dividendos, que serão distribuídos a 
todos os acionistas, governo inclusive.”

Pires propõe a criação de uma holding e de empre-
sas independentes, responsáveis pelas principais áre-
as de negócios: exploração e produção, refino, gás e 
energia e distribuição. “Com isso, teríamos uma ges-
tão mais enxuta e eficiente. Mais tarde, seria possível 
fazer IPO (oferta de ações em bolsa) de cada uma 
dessas empresas, captando recursos privados sem 
privatizá-las”, explica.

O consultor destaca, no entanto, que essa é apenas 
uma ideia entre diversos caminhos possíveis para re-
formular a estrutura da empresa. “O que não dá é para 
ficar parado se lamentando enquanto a Petrobras vai 
para o ralo”, diz Pires. 

A reforma é urgente, defende o consultor. “Se o atual 
modelo fosse bom, a Petrobras não estava na crise em 
que se encontra”, diz. Pires, no entanto, acredita que a 
Petrobras tem condições de superar o cenário negativo 
se forem tomadas medidas no rumo certo. “Se a em-
presa corrigir seu modus operandi, sai da crise mais 
rápido do que a maioria das pessoas imagina”, diz.

Por quê? “Por três motivos”, diz Pires. “Em primei-
ro lugar, porque tem um quadro de funcionários 
de alta qualidade. Sempre teve. Em segundo, 
porque detém a liderança tecnológica glo-
bal em exploração marítima de petróleo. 
E, por último, porque tem a quarta 
maior reserva de petróleo do 
mundo. Definitivamente, uma 
empresa com essas qua-
lidades não pode estar 
na situação em que 
se encontra hoje”, 
conclui. 

Adriano Pires

Divulgação
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ESPAÇO PETROS

Fundação tem nova diretoria
O mês de março trouxe novidades para a Petros. No 
dia 2, após reunião do Conselho Deliberativo, foi anun-
ciada a renovação da Presidência e de toda a Diretoria 
da instituição.

O economista Henrique Jäger – membro do Conselho 
de Administração do Banco do Brasil, indicado pelos 
acionistas minoritários desde 2008 –, é o novo presi-
dente da Petros, substituindo Carlos Fernando Costa. 

Fernando Paes de Carvalho, ex-gerente de Recursos 
Humanos da área de Gás e Energia da Petrobras, é o 
novo diretor de Seguridade; Licio da Costa Raimundo 
assumiu a Diretoria de Investimentos; e Danilo Ferreira 

da Silva agora é o diretor de Finanças da Petros.

Os executivos substituem dois diretores que 
se desligaram dos seus cargos, além de 

Newton Carneiro da Cunha, ex-diretor 
de Seguridade e de Finanças, função 

liderada por Helena Kerr do Ama-
ral até dezembro passado. Em 

fevereiro, foi a vez de Mau-
rício França Rubem pedir 

dispensa da Diretoria 
de Seguridade.

Perfil dos novos integrantes
 
Henrique Jäger
Presidente 
Formado em Economia pela Universidade Fe-
deral Rural do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-gra-
duado em Economia pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Henrique Jäger é membro do 
Conselho de Administração do Banco do Brasil 
e dos comitês de Auditoria e de Remuneração. 
Também é conselheiro certificado pelo Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 
além de ter integrado os conselhos de Adminis-
tração e Fiscal de empresas como a Telemig Ce-
lular e Paranapanema.

Licio da Costa Raimundo
Diretor de Investimentos
Economista formado pela Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de 
São Paulo (FEA-USP), possui doutorado pelo Ins-
tituto de Economia da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), do qual também foi pro-
fessor. Foi diretor de Investimentos da Fundação 
de Previdência Complementar do Servidor Públi-
co Federal do Poder Executivo (Funpresp) e chefe 
da Assessoria de Planejamento de Investimentos 
da Petros.

Fernando Paes de Carvalho
Diretor de Seguridade
Formado pelo Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia Fluminense (IFF-Campos RJ), 
Fernando tem pós-graduação em Economia pela 

Universidade Petrobras/Unicamp e ocupou di-
versos cargos na Petrobras, entre os quais o 

de gerente de Recursos Humanos da área 
de Gás e Energia.

