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REVISTA DA

Orientação
Saiba quais são os seus 

direitos e o que fazer
após o falecimento

de um familiar



Com o SulAmérica Residencial, 
estar em casa é estar seguro. 
De verdade.

Ambep TurSeguros • Sede: (21) 2113-1000
www.ambep.com.br | info@ambep.com.br

 Em parceria com     
a SulAmérica,  

a AMBEP TurSeguros 
oferece condições 

especiais para seguro 
residencial.

Além da ampla variedade de  
coberturas, aproveite os benefícios  
da AMBEP TurSeguros para você:

• 3 tipos de planos – básico, especial e 
super – personalizados de acordo com 
o seu perfil.

• Sorteios mensais de 5 mil reais para 
decorar ou reformar sua casa.

• Desconto de até 40% em lojas online 
de móveis e decoração, eletromésticos, 
brinquedos e presentes.

• Descontos em pet-shop

Acesse www.ambep.com.br/
residencialnovo.html e saiba mais sobre 
essas e outras vantagens.
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EXPEDIENTE
Revista da AMBEP Órgão de Informação da AMBEP-Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros * Diretoria da AMBEP: Omar Cardoso Valle - Presidente (presidencia@ambep.org.br), 
Julio Guedes da Conceição - Vice-Presidente (vice-presidencia@ambep.org.br), David Garcia de Sousa - Diretor Financeiro (dir-financeira@ambep.org.br), Walter Villela Vieira - Diretor Social e 
de Benefício (dir-social@ambep.org.br /dir-beneficio@ambep.org.br), Rodrigo Octavio Magalhães de Britto - Diretor de Patrimônio (dir-patrimonio@ambep.org.br), Pedro da Cunha Carvalho - Diretor 
Administrativo (dir-administrativa@ambep.org.br) * Periodicidade: Bimestral * Produção editorial: Nós da Comunicação * Edição: Jaíra Reis * Coordenação: Letícia Mota * Textos: André Bürger, 
Camilla Rua, Carlos Vasconcellos, Edgard Cravo, Leticia Mota e Sânia Motta * Diretor responsável: Julio Guedes da Conceição* Apoio editorial: Cristina Souto e Jonathan Fonseca
* Revisão: Lourdes Pereira * Direção de arte: Gina Mesquita * Impressão: Edigráfica *Tiragem: 33 mil *As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores.
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Momento delicado
Se há uma certeza nesta vida é a de que todos nós va-
mos morrer. E, como não sabemos a hora em que isso 
vai acontecer, o ideal é deixarmos o que for possível or-
ganizado e a família informada sobre possíveis seguros, 
testamentos e plano funeral.

Para facilitar esse momento difícil preparamos uma 
matéria especial sobre o assunto. Nela você vai saber, 
por exemplo, das vantagens de aderir ao Pós-Vida da 
AMBEP sob a ótica de um ambepiano que utilizou o 
serviço para sepultar o irmão.

Você entenderá também que é preciso abrir um inven-
tário quanto o falecido deixa bens. E, que, no caso de 
haver dívidas, algumas se extinguem com a morte do 
devedor, e outras precisam ser pagas pelos herdeiros. 

Além disso, trazemos as respostas às principais dúvi-
das de quem vai solicitar a pensão por morte da Petros. 
Saiba mais sobre esse e outros assuntos  nesta edição.

Boa leitura

A Diretoria
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MAPA DA AMBEP

Bodas de prata em São Sebastião
A Representação da AMBEP em São Sebastião, li-
toral de São Paulo, completa 25 anos no dia 15 de 
maio com muito orgulho por tanto tempo de dedica-
ção aos seus associados. Representante-procuradora 
há mais de 15 anos, Rosângela Fátima de Carvalho 
Souza conta que as atividades tiveram início em uma 
pequena sala no Tebar Praia Clube (Terminal Almirante 

Marítimo Barroso), onde Amélia 
Zarzur, atendendo a uma solici-
tação da Delegacia de São Paulo, 
recebia os associados. 

“Durante todos esses anos muitas 
pessoas dividiram suas experiên-
cias conosco. Alguns já não estão 
mais aqui e muitos outros vieram 
fazer parte da nossa equipe que, 
com muito carinho e dedicação, 
administra essa Representação 
em busca de oferecer os melho-
res serviços e benefícios para os 
ambepianos”, explica.

Atualmente, a unidade tem cerca de 530 associados 
e pouco de 5.400 beneficiários, que participam ati-
vamente das atividades oferecidas. “A Representação 
é um local onde os ambepianos vêm em busca de 
informação, apoio e esclarecimento. Ultimamente, as 
palestras jurídicas referentes às ações da Petrobras 

têm tido grande público”, informa a representante-
-procuradora, que conta com a ajuda das auxilia-
res-administrativas Shirley Garcez Santos e Luana 
Fátima de Carvalho e Souza. 

Outras atividades realizadas pela Representação são 
campanhas para atualização do quadro de cadastrados 
na IPAM e convênios comerciais; campanha de adesão 
de novos sócios; e plantões no Terminal Marítimo para 
divulgação da AMBEP.  Além disso, a Representação 
oferece opções de atividades e lazer. 

“Comemorações como o Dia dos Pais, Dia das Mães 
e Dia Internacional da Mulher, entre outras, contam 
com a participação ativa dos nossos associados, e isso 
nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Os 
desafios são grandes, mas necessários ao nosso cres-
cimento. E essa é a razão de trabalharmos de maneira 
ambiciosa, sempre querendo mais e melhor para nos-
sos associados”, finaliza a representante-procuradora. 

As Bodas de Prata da Representação devem ser come-
moradas, mas ainda não há nada definido. “É impor-
tante celebrar esses 25 anos de uma gestão que busca 
sempre o bem-estar do associado. Os planos para os 
próximos anos são muitos e incluem a ampliação do 
número de sócios e o atendimento às necessi-
dades dos ambepianos, em especial na área 
médica (IPAM)”, conclui Rosângela. 

Conheça São Sebastião

 Com mais de 30 praias espalhadas em 100 quilômetros de 
orla rodeada pela Mata Atlântica, São Sebastião é uma das re-
giões mais encantadoras da costa brasileira: o perfeito encontro 
da Mata Atlântica com as areias brancas e o azul do mar. Todas 
as praias são ligadas pela sinuosa estrada Rio-Santos, que revela 
paisagens surpreendentes. 

Cambury, Juquehy, Baleia e Maresias são as mais badala-
das, mas há outras também belíssimas e com clima mais 
tranquilo como Barra do Uma, Paúba, Barra do Sahy 
e Toque-Toque, boas para casais e famílias.

E diversão é o que não falta em São Sebastião. 
Você pode optar por aulas de kitesurf na 
Praia do Pontal da Cruz; surfe e paquera em 
Maresias; correr e caminhar na Praia Barequeçaba 
ou um passeio pelo Centro histórico da cidade que 
pode incluir uma passada pela Igreja Matriz, a antiga 
Casa de Câmara e Cadeia e a Capela de São Gonçalo. Esta 
última que abriga o Museu de Arte Sacra.

