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Quando sua aposentadoria chegar,

para continuar usufruindo dos

b e n e f í c i o s  d a  A M B E P ,

e n t r e  e m  c o n t a t o  c o n o s c o 

a t r a v é s  d o s  t e l e f o n e s : 

(22)2723-5699 ou (22)2724-1562.
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Eleições da AMBEP 2015: Assembleia homologa resultado do pleito 
 
A Assembleia Geral Ordinária, que homologou o resultado das Eleições da AMBEP 2015 para 
os Cargos dos Poderes Sociais da AMBEP durante o triênio 2016-2018, foi realizada no 
Auditório da Associação no Rio, dia 16/10. O conselheiro Deliberativo, Manoel Pereira Campos, 
presidiu os trabalhos e convidou para compor a mesa o presidente da AMBEP, Julio Guedes da 
Conceição, e o associado Adriano Alves Moreira para secretariar a reunião. 
 

Após a leitura do Edital da Convocação pelo secretário Adriano Alves, foi apresentada a 
deliberação do Conselho Deliberativo, submetendo à Assembleia proposta de homologação do 
resultado das eleições da Associação realizadas para os cargos dos Poderes Sociais da 
AMBEP a serem exercidos no triênio 2016-2018. Sendo a proposta aceita por unanimidade 
pelos presentes à reunião. 
 

Após a homologação dos resultados foram anunciados os nomes dos candidatos eleitos em 
votação para o Conselho Deliberativo nos Colégios Eleitorais de Curitiba, Belo Horizonte, 
Aracaju e São Paulo. Em seguida foram apresentados os postulantes em chapa única, 
inclusive para a Diretoria, sem competição, através de provimento automático. Os candidatos 
foram inscritos nos seguintes Colégios Eleitorais, com sede no Rio de Janeiro, Natal e 
Salvador. Seguindo o rito de chapa única, sem competição e provimento automático, foram 
anunciados os nomes dos integrantes da Diretoria da AMBEP para o triênio 2016-2018. 
 

A) Para o Conselho Deliberativo 
A.2) Candidatos apresentados em chapa única, sem competição -Provimento automático 
 
a)Colégio Eleitoral com sede no Rio de Janeiro 
Titular: José Luiz de Sousa Gomes  - Suplente: Roberto Barreto Sobral 
 
B) Para a Diretoria chapa única, sem competição - Provimento automático 
 
Presidente: Omar Cardoso Valle 
Vice-Presidente: Julio Guedes da Conceição 
Diretores: David Garcia de Sousa 
Walter Villela Vieira 
Rodrigo Octávio Magalhães de Britto 
Pedro da Cunha Carvalho 
 
C) Para o Conselho Fiscal. Candidatos  
apresentados em chapa única, sem competição - Provimento automático 
 
1. Titular: Edyr Pinheiro da Fonseca - Suplente: Waldir Queiroz Lopes 
  
2. Titular: Célia Regina Carvalho de Souza  - Suplente: Almir Teixeira de Oliveira  
 
3. Titular: Marcílio Mesquita Alves - Suplente: Elisa Cardoso Costa 
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FESTA  DE  FIM  DE  ANO

O evento terá animação do conjunto Bamballada, no dia 12 de dezembro, das 20h à 00h, na 

Churrascaria Gramado (na Avenida Nilo Peçanha, 101-111, no Parque Santo Amaro, em Campos dos 

Goytacazes [RJ]). Na ocasião será servido jantar com prato principal churrasco rodízio. Os preços dos 

ingressos foram definidos - sócio e beneficiários desembolsam R$30,00, convidados  pagam R$70,00. 

Mais informações podem ser obtidas na sede da Representação em Campos dos Goytacazes (Praça 

São Salvador, 41 8º/sala 810 e 811. Tel.: (22) 2723 - 5699.   (22) 2724 - 1562.

NOVOS SÓCIOS

PROGRAMA PÓS-VIDA É PRORROGADO

ANIVERSARIANTES
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desejamos boas-vindas aos novos 

associados: 

- Rômulo Alves de Oliveira 

- Adalberto Silva 

- Luiz Fernando Ribeiro Albernaz 

- Francisco Carlos Gomes Santos 

- Anselmo José do Nascimento Gonçalves 

O ser feliz está sempre em 

nossas mãos. 

O surgir de cada dia vem 

sempre com nova 

mensagem de esperança. 

Feliz Aniversário!!! 

Em decorrência da greve dos Correios em algumas cidades do país, inclusive no Rio de Janeiro, 
prejudicando o envio aos associados dos documentos relativos ao Programa Pós-Vida 2015 e o 
recebimento da devida resposta, consequentemente não permitindo a inscrição (renovação/inclusão) de 
beneficiários no referido Programa, comunicamos que o prazo final para pagamento à vista, inicialmente 
fixado para 25 de setembro do corrente ano, fica prorrogado para 25 de novembro de 2015. Informamos 
ainda que, para as opções de parcelamento do pagamento, o prazo final de vencimento da primeira e 
segunda parcelas fica também adiado para 25 de novembro, juntamente com o da terceira parcela, ficando, 
portanto, as demais parcelas com seus vencimentos mantidos para o dia 25 dos meses subseqüentes.
 
Obs.: Sócios que possuem beneficiários inscritos no Pós-Vida no ano anterior (2014), que atualmente  
encontram-se com idade superior a 65 anos e que ainda não renovaram, estarão impossibilitados de fazê-la 
nos próximos anos, caso deixem de realizar neste prazo de prorrogação.                  
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