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O CUIDADO QUE ESTÁ
 EM NOSSO DNA
Cuidar do associado é uma atitude que está no DNA da 
AMBEP. E, durante esse período de pandemia da Covid-19, 
esse cuidado, que se tornou ainda mais importante 
e necessário, vem sendo realizado com a adoção de  
todos os protocolos de segurança recomendados pela 
Organização Mundial da Saúde – OMS. Dessa forma, 
protegemos nossos associados e nossos colaboradores, 
espalhados pelo país.

Na nossa reportagem de Capa, mostramos como estamos 
conseguindo manter o atendimento presencial nas nossas 
Unidade Regionais, e como os nossos associados avaliam 
os serviços realizados diariamente por nossas equipes em 
todo o Brasil.

Nesta edição, também trazemos informações sobre as 
Eleições da Petros. Conheça as chapas e os candidatos que 
estão concorrendo aos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Fique por dentro, ainda, do serviço de Telemedicina 
oferecido pela Saúde Petrobras, e da importância da 
vacinação de idosos contra a gripe, na seção Viva Bem.

Boa leitura!
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PETROBRAS EM PAUTA 

SAÚDE PETROBRAS AGORA 
TEM CARTEIRINHA VIRTUAL
A transição para o modelo virtual está acontecendo de forma tranquila, já que o 
número de beneficiário continua o mesmo. Exatamente por isso, inclusive, as 
carteirinhas antigas continuam sendo aceitas normalmente. Mas uma exigência 
não muda: para garantir a segurança do usuário, continua sendo obrigatória a 
apresentação de um documento com foto na hora de utilizar o benefício.

A nova carteirinha pode ser acessada pelos canais digitais da Saúde Petrobras. 
Basta realizar login na área restrita do site www.saudepetrobras.com.br ou no 
www.familiapetrobras.com.br. O empregado da Petrobras também pode contar 
com o acesso ao documento digital pelo SAP Fiori e, caso prefira, também pode  
imprimir o documento ao final do acesso.

CONFIRA O 
PASSO A PASSO 

PARA TER ACESSO 
À CARTEIRINHA 

VIRTUAL:

1 Acesse o site
 www.saudepetrobras.com.br.

2 Faça o login na área restrita.

3 Clique em ‘Carteira Saúde Petrobras’ no 
menu superior. Caso acesse pelo celular, 
após o login, clique saudação com o seu 
nome e, em seguida, no menu 

 ‘Carteira Saúde Petrobras’.

4 Na página seguinte, clique na imagem 
em que está escrito ‘Carteira Saúde 
Petrobras’.

5 Caso queira imprimir, clique no botão de 
impressora no canto superior esquerdo 
da tela.

A carteirinha do plano 
Saúde Petrobras, 
antiga AMS, está 
com novo visual e, 
agora, está mais 
sustentável já que 
é exclusivamente 
virtual. Ela contém a 
identidade gráfica do 
novo plano e os dados 
dos beneficiários. 
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POR DENTRO DA AMBEP

Completar 40 anos é 
um feito e tanto para 
qualquer entidade, 
principalmente para 
uma Associação 
como a AMBEP que, 
ao longo de quatro 
décadas, presta 
atendimento a mais
de 30 mil associados e
350 mil beneficiários 
por todo o país.

AMBEP: O SONHO DOS PIONEIROS
É REALIDADE HÁ 4 DÉCADAS

No início dos anos 1980, o sonho dos fundadores era promover um trabalho de as-
sistência médica, hospitalar e recreativa para os aposentados, seus dependentes e 
pensionistas, que não tinham esse tipo de apoio e era uma preocupação de todos. 
Foi quando essa história começou, em 1981, a partir do sonho dos amigos Antônio 
Ferreira Bastos, Mário Gracindo, Raymundo Zury, Ramiro Barcellos Tostes e Jorge Sil-
va de criar uma associação petroleira séria, que pudesse amparar e manter unidos 
todos os que se aposentavam. 

Na época, houve um empenho intenso de todos os envolvidos em divulgar, entre o 
pessoal da ativa e colegas já aposentados, o projeto para criar a Associação. Depois 
de muitas reuniões de trabalho, discussões e negociações, nascia, no dia 14 de outu-
bro de 1981, a AMBEP, sob o olhar atento e a participação ativa de 153 aposentados 
da Petrobras que “compraram a ideia” de participar de uma entidade inovadora, 
apta a possibilitar que os aposentados pudessem manter o vínculo construído em 
décadas de trabalho juntos. 

Salão de Artes da 
AMBEP - 1992

no EDISE

Almoço de 
Confraternização 

Unidade de 
São Paulo - 1993

Outro importante 
trabalho é a luta da 

AMBEP na defesa 
dos princípios de 
seguridade social 
que propiciaram 

a criação da 
Petros, bem como 

no zelo pela sua 
preservação
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POR DENTRO DA AMBEP

Na mesma ocasião, foram eleitos, por aclamação dos presentes, a primeira Diretoria 
da AMBEP, formada por Antônio Ferreira Bastos, Ramiro Barcellos Tostes, Raymundo 
Zury da Fonseca, Jorge Silva e Claudio Lacaille, e também o Conselho Fiscal para o 
triênio 1981/1983.

ADESÃO E EXPANSÃO
O sucesso da nova Associação logo se mostrou visível na adesão de novos sócios. Em 
março de 1982, na Rua Senador Dantas, no Centro do Rio de Janeiro, foi instalada 
a primeira sede da AMBEP, e, logo em seguida, começava a expansão da Associa-
ção pelo Brasil. Hoje, são 33 unidades, distribuídas entre Representações, Postos e 
Escritórios em várias cidades do país. No final de 1983, os sócios já somavam 1.500 
pessoas e, hoje, 40 anos depois, são mais de 32 mil ambepianos.

Muita coisa aconteceu ao longo dessas quatro décadas. Serviços foram criados e 
muitos associados beneficiados com iniciativas como a Indicação de Profissionais 
para a Área Médica (Ipam), o Programa de Assistência Jurídica (Projur), os Programas 
de assistência funeral Pós-vida e Mais+Vida, os convênios de descontos com empre-
sas, os eventos comemorativos ao longo do ano, seguros Auto e Residencial, cursos 
e atendimentos disponíveis em nossas unidades.

Outro importante trabalho é a luta da AMBEP na defesa dos princípios de segurida-
de social que propiciaram a criação da Petros, bem como no zelo pela sua preserva-
ção. Representar e defender, onde couber, os direitos previdenciários e assistenciais 
dos nossos associados também fazem parte do DNA da AMBEP.

Neste momento em que comemoramos 40 anos, a AMBEP segue agradecendo aos 
pioneiros pela iniciativa e pelos esforços dedicados à criação da nossa Entidade, que, 
mais do que uma Associação, é como uma grande família de petroleiros sempre em 
busca de um presente e um futuro melhores para todos.

