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A Petrobras divulgou em seu 
portal que está disposta a 
aplicar, retroativamente, todas 
as condições contidas na 
proposta do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), caso seja 
aprovada pelos empregados. 
Vale lembrar que as entidades 
sindicais se comprometeram a 
submeter às assembleias a 
proposta de ACT 2019-2020 
formulada pelo Tribunal.

No entanto, a companhia 
condiciona a retroação à assi-
natura deste novo ACT até o dia 
23 de outubro. Além disso, 
reforça que não prorrogará 
novamente o ACT 2018-2019, 
que venceu em 31 de agosto e, 
posteriormente, foi prorrogado 
até 30 de setembro, quando 
perdeu seus efeitos.

Paralelamente, a Petrobras já 
iniciou a transição para a legis-
lação trabalhista vigente e 
começou a implantação do 
Acordo Individual.

Para conhecer a proposta do 
TST para o ACT 2019-2020, 
acesse nosso site, www.am-
bep.org.br 

          Fonte: Agência Petrobras
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Eleições para os Conselhos da PETROS
Com o determinante apoio da AMBEP, foi eleita uma chapa de assistidos para uma das vagas do Conselho 
Deliberativo da PETROS. Assim, o candidato José Roberto foi eleito com seu suplente, Herval Filho. Para o 
Conselho Fiscal foi eleita unicamente a chapa composta por Linaldo Coy (titular) e Tereza Soares (suplente), 
chapa esta também apoiada pela AMBEP.

Agradecemos a todos os associados que votaram nas chapas indicadas pela AMBEP e que acreditam que 
poderemos, com os novos eleitos, termos uma maior participação e transparência nos destinos da PETROS.

Infelizmente, temia-se que, em algum momento, houvesse a queda das liminares, por serem consideradas 
soluções provisórias frágeis. O que esperamos agora é que as ações contra o equacionamento, como a 
nossa Ação Civil Pública, consigam fazer o recálculo do montante a ser equacionado, de forma justa e 
criteriosa, e que sejam apuradas as devidas responsabilidades. A AMBEP continua atenta ao problema. 

João Alberto Lazarim / Conselheiro Deliberativo AMBEP

Com a participação maciça nesta eleição, a AMBEP demonstra que não é um mero clube de amigos para 
eventos sociais, como alguns detratores querem tachar, mas sim uma entidade que defende seu associado e 
quer influir favoravelmente nas decisões que direcionam o futuro da nossa fundação.

Suspensão da liminar que suspendia o Equacionamento em nossa região
Conforme noticiado pela PETROS, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio 
de Noronha, estendeu a pelo menos 310 liminares os efeitos de sua decisão proferida em maio (SLS 2507 - 
Proc. 2019/0101695-7), que restabeleceu a cobrança integral das parcelas extraordinárias do 
equacionamento dos participantes do PPSP-R e do PPSP-NR. Os descontos começam a ser retomados no 
pagamento de 25 de outubro.

Informamos que o atendimento para os produtos de seguros (renovações, endossos e contratos novos), a 
partir de agora, será tratado diretamente com a AMBEP TURSEGUROS, por meio da Central de 
Atendimento, pelo telefone 4020-1880 (custo de ligação local), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.  
O atendimento intermediário feito pelo Sr. Manuel Guedes, em Campinas, foi encerrado.

Informações e dúvidas também poderão ser atendidas pelo e-mail: contato@ambep.com.br, ou pelo canal 
direto da Central de Atendimento, que possui atendentes aptos a esclarecer qualquer tipo de dúvidas que o 
segurado possa ter em relação aos diferentes produtos. Cabe ainda lembrar que a AMBEP TURSEGUROS 
é uma Corretora que possui descontos atrativos para os associados da AMBEP, empregados do Sistema 
Petrobras, todos os participantes da PETROS, contratados/terceirizados das subsidiárias da Petrobras, 
estando presente e atendendo em todo o Brasil. 