Danilo Ferreira da Silva
Diretor Administrativo e Financeiro 

Advogado formado pela PUC-CAMP, com especia-
lidade em Economia do Trabalho pela Unicamp 
e MBA Executivo Internacional em Gestão Finan-
ceira pela FGV com extensão na Ohio University, 
Danilo é funcionário da Petrobras e foi assessor da 
Presidência da Petros. Sh
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Novidades no
Benefício Farmácia
Mudanças incluem ampliação de cobertura e cadastro obrigatório 
dos participantes junto à nova operadora

Desde 28 de março, o Benefício Farmácia, auxílio ofe-
recido pelo programa de Assistência Multidisciplinar 
de Saúde (AMS) da Petrobras, conta com uma nova 
operadora, a empresa Global Saúde. A mudança, no 
entanto, não acarretará interrupção na entrega dos 
medicamentos por delivery (em casa), tampouco no 
processamento dos pedidos de reembolso. Em caso de 
atraso na entrega do seu medicamento ou pagamento 
do reembolso, entre em contato com a operadora por 
meio do telefone 0800 2872267 – opção 5.

Como a gestão da Global Saúde fez alteração na rede 
de farmácias credenciadas, é importante ficar atento. 
No site www.ams.petrobras.com.br é possível verificar 
os locais para atendimento. Vale destacar que os medi-
camentos continuarão sendo adquiridos em farmácias 
credenciadas, por entrega delivery ou reembolso, com 
a mesma contribuição mensal fixa, que varia de acor-
do com a faixa salarial do beneficiário titular.

Cadastro até 31 de maio
As regras para aquisição de medicamentos continuam 
as mesmas, mas a gestão do benefício sofreu algu-
mas alterações. Para usufruir do Benefício Farmá-
cia, o beneficiário titular da AMS deve fazer, até 31 
de maio, o seu cadastro e de seus dependentes no 
Portal do Beneficiário da Global Saúde (www.portal-
dobeneficiario.globalsaude.com.br) ou pelo telefone 
0800 2872267 – opção 5. Os cartões para com-
pras de medicamentos nas farmácias serão 
enviados para a residência do beneficiário 
titular  até o fim de maio. Enquanto o 
cartão não chega, é  possível continu-
ar utilizando o Cartão AMS.

Maior cobertura
Com a nova administração, 
outra lista de remédios co-
bertos foi criada, contemplan-
do também a terapia de reposi-
ção hormonal, obesidade, injetáveis 
para artrose de joelho, vitaminas e 
suplementos minerais. É preciso lembrar 
que estes medicamentos são disponibiliza-
dos conforme critérios específicos e, para serem 

adquiridos pelo Benefício Farmácia, necessitam de au-
torização prévia mediante análise técnica.  A lista com-
pleta de medicamentos está disponível para consulta 
no Portal do Beneficiário ou site da AMS. 

Mais informação
A Global Saúde disponibiliza aos usuários da AMS di-
versas formas de comunicação para a solicitação de 
medicamentos em domicílio (delivery), reembolso de 
valores pagos ou esclarecimento de dúvidas.

E-mail:
atendimento.petrobras@globalsaude.com.br
Correios:
Global Saúde – Caixa Postal: 524, CEP 06320-071, 
Barueri/SP
Portal do Beneficiário:
www.portaldobeneficiario.globalsaude.com.br 
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O adeus ao ambepiano
Mário Gracindo

HOMENAGEM
PÓSTUMA

A AMBEP lamenta a morte de seu associado Mário Gracin-
do Cardoso Rodrigues, em 31 de janeiro, em decorrência 

de um câncer no fígado. Nascido em 7 de setembro de 
1930, em Belém do Pará, ele foi um dos pioneiros 
fundadores da Associação.

Formado em Administração, Mário ingressou na Petro-
bras em 1957,  onde trabalhou junto às equipes de Produ-

ção no Amazonas. Transferido para o Rio de Janeiro, trabalhou 
por lá até sua aposentadoria em 1981. Naquele ano, ele partici-

pou da criação da AMBEP e fez parte da primeira direção da Associa-
ção, onde se destacou por ter ajudado a criar a Assistência Médica da 

AMBEP (Amea), hoje denominada Indicação de Profissionais para a Área 
Médica (Ipam). Após sua aposentadoria, Mário ainda trabalhou na Petros por 
mais 10 anos, até 1996.