Shirley Garcez (à esq), Rosângela de 
Carvalho Souza e Luana Souza

 Foto: Jonathan Fonseca

Shutterstock
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Ambepiano de 95 anos mantém mente 
ativa com livros e poesias
José Dantas Borges fez parte da criação da AMBEP no 
início da década de 1980 e lutou, ao lado de outros 
pioneiros da Petrobras, por uma entidade que defen-
desse os interesses e a qualidade de vida dos aposen-
tados da estatal. Hoje, aos 95 anos, ele se mantém 
ativo e lúcido graças à leitura e aos hábitos saudáveis. 

Morador da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, 
José Dantas nasceu no interior da Bahia e viu de perto 
a dureza da vida no sertão. O ambepiano foi criado pela 
avó e aprendeu desde pequeno a pensar em um futuro 
melhor e sempre agir com ética. Passou pelo exército, 
se formou em contabilidade e entrou na Petrobrás em 
1956, quando já morava no Rio de Janeiro. A aposen-
tadoria foi no ano de 1977.

Seu grande amor foi a esposa, Aida, com quem ficou 
casado durante 63 anos e construiu uma família for-
mada por três filhas, três netos, uma neta e quatro 
bisnetos. José não esconde o carinho pelo Botafogo, 
clube pelo qual torce há mais de 50 anos e faz com 
que acompanhe todas as partidas. 

Outra paixão de José Dantas é a leitura. Ele tem três 
livros publicados: a autobiografia ‘Apenas uma vida’; 
‘Elegia (Garçulinárias) - Catarse em forma de poesia’ e 
‘Querências - Crônicas e outras histórias’. Seu primeiro 
grande contato com os livros foi quando, recém che-
gado no Rio de Janeiro, entrou na Biblioteca Nacional. 
Ao longo da vida, ele leu coleções de importantes au-
tores brasileiros e estrangeiros.

“Sou o que sou graças aos livros. Sempre gostei de ocu-
par meu tempo lendo. Gosto muito de fazer poesias e 
pretendo escrever um quarto livro dedicado à minha 

mulher, de quem sinto imensa saudade. Sempre fui 
muito questionador, gosto de filosofia e de reflexões no 
âmbito social. Minha inspiração vem das lembranças 
que tenho da vida no sertão nordestino, do povo de lá, 
das histórias que ouvia da minha avó quando menino. 
Transformo tudo em temáticas e passo para o pa-
pel”, diz José, que não tem computador em casa 
e faz os seus registros à mão ou em máquina 
de escrever. 

“Lembro que no Exército eu já escre-
via poesias para os meus colegas. 
Quando uma das minhas filhas 
foi morar em Portugal, eu 
escrevia histórias para 
ela ler para a minha 
neta”, comemora. 

J o s é 
ac red i ta 
que a leitura 
o ajuda a man-
ter a mente ativa 
e traz inúmeros bene-
fícios para sua vida. Ele 
faz questão de manter uma 
alimentação equilibrada, sem 
gordura, bebida alcoólica ou ex-
cesso de produtos industrializados. 
“Nunca tive uma dor de cabeça na vida. 
Também não sinto dores na perna ou outro 
tipo de dificuldade. Minhas consultas ao médi-
co são para exames de rotina em virtude da idade 
avançada. Costumo dizer que um homem precisa ca-
sar, ter filhos, plantar uma árvore, construir uma casa 
e escrever um livro. Eu já fiz isso tudo”, celebra. 

GENTE NOSSA
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José Dantas Borges 

Para saber como adquirir um dos livros escritos 
pelo ambepiano José Dantas, entre em contato 

pelo telefone (21) 2238-4282.

 Foto: Jonathan Fonseca
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BLOCO DE NOTAS

Ainda dá tempo para os ambepianos que desejam ade-
rir à ação civil impetrada pela AMBEP contra o equa-
cionamento do déficit da Petros e sua patrocinadora. 
Até o momento, a Previc não deu retorno sobre a am-
pliação do prazo do Plano de Equacionamento solici-
tada pela Petros e, portanto, o prazo final de inscrição, 
que era 10 de janeiro, ainda está indefinido.

Mas, para evitar qualquer contratempo, você, que é 
associado da AMBEP, deve entrar em contato o quanto 
antes com a unidade regional mais próxima e solicitar 
a sua ficha de cadastro. Para aderir à ação basta pre-
encher o documento e assiná-lo. 

Até o fechamento desta edição, mais de 10.100 parti-
cipantes já haviam aderido à iniciativa da AMBEP. Vale 
lembrar que a ação civil é gratuita para todos os ambe-
pianos que quiserem participar, sejam eles recém-ins-
critos na Associação ou antigos participantes, desde 
que permaneçam como sócios até o fim da ação. 

Como aderir: O inte-
ressado em participar da 
ação civil deve solicitar a 
ficha de cadastro na unidade 
regional da AMBEP mais próxima, 
preencher o documento, assiná-lo e entregá-lo pesso-
almente em uma das unidades da AMBEP ou por meio 
da carta-resposta enviada pela Associação, com os for-
mulários, para os endereços cadastrados. Não serão 
aceitas as autorizações enviadas por e-mail ou fax.

É importante lembrar que todos os associados (par-
ticipantes e assistidos) que integram ou integraram o 
Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP) podem as-
sinar a autorização, ainda que estejam participando de 
outras medidas judiciais patrocinadas por outras enti-
dades. Apenas quem ingressou diretamente no Plano 
Petros 2 não precisará arcar com o déficit. Isso ocorre 
porque será necessário fazer a correção do Benefício 
Proporcional Opcional (BPO) do PPSP. 

Ação civil da Petros: 
AMBEP segue
recebendo adesões

30o Encontro de Representantes acontece 
na sede da AMBEP em março
Entre os dias 28 e 31 de março a AMBEP realizará na sua sede, no Rio de Janeiro, a 30ª edição do Encontro de 
Representantes. O evento anual, que reúne procuradores de todas as unidades da Associação e tem o objetivo 
de alinhar os processos, discutir assuntos importantes para os ambepianos e integrar os gestores, contará com a 
participação de toda a diretoria executiva 

Nos quatro dias do Encontro haverá palestras sobre temas bastante importantes para os associados como o Plano 
de Equacionamento da Petros e a ação civil que a AMBEP está movendo contra a Entidade e sua patrocinadora; 
e a Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS) da Petrobras e da BR Distribuidora. Outros assuntos de destaque 
que contarão com a participação de especialistas da Petros são o pecúlio e pensão oferecidos pela Fundação. 
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MUNDO DIGITAL

E-mail para todos
A internet entrou definitivamente no cotidiano das pes-
soas. Embora a comunicação digital hoje gire em torno 
das redes sociais e dos aplicativos de mensagens ins-
tantâneas, o correio eletrônico, ou e-mail (abreviação 
de eletronic mail), resiste ao tempo. 