Inauguração 
Unidade de 

Curitiba - 1997

Sala de 
Clube Vídeo 

da Unidade de 
Natal - 1999

Apresentação Coral da 
AMBEP Salvador no

Iate Clube Bahia - 2004
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020  (EM R$)

ATIVO 2020 2019

CIRCULANTE 14.628.162,89 14.173.492,26

Disponibilidade 14.057.970,35 13.602.419,77

Caixas 3.876,81 3.982,01

Bancos c/Movimento 27.064,47 10.926,79

Títulos de Liquidez Imediata 14.027.029,07 13.587.510,97

Créditos 486.215,36 470.908,85

Mensalidades de Associados a Receber           42.662,31 58.438,82

Adiantamento Férias a Empregados 64.778,86 52.913,64

Adiantamento a Terceiros (Eventos Adiados/Pandemia) 96.302,69 0,00

Débito de Terceiros 13.067,95 7.322,66

Ação Judicial - Provisão 10.000,00 0,00

INSS s/Sal. a Recuperar 2.306,16 0,00

AMBEP TurSeguros S/A (ND e Dividendos a Receber) 0,00 101.268,43

Mútuo AMBEP TurSeguros S/A 257.097,39 250.965,30

Estoque de Mercadorias 552,42 11.079,27

Mercadorias para revenda (Cantina-Cedis) 552,42 11.079,27

Despesas Antecipadas 83.424,76 89.084,37

Prêmios de Seguros 2.168,97 3.039,87

Despesas Antecipadas 81.255,79 86.044,50

ATIVO NÃO CIRCULANTE 53.978.561,84 44.069.219,04

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 36.716.083,90 26.696.673,12

Títulos e Valores Mobiliários 36.693.559,80 26.669.659,74

Conta Caução 22.524,10 27.013,38

INVESTIMENTO/IMOBILIZADO 17.262.477,94 17.372.545,92

Investimentos e Título 400.001,00 400.001,00

Imobilizados 22.796.206,63 22.619.980,25

(-)Depreciação/Amortização Acumulada -6.149.631,24 -5.647.435,33

Legalização Cedis 215.901,55 0,00

TOTAL DO ATIVO 68.606.724,73 58.242.711,30

BALANÇO DA AMBEP 2020
Confira os números da Associação em 2020, em comparação aos resultados do exercício anterior. 

AMBEP REALIZA ASSEMBLEIAS GERAIS

No dia 12 de maio, a AMBEP realizou as Assembleias Gerais  
Ordinária (AGO) e Extraordinária (AGE), convocadas para dis-
cutir e deliberar sobre temas importantes da Associação.

Na AGE, o tema discutido foi a Reforma do Estatuto. Já na AGO,  
a pauta foi o Relatório de Atividades e as Demonstrações Contá-
beis da Associação, referentes ao exercício de 2020, apresentadas 
pela Diretoria com o respectivo Parecer do Conselho Deliberativo.  
Ambos foram aprovados.
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020  (EM R$)

PASSIVO 2020 2019

PASSIVO CIRCULANTE 1.409.500,01 1.085.586,02

Obrigações 584.340,19 387.581,91

Fornecedores 584.340,19 387.581,91

Débitos Fiscais 45.546,52 49.350,33

Impostos Federais a Recolher 42.791,03 45.554,19

ISS a Recolher 2.755,49 3.796,14

Débitos Trabalhistas/Previdenciário/
Outros

779.613,30 648.653,78

INSS a Recolher 129.069,26 130.211,33

FGTS a Recolher 40.063,20 38.687,08

PIS s/Folha de Pagamento a Recolher 6.520,02 6.278,96

Débitos com Terceiros  397,00 0,00

Provisão Férias/13° Salário/Encargos 603.563,82 473.476,41

PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO 67.197.224,72 57.157.125,28

PATRIMÔNIO SOCIAL 57.606.243,07 49.406.718,83

Patrimônio Social 57.157.125,28 48.871.787,55

Ajustes de Exercícios Anteriores 449.117,79 534.931,28

Superavit do Exercício 9.590.981,65 7.750.406,45

TOTAL DO PASSIVO 68.606.724,73 58.242.711,30

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAVIT DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2020/2019  (EM R$) 

RECEITAS EM 2020 2019

RECEITAS 26.782.665,84 29.071.279,45

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES MENSALIDADES 25.797.379,44 26.662.018,31

Receitas de Contribuições 25.797.379,44 26.662.018,31

RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA 965.512,50 1.643.795,94

Receitas Financeiras 1.263.000,01 2.439.577,64

(-) IR/IOF s/Aplicação Financeira -297.487,51 -795.781,70

Receitas Operacionais e não Operacionais 19.773,90 765.465,20

Receitas de Eventos/Eventuais/Taxas 7.588,00 591.878,96

Dividendos AMBEP TurSeguros S/A 0,00 100.000,00

Vendas do Ativo Imobilizado 0,00 30.050,00

Rec. Culturais/Alugueis/Dormitórios 3.655,90 23.646,89

Venda Bruta(Cedis/Cantina) 8.530,00 19.889,35

DESPESAS 17.191.684,19 21.320.873,00

Administrativa e Gerais 14.045.116,04 15.826.361,22

Patrimoniais 655.989,17 809.349,71

Financeiras 31.442,02 33.666,13

Eventuais 70.944,21 90.501,31

Sociais/Benefício 2.388.192,75 4.560.994,63

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 9.590.981,65 7.750.406,45

Informamos, para os devidos fins, que o 
Conselho Fiscal da AMBEP, mês a mês, des-
de janeiro de 2020, por causa da pandemia, 
analisou os Balanços e demais documen-
tos enviados por e-mail, respondendo pela 
aprovação dos mesmo por e-mail. 

Face ao momento atual, recebemos o Ba-
lanço de Dezembro de 2020, o Balanço 
2020/2019, a Nota Explicativa do Balanço, o 
Parecer de Auditoria e demais documentos 
necessários para a correta análise, também 
por e-mail. Após as nossas avaliações, opina-
mos favoravelmente pela aprovação.

Assinam a nota, em 11 de março de 2021: 
Célia Regina Carvalho de Souza e Marcílio 
Mesquita Alves.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
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CONECTADO

Esse modelo se tornou a forma mais viável 
e segura de oferecer atendimento médi-
co, receitas on-line e pedidos de exames.

Para manter o compromisso durante a 
fase de isolamento social imposta pela 
pandemia do novo coronavírus, o plano 
Saúde Petrobras foi um dos primeiros a 
credenciar serviços de telemedicina, em 
2020. Desde então, os beneficiários – em-
pregados, aposentados, pensionistas e 
seus dependentes – de todo o país podem 
realizar consultas médicas sem sair de 
casa e sem cobrança de coparticipação. 

Considerada uma das melhores facili-
dades do modelo virtual – ao lado e de 
evitar o deslocamento até o consultório 
médico ou à farmácia para a compra de 
medicamentos –, a receita digital pode 
ser enviada em arquivo PDF aos pacien-
tes e às farmácias. 