A Diretoria da AMBEP externa seus pêsames à esposa Elza Bastos Rodrigues 
e aos filhos Carlos Augusto Rodrigues, Eliana Maria Rodrigues Viana, José 
Roberto Bastos e Mário José Bastos.

CARTAS DO LEITOR Aposentado tem direito
à correção do FGTS?

Estou aposentado desde novembro de 2013. Tenho di-
reito à correção do FGTS ou tenho que entrar com ação 
na Justiça? Sócios da AMBEP têm direito à correção 
automática?

Jaime Gomes Maia
Rio de Janeiro-RJ

Resposta:

Prezado Associado,
 
A questão da utilização da TR (Taxa Referencial) na 
correção do FGTS está sendo objeto de uma Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tri-
bunal Federal (STF). A referida ADI está sob relatoria 
do ministro Luís Roberto Barroso desde 04.09.2014, 
sem previsão de quando será colocada em pauta para 
julgamento do mérito pelo Plenário do STF. 

 
A Procuradoria-Geral da República (PGR) emitiu pare-
cer pela improcedência do pedido, o que não significa 
que o Plenário do STF siga o mesmo entendimento.

Existem mais de 50 mil processos judiciais em trami-
tação sobre a matéria, e a legislação é questionada. 
Tais ações se fundamentam em decisão do STF que 
considerou a TR ilegal na correção de precatórios (dívi-
das dos governos com empresas e cidadãos).
 
Trata-se, portanto, de uma ação individual de cada 
Associado, não podendo a AMBEP ajuizar tal tipo de 
ação. Contudo, o associado pode valer-se do Programa 
de Assistência Jurídica da AMBEP, o Projur, que con-
tém a relação de advogados credenciados pela AMBEP 
em cada Representação Regional. 
 
Por fim, lembramos ao Associado que a decisão final 
sobre esta questão do FGTS caberá ao STF. 
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A 28ª edição do Encontro de Representantes da AMBEP, 
que aconteceu entre os dias 24 e 26 de março no Rio de 
Janeiro, foi um evento de confraternização e informação 
que reuniu cerca de 50 ambepianos entre diretores, con-
selheiros, representantes e encarregados de todo o país.  

Durante o Encontro foram apresentados e discutidos 
temas muito importantes para os representantes-pro-
curadores e os ambepianos, como a AMS, a Petros e a 
AMBEP TurSeguros. Entre os convidados,  estava Sér-
gio Salgado, candidato ao cargo de conselheiro Fiscal 
na Petros. Ele aproveitou a presença das lideranças da 
AMBEP para explicar um pouco a situação atual do 
Fundo de Pensão da Petrobras e mostrar o que poderá 
fazer caso seja eleito.

Sergio lembrou que foi suplente do Conselho Fiscal da 
Petros na gestão 2007/2011 e que, sempre que verifi-
cou qualquer tipo de irregularidade na Fundação, procu-
rou se embasar com documentos e fazer denúncias aos 
órgãos competentes, como a Previc (Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar) e o Ministério 
Público. “Como funcionário da Petrobras e assistido da 
Petros, quero a melhor administração possível para o 
nosso fundo de pensão. Como fiz anteriormente, me 
proponho a realmente fiscalizar a administração do nos-
so Fundo e trabalhar para que os investimentos tragam 
sempre retornos positivos”, declarou. 

O presidente da AMBEP, Julio Guedes, confirmou o 
apoio da Associação à candidatura de Salgado, que 
conta ainda com o presidente da AMBEP TurSeguros, 
José Luiz de Sousa Gomes, como suplente. A Associa-
ção também apoia a candidatura de Epaminondas de 
Souza Mendes e Luiz Carlos Xerxeneski, candidatos ao 
Conselho Deliberativo da Petros.

