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ELEIÇÕES DA AMBEP 2015: COMEÇA A 

CONTAGEM REGRESSIVA

De 20 de julho a 31 de agosto, ocorrerão às 
eleições gerais da AMBEP para escolher os 
membros da Diretoria, Conselhos Deliberativo e 
Fiscal. A participação do associado é importante por 
ser a Associação, com seus cerca de 33 mil 
associados, a maior Entidade de petroleiros do país 
e, conseqüentemente, também tem objetivo 
primordial de representar e defender os direitos 
previdenciários e assistenciais de seus sócios, além 
de lutar pela preservação da Petrobras, da Petros e 
de seus participantes.

O Calendário das Eleições 2015 anunciado pela 
Comissão Eleitoral informa que, no período entre 6 
e 15 de julho, será o prazo para apresentação de 
pedidos de impugnação  de candidatos 

A Diretoria, composta pelo Presidente, pelo Vice-
presidente e Diretores, é a responsável pela administração 
da Associação, cabendo-lhe fazer cumprir as decisões das 
Assembleias Gerais e do Conselho Deliberativo.

O Conselho Fiscal, composto por três membros titulares e
respectivos suplentes, é o poder responsável pela 
verificação do cumprimento das execuções Orçamentárias, 
Contábeis e Financeiras da AMBEP.

O Conselho Deliberativo é o órgão colegiado de orientação 
superior competindo-lhe definir as metas, os objetivos e as 
políticas da Associação. Seus membros são eleitos pelos 
respectivos colégios eleitorais, que são as 
Representações, Postos e Escritórios.

Participar destas eleições é fator de suma importância para 
que haja continuidade da segurança que a AMBEP 
proporciona e deverá ainda propiciar aos seus associados, 
em decorrência da sua importância no contexto da 
categoria petroleira.

Assim ao receber o kit de votação deverão nossos 
associados proceder à escolha de seus candidatos e em 
seguida providenciar o encaminhamento dos documentos 
de votação para a Sede da AMBEP ou entregá-los em 
nossas Representações, Postos e Escritórios.

Novos sócios

Desejamos boas-vindas     aos
novos associados. 

Antonio Lourenço do Rio

Antonio Tambasco

Carlos Eduardo Dias

Ibrantina Briote de Lacerda

Jorge Luiz Silva de Araujo

Marlene dos Santos Amorim

Moises Nunes Pereira Júnior

Renato Ramos Diniz

Ronaldo Alves de Oliveira

NOVO ENDEREÇO 

Informamos que a AMBEP Rio está 

atendendo em seu novo endereço – Rua 

Álvaro Alvim, 21/6º andar – Edifício Delta, na 

Cinelândia – Centro da Cidade.

A nova sede da Representação foi totalmente 

reformada e se encontra pronta para atender 

às necessidades dos associados cariocas, 

disponibilizando-lhes mais conforto e 

comodidade. Associado Ambepiano, venha 

conhecer seu novo ponto de encontro.

Mais esclarecimentos podem ser obtidos 

pelos telefones: (21) 2532-5263/2240-0684/ 

2533-0408



Conforme aniversário do contrato entre 
AMBEP/IBBCA, segue anexo a nova tabela com 
reajuste aplicado de 17,03%, a partir de 1º Julho de 
2015.

A renda do Chá Beneficente será revertida à compra de utensílios domésticos para o Lar Integrado 
Amor Puro (Liap), Rua Porto Vitória, 10, em Curicica – Jacarepaguá –, que surgiu da preocupação 
das mães responsáveis por portadores de necessidades especiais com o futuro de seus filhos.

Tabela IBBCA/Unimed reajustada
PROGRAMA PÓS-VIDA 2015

ANUNCIA INSCRIÇÃO 

E RENOVAÇÃO

A exemplo dos anos anteriores, 
informamos que os atuais sócios da AMBEP 
deverão ter sua inscrição renovada, 

Pgratuitamente, no rograma Pós-Vida, em 
01.10.2015. 

Quanto aos sócios que desejam 
inscrever ou renovar seus beneficiários no 
Programa, deverão ficar atentos às instruções 
que, a partir do início de agosto, serão 
enviadas para seus endereços ou observar 
as instruções específicas que serão inseridas 
nos sites da AMBEP Associação e da 
AMBEPTurSeguros.

