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Quando de sua aposentadoria, 

para continuar usufruindo dos 

benefícios da AMBEP, entre em 

contato conosco através dos 

Telefones (84) 3321-3271. 
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Com o objetivo de bem informar aos 
associados e seus beneficiários, a AMBEP 
Mossoró lança a edição n.º 1 do seu 
Informativo destacando as principais notícias 
locais colocando em evidência os benefícios 
oferecidos pela AMBEP ao petroleiro 
potiguar.  

Aborda os principais fatos relacionados com 
o seu dia a dia como o “Desconto do 
benefício INSS recebido em duplicidade” 
(Página 1). A iniciativa prevê, a partir de 
junho, o desconto do valor do benefício INSS 
recebido pelos aposentados e pensionistas 
da Petrobras em fevereiro de 2013. A Coluna 
Novos Sócios celebra as boas vindas aos 
petroleiros que ingressaram na família 
ambepiana em maio.  

Nas Páginas 3 e 4, as palestras proferidas 
em campos petrolíferos potiguares, dentre 
eles Riacho da Forquilha, Canto do Amaro 
Fazenda Belém (CE), pelo encarregado 
Valmir Castro Almeida e pelas funcionárias 
Viviane Fernandes e Maria Eurismar. Os 
resultados dos contatos são promissores 
para a AMBEP Mossoró crescer naquela 
região potiguar. 

Desejamos  boas vindas aos novos sócios que 

ingressaram na Família Ambepiana: 

- Tiago Pires Gurgel  
- Francisco Aldemir Teles Belem 
- Guérison Vasconcelos Santana 
- Laíldson da Silva Germano 
- João Ferreira Neto 
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Petros: desconto do benefício INSSS 
recebido em duplicidade 

A partir de junho a Petros dará início à cobrança 
do valor do benefício INSS recebido em 
duplicidade pelos aposentados e pensionistas 
da Petrobras em fevereiro de 2013. A medida 
tem como objetivo fazer o ressarcimento da 
quantia à Petrobras. Conforme acordado entre 
a companhia e os sindicatos, o desconto será 
feito em seis parcelas mensais, respeitada a 
margem consignável dos assistidos. 

Com a extinção do convênio celebrado entre a 
Petrobras e o INSS em 31 de janeiro de 2013, 
no mês seguinte os aposentados e pensionistas 
passaram a receber os benefícios pela rede 
bancária credenciada pela Previdência Social. 

Como a Petrobras e a Petros fizeram os pagamentos 
em 25 de fevereiro de 2013, naquele mês o pagamento 
dos aposentados e pensionistas foi mantido, em 
caráter excepcional. Com isso, esses beneficiários 
receberam os valores dos benefícios do INSS via rede 
bancária credenciada por aquela autarquia e, também, 
pela companhia. Ou seja, o benefício do INSS foi pago 
em duplicidade. 

Os aposentados e pensionistas já haviam sido 
alertados sobre o assunto em carta (SRP-CL-151/2013, 
de 8/2/2013) encaminhada pelo Setor de 
Relacionamento com Participantes. 

 (Fonte: Portal da Petros, 19/05/14)
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A AMBEP Mossoró firmou convênio com as 
melhores clínicas da cidade. 
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Rua Dr. João Marcelino, 1901.  
Nova Betânia – Mossoró – RN (próximo à 
TCM). Telefone: (84) 3315-8800.
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Rua Juvenal Lamartine, 119 – Centro 
Mossoró-RN Fone (84) 3317-3090.  
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Rua Pedro Velho, 349, Santo Antônio. 
 (Matriz) Telefones: (84) 3323-8800 | (84) 
8863-0374. 

Rua Adonias Clementino Lima, 1194, em 
Frente à praça principal da Abolição IV. 
Fone: (84) 9687-9400 

Rua Francisco Mota, 29, Alto de São Manoel 
Telefones: (84) 3316-2285 | (84) 9670-4950. 

