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Conheça 
os serviços e 
os convênios 
que beneficiam 
os associados 
da Ampeb 
nesta edição 
que estreia 
a nova 
gestão 
da associação.

ANO V – 2009/10

FÉ & VIDA
Buscando destacar as ini-

ciativas solidárias, coletivas 
e sociais dos associados, a 

Ampeb & Você desta vez 
abre espaço para o trabalho 

do Núcleo de Estudos da 
Doutrina Espírita Élzio 
Ferreira de Souza, que 

reúne procuradores e pro-
motores de Justiça baianos 

com o objetivo único de 
transformar a realidade 

social através da mudança 
pessoal, impulsionada pelo 

conhecimento dos ensi-
namentos desta doutrina. 

Saiba mais na pág. 38.

HISTÓRIA
Aproveitando o marco histórico dos 400 anos do MP e 48 
anos da associação, a Ampeb & Você retoma um pouco da sua 
história e lutas em artigo do procurador de Justiça Arnaldo Au-
gusto Goulart Novis, um dos mais antigos presidentes. Foram 
estas comemorações, inclusive, que motivaram o novo formato 
da revista! Leia na pág. 6.
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Diretoria Executiva

Presidente – Janio Peregrino Braga       
Vice-Presidente – Adilson de Oliveira
Diretor Administrativo – Carlos Arthur  
dos Santos Pires
Diretor Financeiro – Carlos Augusto Serra 
de Faria     
Diretora-Secretária – Aracy Dias da Silva        
Diretora Social – Patrícia Peixoto de Mattos        
Diretor Cultural – Wellington César Lima e Silva

Conselho Consultivo: Arnaldo Augusto 
Gourlat Novis, Manoel da Costa Filho, Mir-
ian Valença Góes
Suplente
Cláudio Jenner de Moura Bezerra

Conselho Fiscal: Marcelo Pinto de Araújo, 
Pedro Maia Souza Marques, Thaianna 
Rusciolelli Souza
Suplentes: Fábio Ribeiro Veloso, Jailson 
Trindade das Neves, Paulo Eduardo Sam-
paio Figueiredo

A Associação do Ministério Público do Estado da Bahia – Ampeb, e sua 
nova diretoria empossada, solenemente, no último dia 10 de agosto 
de 2009, continuarão zelando, incondicionalmente, pelos direitos, 
interesses e prerrogativas dos seus associados ativos, aposentados e 
contribuintes, envidando todos os esforços para aperfeiçoar os serviços 
prestados, transcendendo suas finalidades meramente lúdicas para 
imprimir e aprofundar as lutas institucionais que atingem diretamente 
o exercício das elevadas atribuições ministeriais.

Atualmente, a Ampeb trava uma verdadeira batalha para o reconhe-
cimento conseqüente das garantias e prerrogativas dos promotores e 
procuradores de Justiça, intermediando e protagonizando negociações 
que visem a assegurar os seus direitos, inclusive o atinente à percepção 
de uma justa e digna remuneração, buscando, para isso, os meios legais 
devidos, a exemplo do que vem fazendo para fazer prevalecer outros 
tantos injustamente suprimidos, a exemplo dos adicionais por tempo 
de serviço, gratificação por substituições, correção monetária incidente 
sobre a URV, etc.

Além disso, a Ampeb tem oferecido vários serviços aos seus associados, 
tais como assistência odontológica, jurídica, fisioterapia, serviço social, 
psicologia e lazer por meio de clube social com pousada, disponibili-
zando, ainda, a Casa do Promotor, para breves estadas na Capital, além 
de plano de saúde e seguro de vida notoriamente eficientes e de re-
conhecida qualidade. E ainda dispõe do consultório móvel odontológico 
itinerante, que percorre todas as Promotorias Regionais oferecendo 
serviços de ponta.

Outrossim, estuda-se a implantação de consultoria econômica e financeira 
para orientar os colegas nas suas relações com entidades financeiras, sem 
que venha a onerar os custos operacionais da associação.

A Ampeb continuará  ampliando sua rede de convênios e serviços, 
olhando sempre pra frente, buscando novos horizontes, mas sem se 
esquecer das questões nacionais, ombreadas com a CONAMP, entidade 
que congrega todas as associações do Brasil.

Evidentemente, não serão resolvidos todos os problemas que são pos-
tos a exame; mas, com certeza, tentar-se-á solucioná-los, com trabalho 
incessante, buscando-se novas idéias e enfoques, criando-se soluções e 
condições para que a nossa combativa entidade continue progredindo, 
com a sua firmada atuação, proativa e independente, estimulada pelo 
reconhecimento e confiança que não nos tem faltado por parte da classe.

A diretoria continuará  se dedicando inteiramente à nossa Ampeb, para 
honrar o compromisso e a confiança assumidos.
Um forte abraço fraterno a todos.

Janio Braga
Presidente

Associados 
AMPEB

T O T A L
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História 

 Imbuído do espírito de colabo-

ração de que jamais nos afastamos 

sempre que instado a, de qualquer 

forma, contribuir com algo que esteja 

ao nosso alcance, vemo-nos nesta 

oportunidade, e na qualidade de um 

dos seus mais antigos ex-presidentes, 

na prazerosa obrigação de, relembran-

do fatos quase esquecidos, posto que 

ocorridos praticamente três décadas 

atrás, registrar de maneira aligeirada 

as realizações e, sobretudo, as dificul-

dades que atravessava àquela época 

a nossa ainda trôpega e relutante 

instituição, hoje denominada AMPEB.

     Assim é que, sem firmar-se, ainda, 

como defensora dos interesses da 

classe, com um poder agregativo 

diminuto e sem ideais associativos 

bem definidos, como os que na atuali-

dade coroam o unânime entendimento 

dos seus membros, a Associação do 

Ministério Público exigia dos seus di-

rigentes uma enorme criatividade que 

lhe permitisse a continuidade.

     Tivemos, então, em socorro de sua 

própria sobrevivência, de lançar mãos 

de inusitados expedientes que lhe 

garantissem atrair para o seu bojo os 

colegas descrentes que lhe moviam 

sistemática oposição atingindo-a 

com críticas mordazes e, sobretudo, 

injustas.

     Tão insignificantes eram as atri-

buições de nossa responsabilidade 

que nos bastava a nunca esquecida 

boa vontade de uma funcionária do 

quadro da Procuradoria Geral posta 

à disposição da Associação, a quem 

gratificávamos mensalmente com 

pequena complementação salarial, e 

tudo andava satisfatoriamente em dia.

     Adquirimos uma linha telefônica 

que, por ser instalada com um apa-

relho de uma vibrante cor vermelha, 

lembrava a que no tempo da chamada 

“guerra fria” assustava americanos 

e russos, pois o tilintar em qualquer 

dos dois lados em que estavam os 

telefones vermelhos, significaria que a 

“guerra fria” estava se transformando 

em “guerra quente”, com graves amea-

ças de explosão atômica.

     No caso de nosso telefone vermelho, 

o que assustava era também o seu 

tilintar, principalmente quando se 

enviava a comunicação, nunca quando 

se recebia, pois a explosão, com danos 

irreversíveis, desta feita ameaçava, de 

maneira concreta, as nossas parcas 

finanças. 

     Dentre os inusitados expedientes 

relatados como capazes de melhorar a 

imagem da associação perante os seus 

críticos, figuram a instituição de uma 

modalidade quase que simbólica do 

primeiro seguro de vida em benefício 

dos seus associados, e bota inusitado 

nisso; a criação de um empréstimo, 

sem juros, ridículo, quase famélico, 

para atender as vicissitudes de boa 

parte dos Promotores, haja vista o de-

sprezível salário recebido, nem sempre 

pontualmente, quer por magistrados 

quer por Promotores, e que dificil-

mente chegava ao fim do mês.

     Destinava-se tal empréstimo, 

praticamente, um “quebra-galho”, a 

situações comprovadamente emergen-

ciais e seu prazo de pagamento não 

ultrapassava três meses, posto que 

outros candidatos ao seu recebimento 

pululavam na fila de espera.

     Considerando que a receita da As-

sociação provinha de uma subvenção 

anual, instituída precariamente pelo 

Estado em seu favor, e o recolhimento 

que, vez por outra, era feito por um 

associado mais afeito ao dever social, a 

criação de tais benefícios representava 

uma autêntica audácia, sobremaneira 

perigosa e, confessamos, pouco reco-

mendável.

     A garantia, nos moldes de que se 

ouvia falar pelos mais velhos, assenta-

va-se no fio do bigode do beneficiário, 

Arnaldo Augusto Goulart Novis
Procurador de Justiça aposentado
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e note-se que este enfeite por boa 

parcela dos candidatos era sacrificado 

em respaldo de um melhor visual.

     O primeiro a receber o módico em-

préstimo, como não poderia deixar de 

ser, foi um ilustre membro do parquet, 

que nos movia impiedosa campanha 

em que afirmava a desnecessidade 

do órgão de classe, dado que em nada 

melhoraria a angústia vivida com 

os baixos vencimentos atribuídos à 

categoria funcional, tão baixos que não 

atraíam para os seus quadros, como 

vem acontecendo nos dias atuais, 

pessoas mais bem dotadas moral e 

intelectualmente.

     O que é fato, é que, voltamos a in-

sistir, trouxemos para o nosso convívio, 

um colega dos mais ilustres.Por haver-

mos qualificado de ridícula a importân-

cia destinada aos empréstimos, não 

diremos o “quantum” e muito menos 

declinaremos o nome do beneficiário.

     Como dica para os mais interes-

sados em desvendar-lhe a identidade, 

tudo que se pode acrescentar, é que ele 

já é falecido, melhor dizendo em res-

peito às suas crenças religiosas “des-

encarnou” e, como tal, temos razões 

sobejas para acreditar que esteja 

compondo o Colégio de Procuradores 

do segundo andar.

     Importante que se registre, pagou 

no tempo certo a quantia que embora 

ínfima salvou-o de uma situação pre-

cária. Os outros poucos que vieram a 

desfrutar do empréstimo, igualmente, 

com ou sem bigode, honraram a pro-

verbial ajuda.

     O episódio é aqui mencionado, não 

com a finalidade de afirmação vitoriosa 

dos propósitos da nossa associação, 

mas em respeito à obrigação de reg-

istrar as verdadeiras agruras sofridas 

pelos bravos colegas, em razão dos 

baixíssimos vencimentos por todos 

nós recebidos durante largo tempo. 

Lutava-se denodadamente pelas coi-

sas mais banais, sem as quais estava 

ameaçada a própria sobrevivência.

     Hoje quando algum membro do MP 

se queixa de alguma dificuldade de 

honrar algum compromisso assumido, 

mormente os mais novos a ingres-

sarem na carreira, tenha-se a certeza, 

prende-se o seu inconformismo a uma 

transação mais ousada que realizou, 

provavelmente a aquisição de um 

veículo de luxo ou a compra de aparta-

mento em condomínio de bairro nobre. 

Não nos opomos a que tal situação 

venha ocorrendo com freqüência nos 

tempos modernos que ora percor-

remos.

     O que se pretende demonstrar é a 

enorme distância entre os dois tipos de 

dificuldade.

     É bem verdade que os que con-

seguiram sobreviver aos tempos 

bicudos de antanho, considerando-se 

que eles, também, mesmo na condição 

de aposentados, galgaram igualmente 

um melhor nível de vida, as queixas de 

uns e outros, equivalem-se hoje.

     Ocorre, todavia, que um entendi-

mento, falacioso, por todos os títulos, 

além de desrespeitador das garantias 

constitucionais asseguradas aos ina-

tivos, vem gradativa e perigosamente 

surrupiando aos mesmos vantagens 

que em seu favor foram instituídas 

pelos órgãos superiores do Ministério 

Público, referimo-nos ao seu Conselho 

Superior, e algumas até decorrentes de 

decisões judiciais.

     Vale como uma advertência a 

denúncia do parágrafo anterior, pois 

convém lembrar que as restrições aos 

direitos dos que ora aposentados, 

estender-se-ão aos de amanhã.

     Impõem-se, assim, um movimento 

sério combatendo essa tendência 

absurda e não deve a luta, a ser em-

preendida, ter a exclusividade da nossa 

gloriosa Associação, mas de todos os 

integrantes do Parquet.

     Alongarmo-nos nestas considera-

ções, é, por certo, incorrer em delib-

erado equívoco no seu conteúdo, pois 

o somatório de três décadas passadas 

às nossas quase provectas primaveras 

representa um perigo real às pre-

tensões de quem rebusca memórias 

esquecidas e sem registro no tempo.