Central de Atendimento: 

4642 / -4004  4004-7272
 0800 725 7272 / 55 21 3972 5100.

TABELA DE PREÇOS - UNIMED FESP - AMBEP

Abrangência Nacional

Faixa etária

Até 18 anos

De 19 a 23 anos

De 24 a 28 anos

De 29 a 33 anos

De 34 a 38 anos

De 39 a 43 anos

De 44 a 48 anos

De 49 a 53 anos

De 54 a 58 anos

59 ou mais

R$ 167,74

R$ 195,48

R$ 209,48

R$ 214,43

R$ 244,02

R$ 278,92

R$ 384,42

R$ 501,30

R$ 561,55

R$ 987,42

R$ 226,77

R$ 267,69

R$ 285,68

R$ 293,32

R$ 335,27

R$ 383,86

R$ 530,95

R$ 695,45

R$ 943,85

R$ 1.360,63

R$ 303,07

R$ 357,75

R$ 381,79

R$ 392,00

R$ 448,08

R$ 513,00

R$ 709,61

R$ 929,44

R$1.261,41

R$ 1.818,38

(Enfermaria) (Apartamento) (Apartamento)

Plano BÁSICO    Plano ESPECIAL    Plano MASTER

2 Ipam 0800 942 0077

Chá Beneficente

Fique por dentro



3riodejaneiro@ambep.org.br
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FELIZ ANIVERSÁRIO

Feliz Aniversário a todos aqueles que 
completam mais um ano de Vida! 

Que mais este aniversário seja repleto de 
muitas alegrias, muita paz e tranqüilidade. 
Mostre a todos a sua felicidade. Conte a todos 
os seus amigos o quanto de experiências 
você acumulou durante todo esse tempo.

Sorria! Esbanje felicidade e alegria. Deseje 
ter mais saúde para dar e vender. Seja feliz e 
entregue-se aos bons momentos da vida!

Parabéns!

São os votos da  AMBEP RIO

PONTO DE ENCONTRO

JULHO 
08/07 – Corpo sem idade e mente sem 
fronteiras.
22/07 – Comemoração do 12º ano do 
Ponto de Encontro.

AGOSTO
12/08 – Relações Sociais e a Tecnologia
26/08 – Cine Debate: Relatos Selvagens

Horário: de 09:30  às 11:30 h 
Local: AMBEP Sede 

Rua Álvaro Alvim, 21/6º andar

Agendar diretamente 
com a psicóloga

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

98697-3363  



Quadrilha junina arrebata corações e mentes de ambepianos

expressiva  do  quadro  social,  em  torno  de  350  associados .   Muita  animação,  dança,  alegria,  comida  e  os 

tradicionais  quitutes  típicos.  No  salão  principal,  o  sucesso  da  dança  de  quadrilha  com  todos  os  presentes 

dançando  ao  som  do  Fo  rrozeiro  Sergival  e  sua  Banda   C  açuá   e  mais  a   participação  especial do  ator 

César  Leite   e  sua  boneca Genoveva,   que  deu  um  engraçadíssimo  show  à    parte,  empolgando  toda  a

criançada  presente  ao  Arraia.  A tradicional  fogueira  também  foi  acessa  e  abrilhantou  ainda  mais  o  festejo á

junino  ambepiano.  Até  o  próximo  São  João   e  que  ele  possa  ser  tão  animado  quanto  este  evento  que  foi,

com certeza, um dos mais superanimados. (Veja alguns flagrantes marcantes do, Arraiá Inesquecível‟).

.. e a criançada pintou o sete

se divertindo...

A quadrilha atraiu sócios de todas as idades...A Banda Caçuá apresentou repertório contagiante

...com o casal Cesar Leite e sua

“Genoveva”...

O arrasta pé de Sergival soou o 

apito às 22h.

  ACONTECEU FESTA JUNINA 2015 - CEDIS

INFORMATIVO

AMBEP
Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros

AMBEP

MALA DIRETA
BÁSICA

991225862-6/2015/DR-RJ

Expediente

Rio de Janeiro
Rua Álvaro Alvim, 21 - 6º Andar

E-mail: riodejaneiro@ambep.org.br

Site: www.ambep.org.br

Responsável
Raymundo Nonato Silva Neto

Tiragem: 6.200 Exemplares

As matérias assinadas são de inteira 

responsabilidade de seus autores.


