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Quando  de  sua  aposentadoria

para continuar usufruindo dos

benefícios da AMBEP, entre em

contato  conosco  atrav  és  dos

Tels.: (21) 2532-5263 / 2533-0408

 

 

PROGRAMA MAIS+VIDA

2015

recebimento do Formulário de 

Inscrição

O preço a ser praticado para inscrição de 

2015 (inclusões e renovações) será de

R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais), 

podendo o pagamento ser dividido em até 6 

vezes, em parcelas iguais.

que até 15 de dezembro do corrente ano 

ainda não tiverem recebido o “Formulário de 

Inscrição” que possibilita a renovação das 

referidas inscrições no programa, em sua 

versão para o ano de 2015, além de permitir 

que ainda sejam incluídos novos 

ros (Postos ou Sede),

serem instruídos sobre a maneira de como 

obter mais informações sobre o assunto, 

acionar os sites

( ) 

( ) . 

O mesmo procedimento deve ser adotado 

pelos sócios que nã

inscritos no Programa Mais+Vida 2014, mas 

que intentam fazê-lo agora para a versão 

2015.

A AMBEP e as notícias sobre a 

Petros na operação Lava-Jato

atenção o noticiário relacionado aos 

desdobramentos da operação Lava-Jato em 

relação à Petros no que concerne ao mau uso 

duvidosos.

Já em novembro de 2013,

-Sede-

Pres-23/2013) alertava a Diretoria da Petros 

sobre o uso de patrimônio do Fundo em 

investimentos problemáticos, entre eles nos 

 que faliram. 

Ainda nesse expediente, alertávamos para outros 

investimentos que nos pareciam de resultados 

duvidosos, como o da empresa Lupatec, a Itaúsa, 

aeroporto de Guarulhos e usina Belo Monte.

Na mesma ocasião, em reunião entre a Diretoria 

alguns diretores da Petros, 

reiteramos  a  nossa  preocupação  com  esses

investimentos, além de abordarmos outros itens cujo

desenvolvimento  nos  parecia  prejudicial  aos  nossos 

associados e participantes do Fundo de Pensão, como a 

Separação de Massas e Divisão do Patrimônio, a 

transformação do plano em dois outros, o pagamento 

equivocado das pensionistas não repactuantes e a retirada 

de patrocínio da Brasken.

Agora, nossas preocupações se mostram realidade com 

o uso político dos fundos de pensão, conforme está vindo 

avaa público na operação L -Jato da Polícia Federal e do 

Ministério Público.

posição no sentido de que esses desmandos sejam 

apurados com rigor e que os responsáveis pelos mesmos 

sejam punidos exe

culpa.
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Fique por dentro

Alerta de fraude

César Vergara de Almeida MartinCosta*

Comunicamos que, segundo 
informações de vários clientes, de que 
são exemplos os srs. Alberto Roque 

Ernani Propp e Ítala Sena de Carvalho, 
está ocorrendo grave fraude dirigida 
contra os clientes do escritório, razão 
pela qual resolvemos alertá-los..

Ocorre que uma quadrilha de estelionatários tem efetuado telefonemas aos clientes do escritório 

Deniccol” e prometendo agilizar o “pagamento de precatório”. No telefonema, pessoas estranhas ao 
es
tem valores elevados para receber por conta de precatório e transferem a ligação para um suposto 
“Juiz Juliano Miguel” que, imediatamente efetua uma cobrança de mais de sete mil reais com a 

cliente realize um depósito em conta-poupança da Caixa Federal de titularidade de “Fernando 
-03, em espécie, através de um dos terminais das Agências 

Lotéricas.

Não caia neste golpe. Nosso escritório já está tomando as medidas cabíveis para a devida investigação 
policial do caso.

Esclarecemos que nosso escritório não efetua ligações para cobrar adiantamento de honorários e 
atampouco as ações ajuizadas contra a Petrobr s e a Petros submetem-se a regime de execução por 

precatório. Nas ações que se encontram sob nosso patrocínio contra as referidas empresas a execução 
de sentença ocorre sempre nos próprios autos e o pagamento dos valores é realizado mediante 
expedição de Alvará. Os pagamentos aos clientes são sempre realizados presencialmente, na sede 
do escritório, mediante a devida prestação de contas. Portanto, nosso escritório não telefona e 
nunca telefonou aos seus clientes para cobrar qualquer valor antecipado para executar julgados,
nem tampouco precatórios. Trata-se de enorme fraude realizada por estelionatários que serão 
devidamente investigados.