     Concluímos, assim, afirmando que 

a associação, em todas as suas fases, 

das mais distantes às mais próximas, 

sempre se manteve fiel aos seus 

propósitos, tutelando os interesses da 

classe com o denodo que dela esperam 

os seus associados.
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A cada ano que passa o Sítio São Paulo 

vem atraindo mais a atenção dos as-

sociados da Ampeb. Oferecendo uma 

estrutura completa de lazer, esporte e 

entretenimento, a sede social é o local 

ideal para momentos de diversão ou 

para sediar eventos comemorativos de 

procuradores, promotores de Justiça e 

seus familiares, tais como aniversários, 

casamentos e confraternizações. O 

aumento crescente nos registros de 

procura por hospedagens e realizações 

de eventos é prova disso.

Em 2007, houve um total de 998 re-

gistros. Em 2008, este número cresceu 

para 1.322. Já em 2009, até o último 

mês de julho, alcançou 1.468 solicita-

ções de serviços. Portanto, só este ano, 

já foram realizadas 185 confraterniza-

ções, entre aniversários, casamentos e 

outras comemorações, contando com 

o apoio e suporte do Espaço Gourmet. 

Uma procura também maior em rela-

ção a 2008, quando foram realizados 

no local 168 eventos. Os motivos para 

o aumento são diversos e mostram 

porque o Sítio São Paulo vem sendo 

cada vez mais requisitado.

Numa área de 14 mil m², a sede social 

da associação disponibiliza uma 

infraestrutura de primeira e viabiliza 

todas as ferramentas necessárias 

para os associados usufruírem do 

melhor na prática de esportes, na di-

versão e no descanso. Para hospeda-

gem, dispõe de quatro bangalôs com 

oito apartamentos equipados com 

frigobar, TV, ar condicionado, fogão, 

microondas, sofá-cama, chuveiro 

quente e cortina nos quartos.

Além disso, sua estrutura conta com 

parque infantil, berçário, piscinas, 

sauna, salão de jogos climatizado, 

restaurante com cozinha industrial, 

praça, quadra de tênis e campo de 

futebol com vestiário e churrasqueira. 

Os interessados em fazer suas 

comemorações podem contar ainda 

com toda infraestrutura do Espaço 

Gourmet, equipado com mesas, cadei-

ras, freezer, maquina de gelo, grelhas e 

churrasqueira. 

O Sítio São Paulo está localizado na Es-

trada do CIA, Km 12, Aeroporto.

Funcionamento 

 Baixa Estação: sábados e domingos, das 8h às 17h. 

 Alta Estação: de quinta-feira a domingo, das 8h às 17h, e quartas-feiras à noite (futebol). 

Endereço: Estrada do CIA, Km 12, Aeroporto. 

Diárias: R$ 20,00 (bangalô) e R$ 50,00 (Espaço Gourmet) • Telefone.: 3377-3509 

Reservas: devem ser feitas com cinco dias de antecedência através de requerimento à presidência 

Funcionários: Rubens, Roberto, Maurício, Ana Kely, Cristina, Valzenir, Divânia e Manoelita. 

Sítio São Paulo
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Casa do Promotor

A Casa do Promotor ou “Pousada”, 

como é comumente conhecida, oferece 

toda a infraestrutura necessária para 

hospedar o procurador ou promotor de 

Justiça do interior em trânsito pela ca-

pital. Dispondo de seis apartamentos 

climatizados, com frigobar, TV a cabo e 

acesso à internet, o espaço oferece ao 

associado serviços de primeira linha, 

atendimento personalizado e diárias a 

um valor especial e mais acessível. 

São oferecidos, ainda, 

serviços de café da 

manhã, troca diária 

de roupas de cama 

e banho, limpeza e 

higienização.

Além disso, 

o espaço 

fica numa 

localiza-

ção privilegiada para o associado 

que está de passagem na capital e a 

serviço: próximo às sedes da Ampeb 

e do Ministério Público; e dos fóruns 

Ruy Barbosa - onde estão localizadas 

as varas Cíveis, de Família e Fazenda 

Pública da Justiça comum - e Carlos 

Souto, onde estão as varas criminais e 

de tóxicos e entorpecentes. Isto sem 

contar com a proximidade a um dos 

cartões postais de Salvador: o Dique do 

Tororó. 

Zelando pelo conforto e segurança dos 

associados, a Casa do Promotor rea-

lizou melhorias em suas dependências 

para garantir o bem-estar dos seus 

hóspedes; entre elas, a manutenção 

elétrica em todos os seus cômodos. 

São iniciativas que justificam a grande 

procura por reservas. Entre junho/2008 

e junho/2009, 2.027 hospedagens 

foram registradas.

Endereço: Rua Boulevard América, 153, 

Jardim Baiano, Salvador

Telefone: (71) 3321-9012

Reservas: devem ser feitas com 

cinco dias de antecedência através de 

requerimento à presidência.

Diária: R$ 20,00

Funcionários: Bárbara Passos, Júlio 

César, Carlos Eduardo, Carlinda Oliveira, 

Jaciara Azevedo e Mônica Oliveira.
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Sede

Contando com sala de recepção, sala 

de reuniões, auditório e terraço com 

vista para o Dique do Tororó, a sede 

da Ampeb, no Jardim Baiano, em 

Salvador, é um espaço aconchegante 

e climatizado pronto para receber a 

todos os associados. É onde funciona 

o setor administrativo da associação, 

responsável pelas questões operacio-

nais e burocráticas, bem como a sala 

da presidência, acessível a todos os as-

sociados. Contém ainda em seus ambi-

entes, toda a infraestrutura necessária 

para viabilizar a melhor oferta dos 

serviços de fisioterapia, odontologia, 

psicologia e serviço social.

Equipe Administrativa da AMPEB

Gerente: Cláudia Alves
Secretarias responsáveis pelo aten-
dimento realizado aos associados e 
dependentes: Daniela, Elane, Gabriela, 
Josemeire, Lucinéia e Rosana

Endereço: Rua Boulevard América, 59, 
Jardim Baiano 
Telefone: (71) 3321-9032
                   0800 2484 9032 9 
                   (ligações do interior)

O Dique do Tororó é o único 

manancial natural de Salvador 

tombado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional. Para sua formação 

foram represadas águas das 

nascentes do Rio Urucaia, pos-

suindo, hoje, uma lagoa de 110 

mil metros quadrados. À época 

colonial, o Dique delimitava 

o limite norte da Cidade Alta 

de Salvador, então capital do 

Brasil. Sua estrutura foi erguida no 

final do sérculo XVII para defesa dos 

limites da cidade. Suas águas con-

tornavam a capital baiana da altura 

do Forte do Barbalho ao Forte de 

São Pedro, na Barra. Com o 

tempo e o desenvolvimento 

urbano, partes deixaram de 

existir em função de aterros 

e o local ganhou uma estrutura inclu-

indo praça, restaurantes e esculturas 

dos orixás. Hoje é um dos principais 

pontos turísticos.  

Quem visita a sede da Ampeb pode 

usufruir da vista pro Dique do Tororó 

do terraço e da sala da presidência. 

Vista pro Dique do Tororó
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Atuando num espaço reservado e 

acolhedor que garante o sigilo no 

atendimento, o Serviço de Psicologia 

da Ampeb vem sendo cada vez mais 

requisitado pelos associados. Prova 

disso está no aumento de atendimen-

tos realizados a cada ano. Segundo 

um levantamento feito pela psicóloga 

Diane Rebouças, de janeiro de 2008 a 

junho 2009, 642 atendimentos foram 

efetuados, registrando a abertura 

de 32 novos prontuários. Dentre os 

maiores atrativos do serviço está a 

Psicoterapia. 

Vista como uma importante modali-

dade de atuação no campo da Psico-

logia, a Psicoterapia é um “processo 

científico de compreensão, análise e 

intervenção que se realiza por meio da 

aplicação de métodos e técnicas psi-

cológicas, promovendo a saúde integral 

e propiciando condições para o en-

frentamento de crises, conflitos e/ou 

transtornos psíquicos”. É indicada para 

pessoas que queiram resolver conflitos 

que interferem no seu cotidiano e que 

dificultam ou impedem o alcance dos 

seus objetivos, sonhos e desejos. 

De acordo com Rebouças, diversas 

são as motivações para a procura pela 

psicoterapia. Temas relacionados ao 

cuidado e educação dos filhos, dificul-

dades de relacionamento em geral, sin-

tomas físicos sem justificativa médica, 

saúde mental, dependência química, 

orientação profissional são alguns dos 

mais comuns. 

“Não há um tempo médio estimado 

para a duração do processo psico-

terapêutico, pois, para cada atendi-

mento, leva-se em consideração o pa-

ciente, suas demandas e o contexto no 

qual o mesmo faz parte. É necessário 

um tempo para que se estabeleça a 

confiança no processo terapêutico e 

que, assim, este possa promover ações 

transformadoras”, aponta a psicóloga. 

Ainda de acordo com o levantamento 

realizado, considerando os 116 pron-

tuários abertos até o momento no Ser-

viço de Psicologia, 75% dos pacientes 

são do sexo feminino; 55% estão na 

faixa etária de 25 a 59 anos, 23% dos 

pacientes possuem entre 12 e 24 anos, 

12% são idosos (acima de 60 anos) e 

10% são crianças (menores de 12 anos). 

Além disto, 56% dos pacientes são fa-

miliares dependentes dos associados.

O serviço de Psicologia da Ampeb ofe-

rece atendimento psicológico e auxilia 

os associados a buscar uma melhor 

compreensão das suas emoções, das 

suas relações interpessoais e do seu 

desenvolvimento geral. Assim, atua na 

promoção da saúde, na prevenção e no 

tratamento de diferentes problemas, 

contribuindo para o aumento da quali-

dade de vida dos associados e seus 

dependentes.

Atendimento: em horários pré-agendados. 

através do telefone (71) 3321-9032.

Psicóloga: Diane Rebouças CRP - 03 nº 3333.

Como ser atendido: através de encaminhamento de profissionais ou instituições da área de saúde ou educacional; ou de forma espontânea, uma 

vez identificada a necessidade e/ou interesse de ajuda profissional nesta área.

Para maiores informações: p s i c o l o g i a @ a m p e b . o r g . b r

IMPORTANTE: O Serviço de Psicologia da AMPEB conta com uma sala específica para a realização dos atendimentos, 

sendo todo o trabalho pautado nos princípios éticos que exigem a profissão.

Serviço de Psicologia

Desenvolve as seguintes atividades:
• Psicoterapia individual (crianças, adolescentes e adultos);

• Psicoterapia de casal;

• Psicoterapia familiar;

• Psicodiagnóstico;

• Orientação profissional.

 “Ser feliz é uma exigência razoável,
e não é tarefa tão complicada”. 
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Serviço de Odontologia

O Serviço de Odontologia da Ampeb 

oferece serviços de excelência a seus 

associados e dependentes. É o mais 

antigo serviço oferecido pela associa-

ção, funcionando a mais de dez anos. 

Procedimentos nas áreas de 

odontologia restauradora e estética 

(restaurações de resina fotopolimerizável 

e clareamento), radiografias intraorais (periapical e 

bitewing), prevenção (orientação sobre higiene oral, 

profilaxia, aplicação de selantes, aplicação tópica 

de flúor), odontopediatria, endodontia, dentística 

(restauração em amálgama, restauração com resina 

fotopolimerável), prótese unitária, terapêutica 

periodontal básica e laserterapia (terapia para afitas, 

sensibilidade dentinária e clareamento dentário) 

podem ser realizados em sua sede, no Jardim Baiano, 

com toda a segurança e conforto.  

Profissionais altamente qualificados e equipamentos 

de ponta são os grandes destaques deste serviço. 

Odontólogas: 
Dra. Ediana Santos Guerra  (CRO 4439)

Dra. Vanúbia Araújo (CRO 4440)

Dra. Ana Virginia Bastos (CRO 4957)

Dra. Marize Novaes Borges (CRO 5100)

Auxiliares: 

Marília Silva  e Eliane Correia

Marcação de consultas
deve ser feita pelo telefone: 

(71) 3321-9032.

Uma nutrição adequada pede uma dieta equilibrada para que o corpo possa assimilar os nutrientes necessários para 

a saúde. Uma boa alimentação deve conter carboidratos, ácidos graxos essenciais (contidos em produtos gorduro-

sos), aminoácidos (encontrados nas proteínas), vitaminas, minerais e água.

Para ter dentes fortes e resistentes à formação de cáries, a criança, por exemplo, precisa de uma dieta rica em cál-

cio, fósforo e flúor. Os alimentos que têm elevado teor de carboidratos, açúcares e amidos contribuem muito para a 

produção dos ácidos que formam a placa bacteriana que ataca o esmalte dos dentes. Com o passar do tempo, esses 

ácidos destroem o esmalte, formando a cárie.

