
 

 

 
 

  Representação  

  ALAGOINHAS 

 

Quando de sua aposentadoria, 

para continuar usufruindo dos 

benefícios da AMBEP, entre em 

contato conosco através do 

telefone: (75) 3423-4040. 

 

NOVOS SÓCIOS 

PARA REFLETIR 

A Pedra  
 

O distraído nela tropeçou... 
O bruto a usou como projétil. 
O empreendedor, usando-a, construiu.
O camponês, cansado da lida, dela fez 
assento. 
Para meninos foi brinquedo. 
Drummond a poetizou. 
Já Davi matou Golias. 
Michelangelo extraiu-lhe a mais bela 
escultura. 
E em todos esses casos, a diferença 
não esteve 
na pedra, mas no homem! 
Não existe “pedra” no caminho que 
você não 
possa aproveitá-la para seu próprio 
crescimento.. 
Independentemente do tamanho das 
pedras, no decorrer da sua vida, não 
existirá uma que você não possa 
aproveitá-la para seu crescimento 
espiritual. 
Quanto a sua “pedra” atual, tenho 
certeza que Deus irá te dar sabedoria 
para que mais tarde você possa olhar 
para ela e ter orgulho da maravilhosa 
experiência que causou em sua  
vida. 
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Saudamos os novos companheiros, 
que agora participam da grande 
família Ambepiana. 
 

• Antonieta Figueiredo da Silva 
• Maria Elisa Avelar Costa 
• Ariosvaldo Costa Neves Reis 
• Clovis Nascimento Silva 
• Gilvan Alves dos Santos Reis 
• Therezinha de Jesus 

Honorato Santos 
• Joana Angélica Ferzola Prata 

dos Santos 
• Mirian Lima Silva 

 

AMBEP propõe prorrogação do prazo de 

cadastramento do Benefício Farmácia 
 

Em carta enviada ao Gerente Executivo de Recursos Humanos da 
Petrobras, Antônio Sérgio de Oliveira Santana, o presidente da 
AMBEP, Julio Guedes da Conceição, propõe que seja prorrogado o 
prazo de cadastramento do Benefício Farmácia que termina 31 de 
maio. 
 

Ao: Gerente Executivo de Recursos Humanos da Petrobras Sr. 
Antonio Sergio de Oliveira Santana 
                                                      

Assunto: Benefício Farmácia 
 

Prezado Senhor, 
 
A AMBEP (Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros) é 
a maior Associação que reúne cerca de 33.000 participantes do 
Fundo Petros e que tem entre suas atribuições a defesa dos 
interesses de seus associados. 
 
Por esta razão, na qualidade de Presidente da AMBEP, dirijo-me a 
V.Sa. para tratar de um assunto que afeta igualmente a todos os 
nossos associados, quais sejam as mudanças que se estão 
efetuando no Benefício Farmácia. 
 

Inicialmente, desejo relatar a grande dificuldade encontrada pelos 
usuários no cadastramento quer via internet, quer via telefone. Em ambos 
os casos, o usuário tem encontrado falhas que impedem o seu cadastro e 
também o de seus dependentes. Temos recebido inúmeras reclamações 
sobre o sistema de cadastramento e na dificuldade de preenchimento dos 
seus campos, quando o processo é realizado. 
 

Devo lembrar que nem todos os nossos associados possuem 
computador, muitos não sabem como usá-lo e também, muitos têm 
idade avançada, portanto, não conseguem entender alguns pontos do 
formulário de cadastro. 
 

Aliás, no referido formulário de cadastro entram detalhes que nem todos 
os usuários estão capacitados a preencher, sendo que alguns itens 
entram em detalhes que só um médico pode fornecer. 
 

Assim, venho solicitar a essa Gerência, providências para não só 
melhorar e sanar as falhas do cadastramento, mas também para tornar o 
formulário de cadastramento mais simples e fácil de preencher. 
 