Av. Alberto Maranhão, 551 - Alto da 
Conceição. Telefones: (84) 3316-6254/(84) 
8727-5837/(84) 9980-9173
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Avenida Jerônimo Dix-neuf Rosado, 2 
Mossoró – RN CEP: 59610-280 
mossoro@microlins.com.br 
(84) 3317-6176, (84) 3316-4518 
Descontos 20% cursos presenciais turno 
noite e 30% turnos manha e tarde. 
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Rua Felipe Camarão, 1547 – Loja 01 – 
Aeroporto – Mossoró-RN (84) 3312-
2741/3317-0265. 
www.clinbem.com.br
desconto: 20% para execução do serviços 
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A AMBEP só fornece valores de exames 
mediante o código do procedimento a ser feito, 
que deverá ser fornecido pelo profissional que (a) 
atendeu. 

Lembre-se disso toda vez que for fazer alguma 
consulta. 

Antes de procurar profissionais ou empresas 
conveniadas à AMBEP, consulte o site 
www.ambep.org.br.serviços para conhecer os  
procedimentos dos serviços oferecidos. 

Dicas importantes para usufruir dos 
benefícios oferecidos pela AMBEP 

- Sócios da AMBEP (ativos ou aposentados) do 
Sistema Petrobras verificar se está sendo feito o 
desconto da contribuição mensal a favor da 
AMBEP. 

    Não sendo efetuado o devido desconto entrar 
em contato conosco para podermos orientá-lo 
como proceder. 

- Você, que é sócio da AMBEP ativo da 
Petrobras, divulgue as vantagens oferecidas pela 
Associação aos novos petroleiros que não 
conhecem os benefícios oferecidos pela 
Associação.  
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A Associação tem por objetivo representar e 
defender os interesses dos seus 34 mil 
associados, junto à Petros e à Petrobras 
promovendo programas para impulsionar a 
qualidade de vida e a autoestima do seu 
quadro social, além de defender seus direitos 
dos sócios e seus dependentes. 



    

3mossoro@ambep.org.br
                                                                                                              

Campanha de Novos sócios: 
desafio supera expectativas 

Foram cinco dias de intensos contatos que 
envolveram palestras e apresentação da AMBEP  
o que a Associação significa para os petroleiros 
ativos, aposentados e pensionistas, inclusive para 
petroleiros que trabalham nas unidades de 
exploração petrolífera no Rio Grande do Norte, 
que inclui os campos de Riacho da Forquilha, 
Canto do Amaro, Fazenda Belém (CE), Lorena e 
Alto do Rodrigues, visitados pela equipe do Posto 
de Mossoró.  

“Esse primeiro trabalho foi uma experiência 
importante para o nosso Posto, porque mostramos 
a importância da AMBEP na defesa dos seus 
associados e os benefícios que ela oferece.  
Valeu pela experiência e o saldo foi altamente 
positivo”, disse o encarregado Valmir Castro de 
Almeida, que teve o apoio das funcionárias do 
Posto, Viviane Fernandes de Lira e Maria Eurismar 
da Silva.   

  

  Palestras nos Campos Petrolíferos 

Os temas abordados durante as palestras foram 
sobre o perfil da AMBEP, uma das maiores 
associações do Brasil, que possui cerca de 33 mil 
associados e 299 mil beneficiários. Eles têm à sua 
disposição um leque de benefícios, entre eles, a 
Indicação de Profissionais para a Área Médica 
(Ipam), Programa Pós-Vida, Programa de 
Assistência Jurídica, que defende os direitos 
adquiridos dos ativos, aposentados e 
pensionistas, atividades que impulsionam a 
qualidade de vida, eventos sociais, AMBEP 
TurSeguros e convênios. 

Na ocasião, Valmir falou sobre a importância do 
Programa Pré-Aposentadoria da Petrobras, o 
PPA, que prepara o petroleiro para a nova vida 
fora da companhia. A participação dos 
empregados variou entre 25 e 30 pessoas por 
palestra, totalizando cerca de 150 presentes, dos 
quais sete se associaram à AMBEP durante a 
visita 

Palestra realizada no Campo Central Riacho da 
Forquilha... 

No Campo Canto  do Amaro compareceram 30 
petroleiros  

Prestigiaram a palestra cerca de 25 petroleiros no Campo  
de Fazenda Belém (CE)  

Ao final da palestra no Campo de Alto Rodrigues a equipe 
da AMBEP Mossoró posa com participantes da reunião.     