Pagamento de pecúlio e pensão 
pela Petros
Outro tema relevante para os ambepianos foi discutido 
pelas analistas do Setor de Relacionamento com os 
Participantes da Petros, Luciane Brites e Maria Fernan-
da Ramos. Elas explicaram as diferenças entre pecúlio 
e pensão por morte, Plano Petros e Plano Petros 2, 
além dos procedimentos necessários para solicitar pa-
gamentos dos benefícios.

“É fundamental que aposentados, pensionistas e assistidos 
da Petros saibam a qual plano estão filiados e os benefícios 
que contrataram. Isso facilita muito na hora de solicitar 
seus direitos à Fundação”, explicou  Maria Fernanda.

Um dos destaques da palestra foi a orientação dada 
por Luciane para que os participantes da Petros man-
tenham seus dados pessoais e cadastrais, bem como 
a definição de beneficiários, atualizados. “Há casos de 
participantes que se casaram de novo, por exemplo, 
não pagam pensão à ex-mulher, mas se esqueceram 
de comunicar a nova união à Petros. E, quando isso 
ocorre, no caso de falecimento do titular, a pensão fica 
com aquela que consta como dependente, e não com a 
esposa atual. Por isso, é fundamental manter os dados 
corretos”, alertou.

Como saúde também é assunto importante na AMBEP, 
a direção da Associação levou as especialistas Jussa-
ra Andrade e Maria Antonieta de Moraes, da Assis-
tência Multidisciplinar de Saúde (AMS), para falarem 
sobre como utilizar da forma mais plena o benefício. 
“É preciso ficar atento às regras da AMS para não ter 
nenhum tipo de contratempo, inclusive no caso de re-
embolso de exames, consultas ou cirurgias”, explicou 
Maria Antonieta. 

Ambepianos reunidos para 
construir uma Associação 
ainda mais forte
Encontro de Representantes discute assuntos como AMS, Petros e eleições para o Conselho Fiscal 

MAPA DA AMBEP

Jonathan Fonseca
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AGENDA
CULTURAL

SHOW
Buena Vista Orquesta Social Club – Adios Tour

Orquestra Buena Vista Social Club, um dos maiores patrimônios da música 
mundial, estará de volta ao Brasil em maio com a turnê que promete ser 
a excursão de despedida do grupo cubano. A turnê Adios tour faz parte de 
uma série de shows que o grupo irá realizar em 2015 ao redor do mundo, 
passando por São Paulo e Rio de Janeiro. A formação da Orquesta Buena 
Vista Social Club que vem ao Brasil traz, além da primeira-dama da música 
cubana, Omara Portuondo, o trompetista Guajiro Mirabal, o trombonista 
Jesus ‘Aguaje’ Ramos e Barbarito Torres, entre outros grandes músicos.

Rio de Janeiro – 15 de maio • Local: Vivo Rio
São Paulo – 16 e 23 de maio • Local: HSBC Brasil
Preço: a partir de R$ 90

TEATRO
BarbarIdade, o musical

Uma envolvente história divertida sobre a terceira idade, com humor, 
alegria e muita emoção. BarbarIdade, o musical tem texto de Rodrigo 
Nogueira baseado em uma criação de três mestres da literatura brasi-
leira: Luís Fernando Veríssimo, Ziraldo e Zuenir Ventura. No espetáculo, 
estrelado por Susana Vieira, Osmar Prado, Edwin Luisi, Marcos Oliveira 
e grande elenco, os personagens mostram que envelhecer e aceitar as 
diferenças do corpo, da capacidade física, das relações humanas e da 
sociedade vai depender do que se construiu, do que se conquistou ou 
mesmo do acaso.
Direção: José Lavigne
Estreia: 19 de março
Local: Teatro Oi Casa Grande (Rio de Janeiro)

LIVRO
O Homem que amava os cachorros

Autor: Leonardo Padura Fuentes
Boitempo Editorial, 2013 – 592 páginas

O livro relata os últimos anos da vida de Leon Trotski, seu assassinato e a 
história de seu algoz, o catalão Ramón Mercader – voluntário das Briga-
das Internacionais da Guerra Civil Espanhola –, encarregado de executá-lo. 
A história é narrada, no ano de 2004, pelo personagem Iván, um aspirante 
a escritor que atua como veterinário em Havana e, a partir de um encontro 
enigmático com um homem que passeava com seus cães, retoma os últi-
mos anos da vida do revolucionário russo, que foi exilado por Joseph Stalin 
após este assumir o controle do Partido Comunista e da URSS. As duas 
trajetórias ganham sentido pleno quando Iván projeta sobre elas sua própria 
experiência na Cuba moderna, seu desenvolvimento intelectual e seu rela-
cionamento com ‘o homem que amava os cachorros’.