Anualmente, a AMBEP renova automática e gratuitamente a inscrição de todos os seus sócios-titulares 
inscritos no Pós-Vida, um benefício de assistência funeral, desenvolvido pela AMBEP TurSeguros e operado 
em todo o Brasil pela SulAmérica Seguros. Para os interessados em incluir seus beneficiários ou renovar as 
inscrições, é preciso ficar atento ao prazo prorrogado para o dia 25 de outubro.

No entanto, há novidades na vigência 2019/2020 do Pós-Vida. Os processos como o envio dos kits de 
inscrição e a operação do programa passarão a ser completamente digitais, como já acontece no programa 
Mais+Vida. 

Além de renovar os beneficiários já inscritos, esta é a oportunidade de você, associado, incluir os demais 
beneficiários registrados na AMBEP. Vale lembrar de que o Pós-Vida tem condições especiais de pagamento, 
no valor de R$ 150,00 por cada beneficiário, à vista (boleto) ou em até 4 parcelas iguais (em cheques). 

Para mais informações, entre em contato com a AMBEP TurSeguros pela Central Telefônica:(21) 2113-1000 
(RJ) e 4020-1880 (demais regiões), ou pelo site www.ambep.com.br/contato.html 
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NOTÍCIAS JURÍDICAS E OUTRAS

  IMPORTANTE COMUNICADO – SEGURO  AUTO     

  PRORROGADO PÓS –VIDA 2019

  



A Unidade promoveu a excursão a Socorro (SP), entre os dias 23 e 26 de agosto, que contou com um grupo 
de 28 pessoas, que puderam conhecer os principais pontos turísticos, como o Cristo Redentor de braços 
abertos, e apreciar uma vista maravilhosa do município. Também foi realizada uma visita à cidade de Serra 
Negra. Confira as fotos:

Entre os dias 17 e 21 de setembro, foi a vez de conhecer Vitória (ES). O passeio contou com a participação de 46 pes-
soas, entre associados e beneficiários, que conheceram Vila Velha e o maravilhoso Convento da Penha, no alto da 
cidade. Também visitaram Guarapari e a Associação das Paneleiras de Goiabeiras, que produzem as famosas 
panelas de barro, onde são feitas as tradicionais Moquecas Capixabas. Confira os melhores momentos: 
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VIAGEM PARA SOCORRO / SP

VIAGEM PARA VITÓRIA / ES
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As matérias assinadas são de inteira 
Responsabilidade de seus autores.

Nossa Representação, mais uma vez, reuniu os aniversariantes dos meses de julho, agosto e setembro. O 
encontro, realizado em 30 de setembro, foi marcado por momentos alegres e de confraternização entre 
associados e familiares. Não percam o próximo encontro. Participem!

FESTA DOS ANIVERSARIANTES                                 

NOTÍCIAS JURÍDICAS - VER PÁGINA 2

Nossa Representação fará homenagem aos aniversariantes dos meses de outubro e novembro no 
próximo dia 29/11 (sexta-feira), das 14h30 às 16h30.
Se você é aniversariante desses meses, venha comemorar conosco. Os demais associados também estão 
convidados para festejarmos juntos. Pedimos a todos os interessados, aniversariantes ou não, que entrem 
em contato conosco pelos telefones 3234-2154/3327-0505/3234-0149 e se inscrevam até o dia 26/11. 
Garantam já a sua participação!

Já temos um grupo de associados que fecharam os seus 
pacotes para o CRUZEIRO até BAHIA, que será realizado no 
período de 16 a 22/02/2020.

Se você ainda não se inscreveu e tem interesse em participar, 
ligue o mais rápido possível para a secretaria da AMBEP: (19) 
3234-2154 ou (19) 3327-0505, e inclua seu nome na lista.

AMBEP Campinas

INSCRIÇÕES ABERTAS
Novembro:  Cos ta  do  San t i nho  
Florianópolis /SC 

Dezembro: Confraternização Final de Ano

Mais informações, contate a nossa 
secretaria pelos telefones: (19) 3234-
2154/ 3234-0149

COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 

CRUZEIRO ATÉ A BAHIA EVENTOS / EXCURSÃO 

  