Dica: Caso tenha que ingerir produtos com muito açúcar ou amido, consuma-os durante as refeições e não entre 

refeições. Evite alimentos que grudem nos dentes, pois eles podem aumentar a formação da placa bacteriana.

Nutrição x Saúde Bucal

Fonte: Site Terra/Saúde Bucal – Colgate/Palmolive

 “O homem não teria alcançado o 
possível, se inúmeras vezes não tivesse 
tentado o impossível.”

(Max Weber)

ç
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Uma equipe 

capacitada de pro-

fissionais, equipa-

mentos de ponta 

e o melhor serviço 

odontológico. Es-

ses são alguns dos 

ingredientes do 

sucesso do consultório móvel itineran-

te da Ampeb, implantado desde 2007. 

Durante dois anos e meio, a unidade 

móvel levou atendimento a associados 

e dependentes de toda a Bahia, tendo 

visitado por três vezes cada uma das 

Promotorias Regionais.

Este ano, de fevereiro a julho de 2009, 

foi atendido um total de 201 pacientes 

e 1616 procedimentos foram realizados. 

Entre os principais motivos das visitas 

ao consultório estiveram procedimen-

tos de prevenção clínica, restaurações 

diversas, raio-X periapical e bite wing, 

exodontia simples e clareamento a la-

ser. O consultório oferece procedimen-

tos de prevenção clínica e restauração, 

raio X e clareamento a laser.

Consultório Móvel

Cirurgião dentista: 
Sérgio Figueredo (CRO 7469)

Auxiliares: 
Alaíde do Amparo 
e Lucinete Oliveira

Motorista: Jonas dos Santos Júnior  

Próximos roteiros:  consultar o site
 w w w . a m p e b . o r g . b r

Trata-se da técnica mais moderna de clareamento 

dental. É um procedimento não invasivo, que não 

exige anestesia nem há limite de idade para sua in-

dicação. Duas a três sessões de, aproximadamente, 

uma hora, bastam para um resultado eficiente; em 

dois anos no máximo é necessária uma manutenção 

do tratamento. 

O clareamento a laser é feito através de um gel 

clareador à base de peróxido de hidrogênio na 

concentração de 35 a 40%, que é aplicado sobre a 

superfície externa do dente e ativado por um tipo de 

laser de baixa intensidade, liberando moléculas de 

oxigênio e, assim, promovendo o clareamento. 

De acordo com dentistas, todos os dentes podem 

ser clareados, mas, em alguns casos, quando o 

dente está muito escurecido por problemas en-

dodônticos antigos, o resultado não é satisfatório, 

sendo melhor indicado outro tipo de tratamento 

restaurador estético: a faceta. Os dentes com colo-

ração irregular azulada ou que apresentam listas 

cinza escuras causadas pelo efeito das tetraciclinas 

são mais difíceis de serem clareados. Porém, nos 

dentes com coloração uniforme amarelada, amar-

ronzada clara ou escura, o resultado é excelente. 

Um ponto importante é que o produto clareador só 

clareia dentes; próteses e restaurações devem ser 

trocadas para melhorar a estética.

Fontes: www.clareamentoalaser.odo.br e sites da Internet

Clareamento a laser
S a i b a  m a i s  . . .

“Não podemos fazer muito sobre a extensão de nossas vidas, mas 
podemos fazer muito sobre a largura e a profundidade delas.” 

(Evan Esar)

Regionais
atendidas pelo

Consultório 
Móvel

Alagoinhas

Juazeiro

Guanambi

Teixeira de
Freitas

Camaçari
Santo Antônio

de Jesus

Itaberaba

Bom Jesus da Lapa

Porto
Seguro

Ilhéus
Vitória da
conquista

Eunápolis

Senhor do Bonfim

Jacobina

Barreiras

Paulo Afonso

Ibotirama

Valença

Euclides da Cunha

Seabra

Itabuna

Brumado

Santa Maria
da Vitória

Irecê

Feira de Santana

Serrinha

Jequié
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Serviço Social

Pautado por rigorosos critérios 
éticos e técnicos, o Serviço Social da 
Ampeb desenvolve múltiplas ações, 
voltadas para satisfazer as demandas 
dos associados em diversas áreas. 
A missão deste setor é promover o 
bem-estar, zelar pela qualidade de 
vida dos procuradores e promotores de 
Justiça, além de ser intermediário nas 
relações necessárias para garantir seus 
benefícios.

Isto é concretizado através das 
inúmeras tarefas que realiza. Entre 
elas: acompanhamento de processos 
administrativos de benefícios 
previdenciários; visitas domiciliares; 
campanhas de saúde e de integração 
social; viabilização de benefícios 
através da celebração de convênios; 
ampliação e diversificação dos 
convênios; coordenação dos eventos 
dirigidos aos associados, aposentados 

e sócios-contribuintes; 
coordenação técnica e 
captação de recursos – 
mediante marketing externo 
– para a edição do Catálogo de 
Convênios Ampeb & Você.

Além disso, o Serviço Social 
é responsável pela mediação 
do relacionamento entre 
associados e o seguro de 

saúde. Essa ação possibilita 
o esclarecimento das especificidades 
operacionais dos planos contratados 
e a conciliação de necessidades dos 
associados e dependentes com os 
serviços oferecidos pelas unidades 
médico-hospitalares e por profissionais 
credenciados.
         
Os esforços empreendidos por este 
setor resultam na solução de inúmeros 
conflitos e impasses, mediante 
resoluções administrativas, evitando, 
em muitos casos, a demanda judicial, 
reduzindo a burocracia e pressão 
nos custos da apólice. O trabalho de 
mediação desenvolvido é capaz de 
construir relações, prevenir conflitos, 
manter igualdade de participação e 
incluir todos os interesses envolvidos, 
facilitando a negociação com as partes.

Coordenação dos trabalhos sob responsabilidade da assistente social Edenilza M. Peltier 

Muniz (CRESS/BA 3.386), especialista em auditoria de sistemas de saúde.

s e r v i c o s o c i a l @ a m p e b . o r g . b r

Telefone.: 71-3321-9032

“O sucesso nasce do querer. Sempre que o homem aplicar a determinação 
e a persistência para um objetivo, ele vencerá os obstáculos e, se não 
atingir o alvo, pelo menos fará coisas admiráveis”.

José de Alencar

O Serviço Social 
é responsável por ações 
educativas que visam a 
integração e a promoção 
da qualidade de vida dos 
associados, a exemplo da 
Campanha de Vacinação, 
que acontece todos os 
anos, e do evento em 
homenagem ao Dia dos 
Aposentados (palestras 
educativas), ambos voltados 
para aposentados e sócios-
contribuintes. (vide fotos)

ç
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O Serviço de Fisioterapia da Ampeb 
vem sendo cada vez mais requisitado 

pelos associados; de janeiro/2008 a 
junho/2009, realizou cerca de 2.880 

atendimentos. Sempre inovando e tra-
zendo as melhores opções aos pacien-
tes, as atividades foram implantadas 

há quatro anos na sede da instituição, 
sob coordenação das fisioterapeutas 

Milena Moura e Regina Carreira. 

A Fisioterapia da Ampeb busca oferecer 
um diferencial em seu atendimento, 

trazendo um perfil de prevenção e 
reeducação. Entre as principais deman-
das atendidas estão as alterações pos-

turais (escoliose, encurtamento mus-
cular), disfunções ortopédicas (hérnia 

de disco, cervicalgias, lombagias), 
processos de somatização (ansiedade, 

insônia, enxaqueca), desequilíbrios 
dermatofuncionais (gordura localizada, 

celulite), entre outras. 

Atendimento: em horários pré-agendados através do telefone 71 - 3321-9032

Profissionais: Milena Moura (Crefito 48837) e Regina Carreira (Crefito 48821).

Serviço de Fisioterapia

RPG - REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL 

Um método original de tratamento fisiote-

rapêutico que se baseia em posturas de estira-

mento muscular procurando mobilizar diversos 

segmentos e alongar as cadeias musculares 

(os músculos estáticos antigravitários, os 

músculos rotadores internos e os inspiradores), 

corrigindo as compensações e deformidades 

adquiridas por posturas inadequadas. Cada 

sessão de RPG consta de: 

- Uma avaliação inicial para a escolha 

   das posturas. 

- Utilização de 02 posturas básicas de 

  tratamento ou mais a depender do caso. 

- Orientações posturais do dia-a-dia 

  (sentar, dormir, abaixar-se, etc.) 

 

ACUPUNTURA AURICULAR 

É uma técnica de diagnóstico e tratamento 

baseada no pavilhão auricular. Aurículo (orelha) 

+ terapia (tratamento), ou seja, um tratamento 

através da orelha. O termo se refere a uma mo-

dalidade de reflexoterapia. É um método ter-

apêutico de estimulação de pontos na orelha 

e diretamente relacionados ao funcionamento 

do organismo. 

A sessão de Auriculoterapia envolve: 

- Análise do aspecto geral da orelha e de 

  pontos dolorosos ou de pigmentação anormal. 

- Aplicação de pequenas sementes 

   aderidas a esparadrapos. 

- Estimulação dos pontos aplicados 

   com sementes. 

REFLEXOLOGIA – É um método de massagem 

nos pontos dos pés, com objetivo de relaxa-

mento geral. 

DRENAGEM LINFÁTICA – É uma técnica espe-

cífica de massagem, utilizada para favorecer a 

circulação dita “ de retorno”  que se encontra 

impedida, drenando os líquidos corporais, 

liberando as toxinas  através dos gânglios 

linfáticos do corpo, resultando numa melhora  

estética e circulatória. 

SHIATSU – É um recurso da medicina oriental, 

que consiste na pressão e manipulação de 

pontos distribuídos na pele (pontos de acupun-

tura), obtendo a harmonia do organismo, efei-

tos semelhantes a uma sessão de acupuntura.

Saiba mais sobre os serviços oferecidos

O ritmo estressante das atividades diárias causam diversos males, como dores, ansiedade e 
insônia. As formas complementares de tratamento aliadas às formas tradicionais amenizam 
esses sofrimentos psicossomáticos. A auriculoterapia, reflexologia e reeducação postural são 
tratamentos alternativos para isto, que auxiliam a diminuição da quantidade de medicamentos 
usados em tais situações, tendo como foco principal a melhoria do bem-estar físico.

Dica de saúde

“O entusiasmo é a maior força da alma, conserva-o e nunca 
faltará poder para conseguir o que desejas.” 

(Napoleon Hill) 
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“As palavras soam; os exemplos retumbam.” 
(Rui Barbosa)

Contratada pela 
diretoria da Ampeb 
para viabilizar todo 
o suporte na área, a 
assessoria jurídica tem 

como princípio 
garantir 
de forma 
constante a 
defesa e os 
interesses dos 
associados 
da entidade. 
Realizada 
através do 
escritório 

Pinto, 
Coutinho 
Advogados 

e Associados S/C, 
além de outros advogados - em caso 
de impedimentos dos bacharéis 

do escritório citado - só este ano 
acompanha 190 processos.

Dentre os trabalhos que vem 
sendo realizados estão as defesas 
orais; o acompanhamento 

de ações, como é o caso do 
julgamento dos Mandados de 

Segurança (MS) em defesa do 
pagamento da conversão da licença-
prêmio em pecúnia; e as ações penais 
propostas contra promotores, por 
prefeitos e advogados. Além destas 

foram efetuadas a defesa 
dos promotores acusados de 
abuso em operação do GAECO 

chamada “Janus” e a defesa 
dos membros do MP em 

autuações da Receita 

Federal cobrando Imposto de Renda 
sobre a URV.

Outros procedimentos também 
foram realizados como requerimentos 
administrativos de pagamentos dos 
membros do MP da parcela do ATS; 
execução em face do Estado da Bahia 
da correção da URV; ajuizamento de 
MS em nome de associado para evitar 
indevida autuação do Fisco Federal 
sobre IR da URV; ajuizamento de 
MS em favor de todos os membros 
e servidores do MP, com decisão 
favorável, evitando fornecimento 
de dados à Receita Federal sobre as 
parcelas recebidas da URV por eles; 
consulta à Procuradoria da Fazenda 
Nacional sobre a cobrança de IR sobre 
URV, entre outras ações.  

Todo o trabalho é acompanhado 
pela diretoria executiva da Ampeb, 
que comparece nas defesas orais 
realizadas em instâncias diversas, 
verificando de perto todas as questões 
encaminhadas.