Além de ser um dos meios mais utilizados no rela-
cionamento entre pessoas e empresas, também é ne-
cessário fazer login de acesso em diversos sites, para 
compras on-line, acesso às redes sociais, assinatura 
de revistas e jornais, entre outros serviços na internet.  
No caso dos ambepianos, o e-mail é a porta de en-
trada para o cadastro no site da AMS. Sem ele, não é 
possível se inscrever no sistema e solicitar reembolso 
de despesas médicas. 

Para os que ainda não possuem correio eletrônico, per-
guntas do tipo “Como crio uma conta?”; “Que provedor 
devo escolher?”; “Preciso ter cuidados com a senha?” 
são comuns. Por isso, detalhamos a seguir um passo a 
passo para que você crie uma conta de e-mail e apro-
veite o que há de melhor no universo da web.

Gratuito ou pago?
O primeiro passo é escolher o serviço de provedor de 
webmail, onde ficarão guardadas suas mensagens 
enviadas, recebidas e arquivos como fotos e vídeos. 
Os três maiores 
e mais utilizados 
hoje – e gratui-
tos – são o Gmail, 
o Yahoo e Hotmail, 
que pertencem às gi-
gantes Google, Yahoo 
e Microsoft, respectiva-
mente. Entre os pagos, 
destaque para o Globo, 
UOL e Terra. 

As características mudam 
pouco de um para o outro e 
fica a critério do usuário esco-
lher o que for mais conveniente 
quanto aos serviços oferecidos. 

Os gratuitos, entre outras vantagens, se destacam 
sobre os pagos por possuírem a opção de bate-papo 
(Messenger). Já os pagos dão a opção de acesso ao 
conteúdo jornalístico exclusivo produzido por eles.

Padronize o endereço
Escolhido o provedor, o próximo passo é criar seu nome 
de usuário. Para isso, é importante seguir um padrão 
adotado pela maioria das pessoas, mesclando basica-
mente o nome e sobrenome: nome.sobrenome@email.
com.br. Lembre-se que cada e-mail criado é único. Ou 
seja, duas pessoas não podem possuir o mesmo ende-
reço eletrônico. Uma dica para diferenciar o endereço 
é acrescentar um conjunto de números ao final, como, 
por exemplo, nome.sobrenome2017@email.com.br.  

A última etapa é definir uma senha segura. Para isso, 
evite combinações fáceis utilizando nomes, data de 
aniversário, número de telefone etc. Dê preferência a 
senhas complexas, com oito dígitos e alfanuméricas, 
intercalando números e letras. Procure também trocar 
sua senha logo após a primeira conexão e tenha o há-
bito de alterar a cada dois ou três meses de uso. 
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ECONOMIA

Atenção, ambepianos! O leão do Imposto de Renda 
está faminto e de olho em quem não entregar a decla-
ração de 2017, relativa ao ano-base 2016. Por isso, 
não perca tempo e entregue sua declaração o quan-
to antes. O prazo termina em 28 de abril e a multa 
mínima é de R$ 165,74 para quem atrasar o envio. 
Segundo a Secretaria da Receita Federal, são espe-
radas mais de 28 milhões de declarações este ano, 
340 mil a mais do que o número de contribuintes que 
prestaram contas ao leão em 2016.  

É obrigado a declarar o Imposto de Renda 2017 todo 
contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima 
de R$ 28.559,70 em 2016. O valor é 1,54% mais 
alto do que em relação ao ano passado, quando foi de 
R$ 28.123,91 (ano-base 2015), embora a tabela do 
Imposto de Renda não tenha sido corrigida na ocasião. 
Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 
28.559,70 e mais de R$ 40 mil isentos, não-tributáveis 
ou tributados exclusivamente na fonte, também é obri-
gado. Veja no quadro ao lado quem mais deve declarar.

Contribuinte precisará baixar apenas um único programa no site da Receita Federal  

Deve declarar que:

• Ganhou com venda de bens

• Comprou ou vendeu ações em bolsas

• Em 2016, teve receita bruta em valor superior 
a R$ 142.798,50 em atividade rural

• Obteve, até 31 de dezembro de 2016, a 
posse ou a propriedade de bens ou direitos, 
inclusive terra nua, de valor total superior a 
R$ 300 mil

• Passou à condição de residente no Brasil em 
qualquer mês e nessa condição encontrava-se 
em 31 de dezembro de 2016

Imposto de
Renda 2017: 
fique atento
ao prazo de
entrega da 
declaração
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Simplificada ou completa?
Como nas edições anteriores, o contribuinte pode op-
tar pelo modelo simplificado ou completo para enviar 
sua declaração. Para quem escolher o simplificado, 
será aplicado um desconto de 20% do valor dos rendi-
mentos tributáveis, limitado a R$ 16.754,34 (mesmo 
valor do ano passado). Este abatimento substitui todas 
as deduções legais da declaração completa, voltada 
para quem teve gastos altos em 2016 com dependen-
tes e saúde, considerados gastos dedutíveis. O valor 
por dependente é de R$ 2.275,08. Nas despesas 
com educação, o limite de dedução permaneceu em 
R$ 3.561,50 por dependente. 

Nas despesas médicas, as deduções continuam sem 
limite. Ou seja, o contribuinte pode declarar todo o 
valor gasto e deduzi-lo do Imposto de Renda. Entre as 
despesas estão pagamentos a médicos, dentistas, psi-
cólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fo-
noaudiólogos, hospitais, além de exames laboratoriais, 
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses 
ortopédicas e dentárias. Já o limite de abatimento da 
contribuição patronal da Previdência Social incidente 
sobre a remuneração do empregado doméstico na de-
claração do IR 2017 é de R$ 1.093,77. No ano pas-
sado, esse limite foi de R$ 1.182,20.

Como declarar e enviar?
Até 2016 havia dois programas específicos: um para 
preencher o formulário e outro para enviar à Receita. 
Este ano, isso não será mais necessário. Ambos 
os programas foram unificados. Basta acessar 
o site da Receita Federal e baixe o progra-
ma gerador da Declaração do Imposto 
de Renda da Pessoa Física (DIRPF). 
Outras novidades são o pedido de 
inclusão de um e-mail do con-
tribuinte na tela de identifi-
cação e a exigência de CPF 
para maiores de 12 anos. 
Antes o pedido era somente a 
partir de 14 anos. 

