
Representação 
Santos

Quando de sua 
aposentadoria para continuar 
usufruindo dos benefícios 
da AMBEP, entre em contato 
conosco através do fone: 
3233-4915 e e-mail: 
santos@ambep.org.br
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O ELO QUE NOS UNEwww.ambep.org.br

Estamos voltando a esse assunto devi-
do termos encontrado vários colegas que 
não estão usando esses benefícios por 
desconhecimento ou por não terem en-
tendido exatamente como funciona a sua 
concessão.

A A M S, a Associação e o Sindicato 
têm divulgado periodicamente informa-
ções detalhadas sobre o assunto. A Re-
vista Petros, distribuída a todos os parti-
cipantes e assistidos, também envia um 
encarte sobre novidades no programa e 
outras informações úteis.

Será uma boa prática que todos organi-
zem uma pequena pasta arquivo e guar-
dem as informações recebidas, mesmo 
que não sejam aplicáveis naquele mo-
mento, anexando também os contatos 
das fontes de informação: telefones, e-

ISTO LHE INTERESSA

BENEFÍCIO FARMÁCIA
AUXÍLIO CUIDADOR 

DE IDOSO E OUTROS

CADASTRO DE  E-MAILS
Solicitamos a todos associados que 
possuam e-mails cadastrá-los na AMBEP.@

mails, endereços, etc. Outra providência 
muito importante é a divulgação entre os 
seus familiares e amigos de todas as infor-
mações recebidas.



2 IPAM 0800 942 0077

INFORMAÇÕES

BARRACA DE PRAIA

DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INSS EM DUPLICATA

VOCÊ ESCUTA 
BEM???

IPAM – Indicação 
Profissional

 O clube da BR Distribuidora ofe-
receu à AMBEP e Sindipetro parce-
ria em sua barraca situada na praia 
do Embaré. Será mais uma opção 
de lazer e confraternização para 
os petroleiros. No momento existe 
apenas uma intenção de realizar 
essa parceria. Mas para que isso 
aconteça precisamos de um aval 
dos associados.

Pedimos a todos que nos 
deem  retorno informando se 

desejam ou não que essa parce-
ria seja feita. Precisamos dessa 
resposta devido ao custo adicio-
nal que acarreta à Associação. 
Se não houver interesse, não 
faremos o negócio. Telefonem, 
mandem e-mail ou compareçam 
à Representação manifestando 
sua opinião. (Tel.: 3233-4915, 
e-mail: santos@ambep.org.br. A 
opinião dos associados é muito 
importante. 

A Fonoaudióloga Dra 
Rosemary A.G. Zuanazzi 

realizará no dia 01/08/2014  
das 14:00 às 16:00hs na 

AMBEP testes de audição e
orientação quanto ao uso de 

aparelhos auditivos.
Caso haja interesse em 

realizar esse teste a 
domicilio será 

cobrado uma taxa.
Agendar  horário  na AMBEP 

pelo tel.: 3233-4915

 Devido ao rompimento do convênio entre a 
PETROBRÁS e INSS que, dentre outras coisas, 
incumbia a Petros de pagar também a pensão do 
INSS, a PETROBRÁS antecipou o pagamento da 
pensão referente ao mês de março de 2013. O 
INSS por sua vez efetuou o mesmo pagamento 
em suas datas normais. Com isso todos os apo-
sentados e pensionistas receberam duas vezes a 
pensão daquele mês, ficando devedores da im-
portância a mais recebida.

A PETROBRÁS/Petros estão pleiteando cobrar 
dos assistidos esse valor. Propuseram a devolução 
em 24 meses a partir de agosto (negociação com os 
sindicatos), mas esbarram na margem consignável.

Muitos aposentados e pensionistas já têm 

essa margem totalmente comprometida devido a 
vários fatores, como sejam: empréstimos, A M S 
e todos os demais descontos. Não será justo que 
somente aqueles que têm margem paguem. E os 
demais? Tudo isso foi agravado pelo encolhimen-
to dos proventos devido às políticas perversas de 
reajustes aplicadas aos aposentados e pensio-
nistas a partir de 2004. 

Considerando tudo isso, os sindicatos e asso-
ciações deveriam pleitear junto à PETROBRÁS e 
Petros a transformação dessa dívida em um abo-
no a título de  gratificação, medida que coloca-
ria um ponto final nessa questão beneficiando os 
aposentados e pensionistas, compensando mini-
mamente os prejuízos que têm suportado. 

 CLINICARE – 
ACUPUNTURA

Av. Pedro Lessa, 1920 cj. 41
Aparecida – Santos – SP

Tel.: 3321-7857
clinicare013@gmail.com



3 3233-4915

EVENTOS

ARRAIÁ DA AMBEP E 
ANIVERSARIANTES DO TRIMESTRE 

 “O Arnesto nos convidou para um samba, ele mora 
no Braz...” todos foram convidados para o nosso “ar-
raiá”. Muitos compareceram, que bão! Tava animado, 
teve boa música, muita comida e bebida. Nenhum 
bebum, legal. Os aniversariantes do trimestre, abril, 
maio e junho até ganharam um presentinho, modesto, 

mas escolhidos com carinho. .A decoração, homena-
geando a Copa,   feita pela Selma e Elaine (ausente 
devido a outro compromisso). estava esplêndida. Pa-
rabéns a todos.

Vejam as fotos. Quem quiser cópias, compare-
ça à Representação.



Diversas e constantes foram as recla-
mações dos usuários do Plano de Saúde 
Unimed/Fesp, administrado pelo IBBCA, 
sem que fossem tomadas as devidas pro-
vidências, por aquela entidade, para sa-
nar irregularidades como atraso na entre-
ga dos boletos (penalizando os usuários 
com acréscimos por essa demora), diver-
gência 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 constan-
tes para corrigir os problemas que vinham 
se agravando, a AMBEP não teve outra 
alternativa, decidindo pelo cancelamento 
do contrato, em novembro de 2013.

Tal fato teve divulgação ampla nos In-
formativos das Representações, no Site 
da Associação, bem como através de cor-
respondência a cada usuário do citado 
Plano de Saúde.

Quanto ao comunicado do IBBCA ex-
presso nos boletos de cobrança infor-
mando o reajuste da mensalidade, não 
procede a afirmação de que o Plano de 
Saúde Unimed/Fesp é um contrato cole-
tivo já que, desde novembro passado, o 
mesmo foi encerrado, fato também comu-
nicado pelo IBBCA aos clientes.

PLANO DE SAÚDE

ExPEDIENTE
Órgão de Informação da 

Regional de Santos.

Responsáveis:
Francisco Ubaldo Vieira - Procurador

Antonio Fernandes Grillo
Ariovaldo Moacir Neves

Maria Zilda dos Santos Marques
Selma Dias Viviana

As matérias assinadas 
são de inteira responsabilidade 

de seus autores.

Av. Ana Costa, 259 cj. 53 - Encruzilhada - Santos - SP - CEP: 11060-907

Esclarecimento sobre 
rescisão de contrato com o IBBCA