Assessoria

Jurídica
Atendimento: através de 
contatos com a presidência 

da AMPEB pelo telefone

(71) 3321-9032
ou pelo e-mail 

ampeb@ampeb.org.br

Assessoria Jurídica
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Convênios Ampeb
BELEZA

ACADEMIA VIDAATIVA
Desconto de 35% nas modali-
dades de musculação ginástica, 
spinning, hidroginástica, swing 
baiano, forró power ioga, e boxe. 
Não estão inclusas no desconto  
as modalidades de : pilates, 
rapel, escalada e walter bike.
Praça Jorge Freire, 170, Costa Azul.
Contato: Deni. Tel.: 3271-0044
www.academiavidativa.com.br

CLINICA DO CORPO CABELO E 
ESTÉTICA
Desconto de 10%
Rua Santa Rita de Cássia, 40B 
– Graça. Contato: Thelma
Tel.: 71 3245-9384/9974-7352 
                 3495-1175

CONTOURS EXPRESS
Academia só para mulheres. 
Desconto de 50% na matrícula 
e 10% sobre o valor total das 
mensalidades. Contato: Fabrícia
Rua Rubem Berta, 336 – Pituba.
Tel.: 3240-3737
Rua Santa Rita de Cássia, 127 – 
Graça. Tel.: 3331-2202
www.contoursexpress.com.br 

IRTE
Especialidades: Emagrecimento 
Spa Day, Estética, Bem Estar 
e Estética Facial. Desconto de 
15% em todos os serviços.
Rua das Rosas, 694 – Pituba. 
Tel.: (71)3359-0700 / 3353-9050.
Contato: Guiomar
www.irte.com.br 

MARCELO AFFONSO 
DE CARVALHO
Avaliação fisiológica, treina-
mento físico personalizado.
Desconto de 20%. Contato: 
Marcelo. Tel.: (71)7811-7868.

PERSONA CABELEIREIROS
Desconto de 10% nos serviços de 
cabeleireiro, maquiagem, depilação 
e massagem.Contato: Paula. 
Shopping Capemi, lj. 32, Igua-
temi, Salvador-Ba
Tel.: 71 2202-9532

SALUTE BAHIA - SPA
10% de desconto nos serviços
Contato: Zara Bastos
Tel: 3671-2695

CORPORELLE
Desconto de 20% nos serviços 
de drenagem linfática, terapia 
de pedras vulcânicas frias e 
quentes, hidrozonioterapia e 
outros tratamentos.
Contato: Arlene. Rua Otávio 
Mangabeira, Shopping Ateliê 
Place, lj 07 – Pituba. Tel.: 71 
3240-0107

SALÃO PURO GLAMOUR
Desconto de 25% em todos os 
serviços. Av. Otávio Manga-
beira, Shopping Ateliê Place, 
sala 16, 1º andar – Pituba.
Tel.: 71 3240-1701

VAL MACEDO CENTRO E 
ESTÉTICA
Contato: Val Macedo
www.valmacedo.com.br 
Rua Metódio Coelho 120 Ed. 
Módulo Empresarial, sala 404, 
Cidadela, tels.: (71) 3354-6930.
Avaliação estética grátis. 
Desconto de 10% no Spa dos 
pés com massagem, 15 % no 
tratamento estético corporal, 
20 % no tratamento de limpeza 
de pele, hidratação fácil, drena-
gem linfática e depilação, 
25 % no tratamento de limpeza 
de pele com hidratação e mas-
sagem relaxante.

INSTITUTO VITAVALE
Realização de fisioterapia com 
atendimento especializado nas 
áreas de fisiologia do exercício e 
treinamento resistido na saúde, na 
doença e no envelhecimento, rea-
bilitação neurológica, reabilitação 
de equilíbrio corporal, reabilitação 
geriátrica, reabilitação ortopédica e 
reeducação postural, para associa-
dos e dependentes. Tabela especial 
para associados da AMPEB. Tel: 
3247-2495  Contato: Sra. Lorena. 
Rua Eduardo José dos Santos, 147, 
Edf. Centro Integrado de Saúde 
Professor Fernando Filgueiras, 
salas 104/110 e 111 – Garibaldi.

ATELIER DO CORPO
Reabilitação e condicionamento 
físico. 30% na avaliação postural e 
20% nas aulas individuais de 
Pilates e Gyrotonic. Rua São Paulo  
nº 629, Pituba. Tel.: 71 3240-9584. Con-
tato: Jaqueline Rua  Greenfeld, 174, 

Barra - Tel.: 3267-4237.  
Rua  Haeckel José Almeida,176, 
Piatã - Tel.:71 3367-0984.                                                  
www.atelierdocorpoba.com.br

FIOLASER
10% de desconto sobre todos 
os serviços da tabela vigente, 
exceto em promoções. 
(desconto não cumulativo). Rua 
Bahia Edf. Special Center, loja 
01- Pituba. Tel: 3346-5591

COMPRAS

LOJA CHEHADE
Desconto de 10 %. Shopping Barra e 
Iguatemi. Tel.: 2105-9642/3450-3808

LOJA ROCHELLE
Desconto de 10%. No mês de 
aniversário, desconto de 15%
Contato: Alcântara. Shopping Barra,  
2º piso. Tel.: 3267-7984/7985

LOJA VR
Desconto de 10%, exceto em 
artigos em promoção. Contato: 
Cristiane. Shopping Barra e Igua-
temi. Tel.: 3264-7999/3450-3000

PARAZZO MÓVEIS
Desconto de 10% podendo ser di-
vidido em até 5X. Sem o desconto 
pode-se dividir em até 20X no 
cheque ou carnê. Contato: Cínara 
e Lázaro. Av. Manoel Dias da Silva, 
nº 920, loja 02, Shopping Plaza 
Mar – Pituba. Tel.: 3240-3901/ 
9918-5706/ 9968-2339.

MAAT – MÓVEIS E MODULADOS
Desconto de 10% sobre todos 
os serviços da tabela de preços, 
dividido em 3(três) vezes; parcelas 
de 12(doze) vezes sem desconto. 
Shopping Open Center, loja 17 – 
Portão – Lauro de Freitas – BA, tel: 
(71) 3369-1147. Contato: Sra. Luciene.

OPEN HOUSE
Projetos de Armários para áreas 
residenciais e comerciais sob me-
didas, 15% sobre todos os serviços 
tabela de preços, Rua Fernando 
Studart, 34 loja 01 – Pituba.
Tel: 71-3240-9634/3373-3335.

ALA MOANA SURF WEAR
Moda Praia: 15% de desconto 
na compra de produtos aos 

associados e dependentes da 
AMPEB.Praça Dorival Caymmi, 
nº 07 loja 04 – Itapuã.
Contato: Manuel. Tel:. 3286-9600

MY SECRET
Moda Íntima: 10% em todos os 
produtos de lingerie e roupa de 
dormir, (marcas como Nu. Luxe, 
Verve, Fruit de La Passion, Corpo 
e Arte e Miss Victória)Contato: 
Candice  . Shopping Apipema 
Center loja 01  Tels.: (71)3332-3284

DONNA CALÇADOS
10% de desconto em todas as 
compras parceladas em cheque 
e 15% de desconto nas compra 
à vista. Exceto promoções. 
Shopping Cidade  e  Salvador 
Shopping . Tel: 3351-0667.

FRANCESCA ROMANA DIANA
Bijuterias e acessorios. 10% de des-
conto. Shopping Barra - (71) 3267-3166. 
Shopping Iguatemi - (71) 3450-1337

LOJA ANUCHA
Desconto de 10% em paga-
mentos parcelados em até 
duas vezes. Para pagamento 
sem desconto parcelamento 
de cinco vezes. Acessórios. Av. 
Oceânica nº 2400 loja 17 Ondina 
Apart Hotel. Tel: 3351-7904

SANDRA MAGALHÃES NOIVAS 
E FESTAS
10% de desconto sobre o 
valor da mercadoria (venda ou 
aluguel). Rua Ilhéus, nº 225, Rio 
Vermelho. Tel: 3334-0457

VILLA PARADOXUS
10% de desconto. Shopping 
Paseo Itaigara. Rua Rubens 
Guelli, S/N - Loja 217. 
Tel. 3358-0909/3354-9458

CURSOS DANÇA

BALLET HELENA PALMA
Desconto de 10% nos cursos de 
Ballet infantil e adulto, Jazz infan-
to/juvenil, Sapateado infanto/
juvenil e adulto. Rua Vicente Bata-
lha, 98 – Costa Azul, Salvador-BA, 
telefax: 71 3342-1650/ 3383-4514. 
Contato: Delma/ Cátia/ Jaqueline
Rua Raul Leite, 127 – Vila Laura, 
Salvador-Ba, telefax: 3383-4514. 
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Faça como 
muitas famílias 
Realize o sonho de morar em
um condomínio fechado
com segurança e lazer além
de uma estrutura completa
de fazenda.

Você e sua família merecem
viver no coração da 
tranquilidade!

Venha para o 

Fazenda Real Residence 
Lotes a partir de 525m2

Contatos:

Sônia Lima - (71) 9287-8489
Rogério Venâncio - (71) 9167-9499

8755-6835

www.fazendareal.com.br

Faça como 
muitas famílias 
Realize o sonho de morar em
um condomínio fechado
com segurança e lazer além
de uma estrutura completa
de fazenda.

Você e sua família merecem
viver no coração da 
tranquilidade!

Venha para o 

Fazenda Real Residence 
Lotes a partir de 525m2

Contatos:

Sônia Lima - (71) 9287-8489
Rogério Venâncio - (71) 9167-9499

8755-6835

www.fazendareal.com.br
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Faça como 
muitas famílias 
Realize o sonho de morar em
um condomínio fechado
com segurança e lazer além
de uma estrutura completa
de fazenda.

Você e sua família merecem
viver no coração da 
tranquilidade!

Venha para o 

Fazenda Real Residence 
Lotes a partir de 525m2

Contatos:

Sônia Lima - (71) 9287-8489
Rogério Venâncio - (71) 9167-9499

8755-6835

www.fazendareal.com.br

EBATECA GRAÇA
Desconto de 10% nos cursos 
de Ballet infantil e adulto, jazz, 
dança de salão, karatê e judô. 
Contato: Rosana
Rua Santa Rita de Cássia, 127 - Graça,
Tel: (71)3332-0077/ 3331-2069

EBATECA ITAIGARA
Desconto de 10% nos cursos de 
Ballet clássico para crianças a 
partir de 3 anos, adolescentes 
e jovens, Ballet para adultos, 
Jazz Juvenil e cursos livres. Con-
tato: Maria Augusta. Rua Érico 
Veríssimo, 199 - Itaigara . Tel: 
(71)3351-1703/3359-0625

EBATECA IMBUÍ
Desconto de 10% Contato: 
Gleice ou Cecília
Rua Casimiro Quiroga, lj 01, 
Centro Comercial Imbuí
Tel: (71)3461-2716

JKL DANCE
Desconto de 10% nas aulas de 
Jazz Dance, Street Dance, Mix 
Dance, Ballet Infantil

Rua Roschild Moreira, 01, 2º 
andar - Ondina, Tel.: 3332-7545. 
Contato: Nair. Av. Paulo VI, 993, 
4º andar – Pituba, Tel.: (71)3355-
9536. Contato: Luciana 
  
DENTISTAS

SALVADOR

PRÓTESE E DENTÍSTICA

ALEXANDRE ANDRADE MOREIRA
Contato: Simone Av. Professor 
Magalhães Neto, 1541 – Centro 
Médico Hospital da Bahia,  sala 
4015-A – Pituba Tel.: 3353-7504

LEONARDO MUNIZ C. LIMA 
Especialidade: Cirugião Dentis-
ta, Dentística. End.: Rua Milton 
Oliveira, 177, 1º andar, sala 03 – 
Barra. Tel.: 3861-3822

MARY CASSIA F. JANDIROBA
Especialidade: Prótese Dentária.
 Av. Sete de Setembro, Ed 
Center Ville, Nº 675, Sala 401, 
Piedade Contato: Graciete Tel.

(71) 3329- 5808/ 3329-5229. 
Edf. Complexo Odonto Médico 
Itaigara, Pierre Fouchard 1110 
Contato: Fernanda Tel.: (71) 
3354-6371. 
 
ALEXANDRE CORDEIRO 
TAVARES
Centro Médico do Vale, sala 202 
– Vale do Canela
Tel.: 3245-7593 Contato: Cláudia

ANGELA FONSECA DE GÓES
Av. ACM, 1034, Pituba Parque 
Center, 1ª andar, sala 126, - Itaigara. 
Tel.: 3358-5610 Contato: Ana

HERALDO BUCCIANICO
Outros serviços oferecidos: Cirurgia. 
Contato: Dr. Heraldo e Nelia. End: 
Av. ACM, 585, Complexo Odonto-
Medico Itaigara, sala 603A - Itai-
gara. Tel.: (71) 3353-7979/8920. 