Os contribuintes que enviarem a declara-
ção no início do prazo, sem erros, omissões 
ou inconsistências, também receberão mais cedo 
as restituições do Imposto de Renda – caso tenham 
direito. Idosos, portadores de doença grave e deficientes 
físicos ou mentais têm prioridade. As restituições come-
çam a ser pagas em 16 de junho e vão até dezembro 
para aqueles que não caírem na malha fina. 
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Para acionar o Pós-Vida 

O procedimento é simples: a pessoa responsável deve en-
trar em contato com a Central de Atendimento 24 horas da 
SulAmérica Seguros pelo número 4004-7272, no  qual o 
contato é direto com o atendente. Outra opção é o telefone 
4004-4642, e selecionar a tecla 2 e, na sequência, a tecla 2 
novamente. Nas capitais e Regiões Metropolitanas, também 
é possível acionar o programa por meio do número 4004-
4935, apertando a tecla 2 e, na sequência, a tecla 2 de 
novo. Os associados das outras regiões têm ao seu dispor o 
0800-725 7272, que é gratuito. Vale lembrar que é impres-
cindível ter em mãos, na hora do contato, nome completo e 
CPF do segurado falecido (associado ou beneficiário).  
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MATÉRIA DE CAPA

 O falecimento de um ente querido não é um momento 
fácil para amigos e familiares lidarem. De forma ge-
ral, causa comoção e consome muita carga emotiva 
de todos. Além desse desgaste, os parentes ainda pre-
cisam lidar com obrigações burocráticas que vão além 
do sepultamento. Informar à família sobre as questões 
práticas e adotar alguns procedimentos em vida pode 
tornar o momento um pouco menos complicado e do-
loroso para quem fica. 

Para facilitar os trâmites neste momento tão difícil, tra-
zemos nesta edição da Revista da AMBEP algumas in-
formações importantes que podem ajudar na resolução 
dos problemas relativos à morte de alguém.

Um dos serviços oferecidos pela AMBEP, o Programa 
Pós-Vida tem exatamente esse objetivo: facilitar os pro-
cedimentos relativos ao funeral do segurado (sócio titular  
ou beneficiário). Criado pela AMBEP TurSeguros para a 
Associação, a assistência funeral é operada em todo o 
Brasil pela SulAmérica Seguros e garante a realização de 
providências práticas e legais em um momento tão triste 
e confuso. O ambepiano Jose Carlos Souza Correa, ex-
-petroleiro e colaborador da AMBEP Porto Alegre, conta 
satisfeito da sua experiência com o Pós-Vida.

Benefício para toda a família
O interessante do Programa Pós-Vida é que o associa-
do pode inscrever como beneficiário qualquer pessoa, 
desde que ele a tenha declarado como dependente na 
AMBEP. O pagamento acontece uma única vez por ano.  
“Ter um benefício como esse é muito importante numa 
hora em que estamos fragilizados com a morte e há 
tanta coisa para resolver. Meu irmão Valmor morreu no 

ano passado e, por ele também ser ambepiano como 
eu, graças à AMBEP pudemos contar com o apoio da 
SulAmérica Seguros para resolver toda a burocracia ne-
cessária para o enterro”, explica José.

Ele lembra que é fundamental avisar aos familiares so-
bre a adesão ao Pós-Vida e como acionar a segurado-
ra. “Meu irmão não avisou à família que tinha direito 
a esse serviço. Como eu também tenho, avisei ao meu 
sobrinho e ajudei-o a entrar em contato com a SulAmérica. 
Eles foram muito eficientes e nos auxiliaram em todas as 
etapas, desde a obtenção do óbito até a escolha do caixão 
e o enterro efetivamente”, explica José Carlos.

Como ele alerta, é fundamental que o associado avise 
à sua família que contratou esse serviço que a AMBEP 
oferece aos sócios, indicar quem são os beneficiários 
inscritos e o que fazer no caso de óbito.

Guia de direitos e
procedimentos pós-falecimento
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É preciso ser prático,
mesmo num momento difícil
Depois de lidar com questões burocráticas e com as 
despesas do velório e do sepultamento do ente que-
rido, questões práticas batem à porta de quem fica, 
exigindo rapidez para serem resolvidas.

O advogado Leonardo Bastos explica que, em alguns 
casos, a comunicação do óbito e o cancelamento de 
dívidas são automáticos, como nos empréstimos con-
signados. Mas, em outras situações, é preciso informar 
sobre a morte e negociar o que o falecido deixou para 
ser pago e providenciar, no caso de haver herança, a 
quitação dos débitos a partir do patrimônio deixado.

“A primeira coisa a ser feita, no caso de o falecido ter 
deixado bens, é abrir o inventário. A família tem 60 
dias para fazer isso. Essa ação permite que a justi-
ça determine quanto será usado para pagar dívidas e 
quanto será destinado a cada herdeiro. Caso as dívidas 
sejam superiores aos bens, os familiares não podem 
ser responsabilizados pelo pagamento, ficando a dívi-
da limitada à herança. Além disso, é preciso informar 
às empresas prestadoras de serviço o óbito do cliente 
para que os cartões de credito, contas bancárias e ou-
tros serviços sejam cancelados”, explica.

As dívidas com o cartão de crédito, financiamento do 
automóvel, notas promissórias e empréstimo pessoal 
continuam existindo e devem ser pagas com a herança 
deixada pelo falecido. No entanto, é preciso analisar os 
contratos assinados. “Normalmente, contratos assinados 
com bancos têm cláusula de seguro em caso de morte, 
o que elimina a dívida. Por isso, é fundamental ler cuida-
dosamente os documentos e entrar em contato com os 
devedores para confirmar se não há qualquer tipo 
de seguro que cubra a dívida. Se não houver, 
tentar negociar o pagamento é uma boa 
opção”, sugere Leonardo Bastos.

Já as dívidas de crédito consigna-
do (empréstimo feito com descon-
to direto em folha de pagamento) 
são extintas quando o consignante 
(pessoa que pediu o empréstimo) 
falece. Ou seja, nem a herança, mui-
to menos os herdeiros, responderão 
por esta dívida. 

O advogado lembra que a legisla-
ção brasileira também protege os 
consumidores que são depen-
dentes de plano de saúde em 
caso de morte do titular. 

Desde 2010, a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) garante aos familiares a possibilidade de perma-
necer no mesmo convênio com os mesmos direitos e 
valores de mensalidade.

Pensão do INSS
A pensão por morte é um benefício pago pela 
Previdência Social aos dependentes de um segurado 
falecido que tenha contribuído para o Instituto. Assim 
que a morte for declarada judicialmente, é possível fa-
zer o pedido da pensão através da internet no site da 
Previdência Social (https://sipa.inss.gov.br/SipaINSS/
pages/pesmor/pesmorIntro.xhtml) ou pelo telefone 135. 
Depois, basta o solicitante comparecer a uma agência 
do INSS para apresentar os documentos necessários.

O INSS paga a pensão por morte como uma forma de 
não deixar os dependentes de um segurado falecido 
desamparado, como é o caso do cônjuge e dos filhos 
menores de 21 anos. Para quem tem mais de 44 anos, 
o benefício é vitalício. 

Seguro de vida
Antes de solicitar o recebimento dos valores corres-
pondentes ao seguro de vida, é preciso conhecer o tipo 
contratado e os prazos da seguradora. Essas informa-
ções sobre o plano contratado estão na apólice do se-
guro. Com este documento em mãos, os beneficiários 
poderão comunicar o falecimento de forma rápida à 
seguradora/banco onde o seguro foi contratado. 

