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AMBEP - A MAIOR ASSOCIAÇÃO DE PETROLEIROS DO BRASIL

 Diversas e constantes foram as 
reclamações dos usuários do Plano de 
Saúde Unimed/Fesp, administrado pelo 
IBBCA, sem que fossem tomadas as 
devidas providências, por aquela entidade, 
para sanar irregularidades como atraso na 
entrega dos boletos (penalizando os 
usuários com acréscimos por essa 
demora), divergência de valores, entre 
outros, apesar do empenho da Direção da 
AMBEP junto ao IBBCA para que corrigisse 
os erros.

 Diante da insatisfação da AMBEP 
com os rumos do convênio, já que o IBBCA 
não deu a atenção devida aos apelos 
constantes para corrigir os problemas que 
vinham se agravando, a AMBEP não teve 

ou t ra  a l te rna t i va ,  dec id indo  pe lo 
cancelamento do contrato, em novembro 
de 2013.

 Tal fato teve divulgação ampla nos 
Informativos das Representações, no Site 
da Associação, bem como através de 
correspondência a cada usuário do citado 
Plano de Saúde.

 Quanto ao comunicado do IBBCA 
expresso nos boletos de cobrança 
informando o reajuste da mensalidade, não 
procede a afirmação de que o Plano de 
Saúde Unimed/Fesp é um contrato coletivo 
já que, desde novembro passado, o 
mesmo foi encerrado, fato também 
comunicado pelo IBBCA aos clientes.

Esclarecimento sobre rescisão de

 contrato com o IBBCA

 A Representação de Belo Horizonte, 
como já é tradição, realizou a Festa da Família 
dos associados da AMBEP-BH. O evento 
aconteceu no Restaurante Rancho Fundo, no 
dia 24 de maio do corrente ano. 
  Foi um almoço de confraternização 
que reuniu associados, funcionários e 
fam i l i a res ,  marcado  pe la  a leg r ia  e 
descontração dos presentes. Foi também 
uma ótima oportunidade de rever colegas e 
reforçar o vínculo de amizade. 
 O Representante Regional Procurador, 
Wiston Kallil de Campos Alves, afirmou que a 
oportunidade proporcionou, mais uma vez, a 
aproximação  dos  associados  da  AMBEP de 
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Belo Horizonte, o que fez todos sentirem-se irmanados em um mesmo ideal. Ao final do almoço, 
foram sorteados brindes, alegrando, ainda mais, o final da festa. Vejam mais fotos à página 4. 
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 As carteiras AMBEP-IPAM estão sendo 
distribuidas, através dos correios. O associado ou 
beneficiário que não recebê-las, favor entrar em 
contato com sede da Associação, pelo telefone 
ou pessoalmente.

CARTEIRAS DA AMBEP

O futuro do petróleo
Júlio Guedes da Conceição – Presidente da AMBEP

 Com um plano de investimentos de US$ 236 bilhões até 2016, a Petrobras tem, nos próximos anos, um 

desafio do tamanho de sua importância estratégica para o país. E para fazer o esforço necessário na garantia da 

produção e distribuição de combustíveis no Brasil, há uma questão essencial: mão de obra qualificada. Ter pessoal 

treinado para realizar a infinidade de tarefas ligadas ao mundo do óleo e gás é uma condição crucial em um mercado 

altamente competitivo e feroz.

 Assim sendo, é de causar espanto que uma fatia tão grande de seus profissionais seja composta de 

terceirizados. A companhia não divulga números e costuma ser arredia para tratar do tema, mas há estimativas que 

falam em torno de 360 mil trabalhadores contratados dessa forma. Não há dados concretos sobre quantos trabalham 

há mais de dez anos na empresa, o que configura uma situação embaraçosa: empregados que trabalham com as 

mesmas responsabilidades de qualquer outro, mas que não têm os mesmos direitos trabalhistas, sem contar com um 

plano de carreira assegurado e um plano de previdência complementar igual àqueles que ingressaram por meio de 

concurso público, gerando assim duas castas distintas.

 Hoje a legislação é regida pela súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), de 1993, com nova 

redação dada em 2011, que prevê apenas a contratação de serviços ligados à atividade-meio do tomador, desde que 

inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.

 O Tribunal de Contas da União (TCU), em 2012, com o objetivo de evitar burlas a concursos públicos, 

determinou que as empresas estatais apresentassem até 30 de novembro daquele ano, um plano de substituição dos 

terceirizados que estivessem exercendo atividades-fim. Nesse plano deveriam constar quais seriam as atividades-

fim, assim como a previsão de saída gradual de terceirizados e a 
contratação de concursados até 2016, quando expira o prazo de 
implementação do plano. A não apresentação dos planos sujeitaria as 
empresas estatais a multas.