MÔNICA SOUZA PACHECO
Contato: Mônica. End:. Av. 
Paulo VI, 1709, Edf. Racional 
Center, sala 306. 
Tel.: (71) 3351-9776

ESTOMATOLOGIA 

VIVIANE ALMEIDA SARMENTO
Contato: Marineide. 
Complexo Odonto-Médico 
Itaigara, 807 - Itaigara. 
Tel.: (71) 3351-9588. 

LUCIANA RAMALHO
Rua Eduardo José dos Santos, 
147, Centro Integrado de Saúde 
Fernando Filgueiras, sala 
1312/1313 – Garibaldi. 
Tel: 3334-2291 

ORTODONTIA E ORTOPEDIATRIA

ALEXANDRE PROTÁSIO VIANNA
Contato: Cidalia Av. ACM, Edf. 
Golden Plaza, 321 - Iguatemi, 
sala 1002. Tel.: 3358-8100

ANTONIO JOSE DE MELO FILHO
Rua Eduardo José dos Santos, 
147, Centro Integrado de Saúde 
Fernando Filgueiras, sala 
1312/1313 – Garibaldi. 
Tel: 3334-2291 

Convênios Ampeb
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www.pintocoutinhoadvogados.com.br

Áreas de Atuação

Pinto Coutinho Advogados Associados S/C
Av Presidente Vargas, nº 8, Edf. Farol Prata Center, Conj. 101 e 104, Barra - Salvador - Bahia - Brasil - CEP 40140-130. Tel.: +55 71 32398200

Direito Público
Administrativo | Constitucional

Direito Comercial

Direito Empresarial
Ambiental | Comercial | Consumidor | Marcário

Direito Eleitoral

Direito Civil
Família | Sucessões | Contratos

Direito Penal

KLEBER MEIRELES
Contato: Elizabete Av ACM, 585, 
Complexo Odonto Médico Itaigara 
Bloco A Sala 504. Tel. 3358-1342

KENYA FELICÍSSIMO
Contato: Daiane. Av. ACM, 585- ED. 
Pierre Fauchard, sala 207 Itaigara 
tels.: (71) 3353-3014/ 9994-5871. 

DEBORAH ARAGÃO ROSSETI
Contato: Cristiane. Av. ACM, nº 3259, 
Edf, Aurélio Leiro, sala 902, 9º andar 
– Pituba. Tel.: (71) 3358-3056.

ADRIANA GOMES ORNELLAS
Especialidades: Odontologia Esté-
tica, Ortodontia, Restauração, Pró-
tese, Implantes e Laser. Consultório 
Odontológico. Rua Eduardo José 
dos Santos, 147 Edf. Prof. Fernando 
Filgueiras, Sala 1212 - Garibaldi 
Tel. 71 3237-7265   Cel.8875-5996
CLINICA SORRISO SADIO
Atendemos aos sábados.
Rua José Augusto Tourinho 
Dantas, Estelares Center, Sala 104. 
Stella Maris . Tel.: 71 3374-0036

CRISTINA LICIA MASTIQUE 
Contato: Cléa. End.: Rua Agnelo 
de Brito, 187, Edf. Henri Durant, 
sala 408, Garibaldi.
Tel.: (71) 3332-3420

FERNANDA ASSUNÇÃO CAM-
ELIER MASCARENHAS
Especialidades: Ortodontia e Or-
topedia funcional dos maxilares. 
Rua Eduardo José dos Santos, 147 
sala 1212 Edf. Fernando Filguei-
ras. Garibaldi. Tel. 3237-7265

PATRÍCIA FRANCA GOMES
Especialidade: Ortodontia
End.: Av. ACM, 1034, Edf, Pituba 
Parque Center, sala nº 311B - 
Itaigara. Tel.: (71) 3353-4609. 
Contato: Alcione

RIVAIL BRANDÃO
Especialidades: Ortodontia e 
Ortopedia Facial
Av. Professor Magalhães Neto, 
1541 – Centro Médico Hospital 
da Bahia sala 4015 A . Pituba. 
Tel 3353-7504

PERIODONTIA

PATRICIA MARCARENHAS ALVES
Rua Eduardo José dos Santos, 
147, Centro Integrado de Saúde 
Fernando Filgueiras, sala 1312/1313 
– Garibaldi. Tel: 3334-2291

CLAÚDIA MONTEIRO CARVALHO 
PERRONE DE OLIVEIRA
Contato: Sandra.  Av Tancredo 
Neves Edifício Salvador Trade 
Center, Torre Sul, nº 1632, Sala 
1105. Caminho das Arvores.
Tel. 3113-1777 / 1778/ 1779

ROBERTA NAVES 
Contato: Sandra. Av. ACM, Ed. Torre 
do Parque, sala 1201 Tel. 3451-0114

IMPLANTE DENTÁRIO

CISOM CONSULTORIA E IN-
TERMEDIAÇÕES DE SERVIÇOS 
ODONTOMÉDICO
Prestação de Serviços em implantes
Av. ACM, 585 – Complexo 
Odonto Médico- Itaigara – loja 
6 – térreo Tel.: 3330-3040.

IMPLANTE MASTER 
Rua Altino Serbeto de Barros, 
Ed. Atlantis Multi – Empresarial, 
nº173, Mezanino, sala 04 – Pituba. 
www.implantemaster.com.br
Tel.: (71) 3354-4555

RENAÍSSANCE
Odontologia Estética, 
Ortodontia, Restaurações, 
Prótese e Implantes a Laser. Pro-
fissionais: Dr. Alexandre Andrade 
Moreira, Dr. Rivail Brandão Filho, 
Dra. Vanessa Peixinho 
Carneiro Moreira.
Av. Professor Magalhães Neto, 
1541 – Centro Médico Hospital da 
Bahia sala 4015 A .  
Pituba. Tel 3353-7504

ROBERTO ALMEIDA DE AZEVEDO
Outros serviços oferecidos: 
Cirurgia e Traumatologia Buco
Av. Reitor Miguel Calmon,  
1210, salas 709/710 – 
Vale do Canela
Tel.: 3263-2321/1321

Convênios Ampeb
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cozinhas - dormitórios - closets - home theater - home office  |  www.parazzomoveis.com.br  |  71.3240.3901  |  3347.2331

projeto: Lenise Vaz Porto

EM BREVE NA ALAMEDA DOS UMBUZEIROS NO CAMINHO DAS ÁRVORES. 

DETALHES QUE CONQUISTAM

A DIFERENÇA DOS DETALHES VOCÊ COMEÇA A PERCEBER AGORA.

NOVA LOJA, NOVO CONCEITO. MUITO MAIS DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA.

An Parazzo loja nova_ampeb .indd   1 20/10/2009   07:09:10
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MARCOS ANDRÉ MATOS DE 
OLIVEIRA
Outros serviços oferecidos: 
Buco maxilo-facial. Contato: 
Reginaldo. Av. ACM, Nº 1034, 
Pituba Parque Center, Sala 423, 
Ala A. Tel. 3358.5515 / 3354-6037

WEBER CAVALCANTE 
Outros serviços oferecidos: 
Cirurgia Oral, Buco – maxilo – facial. 
Rua Eduardo José dos Santos, 
147, Centro Integrado de Saúde 
Fernando Filgueiras, sala 1312/1313 
– Garibaldi. Tel: 3334-2291 

LUIS CARLOS SIMÕES FRANCO – NBI
Contato: Magali. Rua Almeida Gar-
ret, 69 - Itaigara. Tel.: (71) 3270-7500

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA 
BUCO MAXILO

VANESSA ÁLVARES DE CASTRO
Especialidade: Cirurgia e trauma-
tologia bucomaxilofacial. Contato: 
Neide Av. ACM, nº 585, Edf. Pierre 
Fauchard, 6º andar, Itaigara
Tel.,: 3354-0227/3359-8108. 

ILANA DANTAS NEVES
Cirurgiã dentista. Tabela de 
desconto especial para a AMPEB. 
Avenida Tancredo Neves, sala 
304- Stiep. Tel. (71)3341-4426. 

CLÍNICA DE RADIOLOGIA 
ODONTOLÓGICA

CLINICA FACIMAGEM
Especialidade: Radiologia 
odontológica especializada. 
Contato: Dolores. 
Rua Leovigildo Figueras, 
nº 56, sala 404,  
Centro Médico - Garcia. 
Tel 3328-7662/ 3328-7687

CLÍNICA RADIOLÓGICA VISION 
Contato: Rosana. Av. Tancredo 
Neves, nº1632 Edf. Salvador 
Trade Center, Torre Norte, sala 
1401 – Caminho das Árvores. 
 Tel: (71)3271-5507 / 5504. 

HELOISA ONAGA KAWACHITA 
Especialidade: Radiologia. 
Contato: Eloisa Av. ACM, 585, 
Complexo Odontológico Itai-

gara, sala 809, bloco B. 
Tel.: (71) 3354-3838. 

CLÍNICA DE URGÊNCIA 24H
WHITE - CLINICA 24H
Especialidade: Urgência. Conta-
to: Mara. Ed. Geo Center, Loja 11 
Térreo - Pituba. Tel. 3345-0515

FEIRA DE SANTANA

CÁSSIA DIAS MACEDO BARRETO 
Especialidade: Tratamento pre-
ventivo, Periodontia dentística, 
Odontopediatria, Endodontia, 
Radiologia, Prótese, Cirugiã 
Dentista e Ortodontia. End.: Rua 
Barão do Ria Branco, nº 1309, Edf. 
Metropolita Center, sala 604, 6º 
andar. Rel.: (75) 3321-8668.
Contato: Josinete

ODONTO CLUB CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA  
Contato: Dra. Rita de Cássia. 
Tabela de desconto especial 
para a AMPEB. Avenida Maria 
Quitéria, nº 1892, centro – Feira 
de Santana. Tel: (75)3321-9974. 

ILHÉUS

ADRIANA COELHO DE ANDRADE 
Contato: Mile. Praça José 
Marcelino, nº 14, Edf. Cidade de 
Ilhéus, sala 908 – Ilhéus-Ba
Tel.: (73) 3231-4209

MARCELO GIBSON SEIXAS LINS 
Especialidades: Periodontia, 
Dentística, Prevenção, 
Radiologia, Prótese, Cirurgia e 
Implante.  Pç José Marcelino, nº 
14, Edf. Cidade de Ilhéus, sala 
507, Centro Ilhéus  – Ilhéus. 
Contato: Ticiane. 
Tel.: (73) 3634-7162

ITABUNA

ILIONE K. COSTA SOUSA 
OLIVEIRA
Especialidade: Cirurgiã Dentista 
e Clínica Geral
Contato: Ilione. Av. Francisco 
Ribeiro Júnior, nº 198, sala 501, 
Edf. Atlanta Center. Itabuna-Ba
Tel.: (73) 3211-7012/9156

Convênios Ampeb

• Módulos bimestrais • Duas aulas por semana • Lousas eletrônicas

• Poucas avaliações e atividades extraclasse • Você escolhe seus horários

Vitória | Pituba | Magalhães Netto
0800 284 2828

www.acbeubahia.org.br
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MARIA DA PENHA SANTOS 
SARDINHA
Especialidade: Prevenção, 
Dentística, Periodontia, Radio-
logia e Prótese. Contato:Juliana.  
Av. Aziz Maron, nº 117, Jardim 
Vitória, loja 11, Itabuana – BA 
Te.: (73) 3617-6235

JUAZEIRO

DENISE RIZZO 
Especialidade: Cirurgiã dentista
Contato: Valéria. Rua J.J.Seabra, 
155 – Centro, Juazeiro/Ba. Tel.: 
(74) 3611-9250

VITÓRIA DA CONQUISTA

COI – CENTRO DE ODONTOLOGIA 
INTEGRADA
Dentistas conveniados: Alexandre 
Antonio Soares Lira; Joel Trancoso No-
lasco, Mª Angélica F. Trancoso Nolasco; 
Osmar de Souza Silva; Raymundo 
Fernandes Reis Junior. Rua Siqueira 
Campos, nº 480 – Recreio, Vitória da 
Conquista. Tel.:(77) 3421-6011

TEIXEIRA DE FREITAS

HÉLIA LUMI TAKEUCHI YASHIBARA
Rua Pedro Álvares Cabral, 223 – 
Centro. Tel: (73) 3291-1668

CURSOS DE LÍNGUA

CABALLEROS DE SANTIAGO
Curso de Língua Espanhola. 
Desconto não cumulativo de 
20% no curso de espanhol. 
Rua da Paciência, 441 – Rio 
Vermelho, Salvador-BA. 
Contato: Leci
Tel.: 71 3334-0241/4342/0495. 

CULTURA  INGLESA
Cursos: Júnior especial, teens, 
basic, Developing Four Skills, 
Developing Listening & Speaking, 
Cultura Express, Aulas one-to-
one, Cursos intensive de férias. 
Desconto 10%. Contato: Ana 
Paula. Rua Mato Grosso, nº 481 
– Pituba. Tel.: 3248-0255/ fax: 
3205-6157. 