Segundo a Portaria nº 467 do Minis-
tério da Saúde, publicada em 20 de 
março de 2020, para validar a receita 
digital, o médico deve ter certificado 
digital credenciado pela ICP-Brasil.  
O farmacêutico também precisa da 
certificação para verificar a receita e 
permitir a venda. 

TELEMEDICINA AO 
ALCANCE DE TODOS 

OS BENEFICIÁRIOS
DO SAÚDE 

PETROBRAS 

O mundo está cada vez mais digital e, desde o início 
da pandemia, todos os olhos se voltaram para as 
instituições de saúde, que tiveram de se adaptar para 
tratar dos pacientes com consultas médicas virtuais.

• Acesse https://conecta.einstein.br/ 
ou baixe o aplicativo Einstein Conecta, 
disponível para iOS (Apple) e 
Android. Para quem possui iOS, 
é necessário também baixar o 
aplicativo 'In Touch Patient', 
que permite a realização de 
videochamada.

• Se for o primeiro acesso, faça 
o cadastro informando dados 
pessoais (nome, sobrenome, 
data de nascimento, gênero, 
nacionalidade, telefone e e-mail) 
e crie uma senha. Não é necessário 
inserir o número da carteirinha.

• Faça o login e clique em 
'Iniciar Atendimento'. 

• Por fim, escolha o perfil 
do usuário – titular ou 
dependente – e acione 
o botão 'check-in' para 
que o atendimento
 seja iniciado.

De acordo com o regulamento da Anvi-
sa, os médicos, nesse momento, podem 
receitar antimicrobianos e medicamen-
tos controlados específicos, como ansio-
líticos, antidepressivos, anticonvulsio-
nantes, antipsicóticos e controladores 
de hormônios. Os demais medicamen-
tos como retinoides e talidomida, só 
podem ser prescritos em receitas físicas. 

EINSTEIN CONECTA
PARA TODOS
O Einstein Conecta é o serviço de tele-
medicina oferecido pelo Saúde Petro-
bras (antiga AMS), do Hospital Israelita 
Albert Einstein. Por meio dele, é pos-
sível fazer consultas on-line 
24 horas com clínico geral e 
pediatra nos seguintes casos: 
febre, gripe ou resfriado, dor 
de garganta, diarreia, náu-
seas, dor ao urinar, cólica 
menstrual, secreções, corri-
mentos, dores musculares, 
alergias e problemas de 
pele, ardor nos olhos, con-
juntivite, dores de cabeça 
ou para sanar qualquer 
dúvida médica, por exem-
plo, em relação a sintomas ou 
exames alterados.

COMO UTILIZAR 
O EINSTEIN CONECTA:
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AMBEP RESPONDE

COMO PEDIR 
ISENÇÃO DE 
DESCONTO DE
IR NA FONTE PARA 
TRATAMENTO 
MÉDICO

O prazo para entrega da 
declaração do Imposto de Renda 
2021 segue até o dia 31 de maio, 
e a AMBEP tem recebido muitas 
perguntas de aposentados da 
Petros que têm diagnóstico e 
laudo médico de doenças com 
alto custo no tratamento. 
A seguir, explicamos o que fazer 
e qual a documentação precisa 
ser apresentada para não ter 
desconto mensal da alíquota do 
IRPF no salário, amparado na Lei.

O aposentado deve solicitar, na Petros, o Formulário Petros de Pedido de Isenção 
do Desconto de Imposto de Renda e preenchê-lo com letra legível e sem rasuras. O 
documento pode conter ou não a assinatura do participante/representante legal. 
É importante destacar que, para os participantes portadores de Alienação Mental 
e Alzheimer que estejam incapacitados ao exercício das atividades da vida civel, o 
formulário poderá ser assinado pelo representante legal.

Outro importante documento que deve ser apresentado é o laudo médico pericial 
(original e cópia autenticada) emitido por perito médico de serviço de saúde oficial 
da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, em papel timbrado, 
com as seguintes informações:

• Identificação do Serviço Médico Oficial responsável pela 
emissão do laudo pericial;

• Menção expressa para o que se destina o laudo:
 Para fins de Isenção do Imposto de Renda na Fonte, 

conforme Lei 9.250/1995, art.30 e Lei 11.052/2004, art. 6°;

• Data de início da doença;

• Estágio Clínico atual da doença;

• Estado Clínico do paciente;

• Diagnóstico expresso da doença, com o CID (Código 
Internacional de Doenças);

• Nome da moléstia descrita conforme está na legislação;

• Prazo de validade do Laudo, no caso de doença passível 
de controle;

• Nome legível, CRM, matrícula no órgão oficial, 
identificação de perito e assinatura do médico perito;

• Data de emissão do Laudo Médico Pericial.

Vale destacar que o Formulário Petros 
de Pedido de Isenção do Desconto de 
Imposto de Renda é um requerimento 
interno administrativo e não substitui o 
laudo médico pericial.

Segundo a Petros, excepcionalmente, 
serão aceitas as declarações emitidas 
pelo INSS/Postos Convênios, desde que 
originais ou cópias autenticadas que 
contenham as informações já citadas, 
além de identificação do respectivo Pos-
to Convênio responsável pela declara-
ção e nome completo, assinatura, CRM, 
matrícula e identificação do médico do 
INSS. Não serão aceitas declarações as-
sinadas por agente administrativo do 
INSS e médico sem a identificação.

IMPORTANTE - Toda a documentação está 
sujeita à fiscalização da Receita Federal. 
Em caso de notificação da Receita Federal 
por isenção que tenha ocorrido mediante 
Declaração do INSS, a Petros solicitará ao 
Convênio uma cópia autenticada do laudo 
médico pericial que concedeu a isenção no 
Benefício INSS.

E, no caso de enfermidades passiveis de 
controle, o participante deverá estar aten-
to ao término da data de validade do laudo 
pericial para que não haja interrupção da 
isenção do desconto de Imposto de Renda. 
O procedimento a ser adotado é que o par-
ticipante providencie e encaminhe novo 
laudo médico pericial atualizado.
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CAPA

Respeitando sempre o distanciamento social, utilizando todos os protocolos de se-
gurança e funcionando em horários reduzidos nas cidades onde isso é possível, as 
nossas Unidades Regionais seguem em atendimento presencial para dar suporte 
aos ambepianos de todo o país. 

"A AMBEP sabe da importância do atendimento presencial para os seus Associa-
dos. Desde junho do ano passado, em meio à pandemia, seguimos com as nossas 
Unidades abertas para ajudá-los no encaminhamento de assuntos importantes, 
como o envio de solicitação de Benefício-Farmácia; dar entrada em apólices de 
Pecúlio; preencher dados e enviar comprovantes para a Saúde Petrobras; utilizar 
o Botão de Serviços do site; e acionar os serviços do Pós-Vida. Grande parte dos 
ambepianos que nos procuram é idoso e precisa ter esse tipo de suporte para con-
seguir utilizar esses benefícios. Nossas equipes estão sempre prontas para dar todo 
o apoio necessário a quem nos procura", explica Carlos da Conceição de Almeida, 
diretor de Benefício/Social da AMBEP.