Nesta edição da Revista da AMBEP, trazemos várias sugestões para você se divertir. Escolha a sua e aproveite!

Música, teatro e literatura
D
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Festas juninas 
animam diferentes 
cidades do Brasil 
Com decoração alegre, dança de quadrilha e fogueira, 
as tradicionais festas juninas aquecem o turismo em 
diversas cidades do Brasil no mês de junho. As festi-
vidades também são marcadas por homenagens aos 
dias de Santo Antônio, São João e São Pedro, além de 
reunir diferentes pratos típicos e bebidas. Outra atra-
ção que costuma alegrar adultos e crianças é a ence-
nação do casamento caipira. 

A AMBEP tem consciência da importância cultural das 
festas juninas e realiza todos os anos eventos nas Re-
presentações. Os ambepianos podem conferir a agen-
da de eventos e aproveitar os arraiás com seus familia-
res e amigos. Outra opção é arrumar a mala e separar 
alguns dias para se divertir em outro estado. 

Fizemos a seleção das festas mais famosas do Brasil 
para você incluir em seu roteiro de viagem. Confira!

• A cidade de Campina Grande, na Paraíba, promove 
uma grande festa com 30 dias de duração. Consi-
derado o ‘Maior São João do Mundo’, o evento atrai 
mais de dois milhões de turistas e acontece no Par-
que do Povo, uma área aberta com 42 mil metros 
quadrados. Em 2014, a festa reuniu artistas como 
Elba Ramalho, Frank Aguiar, Zé Ramalho e Fagner. 
Outros destaques são o festival de quadrilha, o casa-
mento coletivo e a corrida da fogueira. A programação 
completa costuma ser divulgada no mês de maio. 

• Outra grande celebração acontece na cidade de Ca-
ruaru, em Pernambuco. A festa valoriza artistas lo-
cais, mas também conta com apresentações de no-
mes famosos. São mais de 300 shows em diferentes 
polos, além da culinária rica e das atrações típicas 
de uma festa junina. Outro destaque é uma fogueira 
gigante, que é acesa há mais de 30 anos para come-
morar os dias dos santos juninos. 

• Na capital do Maranhão, turistas se reúnem na Praça 
Maria Aragão, no Centro de São Luís, durante vários 
dias para conferir as manifestações folclóricas do es-
tado. A programação inclui forró, quadrilha e muita 
comida, mas o ponto alto é o Bumba Meu Boi. 

• A festa de São João da Bahia é uma grandiosa come-
moração junina que acontece em diversas cidades 
ao mesmo tempo. Do norte ao sul do estado, dife-
rentes municípios têm uma programação extensa, 
composta por shows gratuitos, apresentações de ar-
tistas locais, barraquinhas e muitas brincadeiras. 
É um evento para todos os gostos e idade!

Então vista-se a caráter e escolha um 
arraiá para se divertir!

MAPA DA AMBEP
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Raciocínio Lógico/Casais 
Na edição passada, apresentamos um Raciocínio 

Lógico Analítico. Veja abaixo se acertou a resposta.

1 - Pedro não é companheiro de Camila porque, quando 
ele chegou, ela já estava com seu companheiro.

2 - Pedro também não é companheiro de Ruth, já 
que, conforme citado, os viajantes não devem ser 

identificados na ordem.

3 - Se Pedro não é companheiro de Camila nem de 
Ruth, só pode ser de Ana.

4 - Pelo mesmo motivo citado no item 2, David não 
é companheiro de Camila. Também não é de Ana 
(conforme item 3) e, assim, só pode ser de Ruth.

5 - Identificados os dois casais, o terceiro só pode ser 
Rodrigo e Camila.