Assim, como medida de segurança, recomendamos que caso Vossa Senhoria ou qualquer dos 
associados venha a receber qualquer telefonema cobrando valores em nome do escritório, 
compareça imediatamente ao próprio escritório para atendimento pessoal, no horário das 14h às 
17h, de segunda a quinta-feira.

Recomendamos, ainda, que a Associação dê ampla e irrestrita divulgação do inteiro conteúdo deste 
comunicado a todos os seus associados.

Finalmente, lamentamos profundamente o ocorrido e permanecemos à sua disposição para prestar-lhe 
todos os esclarecimentos qu

*Advogado registro 28947 – -A 
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Itens Inclusos no pacote
- Viagem aérea: Rio – Navegantes – Rio.
- aslados: Aeroporto – Hotel – Aeroporto.
- 6 dias e 5 pernoites em Hotel no Balneário Camboriú com café da 

manhã.
- Ingresso de 1 (um) dia em Beto Carrero World.
- City tour e tour de compras em Blumenau.
- Seguro Viagem
- panhante.

pForma de agamento
- 20% de entrada + taxas de embarque e o saldo restante em 9 X s/ 

juros com cartão de crédito ou cheques pré datados.
- Vagas limitadas. A Saída só será realizada com o mínimo de trinta 

Vendas
egurosS  

Av. Rio Branco, 125 – 16º andar
das 09:30 às 12:30 e das 14 às 17 horas

-1000

Valores 

,R$ 1.116 50 - duplo
R$ 1.035,00 - Triplo
R$1.043,00 - Quádruplo

Valores para 
convidados:

R$ 1.595,00 – duplo
R$ 1.550,00 - Triplo

R$ 1.490,00 - Quádruplo

Crianças de 6 anos
acompanhadas de dois

Adultos (sócios):
R$ 626,00

Desejamos boas-vindas aos novos 
associados

- André Nogueira de Oliveira 

- Antonio João dos Santos

- Clotilde Belizário de C. S. Dutra

- Cristiane de Moraes N. Simões 

- Dóris Martins da Fonseca

- Gílson Macedo Guimarães 

- Ivete Medeiros de Oliveira

- Luciano Macedo de Oliveira

- Luzia Catarina Vianna Gomes

-

-

- Vilmar dos Reis Carrion

de mais um ano, época em que nós 

aconteceram em nossas vidas. Foi muito bom poder 
contar, neste ano, com o apoio de todos de forma 
positiva para alavancar, ainda mais, o nosso 
crescimento.

Aos associados da e, em especial, aos da 
Representação Rio, desejamos os melhores votos de 
paz, saúde, boas festas e um ano novo repleto de 
realizações. E que os nossos associados continuem 
nos prestigiando, assim, teremos motivos para buscar 
sempre o melhor. Que Deus abençoe a  O
Elo Que Nos Une. 

Recebam o nosso carinho, o nosso muito obrigado por 

de Paz e renovação com saúde e prosperidade.

Rio

PASSEIO IMPERDÍVEL

Excursão ao Balneário Camboriú / Beto Carrero

s3 8 bril de 2015orrerá no período de 2  a 2  de a . In crições a partir de 09 
dde ezembro. Conheça este lindo balneário com exuberantes cartões postais e atrações.

                                                                                     
                                                                                     
  Novos sócios  Mensagem de Fim de Ano
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  ACONTECEU

Email: riodejaneiro@ambep.org.br

Av. Rio Branco, 257 s/ 1705/06/07 
Centro – Rio de Janeiro – RJ 
Cep 20040-009 
Tel.: (21) 2240-0684 / 2532-5263 / 
                2533-0408 e Fax 2215-2763 

Site: www.ambep.org.br 

Encontro dos Aposentados

A animação foi total entre os presentes. Muita descontração e alegria no salão.

dia 30/10/2014. Encontro voltado para todos os aposentados do Sistema Petrobras. Sendo um 
grupo eclético, não faltaram animação, alegria e um maior congraçamento entre todos os presentes.
Marque bem na sua agenda: Outubro é o mês de rever seus amigos