ACBEU
UNIDADES SALVADOR E FEIRA 
DE SANTANA /BA
Desconto no percentual de 10% 
(dez por cento) sobre o valor da 
tabela do curso escolhido pelos 
mesmos e no ato das matrícu-
las. Desconto de 20% (vinte 
por cento) para o primeiro 
dependente, desde que o titular 
também esteja matriculado. 
Desconto de 25% (vinte e cinco 
por cento) para o segundo de-
pendente, desde que o titular e 
o primeiro dependente estejam 
matriculados. Caso o titular não 
esteja matriculado, o desconto 
será de 10% (dez por cento) 
para o primeiro dependente e 
15% (quinze por cento) para o 
segundo dependente. 
www.acbeubahia.org.br
Contato: Iana Tel.: 3340-5400/ 
0800 284 2828
Unidades:
Corredor da Vitória: 3444-4411 
Pituba: 3444-1234
Stiep: 3340-5400

JUSSARA RAMOS DE ALMEIDA 
GOUVEIA
Aula particular de Inglês, valor 
R$ 40,00. Tel: 8792-0091

SKILL
Curso de Idiomas: Inglês, 
Espanhol, Francês, Italiano, 
Alemão, Japonês, Chinês.
45% de desconto para curso 
regular e flex e 20% para cursos 
especiais (VIP, SPECIAL e MATER). 
Unidades: Pituba, Barra e Praia 
do Flamengo. 
Site: www.skill.com.br
Tel: 3240-2255 

EBEC – ESCOLA BAHIANA DE 
EXPANSÃO CULTURAL LTDA
10% de desconto nos cursos 
regulares ou intensivos 
(exceto em horários 
promocionais)
Contato: Leila Suartez
Canela, tel. 3328.7399  
Pituba, tel. 3240.4743

Convênios Ampeb
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OS PROFISSIONAIS QUE VOCÊ JÁ CONHECE REUNIDOS 
NUM SÓ LUGAR, PARA LHE OFERECER MAIOR 

CONFORTO E TECNOLOGIA DE PONTA. 
 

 

 

 
 

Dr. Alexandre Moreira,  Dr. Luis Rogério Duarte,  Dr. Marcos Régis, 

Dr. Mauro Régis,  Dr. Rivail Brandão Filho,  Drª Vanêssa Peixinho. 
 
 

 
 

IMPLANTE, PRÓTESE, ORTODONTIA, ODONTOLOGIA ESTÉTICA, LASER. 
 
 
 
 
 

Centro Médico Hospital da Bahia  Av. Professor Magalhães Neto, 1541 
Salas 4006 e 4015    Pituba Salvador/BA  CEP 41810-011 

Tel:  3353-7504 / 2109-2435   www.renaissance.odo.br 

Diretor Técnico: Marcos Regis CROBA 3518

Av. Magalhães Neto, 1541, sala 4006, Centro Médico Hospital da Bahia, Pituba. CEP: 41810-011
Salvador-BA – Tel.: 2109-2435
Site: www.renaissance.odo.br

E-mail: instituto@renaissance.odo.br
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ESCOLAS

CRECHE E ESCOLA LÚDICA
Desconto de 20%. 
Contato: Eliane. Rua Alameda 
Gênova, nº 211, Parque Júlio 
César – Pituba. 
Tel.: 3359-2736/6933

CENTRO DE CULTURA 
JURÍDICA DA BAHIA – CCJB
Desconto de 5%, podendo se 
matricular em apenas 1 curso. Av. 
Anita Garibaldi, Nº 1850, Centro 
Médico e Empresarial - CME, sala 
318, bloco A, Ondina  
Tel.: 71 2101-5249

COLÉGIO ANCHIETA
Desconto de 15% no turno ves-
pertino. Procurar secretaria do 
curso para solicitar desconto. 
Rua Érico Veríssimo, nº 292. 
Tel: (71) 2107-9500/9000
Sede: Pituba e Itaigara .

COLÉGIO CÂNDIDO PORTINARI
Desconto de 15% (quinze por 
cento), para pagamento até os 

seus respectivos vencimentos. 
Contato: Tarcísio. Rua Adelaide 
Fernandes da Costa, nº 487 - 
Costa Azul. Tel.: (71) 2103-6464

COLÉGIO GREGOR MENDEL
Desconto de 15% a partir da 2ª 
mensalidade, nas unidades da 
Pituba e Itaigara. Av. Magalhães 
Neto, Lot. Aquárius, Rua G, nº571 
–Tel. 2104-6950.

COLÉGIO MENDEL
Desconto de 10% até o vencimento 
Contato: Taiane Rua Praia 
de Piatã, 540 – Lauro de 
Freitas . Contato: Ana Lúcia.Rua 
do Rouxinol, 71 – Imbuí Tel: 3379-
5454/3362-4830

COLÉGIO INSTITUTO SOCIAL 
DA BAHIA – ISBA
Desconto de 20% no valor da 
mensalidade no turno vespertino
Rua Macapá, 128 – Ondina
Tel.: (71) 4009-3666

CURSO JUSPODIVM
Desconto de 10%. Contato: 

Larissa. Rua Rodrigues Dórea, 
163 – Jardim Armação.
Tel.: 3372-2000
 
ESCOLA DINÂMICA LTDA
Desconto de 20% até dezem-
bro/2009. Contato: Celeste/ 
Mª Célia. Rua Moreira de Pinho, 
nº 68 – Canela / Rua José de 
Souza Pedreira, nº 41 – Candeal
Tel.: 3245-2796 / 3242-2703

ESCOLA GIRASSOL
Educação Infantil: 10% de 
desconto no turno vespertino
Ensino Fundamental: 10% no 
turno matutino e 15% no turno 
vespertino. Contato: Ana Qui-
téria. Rua Silvio Valente, 384 
– Itaigara. Tel.: 2109-6736

ESPAÇO VIA PONTE
Desconto de 30%.Escola para 
crianças e adolescentes especiais. 
Tel: 3367-9236/ 3367-0564 
Contato: Flávio
Rua Fauna, Lotes 24 e 25 – 
Jardim Jaguaribe

FACULDADE 2 DE JULHO
Desconto de 15% nos cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção, exceto na matrícula. 
Contato: Solange. Av. Leovigil-
do Filgueiras, nº81 - Garcia. 
Tel.: 3114-3403 / 3114-3400 / 
3114-3418

FACULDADE DE DIREITO DA BAHIA
Desconto de 10% sobre o 
valor da mensalidade do curso 
escolhido.
Rua da Paz, S/N, sala 50, 
2ºandar – Graça Tel: (71) 3245-5002
Contato: Andréa

FACULDADE JORGE AMADO 
Desconto de 10% nos cursos de 
pós-graduação.
Av. Luiz Viana Filho, nº 6775, - 
Paralela. Tel.: (71) 3534-8000

FACULDADE SÃO CAMILO
Desconto de 20% nos cursos de 
pós-graduação. Rua Visconde 
de Itaboray, 102 – Amaralina
Tel: 3248-7133
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FTC - PÓS-GRADUAÇÃO FLEX 
(pós-graduação à distância), em 
vários cursos, dentre estes Direito 
de Segurança Pública, Direito de 
Estado, Direito Penal e Crime Orga-
nizado, com desconto de 15% para 
sócios e dependentes. Maiores 
detalhes no site www.posond-
eeuestiver.com.br. Contato: Diogo 
Bacellar    Email:dmbacellar@ead.
ftc.br  Tels: 3281-8285

FACULDADE DA CIDADE DO 
SALVADOR
Pessoa de contato: Amanda Costa
Os conveniados possuem 
descontos em toda Rede FTC 
(Presencial e EAD) que variam 
de 10 a 20%.. Praça da Inglaterra, 
nº 2, Comércio, Salvador/Ba. CEP 
40.015-140. Tel.: (71) 3254 6000/
(71) 3281-8199 / 9622-9070. 
Email: convenios.redeftc@ftc.br 

FTC – FACULDADE DE TECNO-
LOGIA E CIÊNCIAS 
Salvador, Feira de Santana, 
Itabuna, Jequié, Vitória da Con-
quista. 

Email: convenios.redeftc@ftc.br
Pessoa de contato: Amanda Costa
Tels.: (71) 3281-8199 / 9622-9070
Os conveniados possuem 
descontos em toda Rede FTC 
(Presencial e EAD) que variam 
de 10 a 20%.

TRALP-TEMPO DE REFE-
RÊNCIA E AÇÃO EM LÍNGUA 
PORTUGUESA
Desconto : 6% de 10 a 15 alunos 
e 10% de 16 a 25 alunos.
Contato: Reinaldo. Rua Antenor 
Tupinambá, 374 – Pituba
Tel.: 3353-6272/6557

UNIFACS
10% de descontos nos cursos ofe-
recidos nas unidades UNIFACS. 
Central de Atendimento: 3232-
4000 (Capital) / 0800-284-0212 
(Interior). Rua Dr. José Peroba 
nº251, Stiep. Site: www.unifacs.br

TEIXEIRA DE FREITAS

COLÉGIO ANCHIETA OBJETIVO 
Desconto de 40% para asso-

ciados e dependentes. Contato: 
Vânia. Tel.: (73) 3291-8042/8199

CIEEE - CENTRO CULTURAL 
DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
Desconto de 15% para associados 
e dependentes. Tel.: 73 3291-3018

INSTITUTO FRANCISCO DE ASSIS
Desconto de 10% para associados 
e dependentes. Tel.: 73 3293-4800

VITÓRIA DA CONQUISTA

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
MARIA SALOMÉ LTDA 
Desconto no percentual de 20% 
(vinte por cento) para o primeiro 
filho e 25%( vinte cinco por cento) 
para o segundo filho. Contato: Ana 
Lúcia.Av. Braulino Santos, 86, Fla-
mengo, Vitória da Conquista -BA.
Tel: (77) 3422-1765

SAÚDE

ALCAB
Desconto de 10% na compra, 
manutenção e locação de camas 

hospitalares, cadeiras de rodas, 
cadeiras de banho, muletas, an-
dadores, bengalas, colchões anti-
escaras, colares cervicais, tipóias, 
talas para punho, estabilizadores e 
imobilizadores de tornozelos, robo-
foot, corretores posturais, etc.
Salvador e Feira de Santana
Contato: Kleber Floresta
Tel.: 3383-1040 ou 75 3623-
3477/1036/1299

AION PSICOLOGIA
Serviços oferecidos 
Avaliações: Psicológica; Psicope-
dagógica; Neuropsicológica. 
Atendimentos: Psicoterapia; 
Psicopedagogia; Orientação 
Vocacional. Contato: Alcione. Av. 
ACM Alameda Benevento, nº 429, 
Edf. Centro Empresarial Itaigara 
Sul, sala 509 - Itaigara, Tels.: (71) 
3351-6630

ANDREA MINELI BRITO
Terapia Ocupacional. Av. Anita 
Garibaldi, 147, Edf. Prof. Fernando 
Filgueiras sala 1208 – Garibaldi. 
Tel.: 8201-7328 

Convênios Ampeb
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Convênios Ampeb
CLÍNICA DE TRATAMENTO 
DA DOR
Os associados e dependentes 
terão direito a um valor 
diferenciado na consulta. 
Av. Tancredo Neves, 1632, 
Edf. Salvador Trade Center, 
Torre Norte, salas 1516/1517. 
Caminho das Árvores - 
Tel.: 3113-1050.  
Contato: Joice

BIOCENTRO- CENTRO DE 
ANÁLISE BIOENERGÉTICA E 
TERAPIAS INTEGRADAS
Rua Leonor Calmon, 256, 
Centro Médico Cristian Barnard, 
Candeal – Cidade Jardim
Tel.: 3452-3353.
Contato: Luiza

CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA 
HIDRO-FISIOTERAPIA
Sessões de Reeducação Pos-
tural Global e Hidroterapia
Contato: Luciana. Rua das 
Hortências, 374 – Pituba
Tel.: 3451-3647

FARMÁCIA FLORA
Desconto de 15% na manipu-
lação de homeopatia e alopa-
tia. É necessária a carteira de 
identificação.
Empório Itaigara: 3270-3888 
Shopping Center Lapa: 3329-9760
Shopping Barra: 3267-8420
Shopping Iguatemi: 3432-1600
Salvador Shopping: 3340-6838
                                         3340-6492 

CLINICA JAPAN SHIATSU – 
MAKOTO SUNANO
Acupuntura, shiatsu, reflexolo-
gia e drenagem linfática. Sede 
na Av. ACM, 771, Empresarial 
Torre do Parque. Tel.: 3351-9314/ 
8836-4326. Contato: Makoto

DERMAGE
20% de desconto em manipulação 
de fórmulas.Shopping Cidade.  
Tel: (71) 3359-8686

DRA. MÁRCIA MÔNICA FERREIRA
Nutricionista. Acompanha-
mento nutricional: obesidade, 

Hipertensão, Magreza, Coles-
terol elevado, Gastrite, entre 
outras patologias que envolvem 
a alimentação.  
Av. Juracy Magalhães Júnior, nº 
2490. Centro Médico Salvador, 
sala 503 – Rio Vermelho.  
Tel:. 3245-8415/8887-7924

CONSULTÓRIO DE MEDICINA 
CHINESA – GUTEMBERGUE CRUZ
Acunpuntura, eletroacupun-
tura, tui na. Rua Eduardo José 
dos Santos, nº 147, Garibaldi, 
Centro Integrado de Saúde 
Professor Fernando Figueiras, 
salas 1101/1102. 
Tel.: 3334-8893

DRA. ANA PAULA REZENDE
Psicóloga. Programa 
terapêutico: Depressão, 
Transtornos alimentares (Bu-
limia, Anorexia e Compulsão 
alimentares),Transtornos da 
ansiedade e depressão, Trans-
torno do pânico, Transtorno de 
ansiedade social, Transtorno 

de ansiedade generalizada, 
Transtorno obsessivo-
compulsivo, Fobia específicas, 
Terapia de casal. Av. Juracy 
Magalhães Júnior, nº 2490 
Centro Médico Salvador, sala 
503 – Rio Vermelho. 
Tel:. 3245-8415/3351-
9502/9965-4725

DRA. PRISCILA DE SOUZA BRITO
Psicóloga: Psicoterapeuta 
Individual, Conjugal e Familiar. 
Valor da Consulta. R$ 50,00
Tel: (71)9963-5919/8152-0493  
e-mail: priscila.psicologia@
gmail.com.