Charada
Na Revista AMBEP 17, trouxemos para você uma 

charada. Você acertou a resposta? 
R: Vírgula

Raciocínio Aritmético
Veja as dicas, faça os cálculos e descubra a resposta 

para o Raciocínio Aritmético desta edição.
Tente resolvê-lo e divirta-se!

Numa arena de tiro ao alvo, um praticante fez uma 
aposta com outro atirador: pagaria a ele R$ 4 por tiro 

que acertasse e receberia R$ 2 por tiro que ele errasse.
Terminada a sequência de 20 tiros,

o atirador recebeu R$ 38.
Quantos tiros errou?

PASSATEMPO

Trazemos para você um caça-palavras divertido. Procure as respostas nas matérias que apresentamos nesta edi-
ção. Elas podem estar da direita para a esquerda, ou vice-versa; de baixo para cima e de cima para baixo; ou na 
diagonal. Procure as respostas e divirta-se!

E R S T A O S B M U S I C A M K R T O Q
D A K R T O Q B N A A E C S T U T V N B
A S D N C V P E T R O B R A S C D E V S
D H M M N V D F E G T U A I O A S G D J
I B A D I V S F R Y W F S V X C Z M R A
R A H D G N C E Q W T U I O P H I U O P
A O V A M C I X D A S E R T Q U I N G S
B T R A C S B S B X C S D F P R E V I C
R D F B V C Z X T A E I O U T Q S J N C
A E T A I S G V S R D F T E O S H B X Z
B S G D C E Q I N C A E R S O N I A Q T
O N O S F B V A A I O Ç T Q P E T R O B
V X C M R A B C D F X S Ã I T Ç M N H O
I X D A S E R T A E S G S O V A B M A E R
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Resposta: 7 tiros.

Caça-palavras

1. Qual o nome do musical que aparece como indicação na seção Agenda Cultural? 
2. Qual a formação profissional do ambepiano Mário Gracindo Cardoso Rodrigues? 
3. Depois de se aposentar, Manoel Pereira Campos, conselheiro Deliberativo da AMBEP Natal, decidiu se 

dedicar à sua grande paixão da juventude. Que paixão é essa? 
4. Qual o nome da empresa que está sendo investigada pela Operação Lava-Jato? 
5.  Qual o tema da matéria da seção ‘Qualidade de Vida’?



Rua Álvaro Alvim, 21, 6º e 8º andares - sls. 
1104/1105 e 1107/1108
Centro - Rio de Janeiro - CEP.: 20031-010
Tel.: (21) 3212-3600 - Fax: (21) 2240-0406
E-mail: sede@ambep.org.br

REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

POSTOS

ESCRITÓRIOS

NÚCLEO

TURISMO e SEGUROS

SEDE Tem sempre uma 
AMBEP perto

de você.
Procure a sua.

www.ambep.org.br

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

AMBEP Aracaju (SE)
Rua Campo de Brito, 1187 
São José - Aracaju - CEP.: 49020-380
Tel.: (79) 3214-6570
E-mail: aracaju@ambep.org.br

AMBEP Belém (PA)
Av. Governador Magalhães Barata, 695, sl.1 - 
Térreo - Edifício Tropical Center 
São Brás - Belém - CEP.: 66060-281
Tel.: (91) 3229-5747/3269-1801
Fax: (91) 3269-0034
E-mail: belem@ambep.org.br

AMBEP Belo Horizonte (MG)
Rua Tenente Brito Melo, 1365, Pilotis, sls.1 e 2 
Santo Agostinho - Belo Horizonte - CEP.: 30180-070
Tel.: (31) 3292-5682
Fax: (31) 3292-8225
E-mail: belohorizonte@ambep.org.br

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

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

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

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

AMBEP Macaé (RJ)
Av. Elias Agostinho, 665 - Prédio 101- sala 05 - 
1º andar (Portaria da Praia Campista)
Imbetiba  - Macaé - CEP.: 27913-350
Tel.: (22) 2761-3717/2759-0856/2759-0850
E-mail: macae@ambep.org.br

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

AMBEP Manaus (AM)
Rua 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)
Av. Rio Branco, 257, sls. 1705 a 1707 
Centro - Rio de Janeiro - CEP.: 20040-009
Tel.: (21) 2240-0684/ 2532-5263/ 2533-0408
2524-7504
Fax: (21) 2215-2763
E-mail: riodejaneiro@ambep.org.br

