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Quando sua aposentadoria

chegar   para   continuar 

usufruindo dos benefícios da 

AMBEP,  entre  em  contato

conosco através dos Telefones:
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(21) 2532-5263 / 2533-0408

COMUNICADO DA AMBEP

Pagamento de níveis aos Assistidos da Petros

A AMBEP, cumprindo seus deveres estatutários, vem alertar os seus Associados sobre 
notícias que vêm sendo veiculadas pela FUP – Federação Única dos Petroleiros, a 
respeito de possível pagamento de três níveis (2004, 2005 e 2006) aos Assistidos da 
Petros.

Com efeito, a Edição 1156 do boletim “Primeira Mão” da FUP, referente ao período 25/09 
aa 02/10/2014, informa que “FUP indica aprovação da Proposta da Petrobr s” segundo a 

qual “Petroleiros conquistam ganho real de até 3% e extensão dos níveis para 34.460 
aposentados e pensionistas.”

p aAcontece que a roposta da Petrobr s, assinada pelo seu Gerente Executivo de 
Recursos Humanos, em seu item 5 Petros Níveis, é muito clara quando diz que “A 
Companhia envidará todos os esforços necessários junto à Petros, imediatamente após a 
assinatura do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2013, para que seja 
aprovada no seu Conselho Deliberativo a celebração de acordos judiciais das ações que 
tenham em seu objeto o pleito relativo à concessão dos níveis nos Acordos Coletivos de 

aTrabalho da Petrobr s dos anos de 2004/2005/2006, em trâmite na Justiça Trabalhista e 
Justiça Cível, de acordo com os parâmetros apresentados pela Petros”, entre os quais 
constam os seguintes:

a) Implantação da revisão integral do benefício, condicionado à prévia homologação do 
acordo judicial, no qual os autores darão a quitação plena, rasa e geral quanto a este 
objeto.
b) Pagamento da parte financeira, com aplicação de redutor de 10% (dez por cento) 
sobre o valor calculado pela Fundação Petros, para as ações em que não tenha havido o 
trânsito em julgado até a data da homologação judicial do acordo.

Ou seja, ao contrário do que ela alardeia, não há qualquer garantia concreta no sentido 
de que os 34.460 aposentados e pensionistas serão efetivamente contemplados com os
três níveis, mediante um acordo judicial, abrindo mão de boa parte de seus direitos que, 
diga-se de passagem, lhes vêm sendo subtraídos desde 2003, quando “mudou de lado”, 

aaliando-se à Petrobr s em uma política prejudicial aos benefícios devidos aos Assistidos 
da Petros.

A AMBEP recomenda muita cautela aos seus Associados ao avaliarem as notícias que 
estão sendo veiculadas, coincidentemente, num momento em que as atenções do País 
estão voltadas para as eleições presidenciais.
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Luz do computador pode levar a danos a visão

s Muito tempo de exposição diante de tela resseca e cansa os olhos. De dor nos olhos e visão turva a dores 
de cabeça, os médicos tem um termo genérico para qualquer desconforto induzido por telas: “Síndrome da 
visão do computador.” Quem explica é Joshua Dunaief, oftalmologista da University of Pennsylvania. Ele 
informa que as causas para este quadro são inúmeras, desde de óculos impróprios até telas muito brilhantes.

Mas na maior parte dos casos, qualquer problema neste sentido pode ter duas origens: ou os olhos estão 
ficando ressecados ou estão cansados.Ele explica que pequenos músculos dentro do globo ocular mudam o 
formato da lente do olho, com o objetivo de trazer o que você está olhando para o foco. “Depois e horas 
sentado na frente da tela do computador, estes músculos ficam cansados de focar em um ponto fixo.” Explica.

O especialista complementa que, em alguns casos, os músculos ficam tão fadigados que já não conseguem 
se concentrar. Dunaief observa que pesquisas têm mostrado que pessoas que costumam ler ou trabalhar 
online tendem a piscar menos, o que conduz a olhos secos, lacrimejamento ou sensação de irritação.  Embora 
a maioria destes problemas desapareça quando nos afastamos do computador, podem ocorrer problemas em 
longo prazo.O especialista afirma que há evidências que mostram que luz forte pode trazer danos irreversíveis 
à retina. Sentar-se muito perto da tela, ou segurar o telefone muito perto do rosto também pode trazer alguns 
problemas. “Algumas pessoas não percebem isso, mas quando estamos molhando lago muito de perto, é 
quando olhos trabalham mais pesado. Explica Joan Portello, professor e pesquisador da University of New 
York School of Optometry.