DR. ROGÉRIO DE ANDRADE 
BARROS
Psicologo. Psicoterapia Clínica 
de orientação Psicanalítica 
de crianças, adolescentes e 
adultos; Psicossomática; Acom-
panhamento Familiar. 
 Consulta valor R$ 70,00. 
Tel. 9969-5141/3353-0074
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LILIAN FORTES DE LIMA 
BRANDÃO
Psicóloga. Rua Barão de Loreto, 
nº 654, sala 202 – Graça, Salva-
dor/BA, tels.: (71) 8876-7018. 
Valor por sessão: R$ 50,00.

PRORIM 
Clínica Especializada em Nefro-
logia. Contato: Eliane
Tel.: 3235-8508
Os associados e dependentes 
terão direito a um valor diferen-
ciado na consulta.
 
SEDE PSICANÁLISE
Rua Senador Teotônio Vilela, 
nº 190, Edf. Empresarial Con-
vention Center, sala 807 – 
Cidadela. Contato: Maria Anita
Tel.: 3358-2251. 

SEIMI
Desconto de 8% ( oito por 
cento)  em todas as vacinas e 
5% (cinco por cento) na vacina 
HPV – Papiloma Vírus Humano
Contato: Ticiana Av. ACM, nº 

585, Complexo Odonto-Médico 
Itaigara, Edf. Louis Pasteur, sala 
1001/1003 – Itaigara 
Tel.: 71 3352-8233. Contato: Ticiana

SULAMÉRICA
Lista de medicamentos no 
site www.sulamerica.com.
br que podem ser adquiridos 
com 30% de desconto, pelos 
beneficiários, em todas as 
farmácias credenciadas.
Central de informações: 4004-5900

CLÍNICA DANIELA GUERRA
Serviços de:  Fisioterapia, 
RPG(R$ 40,00 sessão), Pilates 
(R$ 120,00 mensalidade) e 
Acupuntura (R$ 60,00 sessão).
Rua Artur de Azevedo Machado 
844, Costa Azul. Tel: (71) 3272-
0000/3271-0001

MILENA MOURA
Fisioterapeuta. Acupuntura  
Sistémica (R$ 40,00 sessão)
Acupuntura Estética ( R$ 60,00 sessão)
Tel: 8104-2988

SEGUROS  & FINANÇAS

ICATU SEGUROS
Consultor de benefícios: seguro de 
vida, previdência e saúde. Contato: 
Fábio Ferreira. Tel. 8728-4297

BANCO ALFA
Empréstimo consignado em folha 
de pagamento. Contato: Mônica
Tel.: (71) 8106-4811/2105-7315

COOMPEB
Empréstimo Consignado em folha 
de pagamento. Contato: Aloísio
Tel.: 3266-1001

HSBC
Empréstimo Consignado em folha 
de pagamento. Contato: Vanda
Tel.: (71) 8187-7770

ALIMENTAÇÃO

BABAGULA
Contato: Vane
Desconto no rodízio de 15%.
Tel.: (71)3461-7777

RESTAURANTE CARRO DE BOI
Caminho das Árvores e Shop-
ping Salvador. Desconto de 10% 
nas entradas, prato principal e 
sobremesa, exceto para bebidas 
alcoólicas. Tel.: (71) 3443-1311

RESTAURANTE JERIMUM
Desconto de 10% que poderá 
ser utilizado no café, almoço 
ou jantar, exceto para as be-
bidas alcoólicas, manobristas 
e taxa de serviço (opcional). 
Contato: Sr. Eduardo.Rua 
Várzea de Stº Antônio – 
Caminho das Arvores 
Tel.: (71) 3358-0920.

CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO
Os associados da AMPEB terão 
direito ao desconto de 10% 
sobre a tarifa do rodízio que é 
válido todos os dias no almoço/
jantar. (tarifa rodízio R$ 73,00).
Praça Colombo, nº 04 – Rio 
vermelho – Salvador/Ba
Tel: 3555-9292.
www.fogodechao.com.br

Prestamos consultoria personalizada com horário e local marcado de acordo 
com suas necessidades. Ligue agora e agende uma visita!

Solaire Ladeira da Barra
Vista permanente para a Baía de Todos os Santos.

4 suítes com 305m².

CEO
Empresarial integrado ao Salvador Shopping.

Espaços de 28m² a 558m².
4 suítes com 206m², double com 240m². 

Melhor vista do Horto na Waldemar Falcão.

Top Hill

E mais: Cidade Jardim, Horto Florestal, Ondina, Morro Ipiranga, Patamares e Stella Mares.

Morar,trabalhar ou investir? Temos o imóvel ideal para você.

Prestamos consultoria personalizada com horário e local marcado de acordo 
com suas necessidades. Ligue agora e agende uma visita!

Tel: 3333-8101
Beth Brito:  8101-0757 . bethbrito@ponto4.com
Telma Santos:  9976-4564 . telma@ponto4.com

Convênios Ampeb
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RESTAURANTE AMADO
Desconto de 20% no almoço, 
exceto nas bebidas alcoólicas.
Tel.: 3321-6200

PRATO LEVE
Refeições balanceadas e con-
geladas, são Kits com baixas ou 
altas calorias aos clientes que 
desejam perder ou ganhar peso, 
10% de desconto em todas as 
compras. Entrega em domicílio 
(Salvador, Lauro de Freitas e 
Feira de Santana). Site: www.
pratoleve.com.br. Tel: 3315-6250

TORTARELLI
Desconto de 10% na comercial-
ização de tortas doces e salga-
das, com entrega em domicílio, 
exceto para compras no Tortarelli 
café. Tel.: (71) 3344-2022

SERVIÇOS

CONAMP
Convênio de reciprocidade entre 
as associações dos Ministérios 
Público dos Estados e do Dis-

trito Federal para utilizarem 
e usufruírem as estruturas de 
lazer e as sedes disponíveis. 
Para sua utilização, deverá ser 
feita reserva por solicitação à 
Presidência da Ampeb (contato 
com Rosana) com antecedência 
mínima de 10 dias.Contato: 
Mônica. Tel.: (61) 3225-1353. 

CHEVROLET / HONDA
A CONAMP efetivou o convênio 
com a Chevrolet / Honda para a 
concessão de vantagens e condições 
especiais aos associados (ativos e 
aposentados). Todo o mês a Chev-
rolet / Honda estará encaminhando 
tabela com as promoções de descon-
to. Interessados entrar em contato 
com Rosana, na sede da AMPEB no 
tel. 3321-9032.

BRASTEMP/ CONSUL
Convênio Brastemp: Acesse o 
site www.compracerta.com.
br/associados; Escolha a loja 
(Brastemp ou Consul); Selecione 
o nome da parceria (CONAMP); 
Digite a senha caemp

A DECORATIVA ARTIGOS 
FUNERÁRIOS 
Desconto de 10%. Contato: Fran-
cisco. Rua Caetano Moura, 01 . 
Federação. Tel.: 3331-3455/3245-0375

ANA IMPORT
Desconto de10% (dez por cento) na 
compra de vinhos de importação 
exclusiva. Av Euclides da Cunha, 
nº170 – Graça. Tel: 3337-1111.  

AUTO ESCOLA VEJA
Desconto de 10% . Contato: 
Helena. Tel.: (71) 3328-7878

BOMFIM RENT A CAR
Contato: Amynthas Dias. Desconto 
de 50% sobre a tarifa balcão de 
todos os grupos na categoria quilo-
metragem livre. Bônus no 2º carro 
(sendo a locação conjugada com a 
primeira). Parcelamento de diárias 
em 3X sem juros nos cartões de 
crédito.. Av. Dorival Caymmi, s/n – 
São Cristóvão.Tel.: (71) 9165-0693

CEMITÉRIO BOSQUE DA PAZ
Av. Aliomar Baleeiro nº 7370 – 

Nova Brasília – Estrada Velha 
do Aeroporto. Te: (71) 2201-
4222 Contato: Márcio Braga

FLORICULTURA PARAÍSO 
Desconto de 10% nas compras 
de Arranjo de flores com : 
vinho, chocolate, bichos de 
pelúcia. Decoração de evento.
Contato: Rosângela/Elisângela. 
Rua Caetano Moura, nº21 - Fed-
eração. Tel.: (71) 3237-1458

GRANERO TRANSPORTE
Desconto de 10% para transporte 
de mudanças comerciais e resi-
denciais, locais, intermunicipais, 
interestaduais e internacionais. 
Contato: Marcelo Freitas
Tel.: 71 3525-5555 / 3525-5550

CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE
Venda de jazigo. Pagamento 
em 20 prestações mensais, 
consecutivas e irreajustáveis 
ou desconto de 10% para paga-
mento à vista. Contato: Vanilda
Tel.: 3328-5000 / 8898-6083

Convênios Ampeb
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JURUÁ EDITORA LTDA
Desconto de 30% nas 
aquisições de livros das mais 
variadas áreas de direito. As 
vantagens poderão ser usufruí-
das nas aquisições efetivadas 
através do site, www.jurua.
com.br - código de compras: 
(AMPEB06), bem como pelo 
Televendas (41) 3352-
1200/4009-3929. 
Contato: Gislene

LAVE & CIA LAVANDERIA
Av. Paulo VI, Shopping Pituba 
Sol Flat, loja 36 A(garagem) – 
Pituba. Contato: Maria
Tel.: 3347-3503

QUALITY LAVANDERIA
10% de desconto sobre o valor 
da tabela inclusive em pro-
moções. Av. Santa Luzia, 1003 – 
Horto Florestal. Tel: 3357-0488

JORNAL ATARDE
20% de desconto para Assina-
tura Nova e 10% de desconto 
para Renovação de Assinatura.

Tels: 3533-0850 (Salvador) ou 
08000718500 (outra localidades)

LUPA RENT A CAR
Desconto de 40% (quarenta por 
cento) em cima do tarifário nos 
serviços de Locação de veículos
Contato: Veronica. Tel.: 71 3232-0871

BUFFET FESTELECO
Desconto de 10% em cima dos 
pacotes oferecidos, pode ser 
dividido em 2X. Contato: Kyoko 
ou Priscilla. Tel.: (71) 3345-6575

BUFFET SUPER FANTÁSTICO
Desconto de 10%, podendo ser 
dividido em 2X. Contato: Lilian/ 
Clarissa Av. Miguel Navarro Y 
Canizares, nº 520 – Pituba.  
Tel.: 3354-0239 / 9213-5884

PLANETA FESTA DISK ANIMA-
ÇÃO LTDA.
Rua Alameda das Espatódias, n 
52 – Caminho das Árvores.
Tel: (71) 3272-1360 Contato: Josefa
Desconto no percentual de 15% 
de segunda a quinta-feira e 10% 

de sexta a domingo, conforme 
tabela de preço vigente na época 
da contratação dos serviços.