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

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

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

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

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

AMBEP São Sebastião (SP)
Av. Guarda Mor Lobo Viana, 427, ljs.1 e 2 , bloco C 
Centro - São Sebastião - CEP.: 11600-000
Tel.: (12) 3892-4054 - Fax: (12) 3893-1896
E-mail: ssebastiao@ambep.org.br 

AMBEP Cabedelo (PB)
Rua Arthur Santos Viana, 119 - 
Térreo
Ponta de Matos - Cabedelo 
CEP.: 58100-575
Tel./Fax: (83) 3228-3674
E-mail: joaopessoa@ambep.org.br

AMBEP Fortaleza (CE)
Rua Pedro Borges, 20 - sl. 2003 
Centro - Fortaleza 
CEP.: 60055-110
Tel.: (85) 3226-8684
Fax: (85) 3454-2263
E-mail: fortaleza@ambep.org.br

AMBEP Itajaí  (SC)
Rua Dr. Pedro Ferreira, 155, sl.902 
Ed. Genésio Miranda Lins
Centro - Itajaí
CEP.: 88301-030
Tel.: (47)3249-1461
Fax: (47)3249-1458
E-mail: itajai@ambep.org.br

AMBEP Mossoró (RN)
Rua Bezerra Mendes, 75, sls. 1,3 e 
5  - Edifício Park Center 
Centro - Mossoró
CEP.: 59600-090
Tel.: (84) 3321-3271
E-mail: mossoro@ambep.org.br

AMBEP Petrópolis  (RJ)
Rua do Imperador, 264, sl. 906
Shopping Santo Antônio
Centro - Petrópolis  - CEP 25620-000
Tel.: (24) 2231-6226
Fax: (24) 2243-2303
E-mail: petropolis@ambep.org.br

AMBEP São Mateus do Sul (PR)
Rua D. Pedro II, 587, sl. 25 
Centro - São Mateus do Sul 
CEP.: 83900-000
Tel./Fax. (42) 3532-5415
E-mail: smsul@ambep.org.br 

AMBEP Vitória (ES)
Av. Nossa Senhora da Penha, 699, 
213, Torre B  - Santa Lúcia - VItória 
CEP: 29055-250
Tel/Fax.: (27) 3225-8494/3207-9592
E-mail: vitoria@ambep.org.br

AMBEP Angra dos Reis (RJ)
Rua Coronel Carvalho, 539, 
sl.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)
Av. Sen. Vitorino Freire, 1958, sl. 211
Areinha - São Luís
CEP.: 65030-015
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
Administração e Corretagem de Seguros, Turismo, Viagens
e Promoção de Eventos S.A
Av. Rio Branco, 125, 16º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 20040-006
Tel.: (21) 2113-1000
Fax: (21) 2113-1038 (*029)
E-mail: financeiro@ambep.com.br

AMBEP Juiz de Fora  (MG)
Ligado à Representação de Belo Horizonte
Tel.: (32) 3292-5682



Fale com um de nossos operadores:

(21) 2113-1003 ou 2113-1031

turismo@ambep.com.br 

reservas@ambep.com.br

A AMBEP TurSeguros oferece diversas 
opções de viagens para curtir entre 
amigos ou com a família. 

Consulte nossos operadores.

Prepare as malas e boa viagem!

Orlando Fantasy (EUA)
12 noites
Saída: 19 de julho, do Rio de Janeiro
Preço por pessoa:
a partir de US$ 3.078

Buenos Aires (Argentina)
4 dias – 3 noites
Saída: 4 de junho, do Rio de Janeiro
Preço por pessoa:
a partir de US$ 683

Cidades históricas e Inhotim
(Tiradentes - São João Del Rey
- Belo Horizonte - Inhotim - Mariana
- Ouro Preto - Congonhas)
4 dias
Saída: 4 de junho, do Rio de Janeiro 
Preço por pessoa:
a partir de R$ 960 - Pacote rodoviário

Você está
pensando em viajar

nas próximas férias?
Fique de olho nos
nossos pacotes!


