
                                                                           

 

Sede 

Rua Álvaro Alvim, 21 – 8º andar – Centro – CEP: 20031-010 – Rio de Janeiro / RJ 

Tel.: (21) 3212-3600 – Fax: (21) 2240-0406 – e-mail:sede@ambep.org.br 

 

 
 

Assunto: Previsão Orçamentária e Plano de Atividades para o Exercício de 2020. 

 
Prezados Associados, 

 
          De acordo com o art. 27, item II do Estatuto, foi apresentado pela Diretoria ao Conselho 

Deliberativo, a previsão orçamentária e o plano de atividades para 2020 que, após aprovados, foram 

submetidos e aprovados pela Assembléia Geral Ordinária (AGO) do dia 24/10/2019. 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES DA AMBEP PARA 2020  
 
Considerações Iniciais: 
Sem solução razoável que possa modificar o estado de enorme preocupação e angustia do quadro 
social da AMBEP, em razão das cobranças praticadas em razão do “EQUACIONAMENTO DO 
DEFICIT DO PPSP”, a Petros, divulgou recentemente o Plano PP3, considerado prejudicial aos 
participantes pela Diretoria da AMBEP e grupos que participam do fórum de estudo de sugestões 
sobre o equacionamento do déficit. 
No que respeita a ação pública impetrada pela AMBEP contra o equacionamento, a mesma se 
encontra em fase de citação dos réus e apresentação das respectivas contestações. 
Ainda sobre o assunto, vale acrescentar que o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, atendendo 
justificativas da Petros cassou todas as liminares que suspendiam, ou reduziam o pagamento 
referente ao Equacionamento do PPSP. 
 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 
 
Encontro de Representantes: 
Sob a coordenação geral da Secretaria da AMBEP o Encontro de Representantes vem reafirmando 
sua importância face aos esclarecimentos pessoais, prestados de imediato, sobre pequenas dúvidas 
administrativas internas e eventuais procedimentos atualizados sobre a Petros e particularmente a 
AMS Petrobras. 
É também importante registrar a consolidação da boa convivência estabelecida no decorrer do 
encontro entre os participantes. 
 
Atividade Social e Benefício: 
Bem sucedida, a Diretoria Social e Benefício vem cumprindo, em sua plenitude, os objetivos 
primordiais da AMBEP. 
Assim, para 2020 será dada continuidade aos programas já consagrados, sempre na expectativa de 
novas ideias e modelos compatíveis, com a receita, os custos e o número de associados por região. 
 
Estão programados para 2020 em diversas Unidades: 
-Aniversariantes do trimestre; 
-Encontro de aposentados; 
-Dia dos pais e dia das mães; 
-Festa Junina; 
-Festa de final de ano; 
-Excursões; 
-Visitas hospitalares; 
-Curso de informática; 
-Aulas de dança; 
-Aulas de yoga. 
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Plano de Saúde: 
No que respeita a Plano de Saúde, continuam sendo estudadas propostas que atendam em âmbito 
nacional como Unimed, Amil, Bradesco, etc... 
 
Projur: 
O programa deverá ser revisto em 2020 uma vez que se pretende ampliar o quadro de profissionais 
nas áreas de advocacia cívil,família,tributária,previdenciária e direito do consumidor. 
 
IPAM: 
Indicação de Profissionais para a área médica é um dos programas de maior sucesso da 
Associação.Hoje atingimos cerca de 9.300 credenciados entre profissionais e laboratórios. 
 
Deverá continuar, fazendo-se sempre as correções necessárias de endereço ou outras que nos são 
comunicadas pelo nosso programa central 0800 ou por outros meios. 
 
Central 24 horas (0800): 
Além do atendimento ao IPAM a Central continuará prestando serviços a outras diversas atividades da 
AMBEP usando também o celular 08009420077. 
 
Pós Vida: 
Trata-se de um programa de auxilio funeral, que, atende quase todo o quadro social da AMBEP, 
exceto os que ao se associarem nos últimos 2 anos, tinham mais de 65 anos de idade e seus 
dependentes inscritos no mesmo. Este programa é administrado pela nossa Corretora com bom 
atendimento. 
 
Atividade Patrimonial e Financeira: 
A redução de 618 associados, Dezembro/2018 à Agosto/2019, de acordo com nosso relatório 
financeiro, deve refletir substancialmente na arrecadação em 2020. 
Vale informar que a maior parte dos cancelamentos é de associados admitidos quando da decisão da 
AMBEP de promover ação referente ao equacionamento. 
No que respeita ao patrimônio imobiliário é importante registrar que permanece a autorização 
concedida pelo Conselho Deliberativo à Diretoria da AMBEP para providenciar, quando oportuno, a 
venda do CEDIS. 
Essa permissão é justificada pelo alto custo de manutenção do CEDIS, que vem crescendo 
anualmente, sem o proveito correspondente dos associados, particularmente dos residentes fora do 
Rio de Janeiro. 
É de responsabilidade da Diretoria Financeira o acompanhamento da conservação e seguro de 12 
sedes próprias em diversas cidades do país, com destaque para três andares localizados em edifício 
no centro do Rio de Janeiro. Do mesmo modo acompanha os contratos de locação de 23 Unidades e 
o seguro do conteúdo dos mesmos. 
 