Para dar entrada na solicitação, a maioria das segu-
radoras costuma solicitar: apólice do seguro, aviso de 
sinistro fornecido pela seguradora, atestado de óbito do 
segurado ou o laudo da autópsia, certidão de nascimen-
to do segurado, documento de identidade, CPF e com-
provante de residência do segurado. É importante estar 
atento aos prazos estipulados para a entrega dos docu-

mentos. A seguradora/banco tem o prazo máximo de 
30 dias, contado a partir da entrega completa dos 
documentos, para pagar a indenização.

Processos judiciais
O Código de Processo Civil estabelece que, no 

caso de morte de qualquer das partes, ocorrerá 
substituição pelo seu espólio ou pelos seus su-

cessores, sendo que o processo, nesse caso, ficará 
suspenso se não tiver ainda iniciado a audiência de 

instrução e julgamento. O herdeiro necessário assume 
o lugar da parte e, como a procuração inicial perde 

o valor em face da morte, quem assume a ação 
como autor ou como réu tem que constituir uma 

nova procuração para o advogado dar conti-
nuidade ao processo



12

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

Pensão por morte na Petros: saiba como solicitar

Existe a necessidade da família informar à Petros o fa-
lecimento do associado ou a informação é automática?
É necessário a família comunicar à Petros o óbito do 
aposentado ou pensionista. 

Quando um participante da Petros morre, quais os pro-
cedimentos que o cônjuge/beneficiário deve adotar para 
receber o benefício complementar ao do INSS? Poderia 
nos indicar passo a passo o que deve ser feito, inclusive 
a documentação necessária e onde entregá-la?

Após a concessão da pensão pelo INSS, o beneficiário 
deve requerer o Benefício Petros de Pensão por Morte 
em um dos postos de atendimento da Fundação (Rio 
de Janeiro, Santos, Salvador e Aracaju) ou junto ao 
representante Petros nas unidades da Petrobras. Para 
isso, precisa apresentar os seguintes documentos: cer-
tidão de óbito do participante; certidão de casamen-
to pós-óbito; carta de Concessão/Memória de Cálculo 
da pensão por morte emitida pela Previdência Oficial 
(INSS); certidão de PIS/PASEP/FGTS emitida pela 
Previdência Oficial (INSS); dados bancários do reque-
rente, sendo o titular em caso de conta conjunta, nos 
bancos conveniados (Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, 
Caixa Econômica Federal ou Santander), código da 
agência e conta corrente; identidade e CPF do reque-
rente; comprovante de residência.

É necessário fazer algum contato com o INSS para re-
ceber o benefício complementar da Petros? Algumas 
pessoas falam sobre a necessidade de uma segunda via 
da Certidão de Casamento do falecido com a anotação 
da morte dele. Isso é mesmo necessário ou basta a 
apresentação da certidão de casamento e a de óbito?

Para requerer o benefício Petros, não é necessário en-
trar em contato com o INSS e sim com a Fundação. 
No entanto, é preciso ter o benefício já concedido 
pelo INSS. Em relação à documentação exigida, é ne-
cessário apresentar a certidão de casamento emitida 
pós-óbito, além dos documentos contidos na resposta 
anterior. Essa certidão de casamento pós-óbito é uma 
averbação (anotação feita junto ao livro onde foi regis-
trado o casamento, informando sobre a morte de um 
dos cônjuges). Para consegui-la, basta ir ao cartório de 
registro do casamento, levar o óbito para ser averbado 
e solicitar uma nova via do documento.

Com relação aos empréstimos que um associado te-
nha com a Petros, como a família deve proceder no 
caso da morte dele? As dívidas se encerram?
O empréstimo será quitado. Basta a família apresentar 
certidão de óbito do participante. 

Com relação ao Pecúlio da Petros, quais são os pro-
cedimentos dos beneficiários para o recebimento dos 
valores? Esse dinheiro pode ser usado para qualquer 
fim, ou tem um uso específico, como, por exemplo, o 
pagamento das custas do enterro do associado?

O Pecúlio por Morte é assegurado ao beneficiário de 
participante falecido e não há qualquer restrição para 
sua utilização. O beneficiário de um assistido do PPSP 
e/ou PP-2 deverá requerer o Pecúlio por Morte na sede 
da Petros, junto ao representante Petros nas unidades 
da Petrobras ou em um dos postos de atendimento da 
Fundação, apresentando a documentação exigida, que 
dependerá do perfil do beneficiário.

Em relação ao PPSP, para fins específicos da habilita-
ção ao Pecúlio por Morte, são consideradas as seguintes 
classes de beneficiários do participante: o cônjuge, desde 
que não divorciado, desquitado ou separado por sentença 
judicial, salvo, em qualquer desses casos, quando esteja 
recebendo pensão alimentícia; os filhos de qualquer con-
dição, menores de 21 anos ou inválidos; a companheira 
ou o companheiro; os filhos de qualquer condição; os pais 
do participante; qualquer pessoa física que, para esse fim, 
tenha sido designada, por escrito, pelo participante.

Obedecida a ordem acima, a existência de uma classe 
de beneficiários exclui as subsequentes. No caso do 
item I, havendo mais de um beneficiário, a divisão será 
feita em partes iguais. No caso do item IV, sendo mais 
de uma pessoa física designada e não havendo indica-
ção de percentuais correspondentes, a divisão será fei-
ta em partes iguais. Na falta de qualquer beneficiário, 
o pecúlio por morte será revertido para o plano. 

Já em relação ao PP-2, os beneficiários são previa-
mente cadastrados pelo participante do plano.

Mais informações podem ser obtidas em um dos pos-
tos de atendimento ou via Central de Relacionamento 
(0800 025 35 45). 

Os ambepianos, quando morrem, deixam para seus cônjuges/companheiros, além da pensão por morte paga pelo 
INSS, um benefício complementar pago pela Petros. Para facilitar o entendimento desse processo, a Fundação 
respondeu a algumas dúvidas sobre o assunto. Vale lembrar que para ter direito à pensão da Petros o beneficiário 
do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP) e/ou do PP-2 tem que ser reconhecido pelo INSS e estar cadastrado 
na Fundação. Além disso, é importante esclarecer que, em relação ao PPSP, é preciso seguir o que é determinado 
na Resolução 49, que define as condições necessárias para a inscrição de novos beneficiários do participante após 
a concessão de suplementação de aposentadoria pela Petros. 

MATÉRIA DE CAPA
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ROTEIRO DE 
VIAGEM 

Rota do Vinho: conheça as belezas 
das cidades da Serra Gaúcha
A Serra Gaúcha costuma atrair visitantes durante todo 
o ano por suas belezas naturais, gastronomia, tempe-
ratura agradável e clima romântico. Além de Gramado 
e Canela, a cidade de Bento Gonçalves é um dos des-
tinos mais procurados no Rio Grande do Sul. A região, 
que é conhecida como a capital brasileira da uva e do 
vinho, produz vinho artesanal e reúne diversas viníco-
las famosas, incluindo Salton, Aurora, Miolo e Casa 
Valduga. O local também guarda a tradição dos imi-
grantes italianos e muitos passeios inesquecíveis. 

