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ANIVERSARIANTES 

Julho, Agosto e Setembro 2019 

  

A AMBEP Posto Petrópolis deseja a todos os 

aniversariantes muita saúde, amor e esperança. 

Que o sucesso possa acompanhar todos os 

momentos da vida e que o equilíbrio seja a maior 

fonte de energia e paz de todos vocês.  

 

                          Feliz Aniversário! 

 

Posto 

PETRÓPOLIS 

IPAM 0800 942 0077 
 

www.ambep.org.br 

             O ELO QUE NOS UNE 
 

O ELO QUE NOS UNE 

IPAM 

PSICOLOGIA 

Sheila França Almeida 

Rua do Imperador, nº 264 - sala 908 / Centro 

Petrópolis / RJ 

Tel.: (24) 99268-1295 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de manter o atendimento 

personalizado e de qualidade do Pós-Vida, é 

importante que as informações cadastrais dos nossos 

segurados sejam mantidas sempre atualizadas. Para 

isso, solicitamos que todos façam a sua atualização 

cadastral. O segurado (sócio-titular) que possui 

beneficiários inscritos no Pós-vida deve se dirigir ao 

Posto. 
 

As inscrições do Pós-Vida 2019 serão iniciadas a 

partir do dia 15/08/2019 e o envio será 100% digital 

via e-mail, exclusivamente. Portanto, é imprescindível 

o fornecimento e/ou atualização dos contatos. 

 

 
 

 
 

A AMBEP Petrópolis dá boas-vindas às novas 

associadas e reforça o seu compromisso de oferecer 

o melhor atendimento possível e de estar sempre à 

disposição para ouvir sugestões e críticas.  

Sejam bem-vindas!  

 Antonia Vieira Marchiori 

 Benícia Rosa de Oliveira Carneiro 

  

  NOVOS SÓCIOS 

PÓS-VIDA 2019 

Posicionamento da AMBEP em 
relação à Proposta alternativa 

para o PED da Petros 
 

Em reunião do Fórum em Defesa dos 
Participantes da Petros, realizada no dia 28 de 
maio, no Rio de Janeiro, a AMBEP se posicionou 
em relação à proposta alternativa para o PED da 
Petros. O Fórum é integrado pela Federação 
Única dos Petroleiros (FUP), seus sindicatos e 
demais Entidades, como a AMBEP. Confira, 
abaixo, o que ficou registrado em ata da reunião: 
 
“Considerando que uma das razões que 
resultaram na atual situação do plano PPSP foi a 
formalização do AOR, no qual as partes 
envolvidas não cumpriram com o estabelecido; 
considerando que a Repactuação feita de forma 
irregular e o não cumprimento pelas 
Patrocinadoras para com os Não Repactuados 
com o estabelecido no artigo 41 do RPB culminou 
numa enxurrada de ações na Justiça para 
obtenção de direitos legítimos; considerando que 
os sindicatos signatários do AOR abriram mão 
indevidamente de metade da dívida da 
Patrocinadora, o que agravou a situação de déficit 
do PPSP; 
 
A AMBEP se posiciona da seguinte forma em relação 
à proposta alternativa para o PED da Petros: 

 
1 - Aceita as premissas técnicas de mudança do 
regulamento do PPSP desde que se faça, 
concomitantemente, a fusão das massas de 
REPACTUADOS e NÃO REPACTUADOS; 
 
2- Fique estabelecido que, no processo, o Grupo Pré-
70 continue com seus encargos relativos ao 
equacionamento a cargo da Petrobrás, conforme já foi 
definido; 
 
3-A mudança se faça principalmente no PED atual 
com os acertos necessários em relação aos valores já 
pagos ou ainda devidos pelos participantes; 
 
4- Não abrimos mão da cobrança das dívidas das 
Patrocinadoras para com o fundo PPSP.” 
 



 

 

 

 
INFORMATIVO DA AMBEP PETRÓPOLIS 

 
Rua do Imperador nº 264 - sala 906 

Centro – Petrópolis – RJ – Cep.: 25620-000 
Tel.:(24) 2243-2303/2231-6226-Email: 

petropolis@ambep.org.br 
Site: www.ambep.org.br 

 

Responsável 
 

Inês Boynard Thomaz Alves 
 

Tiragem: 350 exemplares 
 

As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de 
seus autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A festa do dia das Mães foi realizada no dia 17 de maio, no salão 

de festas do shopping Santo Antonio G3. O encontro contou com 

muitas brincadeiras e sorteio de brindes. Participaram do evento 

30 mamães. Confira as fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS 

ACONTECEU - Comemoração do Dia das Mães 
 

C O N V I T E 

O Posto Petrópolis convida os seus associados para a 

comemoração do Dia dos Pais, que será realizada em 9 de agosto. 

O evento será realizado no salão de festas do Shopping Santo 

Antônio G3 e terá início às 14h. 

 

Solicitamos aos nossos associados para entrar em contato com o 

Posto e reservar a sua vaga, impreterivelmente, até 5 de agosto. 

Inscrições limitadas 

 

 

  

 

 