VEILTON VEÍCULOS
Na compra de um veículo, ganha-
se tanque cheio e transferência 
gratuita. Contato: Núbia Rejane. 
Rua Artur D’almeida Couto, nº 
02– Matatu., Tel.: 3381-7720   

SPEED CAR CENTRO AUTOMOTIVO
15%  de desconto sobre o valor 
apresentado na hora do orça-
mento. Av. Centenário nº 1007
Tels: 3494-1254  Contato: Walter

PIQUET BLINDAGENS DE AU-
TOMÓVEIS
10% de desconto sobre o valor da 
tabela. Contato: Cristiano Freire Santos. 
Tel: (71)9198-3332/ 3285-7130 
e-mail: freiremp@hotmail.com

TURISMO

HOTEL TROPICAL DA BAHIA
40% de desconto sobre a tarifa 
balcão. Av. Sete de Setembro, 1537, 

Salvador-BA. 
Tel:2105-2203/2105-2034
Reservas: reservas.bahia@ 
                  tropicalhotel.com.br

TROPICAL HOTELS &RESORTS
Desconto de 34%, não válidos 
para eventos, congressos, 
convenções, feriados nacionais 
e datas comemorativas nas 
localidades, pois existem 
pacotes específicos.
TROPICAL MANAUS:
Tels: (92)2123-5000/3658-5026
TROPICAL MANAUS BUSINESS 
Tels: (92) 2123-3000 / 2123-3150
TROPICAL DAS CATARATAS   
Foz do Iguaçu. 
Tels.: (45) 2102-7000 / 3522-1717
TROPICAL TAMBAÚ: 
João Pessoa 
Tels.: ( 83) 2107-1900 / 3247-1070
TROPICAL DA BAHIA: Salvador. 
Tels: (71) 2105-2000 / 2035
TROPICAL OCEANO PRAIA: 
Porto Seguro. 
Tels: (73) 2105-1000 / 3679-1706
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HOTEL BAHIA DO SOL
Av. Sete de Setembro, nº 2009 
– Corredor da Vitória. Tel.: 3338-
8800/8801. Contato: Meire

MARAZUL HOTEL
Av. Sete de Setembro., nº 3937 – Barra
Tel.: 3264-8200/8150 Contato: 
Neila. Desconto de 40%, exceto 
nos períodos onde se aplicam 
pacotes como Carnaval e Reveillon.

PORTOBELLO ONDINA PRAIA
Desconto de 50% na alta e 
baixa estação. Av. Oceânica, 
2.275 – Ondina. Tel.: (71) 2203-
6700 / 6000 Contato: Adriana

PORTO FAROL APART HOTEL
Rua Engenheiro Milton de 
Oliveira, Barra. Tel.: (71) 3267-
8000/ 6555 Contato: Érica
Os Associados e dependentes 
terão direito a pagamento de 
diária de R$ 163,00 na suíte / 
SGL, R$ 177,00 na suíte / DBL e 
na suíte TPL R$ 230,00. Preços 
válidos até 27 de dezembro de 
2008, não sendo válidos para 
períodos de Carnaval, Reveillon, 
congressos e grandes eventos 
na cidade.

MIRANTE RECEPTIVO & 
CONSULTORIA – AGÊNCIA DE 
VIAGENS E TURISMO
Associados e dependentes 
terão direito ao desconto de 
10% sobre todos os serviços 
da tabela de preços (exceto em 
passagens aéreas). Contato: 
Carlos Marrama . Rua belo 
Horizonte, 102 – sala 404 – 
Jardim Brasil. Telefone: 3267-
3570/9966-1517/9153-4410          
Site: www.mirantebahia.com.br

CAMAMU

HOTEL RIO ACARAÍ
Os Associados terão direito a um 
valor diferenciado em cima do 
tarifário.  Praça Dr. Francisco Xavier 
Borges, s/n CAMUAMU-BA
Tels: (73) 3255-2315/3255-2334

CONDE

HOTEL COCO BEACH
Desconto de 15%, exceto nas 
tarifas SGL, que o desconto 

será de 20%. Tel: (75) 3449-1171
Contato: Beto Freiberger

ILHÉUS

HOTEL ALDEIA DA PRAIA 
Os Associados e dependentes 
terão direito a um valor dife-
renciado em cima do tarifário, 
incluso café da manhã.
Rodovia Ilhéus X Canavieiras, 
Km 03 – Ilhéus-BA. Contato: 
Jaqueline. Tel.: (73) 3234-8000.

HOTEL PRAIA DO SOL 
Rodovia Ilhéus X Canavieiras, 
Km 0 – Ilhéus-Ba
Tel.: (73) 3234-7000 Contato: Heide
Os Associados e dependentes 
terão direito a um valor dife-
renciado em cima do tarifário, 
incluso café da manhã.

HOTEL JARDIM ATLÂNTICO 
Desconto de 15% sobre as tari-
fas praticadas pelas agências 
de viagem
Rodovia Ilhéus Olivença 
Tel.: (73) 3632-4711 Contato: 
Vilma

ITACARÉ

SERRAZUL PRAIA HOTEL
Km 30, Rodovia Ilhéus X Itacaré 
Serra Grande, Uruçuca/BA
Tel.: (73) 3086-1777 (73) 8823-
5837 Contato: Rita de Cássia
Desconto de 20% nas diárias 
e 10% nos pacotes (reveillon 
e carnaval) incluindo café da 
manhã.

ITACIMIRIM

POUSADA JAMBO
Itacimirim
71 3226-1091/1660/1697
Desconto de 15% na alta e 
baixa estação

LENÇÓIS

ESTALAGEM ALCINO
Contato: Sr. Alcino. Av. Gal. 
Viveiros, 139 – Lençóis-Ba. Tel.: 
75 3334-1171. Desconto de 12%.

HOTEL  CANTO DAS ÁGUAS
Desconto de 10%, incluso 
café da manhã, sem taxas 

adicionais. Av. Sr. Dos Passos, 
01 – Centro. Tel.: 75 3334-1154 
Contato: Reinaldo

HOTEL DE LENÇÓIS
Rua Altina Alves, 747 – Centro
Tel.: (75) 3334-1102 Contato: 
Dário Campos
Desconto de 10% na alta es-
tação e 20% na baixa estação, 
exceto nos feriados.

HOTEL PORTAL LENÇÓIS
Rua Chácara da Gota, s/n, 
Altina Alves
Tel.: (75) 3334-1233 Contato: 
Anselmo
Os associados e dependentes 
terão direito a tarifa diferen-
ciada

POUSADA VILA SERRANO
Contato: Chris Muller Tel.: 75 
3334-1486
Desconto de 10% em cima da 
tarifa balcão.

POUSADA VILLA LAGOA DAS 
CORES
Vale do Capão
Caiteaçú, Tel.: (75) 3344-1114
Desconto de 11%, exceto nos 
feriados.

MORRO DE SÃO PAULO

KARAPITANGUI PRAIA HOTEL
Morro de São Paulo
75 3652-2088 / 2089
Desconto de 35% para o 
período de baixa estação e 20% 
para o período de alta estação.

PORTO SEGURO

BAIA CABRÁLIA HOTEL
Rua Sidrack Carvalho, 141, 
Santa Cruz Cabrália – BA, 
Tel.: (73) 3282-8000. Contato: 
Débora
40% de desconto na baixa 
temporada e 20 % na alta 
temporada.

HOTEL QUINTA DO SOL 
Desconto de 10 % na alta e 
baixa temporada.
Av. Beira Mar, Km 1 – Praia de 
Cururipe, Contato: Jacslene
 Tel.: (73) 3268-8500. 

PORTO GERAES PRAIA HOTEL
Desconto de 10% na alta e 
baixa estação. Porto Seguro
Tel.: 73 3679-1044

POUSADA E RESTAURANTE 
CAPIM SANTO 
Tel: (73) 3668-1122 Contato: 
Silvana. Desconto de 15% sobre 
o valor da mensalidade, exceto 
nos períodos de 15/12 a 31/01, 
Carnaval e nas bebidas do 
restaurante.

PRIVILLAGE PRAIA HOTEL
Arraial d’Ajuda
Tel.: 73 3575-1646  Contato: 
Vinicius Monteiro
Desconto de 20%. 

PERNAMBUCO

ECORESORT DO CABO
Av. Beira Mar, 750, Vila Suape – 
Cabo de Santo Agostinho
Tel.:(81) 3527-7000
Desconto de 66% na baixa es-
tação e 50% na alta estação.

STº ANTÔNIO DE JESUS

ANTONIUS IMPERIAL HOTEL
Praça Padre Mateus, nº 91 A – 
Centro, Stº Antonio de Jesus-Ba
Tel.: (75) 3632-8100 Contato: 
Darlane
Desconto de 10%, incluso café 
da manhã.

TEIXEIRA DE FREITAS

LORD PLAZA HOTEL
Desconto de 40% na alta e 
baixa estação. Rua Teixeira de 
Freitas, nº 123, Teixeira de Frei-
tas – BA.  Contato: Ana Elísia
Tel.: (73) 3291-9000

PRAIA DO FORTE

POUSADA TATUAPARA
Tel: 3676-1015 Contato: Leda
Os associados e dependentes terão 
direito a um valor diferenciado.

POUSADA PRAIA DOS ARTISTAS
Praia do Forte. Contato: Wiler 
Mendes Tel.: 71 3676-1147
Desconto de 15%, exceto nos 
pacotes de feriados que o 
desconto será de 10%.

Convênios Ampeb
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A transformação da sociedade 

começa no ser humano. Apoiado 

nesta crença - de que é realizando 

primeiramente a mudança dentro 

de cada um que é possível mudar a 

realidade - um grupo de associados 

da Ampeb fundou o Núcleo de 

Estudos da Doutrina Espírita Élzio 

Ferreira de Souza - NEDEEFS. 

Criado oficialmente no dia 

1º de dezembro de 2007, o 

NEDEEFS congrega atualmente 

21 procuradores e promotores 

de Justiça, além de quatro 

convidados. Todos com o propósito 

de mergulhar nos ensinamentos 

da Doutrina Espírita para, assim, 

poderem desempenhar melhor 

seu papel no mundo, serem 

verdadeiros agentes do progresso 

moral e auxiliarem o Ministério 

Público a cumprir sua função social. 

Dessa forma, eles têm encontros 

quinzenais aos sábados na sede da 

Fundação Lar Harmonia (Piatã), das 

9h às 12h, e promovem palestras 

todas as últimas terças-feiras do 

mês na sede da Ampeb, no Jardim 

Baiano. 

Entre os temas que já foram 

abordados neste ciclo de palestra 

estão “Como o espiritismo pode 

ajudar a humanizar a justiça”, “ O 

evangelho é um Santo remédio” e 

“Educação dos sentimentos”. Neste 

segundo semestre, nos encontros 

dos sábados, os membros do 

núcleo estão desenvolvendo 

estudos em cima da leitura do livro 

“Nosso lar”, do escritor André Luiz. 

O objetivo do núcleo é promover 

e estimular o conhecimento da 

Doutrina Espírita dentro do MP, 

incentivando seus membros a 

seguirem pelo caminho que conduz 

ao progresso espiritual proposto 

pelos seus ensinamentos. Ou 

seja, buscando o despertar da 

consciência ética que imprima no 

exercício profissional um padrão 

de excelência inspirado nas leis 

divinas, que proclamam o amor 

ao próximo como diretriz suprema 

da vida social, onde prevaleça o 

respeito aos valores imperecíveis 

da alma humana e possa o reino 

de paz anunciado por Jesus fazer-

se realidade, conforme descreve 

o documento de princípios do 

NEDEEFS. 

Fé & Vida

Núcleo de Estudos
da Doutrina Espírita

Élzio Ferreira de Souza.
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Ampeb, 
sempre pensando

          em você

e muitos outros
compromissos.

Alegria,
Saúde,

Lazer
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Art. 1º. do regulamento – Fica instituída a MÚTUA DA ASSOCIAÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - AMPEB, cujo objetivo é distribuir 
pecúlios por falecimento de seus associados, aos beneficiários por esses 
indicados, e será administrado por uma Comissão de Gerência composta por 
três membros da Diretoria a saber: o Presidente, o Vice-Presidente e o Diretor 
Financeiro.

A cada falecimento de associado da MÚTUA, 1% (um por cento) dos subsídios 
do cargo de Promotor de Justiça Substituto. Esta contribuição será descontada 
integralmente dos subsídios ou dos proventos, no mês do falecimento ou no 
subseqüente, vedado mais de um desconto no mesmo mês.  

O valor da contribuição é de R$ 156,34.

Contato com Josimeire na AMPEB

(71) 3321/9032
ampeb@ampeb.org.br

CONHEÇA O  REGULAMENTO DA MÚTUA !

MUTUA
Seja associado da

Associação do Ministério
Público do Estado da Bahia