Todo esse cuidado e atenção praticado diariamente pela Associação é valorizado 
e reconhecido por ambepianos de todo o Brasil. Quem utiliza os serviços presen-
ciais da Unidades Regionais se diz muito satisfeito com a presteza, o interesse e a 
dedicação de quem os atende.

"Nossas equipes 
estão sempre 

prontas para dar 
todo o apoio 

necessário a quem 
nos procura"

Carlos da Conceição de Almeida

AMBEP MANTÉM O
CUIDADO AOS ASSOCIADOS
EM TODO O PAÍS, MESMO
DURANTE A PANDEMIA

Ao longo desses quase 
40 anos, a AMBEP tem 
buscado aprimorar seus 
serviços e benefícios, 
facilitando a vida dos 
seus Associados, além 
de se manter a par dos 
assuntos importantes 
para os petroleiros.
E nesta pandemia não 
tem sido diferente. 
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CAPA

Associado da AMBEP desde a sua 
fundação, o aposentado Sérgio 
Odonel de Souza Gomes, 82 
anos, conta que o apoio oferecido 
pela entidade sempre lhe dá total 
segurança. “Desde que me asso-
ciei à AMBEP, pouco antes de me 
aposentar, em 1982, eu entendi 
que ela seria uma importante rede 
de apoio para minha vida. Além 
de ser um local que me permitiu, 
até antes da pandemia, me reen-
contrar com ex-companheiros de 
trabalho. Utilizo muito a Unidade 
de Porto Alegre, que me auxilia, 
por exemplo, a utilizar o Benefí-
cio-Família; a solicitar reembolsos 
do Saúde Petrobras; a tirar dúvi-
das que surgem sobre assuntos 
diversos. É muito bom poder con-
tar com pessoas tão solícitas. Para 
mim, a AMBEP é um verdadeiro 
porto seguro”, afirma.

Outro entusiasta do atendimento pre-
sencial da AMBEP é Josué Jonas de 
Mello, 73 anos,  mecânico aposentado 
da extinta Fronape,. Ambepiano desde 
a criação da Unidade Itajaí, Santa Catarina, ele conta que, ao longo dos anos, 
passou a utilizar cada vez mais os serviços oferecidos. “Eu indico a Associação 
tanto para o pessoal aposentado quanto da ativa. Eu vejo a AMBEP como um 
local em que nos sentimos seguros, que nos oferece  suporte em diversos as-
pectos de nossas vidas, principalmente no que diz respeito a serviços e benefí-
cios da Petrobras. É muito bom poder contar com o auxílio dos profissionais da 
Unidade de Itajaí para adotar providências importantes, como renovar a car-
teirinha da Saúde Petrobras (antiga AMS) e solicitar reembolsos no Benefício-
-Fármácia. Isso sem falar, claro, das festas e confraternizações muito animadas 
que eram realizadas antes da pandemia e que não vejo a hora de voltar para, 
viver momentos bons entre amigos de vida inteira”, revela.

Ambepiano desde abril de 1999, quando se aposentou, Carlos Alberto Matoso, 
73 anos, conta que sempre  busca orientações sobre a Petros na Unidade da 
AMBEP Niterói, cidade onde mora. “Sempre que preciso me informar sobre a 
Petros, seja qual for o tema, de equacionamento e endividamento a resulta-
dos, por exemplo, sempre procuro a equipe da Associação. Uma equipe que 
está sempre disposta a esclarecer as dúvidas e orientar sobre o que fazer”, afir-
ma. O aposentado aproveita para destacar outras atividades oferecidas pela 
Associação que ele vem utilizando ao longo de todos esses anos como associa-
do. “A pandemia suspendeu os eventos presenciais e espero que tão logo tudo 
isso passe a gente possa ter de volta a convivência que nos proporcionavam 
com nossos antigos colegas de trabalho. Foram muitas palestras, bailes, con-
fraternizações e viagens, que me permitiram manter a rede de relacionamento 
que construí com meus colegas de trabalho em tantas décadas de trabalho 
na Petrobras. E que, ainda, me permitiram conhecer novas pessoas e manter 
minha saúde mental em dia”, conta, entre feliz e saudoso.

Quem utiliza os serviços presenciais 
da Unidades Regionais se diz muito 

satisfeito com a presteza, o interesse 
e a dedicação de quem os atende.
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CONHEÇA OS BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 
OFERECIDOS PELA AMBEP:
• IPAM (Indicação de Profissionais para a Área Médica) -  é uma alternativa aos 

dependentes de ambepianos que não são atendidos pelo Saúde Petrobras. O ser-
viço disponibiliza aos associados uma lista de especialistas de alta qualidade por 
um preço acessível. Os valores seguem a tabela praticada pela Petrobras. Além de 
médicos, a IPAM oferece, também, parcerias com clínicas, hospitais, dentistas e la-
boratórios. O pagamento das consultas e procedimentos é feito diretamente aos 
profissionais ou estabelecimentos. Para ter acesso à lista de profissionais e redes 
hospitalares disponíveis na IPAM, acesse o site da AMBEP.

• Projur (Programa de Assistência Jurídica da AMBEP) - constituído por advogados 
especializados em várias áreas do Direito, que atendem aos associados com pre-
ços diferenciados em relação ao mercado. 

Vale destacar que, em tempos normais (fora da pandemia do novo coranovírus), 
as unidades também oferecem iniciativas que promovem a integração entre 
os associados, propiciando bem-estar e melhorando a qualidade de vida dos 
ambepianos por meio da realização de festas de confraternização, bailes, 
aulas de informática, exposição de artes e palestras com psicólogos.

A  AMBEP está pronta para que, tão logo a vida volte ao normal e a pan-
demia fique sob controle, possamos nos reunir novamente, trazendo de 
volta o espírito de confraternização presente no ideal dos pioneiros que 
criaram a nossa Associação.

CAPA

A equipe de atendimento da Uni-
dade de Natal também auxilia, 
mensalmente, o ambepiano João 
Eudes da Rocha, 64 anos, mora-
dor de Parnamirim. Associado há 
cerca de cinco anos, ele recebe o 
suporte dos atendentes para en-
viar documentos e solicitar servi-
ços para a Saúde Patrobras. “É uma 
bênção poder contar com esse su-
porte para resolver essa burocracia 
que é recorrente na vida de quem 
é aposentado da Petros”, avalia.

Aos 65 anos de idade e 20 de AMBEP, 
Edson José Fernandes Costa conta 
que se associou por conta da avaliação 
positiva que os colegas de petrobras 
faziam da Associação, e pelos serviços 
oferecidos. “Eu ainda estava na ativa 
quando comecei a ouvir colegas falan-
do de uma associação que oferecia di-

versos serviços e benefícios para 
seus associados. Busquei, então, 
mais informações e decidi fazer 
parte da Unidade Itajaí da AM-
BEP. Ter orientação jurídica pelo 
Projur, poder contar com o Pós 

Vida, obter informações so-
bre Petrobras e Petros. 