Localizada a 130 quilômetros de Porto Alegre, Bento 
Gonçalves fica em uma área conhecida como Vale dos 
Vinhedos, que tem cerca de 80 quilômetros quadrados 
e mais de 30 vinícolas. A região também engloba os 
municípios de Garibaldi e Monte Belo do Sul. A rede 
hoteleira e os restaurantes são bens variados, dispo-
nibilizando opções para diferentes perfis de viajantes. 

Um dos passeios mais procurados em Bento Gonçalves 
chama-se Caminhos de Pedra. O roteiro faz uma via-
gem no tempo e mostra a força da cultura italiana na 
região. Além disso, o turista tem a chance de conhe-
cer construções com mais de 100 anos de existência, 
que abrigaram os primeiros imigrantes europeus. As 
casas onde foram filmadas cenas do longa-metragem 
‘O Quatrilho’ também são abertas à visitação. Lindas 
paisagens, boa comida e recordações de todos os tipos 
fazem parte da programação. 

A região pode ser visitada em qualquer época, mas 
costuma ficar mais movimentada no inverno e no início 
do ano. De janeiro a março, acontece a colheita da uva 
em Bento Gonçalves, atraindo mais de 80 mil pessoas 

interessadas em conhecer mais sobre o processo de 
produção de vinho. As atrações incluem degusta-

ção, cursos gratuitos, visitas guiadas por enó-
logos e a tradicional pisa das uvas.

A entrada principal da cidade é um 
cartão-postal para os turistas. O 

local abriga um pórtico em 
formato de barril de vinho, 

que foi construído em 
1985 e tem 17 me-

tros de altura. No 
monumento, 

as pessoas podem tirar fotos para guardar de re-
cordação. Para os interessados em conhecer 
mais sobre a história de Bento Gonçalves e 
a cultura local, a recomendação é fazer 
um passeio pelo Museu do Imigrante. 
Outra atração é o Parque Epopeia 
Italiana, onde atores caracteri-
zados fazem uma viagem no 
tempo para contar como 
foi a chegada dos imi-
grantes italianos 
no Brasil. Com 
cerca de 40 
minutos de 
duração, 
o espetáculo 
reúne música, 
luzes e um cenário 
bem detalhado.

Passeio de trem
por Garibaldi,
Carlos Barbosa e 
Bento Gonçalves
Para a viagem ficar completa, faça o 
passeio de Maria Fumaça pelas cidades de 
Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. 
Durante o percurso, os turistas experimentam 
vinhos e assistem a apresentações de músicas gaú-
chas e italianas.  

Em Garibaldi, os visitantes podem aproveitar a tran-
quilidade e o clima charmoso das ruas calmas, além 
de admirar a arquitetura local e os casarões antigos. 
A maioria das vinícolas turísticas da cidade fica nas 
proximidades da Avenida Independência. A Chandon é 
uma das mais famosas do município.

Carlos Barbosa, a menor das três cidades, é onde a Maria 
Fumaça faz a parada final. As igrejas são um dos atra-
tivos principais da cidade, que também é famosa pela 
produção de queijos. A Casa do Artesanato é considerada 
um dos principais patrimônios do município gaúcho.

A rota nacional do vinho também tem atrativos para 
os mais radicais no Parque de Aventuras Gasper, em 
Bento Gonçalves. Atividades como o rapel, tirolesa, 
arvorismo, passeios de quadriciclo e trilhas são dispo-
nibilizadas no local. Há ainda a possibilidade de fazer 
roteiros ciclísticos pelas vinícolas.
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ESPAÇO PETROS

A Petros retirou o limitador operacional do teto de 
90% para o benefício de aposentados e pensionistas 
do PPSP, Plano Ultrafértil e Plano Lanxess. Com a de-
cisão, 9,5 mil participantes dos três planos poderão 
ter seus benefícios revisados. O mecanismo limitava 
a renda total da aposentadoria (benefício Petros + 
benefício do INSS) dos participantes dos três planos a 
90% do teto. O teto representava o valor máximo que 
o aposentado ou pensionista poderia receber e, além 

de ser corrigido anual-
mente, também va-

riava de acordo 
com a data 

de adesão 

ao plano. A retirada do limitador foi determinada pelo 
Conselho Deliberativo da Petros.

A mudança só afeta aposentados e pensionistas que, na 
época da concessão do benefício, tiveram o valor fixado 
em 90% do teto previsto no regulamento do plano por 
causa do limitador. Para quem aderiu a um dos planos até 
14/04/1982, o teto era de R$ 25.943,48, e para quem 
assinou o contrato a partir dessa data, de R$ 16.593,93.

A retirada do limitador corrige uma distorção dos tem-
pos em que o Brasil vivia um período de hiperinflação. 
Naquela época, como os salários perdiam muito valor 
de um mês para outro, a fórmula do cálculo do be-
nefício do PPSP - com base nos últimos salários de 
contribuição anteriores à aposentadoria, sem correção 
- gerava benefícios muito menores que o último salário 
recebido pelo participante da ativa.

Uma segunda fórmula foi então incluída no regu-
lamento. Essa regra previa que o benefício se-

ria baseado em 90% dos últimos salários de 
contribuição, atualizados pela inflação até 

o momento da aposentadoria. O cál-
culo do benefício passou a ser feito 

de duas maneiras, e aquela que 
fosse mais vantajosa para os 

participantes era adotada 
(artigo 42 do regula-

mento do PPSP).

Fim do teto de 90%
beneficia 9,5 mil aposentados
e pensionistas
Simulador da Petros permite verificar se você tem direito à revisão de valores
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Vantagem na 
hiperinflação

Como havia hiperinflação, o mo-
delo com base em 90% dos últimos 

salários era mais vantajoso. O limita-
dor operacional foi criado junto com a nova fórmula 
para que, se a renda calculada para um participante 
passasse de 90% do teto pago pela Petros, o benefí-
cio ficasse limitado a esse patamar e o teto não fosse 
ultrapassado. Depois da estabilização da moeda e o 
fim da inflação descontrolada, voltou a ser mais vanta-
joso para o participante, na maioria das vezes, ter seu 
benefício calculado da forma antiga, baseada no valor 
dos últimos salários sem correção. Assim, o limitador 
operacional do teto deixou de ser necessário.

Com a decisão do Conselho Deliberativo da Petros de 
retirar o limitador, os pedidos de aposentadoria apre-
sentados desde janeiro já não sofrem qualquer impac-
to do mecanismo. Os aposentados que na época de 

O Impacto do limitador operacional
A ilustração mostra o possível impacto da eliminação do teto: os participantes A e B não foram impactados e seus 
benefícios não sofreram reajustes, porque eram inferiores a 90% do teto. Já as rendas C e D, mais altas, haviam 
sido afetadas e por isso terão seus benefícios reajustados.

concessão tiveram sua renda reduzida a 90% do teto 
Petros terão seu benefício corrigido. A mudança, en-
tretanto, só afeta quem teve seu benefício limitado por 
esse mecanismo.

