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EM CIMA DO FATO

AJUIZAMENTO 
DE AÇÃO

BACIA DE SANTOS BATE RECORDE
1 BILHÃO DE BARRIS NO PRÉ-SAL

Foi prorrogado até o dia 10 de janeiro, o prazo para 
os associados assinarem a autorização para que o 
Escritório Santoro Sociedade de Advogados possa 
preparar as ações que serão propostas em face da 
Petros, Petrobras e outras entidades que tenham di-
reta ou indiretamente, concedido para a ocorrência do 
déficit existente e que será objeto de equacionamen-

to. A necessidade da assinatura da autorização para 
ingresso com medidas judiciais e extrajudiciais é com 
finalidade de maior segurança jurídica.

Os associados interessados deverão comparecer 
na sede da Representação de Santos, sito a Av. Ana 
Costa, 259 cj. 53. Maiores informações através do tel.: 
3233-4915.

A extração de petróleo na Bacia 
de Santos chegou a 1 bilhão de bar-
ris de petróleo produzido no pré-sal. 
O recorde foi alcançado dia 14 de de-
zembro.

Para celebrar essa marca, o pre-
sidente da Petrobras, a diretoria exe-
cutiva de Exploração e Produção e o 
diretor executivo de Desenvolvimen-
to da Produção & Tecnologia embar-
caram no FPSO cidade de Itajaí, ins-
talado na área de Iracema do Norte, 
no Pré-Sal da Bacia de Santos, para 
participar de uma solenidade em 
comemoração ao patamar atingido. 
Essa produção ocorre após 10 anos 
da primeira descoberta em 2006. 
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FIQUE POR DENTRO 

Com a finalidade de manter sem-
pre sua saúde em dia, você deve 
anualmente fazer uma avaliação. 
Para o associado da ativa, essa 
avaliação é sempre realizada pelo 
setor médico da unidade em que 
está lotado; mas você aposentado e 
pensionista com idade superior a 60 
anos, essa avaliação é feita através 
do PASA – Programa de Avaliação 
da Saúde do Aposentado e Pensio-
nista.

Essa avaliação tem como objeti-
vo principal o estímulo da promoção 
da saúde e controle dos fatores de 
risco para doenças crônicas não 
transmissíveis, e deverá ser feita 
através de um médico de sua con-
fiança (de preferência clínico geral 
ou geriatra) credenciado pela AMS; 
e nas guias de consulta e exames, 
você deverá escrever – PASA.

No final de mais um ano realiza-
mos um balanço sobre o trabalho 
desenvolvido pela equipe de volun-
tários, que fizeram visitas aos as-
sociados internados nos hospitais 
da cidade e podemos constatar:

140 visitas
529 petroleiros visitados

AVALIAÇÃO DA SAÚDE ANUAL

TRABALHO VOLUNTÁRIO
A representação de Santos agradece o excelente trabalho realizado 

pela equipe de voluntários, que se dedicam, levando aos associados en-
fermos o conforto e orientação para um bom atendimento hospitalar.

Equipe:
Archimimo Murinely Júnior (in memoriam);
Oswaldo Salgado Júnior;
Regina Célia dos Santos;
Regina Helena Vieira de Almeida;
Selma Dias Viviana.
Você também pode fazer parte desta equipe!!!
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EVENTOS

Foi realizado dia 10 de dezem-
bro de 2016 no salão de festa da 
Associação Casa da Criança de 
Santos, a festa de confraterniza-
ção da família ambepiana e este 
ano a festa teve um sabor especial, 
porque também foi comemorado 
o 35º Aniversário da fundação da 
AMBEP-Sede.

O evento foi animado pelo grupo 

de pagode Nossa Toca do Samba, 
que distribuiu simpatia e fez com 
que os presentes mostrassem suas 
habilidades no salão. No serviço de 
buffet foi oferecido Churrasco Com-
pleto, acompanhado de muito chopp 
claro e escuro, servido pelo Buffet 
V.S., como sobremesa foi servido 
sorvetes e muitas frutas da época. 
Ao final foi realizado vários sorteios 

de brindes para os presentes.
Estiveram presente também o 

gerente geral da UO-BS, Sr. Osval-
do Kawakami e sua esposa, o pre-
sidente do Clube 2004 – Santos, 
Sr. Fernando Malingre Magan e es-
posa, presidente da ASTAIPE, Sr. 
José Carlos Rodrigues e esposa 
e Presidente da ASTAUL, Sr. Luiz 
Porta Nova Sanches e esposa.

Os aniversariantes dos meses 
de out/nov/dez comemoraram 
com seus familiares dia 22 de de-
zembro a passagem de mais um 
ano de vida.

A confraternização foi realiza-
da no Salão Social do Clube 2004. 

O evento contou com a animação 
da Banda Kátia Bianco Show, que 
com sua voz e elegância deu um 
toque especial ao evento, o Buffet 
V.S. foi o responsável pelo servi-
ço de buffet.

Ao final os aniversariantes se 

reuniram para apagar as velinhas 
e cantaram o tradicional “Para-
béns a você”.

O evento foi registrado pelo es-
túdio Tudo é Festa e poderá ser 
conferido pelo site www.tudoefes-
ta.com.br.

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO 
FIM DE ANO E 35º ANIVERSÁRIO 

AMBEP-Sede

ANIVERSARIANTES – OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO
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EDITORIAL

EXPEDIENTE 
Órgão de Informação da  Regional 

de Santos.

Responsáveis: Ariovaldo Moacir 
Neves - Procurador, Antonio Fernandes 
Grillo,  José Arnaldo de Oliveira Amaral, 

Oswaldo Salgado Júnior, 
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

Fim de Ano é sempre um bom momento para pen-
sarmos um pouco sobre a vida, lembrar das maravi-
lhas que temos que agradecer e também de tudo aqui-
lo que nunca mais voltaremos a fazer.

Toda nova etapa deve ser comemorada, ganhamos 
uma ótima oportunidade de eliminar tudo que já não 
traz felicidade para nossas vidas e assim obtermos 
mais espaço para vivermos nossas alegrias.

Vamos nos cercar de pensamentos positivos e con-
tinuar a dar o nosso melhor sempre que possível.

Que este novo ano chegue primeiramente com 
muita paz, saúde e coragem, pois assim já temos o 
suficiente para conseguirmos todo o resto.

Que a prosperidade faça sempre parte de todos 
os nossos instantes, e que a vida nos congratule com 
toda felicidade do mundo.

A AMBEP-Santos deseja a toda família Ambepiana 
e amigos um 

FELIZ ANO NOVO!!!

FELIZ ANO NOVO