Ter todos esses servi-
ços valiosos à nossa 
disposição nos traz 
segurança e a cer-
teza de que temos 
uma entidade que 
se preocupa com a 
gente”, conclui.

Desde 1989, quando tornou-se um 
ambepiano, Joaquim Vieira dos San-
tos Filho, 81 anos, conta com o apoio 
da Associação em diversas áreas da 
sua vida. Ele relata que, no início, fa-
zia parte de um grupo que tinha um 
processo contra a Petrobras e precisa-
va de um lugar para se reunir e deli-
berar sobre o passo a passo da ação. 
“Encontramos esse espaço verdadei-
ramente acolhedor tão importante na AMBEP Natal, onde recebemos o apoio 
necessário para realizar essas reuniões. “Todas as terças, às 9h, nós nos reuní-
amos no auditório que a AMBEP nos cedia para deliberamos sobre esse pro-
cesso que durou 20 anos. Com o tempo, o grupo aumentou e passou a contar 
com outras pessoas que não faziam parte da ação, mas tinham informações 
sobre o assunto. Esse suporte foi fundamental para nós”, revela.

Joaquim acrescenta que a ética e o cuidado com que a Associação são geridos 
fazem com que ele continue associado depois de mais de 30 anos. “Contar com 
o apoio dos atendentes presenciais na Unidade Regional de Natal para resol-
ver assuntos frequentes, como solicitação de reembolso e Benefício-Farmácia, 
me ajuda demais. São sempre procedimentos repetitivos, muitas vezes com-
plexos, mas necessários para nós aposentados, e que conseguimos resolver 
com serenidade porque contamos com profissionais dedicados e pacientes, 
sempre dispostos a nos apoiar e nos dar segurança”, comenta Joaquim, que 
se orgulha de ter, na família, filhos e um irmão que também são associados.
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OPINIÃO

SEM RESSALVAS
Carlos Vasconcellos*

*Carlos Vasconcellos é jornalista especializado em temas previdenciários e colaborador do Valor Econômico.

Pela primeira vez, em muitos 
anos, os associados da Petros 
têm o que comemorar. Depois de 
sucessivos resultados negativos, 
os planos PPSP-R e PPSP-NR 
geraram superávit.

O primeiro dos últimos nove anos. E superaram, também, a 
meta atuarial. Trata-se de um feito particularmente notável 
em um ano de mercados voláteis, juros baixos e inflação em 
alta – que pressiona a meta para cima. Isso acontece porque a 
meta é formada pela taxa de juros atuarial do plano somada 
à inflação. O PP-2, por sua vez, também obteve resultado 
positivo, ainda que abaixo da meta, em função especialmente 
dos critérios utilizados na precificação dos ativos.

Embora o desempenho da Petros em 2020, mereça aplausos, 
com seus 8,45% de rentabilidade global nos planos, há um 
detalhe que pode passar despercebido para muita gente. Um 
detalhe que, no entanto, merece ser analisado com mais atenção.

Pela primeira vez em sete anos, a apresentação dos resultados 
foi aprovada por uma auditoria independente, sem ressalvas. 
Isso significa sem observações sobre imprecisões, dados 
duvidosos ou possíveis irregularidades.

ALÉM DO RESULTADO

Isso é uma notícia e tanto. Um indício importantíssimo de que 
a Petros pode estar finalmente começando a voltar aos trilhos. 
E não estamos falando do resultado financeiro, em si. Estamos 
falando de algo mais. 

Ou alguém esqueceu como a falta de transparência, as decisões 
sem critério técnico e as interferências externas indevidas 
levaram a Petros a tomar decisões que agravaram os deficits 

de seus planos, em um período de crise da economia? Como 
esquecer quando essas decisões pesam, e pesarão durante 
muitos anos, no bolso dos associados através dos planos de 
equacionamento desses deficits? 

Por isso mesmo, a aprovação sem ressalvas do resultado é tão 
importante. Ela reflete uma mudança profunda de conduta, 
com decisões mais técnicas, mais participação de todos os 
stakeholders, melhor controle administrativo, investigação dos 
erros cometidos nas gestões anteriores. Tudo isso é um sinal de 
credibilidade, de confiança, de seriedade.

E esses sinais, refletidos no balanço de resultados da Petros, 
em 2020, nos dão esperança de que é possível ter uma 
gestão sólida na Fundação. Uma gestão impessoal, capaz de 
construir uma carteira de investimentos sustentável no longo 
prazo. Com ativos que permitam aproveitar melhor as marés 
positivas do mercado e reduzir o impacto sobre o patrimônio 
dos associados nos inevitáveis ciclos de retração da economia. 
Enfim, um sinal de que a Petros pode reconstruir sua reputação 
e voltar a dar orgulho e bons resultados a seus participantes. 

Os primeiros passos já foram dados, e os resultados já 
começam a aparecer. Mas, sabemos que a caminhada ainda 
está no começo. É preciso que o processo de transformação 
e fortalecimento da governança da Petros continue firme nos 
próximos anos. É isso que vai impedir que a Fundação repita os 
erros que custaram tão caro no passado e seguem pesando no 
bolso dos associados.
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PETROS EM PAUTA

ELEIÇÕES 2021: 
CONHEÇA OS 

CANDIDATOS E 
SAIBA COMO

E QUANDO
VOTAR

Entre os dias 14 e 28 
de junho, os associados 
da Petros (ativos, 
aposentados e 
pensionistas inscritos 
até 28 de fevereiro) 
poderão escolher os 
novos membros dos 
Conselhos Deliberativo 
(CD) e Fiscal (CF) 
da Entidade. Sete 
chapas apresentaram 
candidatos, sendo 
quatro para o CD 
e três para o CF.

Neste processo eleitoral, serão eleitas 
duas duplas de titular e suplente: uma 
para o Conselho Deliberativo e outra 
para o Conselho Fiscal. Neste ano, a 
eleição é para as vagas de participan-
tes ativos e, por isso, todos os candi-
datos são da ativa. Os candidatos te-
rão até o dia 13 de junho, véspera do 
início da votação, para divulgação de 
suas ideias aos eleitores.

COMO E QUANDO VOTAR
O período de votação começa às 9h do 
dia 14 de junho e segue até as 17h do 
dia 28 de junho, exclusivamente pelo 
Portal da Petros, pelo app ou pelo te-
lefone que será divulgado em breve no 
site da Entidade.

QUEM PODE VOTAR
Todos os participantes, ativos e assisti-
dos, inscritos na Petros até o dia 28 de 
fevereiro de 2021, desde que estejam 
em gozo dos seus direitos estatutários, 
podem votar, o que só pode ser feito 
apenas uma vez, independentemente 
do número de benefícios que receber 
da Fundação. Tutores e curadores tam-
bém têm direito ao voto.