Recomenda-se escurecer a tela e mantê-la distante dos olhos. Colírios ajudam a trazer conforto aos olhos. 
Um outro exercício é, a cada 20 minutos, olhar por 20 segundos para longe da tela, para que os músculos 
relaxem um pouco.

(Fonte: Terra, 04/09/2014)

 

Desejamos boas-vindas aos novos 

associados. 

Angélica Del Negri

Carlos Martins Gomes

Eduardo Augusto Rodrigues Ribeiro

Eduardo Buarque de Alcazar

Genir Thalles de Oliveira Favaro

Kátia Deborah de Noronha Santos

Kleber de Carvalho Teixeira

Lilian Gonçalves Guimarães

Neusa Soares de Oliveira

Pedro Carlos de Freitas

Samuel de Moura

Vicente Figueiredo Soria

Novos sócios Ponto de Encontro  

 

NOVEMBRO

12/11 – Como desenvolver nossas 
capacidades.

26/11 – Aprendendo a viver com 
entusiasmo.

Horário: de 09:30  às 11:30 h 

Local: AMBEP Sede 
Rua Álvaro Alvim, 21/11º andar

Agendar diretamente 
com a psicóloga

Jorgete de Almeida Botelho,
pelos telefones: 2512-5188 / 

98697-3363

 

 



EVENTOS  
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EXCURSÃO 

O ser feliz está sempre em 
nossas mãos.

eO surgir de cada dia v m sempre como 
nova mensagem de esperança. 

Todo dia é uma nova oportunidade que 
a vida oferece a quem nela crê. Cada 
instante bem vivido faz que cada 
ontem seja um sonho de felicidade e 
cada amanhã seja uma aventura.

Esqueça tudo o que lhe incomoda, 
passe uma borracha nas 
preocupações, não permita que nada 
possa lhe magoar, seja feliz sempre... 
Viva a Vida.

FELIZ ANIVERSÁRIO

Atenção Ambepianos!

Em 15 de Abril de 2015 haverá uma 
excursão para Camboriú-SC/Beto 
Carrero. Vagas limitadas.

No informativo de Dezembro/2014 
daremos mais informações.
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Excursão à bela Holambra

VIII Mostra de ArtesACONTECEU

s sA excursão com destino à  bucólica  Holambra e Atibaia
(foto), de 24 a 28/9, despertou interesse surpreendente dos 

aintegrantes o passeio, pois na reta final de inscrição, de 40 
0participantes superou a marca de 7  associados presentes. Na

primeira parada em Holambra a atração foi a Expoflora. O
temporal com granizo não tirou o ânimo do grupo, apesar de 
ter paralisado a exposição, mas não tirou o brilho do roteiro 
que teve dois grandes momentos - o ‘‘Grande Desfile’’ e a
‘‘Chuva de pétalas’’. O mau tempo não tirou a descontração 
dos ambepianos, que aproveitaram bastante o evento. Após o 

.café da manhã, aconteceu o retorno para o Rio Mas o roteiro 
foi cumprido com a visita à exposição  ‘‘Festa das flores e 
morangos em Atibaia’’, onde o grupo visitou estandes, assistiu 
aos shows de música e folclore da colonização japonesa da 
cidade.

NO local escolhido para a nossa VIII Mostra de Artes não poderia ter sido melhor. O Salão obre do Clube Naval,
,no Centro Financeiro do Rio de Janeiro, foi o palco da VIII Mostra de Artes promovida pela AMBEP Rio de 
oJaneiro, de 14 a 17 de outubro. A solenidade foi aberta em grande estilo, com  corte simbólico da fita, às 14h,

aque marcou  inauguração da exposição de 19 obras — pintura sobre tela, pintura sobre papel, fotografias e 
arte decorativa. Prestigiaram o evento o presidente do Conselho Deliberativo da AMBEP, Walter Villela Vieira e 

, , cdo iretor Administrativo Pedro da Cunha Carvalho o diretor Social do Clube Naval omandante Adão Chagas.

O Coral Cantando a Vida da AMBEP Rio fez uma apresentação de gala exibindo repertório que arrancou 
aplausos do público. Artistas que expuseram suas obras foram grandes destaques e receberam o 
reconhecimento e consagração dos jurados e público que compareceu à Mostra numa demonstração 
inequívoca de esmero, talento e criatividade. Agradecemos a todos os presentes e em especial, ao Clube 
Naval.

Dirigentes da AMBEP participam da entrega da premiação Associados lotam o Salão Nobre do Clube Naval
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