Por último, em face de todas essas dificuldades, proponho que se 
prorrogue a data final do cadastramento para uma data quando todas 
essas falhas sejam resolvidas. 
 

Atenciosamente, 
 

Julio Guedes da Conceição 
Presidente da AMBEP 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estamos reiniciando a 
publicação do nosso Boletim 
Informativo, que passou por um 
hiato operacional, mas, superados 
os impasses, edições bimensais, 
com muita informação aos nossos associados e leitor es. 
 

O serviço Social é uma profissão de caráter interventivo, que tem por objetivo conhecer a realidade social e 
seus determinantes, para assim atuar de acordo as necessidades dos indivíduos e da instituição para qual 
atua. Ou seja, o Serviço Social visa à melhoria das relações, sendo definida sua atuação, primordialmente, 
a partir do contexto no qual está inserido.  
Na AMBEP Representação de Alagoinhas, desenvolve-se um trabalho voltado a atenção dos associados 
beneficiários, efetivando o direito a informação, esclarecendo dúvidas e intermediando   o  acesso   aos  
benefícios da Petrobras, Petros, INSS, bem como os próprios da AMBEP. Para melhor atender os 
beneficiários, o trabalho é articulado em redes, mantendo contato constante com o Serviço Social da 
Petrobras, Petros, serviço Compartilhado, AMS, INSS.  
A AMBEP tem, também, como princípio, promover a convivência social entre os seus associados. Sendo 
assim, a implantação do grupo de Vivência e Convivência Bem Estar, composto por senhoras beneficiárias, 
visa incentivar a convivência socioinstitucional, e apoio às visitas domiciliares, realização de palestras e 
eventos na instituição. Pautado no trabalho ético, o Serviço Social na AMBEP Representação de 
Alagoinhas vem consolidando apoio pertinente e necessário ao associado e seus beneficiários. Sempre 
focado no aprimoramento de estratégias  e metodologias para melhor atender os Ambepianos. 

                   Jordana de Souza 
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INFORMATIVO DA AMBEP 

ALAGOINHAS 
Praça Aristides Maltez, 28 – Centro 

– Alagoinhas – BA 
CEP: 48091-490 

Tel.: (75) 3423-4040 
alagoinhas@ambep.org.br 

 

Responsáveis 
 

Claudionor Bispo de Souza 
Wilian da Silva Santos de Cerqueira 

 

Tiragem:  900 exemplares 
As matérias assinadas são de inteira 

 ENDEREÇOS ATUALIZADOS 
 
Os associados da AMBEP precisam manter seus 
endereços atualizados junto à entidade, para que 
continuem recebendo, regularmente, as 
correspondências oficiais da instituição, tais como 
revistas e informativos. É possível também obter 
mais informações através do site 
www.ambep.org.br, pelo telefone da nossa 
Representação – (75) 3423-4040, ou ainda 
pessoalmente no endereço Praça Aristides Maltez, 
28 –      Centro – Alagoinhas – BA. 
  
 

FELIZ ANIVERSÁRIO 

 
Um Feliz Aniversário, aos nossos 
associados! 
 

Que a trilha da sua vida seja repleta de muitas alegrias! 
 

Que Deus ilumine o seu caminho e que esta data se repita 
por muitos e muitos anos.  
Receba os nossos mais sinceros votos de felicidade! 
Parabéns pelo seu aniversário! 
 

Informamos aos eleitores ambepianos aptos a votar interessados em colher esclarecimentos sobre o Art. 23, 
constante das Normas do Colégio Eleitoral das Eleições da AMBEP 2015, que o mesmo está à sua disposição 
no site (www.ambep.org.br) e nos Colégios Eleitorais de sua cidade (Representações, Postos e Escritórios).  O 
documento também está sendo enviado pelos Correios às residências dos associados com direito a voto.    

ELEIÇÕES DA AMBEP 2015: COLÉGIOS ELEITORAIS ESCLARE CEM DÚVIDAS 

A IMPORTÂNCIA DO SERVIÇO SOCIAL 