CONFIRA OS NOMES E OS NÚMEROS 
DAS CHAPAS DOS CANDIDATOS:

Conselho Deliberativo

Número da chapa Titular Suplente

51 Fernando Sá Luciano Maldonado

52 Marcos André Adaedson

53 Rafael Crespo Anselmo Braga

54 Leonardo Freitas Patricia Flister

 

Conselho Fiscal

Número da chapa Titular Suplente

41 Vinícius Camargo Rafael Prado

42 Wander Marcelino Hélio Domingues

43 Felipe Grubba Luiz Mario

CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕES
20/04 Início do período de campanha

27/04 a 13/06 Envio de material de votação para os eleitores

14/06 a 28/06 Período de votação

24 e 25/06 Credenciamento de fiscais para apuração

28/06 Apuração dos votos

28 e 29/06 Divulgação dos resultados

AMBEP E AS ELEIÇÕES

A Diretoria da AMBEP, em cumprimento à resolução anteriormente decidida 
em Ata, informa que para o apoio, indicação ou recomendação de candidatos 
a qualquer cargo eletivo para a Fundação Petros ou Petrobras, é necessário que 
estes sejam filiados à Associação por um período superior a um ano, além de 
estar de acordo com a política e diretrizes da Entidade.
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PETROS EM PAUTA

PETROS ACOMPANHA CALENDÁRIO 
DO INSS E ANTECIPA PARCELAS DE 
BENEFÍCIOS DE PLANOS BD

Quem recebe o benefício da Previdência Social pela Petros terá a primeira parcela 
creditada pela Fundação no dia 25 de maio. Já a segunda parcela do 13º benefício 
do INSS será paga em 25 de junho.

Aposentados e pensionistas dos quatro planos Petros do Sistema Petrobras (PPSP-R, 
PPSP-NR, PPSP-R Pré-70 e PPSP-NR Pré-70) que optaram por não receber a primeira 
parcela do 13º benefício da suplementação Petros em fevereiro, terão esse valor 
creditado pela Fundação no dia 25 de maio, como previsto em regulamento, junta-
mente com o INSS.

Já a segunda parcela do 13º benefício da Petros será recebida por todos os aposentados 
e pensionistas desses quatro planos em 25 de junho, pois, também conforme regula-
mento, o pagamento deve ser realizado junto com o da Previdência Social.

DEMAIS PLANOS
Aposentados e pensionistas dos demais Planos BD (Petros Lanxess, Petros Nitri-
flex/Lanxess e Petros Ultrafértil) também vão receber as parcelas do 13º benefício 
Petros juntamente com o do INSS, conforme definido em regulamento.  O mesmo 
vale  para quem recebe pensão judicial de assistidos desses sete planos.

Em caso de dúvidas, basta acessar o chat on-line no Portal Petros ou  no aplicativo; 
ou enviar mensagem para o "Fale conosco". Se preferir, entre em contato com a Cen-
tral de Relacionamento (0800 025 35 45 ou 21 3529-5550, para ligações de celular), 
das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira.

A Petros antecipará 
para maio e junho 
o pagamento das 
parcelas do abono 
salarial referente 
à suplementação 
de aposentados e 
pensionistas de todos 
os planos de benefício 
definido (BD)

A iniciativa 
acompanha 

a decisão do 
Governo Federal 

de antecipar, mais 
uma vez, as parcelas 

do 13° salário dos 
aposentados e 

pensionistas do 
INSS para maio e 

junho, por conta da 
pandemia do novo 

coronavírus.
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VIVA BEM

Vacina é a palavra de 
ordem no Brasil e no 
mundo atualmente. Mas 
ainda que a vacinação 
da Covid-19 predomine 
no noticiário, outras 
importantes campanhas 
de imunizações 
continuam ocorrendo 
pelo nosso país e são 
fundamentais para a 
saúde dos idosos e da 
população em geral.  

" A vacinação anual 
é fundamental para 

reforçar o sistema 
imunológico e 

acrescentar cepas 
virais que estão sendo 

identificadas"
Albucacis de Castro Pereira

VACINAÇÃO 
DA GRIPE: 

MAIS 
PROTEÇÃO 

PARA OS 
IDOSOS  

Uma delas é a Campanha Nacional Con-
tra a Gripe, que começou em abril em 
crianças, gestantes, puérperas, povos in-
dígenas e trabalhadores da saúde e está 
prevista para terminar no dia 9 de julho.  

Com a conclusão dessa primeira fase 
(25,2 milhões de pessoas), a prioridade 
passou a ser os idosos acima de 60 anos 
e professores (32,8 milhões de pesso-
as). Em seguida, virão os demais grupos 
prioritários (21,7 milhões de pessoas). 
A expectativa do Ministério da Saúde 
é vacinar 79,7 milhões de brasileiros. 
Para isso, serão distribuídas 80 milhões 
de doses da vacina influenza trivalente, 
produzida pelo Instituto Butantan para 
a imunização do público-alvo.

Um Dia D, de mobilização nacional, 
também está previsto para acontecer. 
A data ainda não foi definida, mas fica-
rá a critério de estados e municípios. A 
ideia é que seja num sábado para que 
postos de saúde e vários outros locais 
(shoppings, parques, estações de metrô 
etc) também sirvam de local para apli-
car a vacina da gripe e turbinar ainda  
mais a campanha. 

Para o médico Albucacis de Castro Pe-
reira, pós-graduado em Clínica Médica, 
Terapia Intensiva e Terapia Ocupacional, 
a vacinação é a melhor forma de preve-
nir doenças importantes em todas as 
etapas da vida. “A vacina contra o H1N1 
reduziu acentuadamente o número de 
óbitos e de internações das pessoas 
mais idosas nos últimos anos. É um pú-
blico que, imunologicamente, é mais 
deficiente. Portanto, a vacinação anual 
é fundamental para reforçar o sistema 
imunológico e acrescentar cepas virais 
que estão sendo identificadas”, informa.

Albucacis de Castro Pereira
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Duas das maiores dúvidas da popula-
ção neste momento é saber se poderá 
tomar o imunizante contra a gripe jun-
to com o da Covid e se há problema 
em ser imunizado após ter contraído o 
novo coronavírus. Como as campanhas 
coincidiram, o Ministério da Saúde não 
recomenda a aplicação das duas vaci-
nas simultaneamente devido à falta de 
estudos sobre a coadministração dos 
imunizantes. A orientação é priorizar a 
vacinação contra a Covid-19. 