Atividade Administrativa: 
O destaque na área administrativa para 2020 prende-se ao treinamento e capacitação de pessoal  
com o objetivo de profissionalizar a supervisão das Representações. 
Para 2020 deverá ser mantido o mesmo número de empregados, tanto na Sede como nas Unidades 
Regionais. 
Com início no final de setembro do ano em curso o Programa Jovem Aprendiz, por força de lei, deverá 
ser mantido durante 2020.  
 
Atividade de Comunicação: 

Dando continuidade ao trabalho realizado ao longo de 2019, a área de Comunicação se propõe a 
fortalecer os canais de comunicação da AMBEP, de forma a estreitar ainda mais o vínculo da AMBEP 

com os seus associados pelo País 
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Revista da AMBEP: 

• Seguir com o novo projeto editorial da publicação.  

• Acompanhamento das ações do PED, da Proposta Alternativa e do PP-3. 

• Acompanhamento das possíveis privatizações no setor e a situação dos respectivos 

empregados.  

• Com novas seções, destinamos um espaço dedicado ao esclarecimento de dúvidas dos 

associados (AMBEP Responde) 

• Matérias sobre Petros e Petrobras de interesse dos aposentados e dos ativos.  

• Mantermos a seção de cultura e entretenimento, roteiro de viagem e passatempos. 

• Matérias sobre saúde e bem-estar 

• Eventuais divulgações sobre os benefícios da AMBEP e produtos da AMBEP TurSeguros.  

Portal da AMBEP: 

• Divulgação de matérias de interesse do publico sobre Ação Civil Pública, PED e PP-3. 

• Acompanhamento de informações da Petros e do Sistema Petrobras. 

• Divulgação de matérias regionais de assuntos referentes às Representações pelo país, como 

festas de confraternizações, palestras e passeios. 

• Matérias de saúde e bem-estar. 

• Matérias com informação jurídica, mudanças nas legislações, petições etc.  

• Vídeos da AMBEP de interesse do público. 

Acompanhamento dos números do Google Analytics para avaliar o desempenho do site por 

acessos e assuntos de interesse dos associados. Publicação diária.  

Programa de Relacionamento 

Daremos continuidade à elaboração de peças comemorativas ao longo do ano, felicitando nossos 

associados, como Dia do Idoso, Aniversário da AMBEP, Final de Ano, Dia Internacional da Mulher, Dia 

das Mães e dos Pais, entre outros.  

Programa Novos Sócios 

Elaborar uma ação para o ano de 2020 para atrair novos associados, com ações integradas e 

mecânica de indicação.  

Informativo das Unidades 

Busca constante pela padronização das publicações de todas as Unidades. Avaliação de cada edição 

enviada, correção necessárias de textos e ajustes de conteúdos para que as informações de interesse 

dos associados sejam divulgadas de forma única e objetiva.  

Fotografia/ Arquivo Fotográfico/ Arquivo de Informativos/ Arquivo de Vídeos 

Manter a cobertura fotográfica dos eventos, assim como o arquivamento para a construção da 

memória da Associação.  

Arquivamentos dos informativos digitais regionais publicados periodicamente pelas Representações.  
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Aplicativo AMBEP 

Divulgar assuntos de grande interesse pelo aplicativo, que foi criado em 2019, para que cheguem de 

forma instantânea aos associados cadastrados, de acordo com a demanda.  

WhatsApp AMBEP 

Criado em 2019, o whatsapp vai acompanhar o atendimento da empresa contratada e prestar auxílio 

no levantamento de informações sobre os possíveis questionamentos que venham a ser levantados 

pelos usuários, de forma que o serviço atenda de forma rápida e objetiva às necessidades dos 

associados que buscam esclarecimentos de dúvidas.   

 

 

Fale Conosco 

Um dos principais canais de relacionamento é bastante utilizado para o esclarecimento de dúvidas e 

envio de sugestões. A área de Comunicação é responsável por filtrar e enviar os questionamentos 

para os segmentos que respondem por cada assunto. 

 
Considerações Relevantes: 
Registre-se como fato relevante neste ano 2019, com evidente repercussão nos anos vindouros, a 
eleição para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Petros, que apurou 36620 votos ou 26,56% do 
universo de participantes aptos a votar. 
Esta taxa de participantes que representa o dobro em relação ao último pleito muito deve à ação da 
AMBEP que apoiou irrestritamente os associados vencedores. 
As vitórias nas eleições da Petros  de José Roberto Kaschel Vieira e Herval Candido de Souza Filho 
respectivamente titular e suplente para o Conselho Deliberativo e de Linaldo Coy de Barros e Tereza 
da Silva Soares para titular e suplente do Conselho Fiscal da Petros reafirmaram a confiança do Corpo 
Social da AMBEP nas suas indicações  para as necessárias e imprescindíveis renovações exigidas 
para a Fundação. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
aam 