 Os projetos de lei acima referidos não têm um consenso sobre a 

possibilidade de terceirização da atividade-fim e há bastante polêmica 

sobre o assunto, pois há quem diga que tal iniciativa seria respaldada pela 

autonomia de decisões que toda empresa possui, seja ela pública ou 

privada. O fato é que a terceirização é um modo de baratear custos 

sacrificando direitos trabalhistas, o que é um cenário inaceitável dentro da 

Petrobras no que se refere à atividade-fim. 

 Contratar pessoal por concurso público garante que tanto a 

empresa está comprometida em investir em profissionais qualificados, 

como também assegura aos empregados direitos que não podem ser 

negados, especialmente o plano de previdência complementar que 

contempla uma tranquilidade futura, considerando a expectativa de uma 

aposentadoria sem a necessidade de busca de atividades remuneradas.

 Cabe mencionar, ainda, que a efetivação desse pessoal está 

ligada diretamente ao desenvolvimento e saúde financeira operacional do 

Plano Petros, que ganharia em crescimento e confiabilidade.
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SEGUROS DE VEÍCULOS

 AMBEP/SUL AMÉRICA

CONHEÇA ESSA PARCERIA
QUE DEU CERTO!

SEGUROS DE VEÍCULOS COM DESCONTOS 
E EXCELENTES VANTAGENS PARA 

ASSOCIADOS. 

TELEFONES: (31) 3597.1444 - 3529.4254

FALAR C/ ELLEN

COMUNICADO

 AMBEPIANOS EM ATIVIDADE
  (FUTUROS APOSENTADOS) 

                 Ao receber sua carta de concessão da 
Petros, favor entrar em contato com sua 
Representação a fim de atualizar seus os 
dados cadastrais e assinar a sua nova 
au to r i zação .  Mantenha  seus  dados 
atualizados e usufrua dos benefícios que a 
AMBEP pode lhe oferecer. Contato através 
dos telefones: (31) 3292.5682 e 3292.8225.

Reforce o seu cardápio e seu sistema imunológico para ficar longe das doenças 
oportunistas do tempo frio

 Uma alimentação equilibrada, composta por frutas, legumes, verduras e grãos integrais, 
reforça o sistema imunológico e deixa o organismo mais resistente a vírus e bactérias. Probióticos 
favorecem a imunidade de forma geral e alimentos ricos em vitamina C, em especial, previnem as 
doenças de inverno”, atesta o nutrólogo João César Castro Soares, da Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp).

Portanto, antes de ficar doente, faça mudanças no cardápio. “Reavalie sua dieta e seu estilo 
de vida para que seu corpo fique suscetível aos vírus”, aconselha a nutricionista Bruna Murta, da 
Rede Mundo Verde.

Confira a seguir alguns alimentos que ajudam a reforçar a imunidade:

Probióticos: iogurtes e leites fermentados têm microorganismos que fortalecem o sistema 
imunológico;  

Alho: fonte de alicina, estimula a resposta imunológica; 

Geleia real: estimula o sistema imunológico, combatendo infecções por vírus e bactérias; 

Chá branco: rico em catequina, poderoso antioxidante. A substância ainda fortalece o sistema 
imunológico; 

Pólen: rico em proteínas, vitaminas e minerais que ajudam na formação de anticorpos, 
fortalecendo o organismo; 

Frutas cítricas, como o limão, laranja  e toda a variedade. Elas são clássicas no reforço à 
imunidade, graças à alta concentração de vitamina C;  

Acerola: riquíssima em vitamina C (30 a 50 vezes mais que a laranja), que age na reconstituição 
dos leucócitos em períodos de queda de resistência;  

Gengibre: é expectorante, reduz a inflamação e a dor;  

Chá-verde: também é rico em catequina, antioxidante poderoso; 

Cogumelo shitake: contém lentinana, substância que aumenta a produção das células de defesa 
do organismo;  

Tomate: fonte de betacaroteno, ajuda as células imunitárias;  

Óleo de coco: rico em ácido láurico e caprílico, possui atividade antiviral e antibacteriana;

Cenoura: o betacaroteno presente na cenoura atua contra infecções; 

Couve: essas folhas verde-escuras têm antioxidantes fundamentais para manter a imunidade em 
alta; 

Mel: contém substâncias que agem como antibióticos naturais. Eficaz contra os sintomas de 
gripes e resfriados. Pode ser coadjuvante no tratamento de problemas pulmonares e da garganta.
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