“Para qualquer tipo de vacina, é preciso 
ter um intervalo de 14 a 15 dias após 
tomar uma para que não haja qualquer 
complicação. Só não pode é estar imu-
nologicamente deficitário e com algu-
mas comorbidades que impedem de 
tomar a vacina da gripe, como aquelas 
que comprometem seu sistema imuno-
lógico. Agora, de forma geral, diabetes, 
hipertensão e outras doenças crônicas 

GRUPOS PRIORITÁRIOS 
• Crianças entre 6 meses e 

menores de 6 anos 
 (5 anos, 11 meses e 29 dias)
• Gestantes e puérpera
• Povos indígenas
• Trabalhadores da saúde
• Idosos com 60 anos ou mais
• Professores das escolas públicas 

e privadas
• Pessoas portadoras de doenças 

crônicas não transmissíveis 
e outras condições clínicas 
especiais

• Pessoas com deficiência 
permanente

• Profissionais integrantes 
de Forças de segurança e 
salvamento

• Profissionais integrantes das 
Forças Armadas

• Caminhoneiros
• Trabalhadores de transporte 

coletivo rodoviário de 
passageiros urbano e de longo 
curso

• Trabalhadores portuários
• Funcionários do sistema 

prisional
• Adolescentes e jovens entre 12 

e 21 anos de idade sob medidas 
socioeducativas

• População privada de liberdade

CALENDÁRIO

1ª etapa - de 12/4 a 10/5: 
crianças, gestantes, puérperas, 

povos indígenas e trabalhadores da 
saúde.

2ª etapa - de 11/5 a 8/6:
 idosos e professores.

3ª etapa - de 9/6 a 9/7:
demais grupos.                                    

mais comuns não impedem a vacinação 
antigripal”, alerta Albucacis.

Para quem já teve o novo coronavírus, 
o especialista reforça que também não 
há evidência de que a da Covid-19 in-
fluencie na eficácia ou na segurança 
da vacina contra a gripe. “Pode e deve 
tomar a vacina tranquilamente. No caso 
de ter tido e se curado clinicamente da 
doença, o recomendável é aguardar até 
28 dias antes de buscar a dose contra a 
gripe”, diz o médico. 

A imunização contra a gripe é funda-
mental para a proteção dos grupos prio-
ritários. Por isso, fique atento quando 
for tomar as duas vacinas. Lembre-se de 
usar a máscara, ficar distante dos outros 
na fila, higienizar as mãos constante-
mente, evitar locais fechados e sem ven-
tilação e não compartilhar objetos de 
uso pessoal.  

COVID X GRIPE: POSSO TOMAR AS DUAS VACINAS?

A imunização contra 
a gripe é fundamental 
para a proteção dos 
grupos prioritários. 
Por isso, fique atento 
quando for tomar
as duas vacinas
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FILME

A mulher na janela
Baseado no bestseller de A. J. Finn, o filme que acaba de estre-
ar na Netflix conta a história de uma psicóloga que, confinada 
pela agorafobia, fica obcecada com seus novos vizinhos e quer 
resolver um crime violento que testemunhou de sua janela.  
O suspense é estrelado por Amy Adams, Gary Oldman e  
Julianne Moore. Netflix - Estreia: 14 de maio

LIVRO

Depois
Mais recente lançamento do mestre do 
suspense, Stephen King, Depois, é um 
livro assustador e emocionante que fala 
dos desafios de crescer e aprender a dis-
tinguir o certo do errado. A obra conta a história de James 
Conklin, uma criança incomum que vê gente morta. Com que 
frequência? Jamie não sabe bem. Afinal, os mortos em geral 
se parecem muito com os vivos. Exceto pelo fato de que eles 
ficam para sempre nas roupas em que morreram, e são inca-
pazes de mentir. Ao tentar ajudar o Departamento de Polícia 
de Nova York a desvendar um crime, Jamie embarca em uma 
corrida para desvendar o último segredo de um falecido terro-
rista, e começa a jornada mais assustadora de sua vida.
Autor: Stephen King - Editora: Suma

LIVRO
Roberto Carlos: Por Isso 
Essa Voz Tamanha
Publicada no momento em que o ‘rei’ 
completa 80 anos, Roberto Carlos – Por 
Isso Essa Voz Tamanha–, é uma biografia 
musical interessada em compreender a 
complexidade de um ídolo. Escrito por 
Jotabê Medeiros, o livro se aprofunda 
na formação musical do artista, desde 
a infância, em Cachoeiro do Itapemi-

rim, e os primeiros passos cantando à moda de João Gilberto, 
até a explosão como líder do incipiente rock nacional e os hits 
que, ao longo de décadas, implacaram entre os mais ouvi-
dos do país. É um livro em que o debate cultural brasileiro, há 
tempos, faz por merecer.
Autor:  Jotabê Medeiros - Editora: Todavia

CONFIRA NOSSAS SUGESTÕES DE LIVROS E FILMES 
PARA VOCÊ SE DIVERTIR EM CASA NAS HORAS LIVRES.

FILME 

Cruella 
O filme retrata os primeiros dias de rebeldia da lendária Cruella 
de Vil, vilã do clássico 101 Dálmatas. Ambientado na Londres dos 
anos 70, Cruella conta a história de Estella, uma garota inteligen-
te e criativa determinada a ter sucesso na vida através da moda. 
Ela faz amizade com uma dupla de jovens ladrões e, juntos, cons-

troem uma vida de aventuras e vi-
garices nas ruas londrinas. Um dia, 
o talento de Estella para a moda 
chama a atenção da Baronesa Von 
Hellman, uma lenda fashion que é 
devastadoramente chique e assus-
tadora. Mas o relacionamento de-
las desencadeia uma série de even-
tos e revelações que farão com que 
Estella abrace seu lado rebelde 
e se torne a Cruella má, elegan-
te e vingativa que conhecemos. 
O filme é estrelado por Emma 
Stone e Emma Thompson
Disney Plus - 28 de maio
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SÉRIE

O inocente
Ambientada em Barcelona, O Inocente  é mais uma série de 
drama policial e suspense da Netflix baseada na obra do escri-
tor Harlan Coben. A trama é centrada no personagem Mateo  
Vidal que, depois de matar uma pessoa  acidentalmente em 
uma briga de bar, passa quatro anos na prisão. Terminada a 
pena, o rapaz reconstrói a vida, com a ajuda do irmão, e conhe-
ce Olivia Costa, com quem se casa. Um dia, porém, Mat recebe 
um telefonema chocante da esposa que dá início a uma corrida 
frenética para descobrir a verdade e provar sua inocência. Com 
oito episódios de, em média, 58 minutos, a produção é repleta 
de reviravoltas e tem no elenco Mario Casas e Juana Acosta.
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TODOS JUNTOS. TODOS PELA AMBEP.
TEM SEMPRE UMA UNIDADE PERTO DE VOCÊ.
www.ambep.org.br

UINDADES REGIONAIS

• AMBEP Alagoinhas (BA)
Tel: (75) 3423-4040
alagoinhas@ambep.org.br
Av. Severino Vieira, 407
Centro – Alagoinhas

• AMBEP Angra dos Reis (RJ)
Tel: (24) 3365-7120
angradosreis@ambep.org.br
Rua Coronel Carvalho, 539 – sala 409
Centro - Angra dos Reis

• AMBEP Aracaju (SE)
Tel: (79) 3214-6570
aracaju@ambep.org.br
Rua Campo de Brito, 1.187
São José - Aracaju

• AMBEP Belém (PA)
Tel: (91) 3229-5747/ 3269-1801
belem@ambep.org.br
Av. Gov. Magalhães Barata,
695 - sala 1- Térreo
São Brás – Belém

