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ASSEMBLEIA GERAL

No dia 24 de junho (terça-feira)será 
realizada assembleia para reavaliação,  
discussão e aprovação ou não do BA-
LANÇO referente ao exercício de 2013, 
com o respectivo parecer do Conselho 
Fiscal. Além disso, serão feitos escla-
recimentos sobre as obras que estão 
sendo realizadas na sede, em Santos.

A assembleia acontecerá nos se-
guintes locais e horários: na sede do 
Sindicato, em Santos, às 17h00 em 
primeira chamada, e às 17h30 em 
segunda chamada. Os associados de 
São Sebastião poderão acompanhar e 
participar nos mesmos horários, atra-
vés de videoconferência.

17H00
(PRIMEIRA CHAMADA)

FIQUE ATENTO! FAÇA JÁ SEU RECADASTRAMENTO
A campanha de recadastramento do Sindipetro-LP continua. Os associados que 

ainda não fizeram devem informar dados como telefone, e-mail e endereço, além 
de fotos, seja de sócios diretos ou de dependentes. As informações podem ser 
repassadas ao Sindicato através da ficha que pode ser retirada no DAP. O telefone 
para maiores informações é: (13) 3202.1105. 

HORÁRIOS: 

DIA 24 DE JUNHO, TERÇA-FEIRA

17H30
(SEGUNDA CHAMADA)



O Sindipetro-LP firmou mais uma parceria. Dessa 
vez, foi com a Associação de Mantenedores Beneficiá-
rios da Petros (AMBEP), que é uma entidade sem fins 
lucrativos e oferece diversos benefícios. Aposentados, 
pensionistas, trabalhadores da ativa e terceirizados do 
sistema Petrobrás podem se tornar\ beneficiários da 
Associação.

Para isso, basta comparecer à sede do Sindicato nos 
dias de atendimento, todas as terças e quintas feiras das 
10h00 às 16h30 e preencher o cadastro apresentando 
os seguintes documentos: cópia do RG, CPF e último 
contracheque (Petros, INSS, se for o caso, ou Petro-
brás). Além de duas fotos 3x4.

Os novos associados podem incluir como beneficiá-
rios, esposa (a), companheiro (a), filhos, pais, padras-
tos, avós, netos, irmãos, genros, noras, enteados, so-
gros, cunhados, sobrinhos e primos.

É importante ressaltar, que os valor das mensalida-
des independem do número de beneficiários.

Benefícios
A AMBEP possui diversos benefícios, dentre eles, 

a Indicação de Profissional para a Área Mécia (IPAM) 

que é uma rede de profissionais que inclui clínicas, 
hospitais, dentistas e laboratórios que adotam a mes-
ma tabela praticada pela AMS com valores pago no 
ato do atendimento. Seu uso destina-se a parentes 
dos associados que não têm direito à AMS. Além dis-
so, tem também o Tur Seguros, que oferece a melhor 
cobertura e preços tanto na área de seguros quanto 
de viagens.

Outro diferencial é o Programa Pós- vida, onde a as-
sociação cobre para o sócio titular todas as despesas e 
providências com o funeral. O sócio pode incluir depen-
dentes até 64 anos pagando uma taxa extra.

Seguro de automóvel
A associação também oferece o serviço de seguro 

de automóvel para trabalhadores próprios, terceirizados 
e contratados, independente de fazer parte do quadro 
associativo. Com valores abaixo do mercado A AMBEP 
seguros tem parceria com a Sul América e atende no 
país todo.

Para maiores informações, os interessados podem 
acessar o site www.ambep.com.br ou entrar em contato 
através dos telefones (13) 3221 7832 ou 991653700.

SINDIPETRO-LP FIRMA PARCERIA COM A AMBEP

AÇÃO DE AVANÇO DE NÍVEIS JÁ ESTÁ SENDO PAGA
Apesar da tentativa frustrada da Petrobrás em 

barrar as ações de niveis de 2004, 2005 e 2006, 
alegando que estas deveriam ser julgadas na justi-
ça previdenciária e não trabalhista, algumas foram 
ganhas em todas as instâncias. O Tribunal Superior 
do Trabalho abriu jurisprudência para esse caso e 
instituiu que as ações impetradas até o dia 13 de 
fevereiro de 2013, devem ser julgadas nos tribunais 
trabalhistas. E as demais, após essa data, serão jul-
gadas na vara cível.

Acordo Coletivo
Conforme estabelecido na cláusula 181, do nosso 

Acordo Coletivo, a Petrobrás  se comprometeu em ten-
tar sanar junto a Petros as pendências relativas a essa 
ação.  O prazo estabelecido foi de 180 dias após a as-
sinatura do ACT.

O Sindipetro-LP e a Federação Nacional dos Pe-
troleiros (FNP) vem pressionado exaustivamente a 
empresa, nas mesas de negociação, para que essa 
cláusula seja cumprida.

O atual modelo do Benefício Farmácia, conquistado 
no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2013, dá aos 
beneficiários da AMS, titulares e dependentes, acesso 
uma ampla lista de medicamentos em farmácias cre-
denciadas ou por meio dos sistemas de entrega em 
domicílio e (delivery) ou reembolso.

Com uma contribuição mensal que varia de R$ 
2,36 a R$ 14,17 por beneficiário, de acordo com a 
faixa salarial ocupada pelo titular, todos têm acesso 
aos medicamentos cobertos pelo benefício sem cus-
tos adicionais.

O novo modelo do Benefício Farmácia será ope-
rado pela empresa ePharma. Para adquirir os medi-
camentos basta apresentar o Cartão AMS do pacien-
te (o mesmo que consta na receita), documento de 
identificação com foto, e a receita médica ou odon-
tológica, com CRM ou CRO do profissional (legível) 
e dentro do prazo de validade, em uma das farmácias 
credenciadas.

E devido ao grande número de dúvidas, a Petro-
brás, em reunião com a FNP, se prontifiou a elaborar 
uma cartilha esplicando esse benefício.

BENEFÍCIO FARMÁCIA