Correção de benefícios
Em janeiro, foram corrigidos os benefícios de 1.351 
pessoas, grupo cujo recálculo era mais simples. Ao 
longo de 20 meses será corrigida a renda de mais de 
8 mil participantes que têm benefícios que exigem um 
recálculo mais complexo. Serão beneficiados, primei-
ramente, os portadores de moléstia grave isentos de 
Imposto de Renda, conforme a Lei 7.713/88. Depois, 
o critério será de idade para priorizar os mais idosos. 
Mesmo quem tiver a revisão realizada nos próximos 
meses, vai receber a diferença retroativa, como se a 
correção tivesse ocorrido em janeiro de 2017.  

A Petros disponibilizou na área restrita do seu portal 
uma ferramenta que permite que os participantes ve-
rifiquem se fazem parte do grupo que teve o benefício 
afetado pelo limitador operacional do teto de 90%. 
Além de permitir que o participante confirme se terá o 
benefício revisto, a ferramenta também informa quan-
do a revisão será feita e, nos casos em que houver 
correção, quando os novos valores começarão a ser 
pagos. Para acessar a área do participante, é preciso 
fazer o login com matrícula Petros e senha. 

Teto -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

90% -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A B C D

 Renda calculada          Renda recebida

Fonte: Portal Petros
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QUALIDADE DE VIDA

Prevenção auditiva 
em todas as fases
da vida

Você apresenta dificuldades em ouvir a campainha e o 
telefone e em entender o que as pessoas falam? Precisa 
que repitam o que foi dito e fica com aquele zumbido 
chato no ouvido? Se a resposta foi sim para algumas des-
sas perguntas é melhor procurar rápido um especialista. 
Você pode estar com algum nível de perda de audição. 

E não importa se você é jovem ou idoso. Este é um 
problema que atinge a todos e cada vez mais recorren-
te no mundo. Dados complementares da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) revelam que mais de um bi-
lhão de pessoas perderam a audição no planeta e que 
16% da população mundial já possuem algum grau de 
surdez. No Brasil, 5% da população já tem algum nível 
de perda auditiva.

A tendência é que a perda auditiva comece por volta dos 
30 a 40 anos e avance quando atingimos a faixa dos 
80. No entanto, o problema pode ocorrer também na 
infância, quando há casos graves de otites e inflamação 
no ouvido médio entre as crianças. Entre os jovens, a 
causa principal está no uso exagerado de fone de ouvi-
do, sempre na casa dos 92 a 109 decibéis, quando o 
considerado seguro é 85 decibéis. 

Já entre os idosos, além do fator idade, colaboram para 
a perda auditiva também a má alimentação, o tabagis-
mo e hábitos equivocados, como assistir TV ou ouvir 
música alta, não usar protetores auriculares em am-
bientes com muito ruído, usar cotonetes erroneamente 
e não procurar ajuda médica com rapidez. 

De acordo com a fonoaudióloga e especialista em Neu-
rociência, Adriana Kelesoglu, a audição é uma aptidão 
sensorial bastante complexa. Por isso, quando há priva-
ção desse sentido por algum motivo, em qualquer fase 
da vida, crianças e idosos encontram muitas dificulda-
des para superá-las no dia a dia.

“As perdas auditivas induzidas por ruído são encontra-
das com facilidade em ambientes de trabalho como, 
por exemplo, obras, telemarketing, operador de som 
e shows, além do uso prolongado de fones de ouvido. 
Com a dificuldade gradativa de ouvir, encontramos tam-

bém a presença de zumbidos (chiados) principalmen-
te no silêncio e durante as tonteiras. Em sua grande 
maioria, essas perdas auditivas são permanentes e irre-
versíveis, e o tratamento indicado é o uso do aparelho 
auditivo. Entretanto, a melhor forma de manter a saúde 
auditiva em dia é prevenir”, afirma.

Cuidado geral com a saúde
é bom aliado
Os cuidados com a saúde em geral também são fun-
damentais na prevenção da audição. Hipertensão, dia-
betes e problemas circulatórios prejudicam a saúde do 
ouvido e aceleram a degradação. Para garantir um orga-
nismo saudável, é essencial escolher bem os alimentos. 
Frutas, verduras e legumes devem estar presentes em 
todas as refeições para fornecer os nutrientes de que o 
corpo precisa. A combinação com carnes magras, muita 
água e outros hábitos saudáveis como a prática de exer-
cícios físicos é perfeita para a saúde. 

Dicas de prevenção

• Evite o volume excessivo de TVs, aparelhos de som 
e fones de ouvido

• Use sempre protetores auditivos em locais com ba-
rulhos excessivos

• Usar cotonetes da forma errada causa lesões e trau-
matismo ao tímpano

• Cuidado com a participação em concertos ao vivo 
porque você  fica muito exposto ao barulho. Se, por 
acaso, sentir um zumbido nos ouvidos depois de um 
show, isso deve ser tomado como sinal de alerta.

• Consulte um especialista caso suspeite estar com 
lesão auditiva. Se estiver com algum problema de 
audição ou sentindo dor de ouvido, consulte um 
otorrinolaringologista. 

• Trate gripes, otites e outras infecções até o final. 
O tratamento deve ser feito sempre com acompa-
nhamento médico e nunca com soluções caseiras.
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AGENDA CULTURAL

Diversão retrô para todos os gostos
Nesta edição da Revista da AMBEP, preparamos uma variada agenda com opções de diversão que remetem a antigas 
lembranças. Quem não se lembra da novela Vamp, do sucesso editorial A Cabana e dos furos de reportagem do 
colunista Zózimo Barrozo do Amaral em O Globo e no Jornal do Brasil? Pois é, a vida de Zózimo virou livro; a novela 
agora é musical e a história do pai atormentado pelo sumiço da filha foi parar na telona. Imperdível!
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LIVRO 

Enquanto houver champanhe, há esperança -
Uma biografia de Zózimo Barrozo do Amaral

A obra de Joaquim Ferreira dos Santos apresenta a história de um dos maiores colunistas que 
o país já teve: o jornalista Zózimo Barrozo do Amaral. No livro, o autor desvenda o período de 
quase trinta anos, entre 1969 e 1997, em que a sociedade brasileira foi desnudada pela escrita 
espirituosa de Zózimo em sua coluna diária no Jornal do Brasil e depois em O Globo. Muito além 
dos registros sociais, ele oferecia um noticiário que flertava com a economia, a política e o esporte 
(sua paixão), em um estilo elegante e sem qualquer cerimônia.