• AMBEP Belo Horizonte (MG)
Tel: (31) 3292-5682
belohorizonte@ambep.org.br
Rua Tenente Brito Melo, 1.365
Pilotis, salas 1 e 2
Santo Agostinho - Belo Horizonte

• AMBEP Brasília (DF)
Tel: (61) 3321-5708
brasilia@ambep.org.br
Q.D 01, Bloco E, no 30 - sala 109
Setor Comercial Sul – Brasília

• AMBEP Cabedelo (PB)
Tel: (83) 3228-3674
joaopessoa@ambep.org.br
Rua Arthur Santos Viana, 119, 
térreo
Ponta de Matos - Cabedelo

• AMBEP Campinas (SP)
Tel: (19) 3234-2154/ 3234-0149
campinas@ambep.org.br
Rua Barão de Jaguara, 655
salas 1.501, 1.502, 1.504, 1.509 e 1.510
Centro - Campinas

• AMBEP Campos (RJ)
Tel: (22) 2724-1562
campos@ambep.org.br
Praça São Salvador, 41,
salas 810 e 811
Centro - Campos dos Goytacazes

• AMBEP Curitiba (PR)
Tel: (41) 3224-9358/ 3233-4824
curitiba@ambep.org.br
Rua José Loureiro, 603, conjs. 201 e 202
Centro – Curitiba

• AMBEP Duque de Caxias (RJ)
Tel: (21) 3774-4039
duquedecaxias@ambep.org.br
Rua Ailton da Costa, 115,
salas 304 e 305
Jardim 25 de Agosto
Duque de Caxias

• AMBEP Fortaleza (CE)
Tel: (85) 3226-8683
fortaleza@ambep.org.br
Rua Pedro Borges, 20/2003
Centro – Fortaleza

• AMBEP Itajaí (SC)
Tel: (47) 3249-1461
itajai@ambep.org.br
Rua Dr. Pedro Ferreira, 155/902
Centro - Itajaí

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

• AMBEP Macaé (RJ)
Tel: (22) 2759-0850/ 2763-0018
2759-0856
macae@ambep.org.br
Av. Agenor Caldas, 193, sala 605
Imbetiba – Macaé

• AMBEP Maceió (AL)
Tel: (82) 3372-6052
maceio@ambep.org.br
Rua Zacarias Azevedo, 399
salas 314 e 315
Centro – Maceió

• AMBEP Manaus (AM)
Tel: (92) 3622-7001
E-mail: manaus@ambep.org.br
Rua Eduardo Ribeiro, 620/ 201
Centro – Manaus

• AMBEP Mossoró (RN)
Tel: (84) 3321-3271
mossoro@ambep.org.br
Rua Bezerra Mendes, 75,
salas 1, 3 e 5 - Centro – Mossoró

• AMBEP Natal (RN)
Tel: (84) 3202-5445/ 3202-7408
natal@ambep.org.br
Av. Prudente de Morais, 744,
salas 1.208 a 1.210
Tirol – Natal

• AMBEP Niterói (RJ)
Tel: (21) 2717-1016
niteroi@ambep.org.br
Rua Maestro Felício Toledo, 519
sala 505/506 - Centro – Niterói

• AMBEP Petrópolis (RJ)
Tel: (24) 2231-6226
petropolis@ambep.org.br
Rua do Imperador, 264/906
Centro – Petrópolis

• AMBEP Porto Alegre (RS)
Tel: (51) 3227-7174
3212-8132/ 3286-6334
portoalegre@ambep.org.br
Rua Riachuelo, 1.098 – conj. 903
Centro - Porto Alegre

• AMBEP Recife (PE)
Tel: (81) 3224-3683
recife@ambep.org.br
Rua Matias de Albuquerque, 223/ 401
Santo Antônio - Recife 

• AMBEP Rio de Janeiro (RJ)
Tel: (21) 2240-0684/ 2532-5263
2533-0408/ 2524-7504
riodejaneiro@ambep.org.br
Rua Álvaro Alvim, 21- 6° andar
Centro - Rio de Janeiro

• AMBEP Salvador (BA)
Tel: (71) 3341-1823/ 3341-1827
salvador@ambep.org.br
Av. Tancredo Neves, 999
salas 301 e 302
Caminho das Árvores – Salvador

• AMBEP São Luís (MA)
Tel: (98) 3232-1027
saoluis@ambep.org.br
Av. Jerônimo de Albuquerque, 25
sala 317, Torre B - Hyde Park
Cohafuma - São Luís

• AMBEP Santo André (SP)
Tel: (11) 4990-7697/4992-5767
santoandre@ambep.org.br
Rua Monte Casseros, 270 
conj.131
Centro – Santo André 

• AMBEP Santos (SP)
Tel: (13) 3233-4915
santos@ambep.org.br
Av. Ana Costa, 259, conj.53
Encruzilhada – Santos

• AMBEP São José dos Campos (SP)
Tel: (12) 3941-1778/3921-1815
sjcampos@ambep.org.br
Av. Dr. João Guilhermino, 474
salas 41 e 42/Centro
São José dos Campos

• AMBEP São Mateus (ES)
Tels: (27) 3763-3538 3763-3412
saomateus@ambep.org.br
Rua Manoel de Andrade, 115
Térreo/ Centro - São Mateus

• AMBEP São Mateus do Sul (PR)
Tel: (42) 3532-5415
smsul@ambep.org.br
Rua D. Pedro II, 587 - sala 25
Centro - São Mateus do Sul

• AMBEP São Paulo (SP)
Tel: (11) 3150-3636
saopaulo@ambep.org.br
Rua Barão de Itapetininga, 151
salas 123,124,133 e 1

• AMBEP São Sebastião (SP)
Tel: (12) 3892-4054
ssebastiao@ambep.org.br
Rua Duque de Caxias, 188, 2° piso
salas 23 e 24/Centro - São Paulo

• AMBEP Vitória (ES)
Tel: (27) 3225-8494/3207-9592
vitoria@ambep.org.br
Av. Nossa senhora da Penha, 699
sala 213, Torre B
Santa Lúcia – Vitória

SEGUROS

•  AMBEP TurSeguros
Tel: (21) 2113-1000
Demais regiões: 4020-1880
contato@ambep.com.br
Rua do Rosário, 103- sala 1301 
Centro - Rio de Janeiro

SEDE

• AMBEP Rio de Janeiro (RJ)
Tel: (21) 3212-3600
Fax: (21) 2240-0406
sede@ambep.org.br
Rua Álvaro Alvim, 21, 7° e 8° andares
Centro - Rio de Janeiro



Há quase quatro décadas, nosso compromisso é com você. 
Neste ano, em que completaremos 40 anos, queremos reafirmar essa 
missão, sempre orientados pelo desejo de assegurar os seus direitos. 

É graças a cada associado que esta jornada existe e se mantém firme. 

Que nossa parceria se estenda
 por muitos anos, em muitas celebrações.

Obrigado pela sua confiança.www.ambep.org.br

ANOS