Editoria Intrínseca – 672 páginas

CINEMA 

A Cabana
Baseado no best-seller homônimo do escritor canadense William P. 
Young, a versão para o cinema de A Cabana tem direção de Stuart 
Hazeldine e traz no elenco Sam Worthington (Avatar), a brasileira Alice 
Braga e Octavia Spencer, vencedora do Oscar de Atriz Coadjuvante 
de 2012 (Histórias Cruzadas). O filme apresenta a história de Mack 
Phillips, um homem que viveu um drama pessoal com o desapareci-
mento de sua filha Missy, de seis anos. Publicado em 2008, o livro 
vendeu cerca de três milhões e meio de cópias no Brasil. No mundo 
todo, foram mais de 18 milhões de exemplares.
Estreia: 6 de abril

ESPETÁCULO 

Vamp – o musical

A novela Vamp, de 1991, virou musical e fica em car-
taz no Rio de Janeiro, de 17 de março a 4 de junho, 
no Teatro Riachuelo. Ney Latorraca e Claudia Ohana, 
protagonistas da novela, retornam aos personagens do 
Conde Vlad e da roqueira Natasha. Vamp é a história 
de uma cantora que vende a alma para Vlad em troca 
de sucesso na carreira. Enquanto ele se apaixona, ela 
tenta se livrar da maldição de ser vampira eternamen-
te. O texto é de Antonio Calmon, a concepção e direção 
geral de Jorge Fernando e a direção é de Diego Morais.
Serviço:
Teatro Riachuelo – Rua do Passeio, 40, Centro, RJ
Ingressos: de R$ 50 a R$ 180, dependendo do
setor e do dia.
Mais informações:
www.vampomusical.com.br/musical
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PASSATEMPO

Depósito bancário/Solução
Confira se você chegou à resposta correta do

raciocínio aritmético da edição passada:

Um comerciante tinha uma quantidade de frutas e
verificou que, se vendesse por R$ 9 a dúzia,

teria um lucro de R$ 154.
Se vendesse por R$ 6 cada dúzia, teria um prejuízo
de R$ 110. Quantas dúzias de frutas o comerciante

possuía e quanto pagou por elas?

Solução
R$ 9 – R$ 6 =  R$ 3 (valor acrescido ao que deu prejuízo)

R$ 154  +  R$ 110 = R$ 264 – representa o resultado obtido 
com o acréscimo de mais  R$ 3 ao preço de venda.

R$ 154  =  Lucro obtido na venda com o acréscimo de R$ 9
R$ 264 : R$ 3 = 88 dúzias (vendidas  a R$ 9,00 a dúzia) 

88 dúzias X R$ 9 = R$ 792  (valor da venda)
R$ 792,00 – R$ 154,00 = R$ 638 –

Valor pago pela compra das frutas.

Já começou o período para declarar 
o Imposto de Renda. Por isso, é 

fundamental esclarecer todas as dúvidas 
o quanto antes para não correr o risco 
de entregar seu IR com atraso. Com 
base na matéria da seção Fique por 

dentro, encontre as respostas para as 
questões no quadro abaixo. Boa sorte!

Caça-palavras

 Raciocínio Aritmético
Veja as dicas abaixo e descubra a resposta do 

raciocínio aritmético desta edição.

Quais são os números?

A soma de 2 números é 32. 0,25 do menor 
corresponde a 0,15 do maior.

Quais são os números?  

Resposta: 1 - Leão - 2 - Simplificada - 3 - Educação - 4 -Fisioterapia - 5 - E-mail -  6 -Idosos - 7 - Junho - 8 - Malha fina 

Resposta: 20 e 12.

1. Animal que simboliza o Imposto de Renda. 

2. Em qual declaração há um desconto de 20% do valor dos 
rendimentos tributáveis?

3. Uma das despesas que pode ser incluída no IR.

4. Tipo de despesa médica que pode ser declarada no Imposto 
de Renda.

5. Uma das novidades do novo programa de 
declaração de IR é a inclusão de que?

6. Um dos públicos que tem prioridade em receber a 
restituição do Imposto de Renda.

7. Mês em que começam a ser pagas as restituições do IR. 

8. Nome popular dado à malha Fiscal da Declaração 
de Ajuste Anual da Pessoa Física.

D E G T H J W N M R E A I O Ç

F I S I O T E R A P I A O L M

N B U V C E R S A Q W E F S A

M S I M P L I F I C A D A G L

S I M P L Ç E R F G B U Z X H

W E R I U R Y T I O M C Ç P A

I R F R T J U N H O N A K L F

D U O I R E F V X A O Ç Ç L I

O G E M L I Ç A O K M Ã V B N

S H W T E Y U R A Z S O D X A

O J K O Ã Ç I E O P U H K B M

S O S D O Y U S M L A F D H N

E M I A E T H R J A L H A F Ç

F I O T E R G Y I U I C H A A

E D U V A Ç R E U I O L H K O



Rua Álvaro Alvim, 21, 7º e 8º andares
Centro - Rio de Janeiro - CEP.: 20031-010
Tel.: (21) 3212-3600 - Fax: (21) 2240-0406
E-mail: sede@ambep.org.br

REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

POSTOS

ESCRITÓRIOS

NÚCLEO

TURISMO e SEGUROS

SEDE Tem sempre uma 
AMBEP perto

de você.
Procure a sua.

www.ambep.org.br

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

AMBEP Aracaju (SE)
Rua Campo de Brito, 1187 
São José - Aracaju - CEP: 49020-380
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)
Av. Eduardo Ribeiro, 620, sl. 201
Edifício Cidade de Manaus
Centro - Manaus
CEP.: 69010-001
Tel.: (92) 3622-7001
E-mail: manaus@ambep.org.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMBEP São Sebastião (SP)
Rua Duque de Caxias, 188 – 2º piso – Lojas 23 e 24, 
Centro – CEP:11600-000 – São Sebastião – SP
Tel.: (12) 3892-4054 - Fax: (12) 3893-1896
E-mail: ssebastiao@ambep.org.br 

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

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

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

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

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

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

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

AMBEP Angra dos Reis (RJ)
Rua Coronel Carvalho, 539
sala 409 - Centro
Angra dos Reis - RJ 
CEP: 23900-315
Tel.:/Fax: (24) 3365-7120
E-mail: angradosreis@ambep.org.br

AMBEP Brasília (DF)
QD. 01, BL. E, N.º 30, sl. 109
Edifício Ceará 
Setor Comercial Sul - Brasília 
CEP: 70303-900
Tel./Fax: (61) 3321-5708 
E-mail: brasilia@ambep.org.br

AMBEP São Luís (MA)
Avenida Jerônimo de Albuquerque, 25
Sala 314 - Condomínio Pátio - Jardins
Torre B - Hyde Park - Cohafuma - São Luís
CEP.: 65071-750
Tel./Fax: (98) 3232-1027
E-mail: saoluis@ambep.org.br

AMBEP São Mateus (ES)
Rua Manoel de Andrade, 115, Térreo
Centro - São Mateus 
CEP: 29.930-045
Tels.: (27) 3763-3538
                3763-3412
E-mail: saomateus@ambep.org.br

AMBEP TurSeguros

Rua México 164/4º andar  - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20031-143/ Tel.: (21) 2113-1000/Fax: (21) 2113-1038 (*029) 
E-mail: reservas@ambep.com.br - comercial@ambep.com.br

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




