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AMBEP apoia prorrogação da CPI dos 

Fundos de Pensão e presidente da Câmara 

dos Deputados aprova

Está em funcionamento na Câmara dos Deputados 

em Brasília a CPI que examina as causas dos déficits 

dos Fundos de Pensão das empresas estatais. Durante 

os seus trabalhos têm sido levantados diversos fatos 

-relacionados com o uso político partidário dos recursos 

desses Fundos, com aplicações de resultados 

duvidosos que ocasionaram esses déficits. Entretanto 

ainda há muito a apurar e o termino dessa CPI está 

previsto para o próximo dia 8 de março.

Em 26/02, A AMBEP enviou carta assinada pelo 

presidente da Associação ao presidente da CPI dos 

Fundos de Pensão da Câmara dos Deputados, o 

deputado Efraim Filho, reiterando o apoio à 

prorrogação do prazo de término dos trabalhos através 

de Petição Pública/Abaixo Assinado, que foi 

amplamente divulgado pela Entidade entre os seus 

associados em todo o território nacional.

No dia 02/03, a AMBEP enviou e-mail às lideranças 

partidárias solicitando apoio para a prorrogação dos 

trabalhos da CPI dos Fundos de Pensão imprescindível 

para a defesa dos interesses dos aposentados e 

pensionistas dos fundos de pensão.

O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo 

Cunha, aprovou a nova prorrogação por 30 dias ad 

referendum do Plenário. O prazo final da primeira 

prorrogação (60 dias) vai até 09 de março. 

Sendo assim, o novo período de extensão dos 

trabalhos começa a contar a partir de 20 de Março. A CPI 

segue até 18 de abril.

Desejamos  b oas vindas aos
novos associados

Carlos Nardin Lima

Célia Ferreira da Silva

Fernando Paes de Carvalho

Helena Mothé Silva Duarte

João Lucas Silva Crepaldi

José Raimundo da Silva

Luiz Ferreira Novo

Renata Jesus da Costa

Tânia de Souza Cardoso

AMBEP Rio

Novo Representante

No mês de Fevereiro, a 

Representação Rio passou a 

contar com mais um Colaborador.  

O Sr José Carlos Novo, passa a 

ser o Representante da Ambep 

Rio.

Novo, como José Carlos é mais 

conhecido, vem para  unir forças e 

ajudar a Ambep com respaldo da

nova Diretoria que tomou posse 

em Janeiro de 2016.

Novos sócios
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Fique por dentro - Convênios

 

Urna De madeira e Eucatex, com ou sem visor, de acordo com o padrão do plano adquirido. 

Acompanhamento do serviço Profissional para providenciar e acompanhar os serviços relativos ao funeral. 

Documentação Registro de atestado de óbito. 

Sepultamento / Cremação 
Locação de túmulos por 3 (três) anos em cemitério público ou cremação, também em crematório 
público, dependendo da disponibilidade no município de domicílio. 

Velório Pagamento da taxa de utilização da capela e cemitério público. 

Transporte Veículo fúnebre para cortejo até o limite de 100Km. 

Ornamentação Para o interior de urna e da capela. 

Tratamento do corpo Conforme necessidade. 

Translado do corpo De qualquer parte do Brasil ou do Exterior até a cidade de residência do segurado. 

Condolências Folha ou livro de presença para a família agradecer o comparecimento posteriormente. 

Transmissão de mensagens 
urgentes

Auxílio a família nas mensagens urgentes relativas ao evento 

AMBEP / VIDA Emergências Médicas
Central de emergências médicas 24 horas

A Ampeb dispõe de mais um importante convênio para todos os seus Associados. É um serviço de 
atendimento domiciliar de remoção de pessoas que apresentam alguma dificuldade de locomoção e que

aprecis m ser removidas com urgência para pronto atendimento médico. O atendimento é mediante 
pagamento mensal, pago pelos Associados que se interessarem em adquirir o serviço.

O serviço oferecido conta com: 
• Atendimento médico de emergência/urgência no local.
• Médico de plantão no telefone, a qualquer hora do dia ou da noite com plantão 24H.
• Equipe médica especializada para atendimento em ambulância.
• Cobertura nas principais capitais.
• Sem limite de idade e carência.
• Serviço de remoção da residência para o hospital ou clínica.

Pode-se acionar o serviço sempre que necessário, sem limite para a quantidade de atendimentos.
Lembramos que não é um plano de saúde. É atendimento médico de emergência.

oTelefone para atendiment : Emergência / Remoção - 3461-3030
Maiores Informações e adesões: 3358-4788 / 9 8819-4942 - Sr Milton Patrício

PROGRAMA PÓS VIDA

Basta um simples telefonema para a Central de atendimento indicando o nome e o número do CPF do cliente.
Atendimento 24 horas: 4004-7272 (capitais e áreas metropolitanas); 0800-725-7272 (demais regiões);
55 21 3972-5100 (exterior).
Não haverá reembolso para pagamentos efetuados diretamente pelo associado, seus dependentes, familiares 
e amigos.

Pós - Vida

SERVIÇOS CARACTERÍSTICAS 
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EVENTOS

 

 
 
 

O Dia das Mães será comemorado

com deliciosa bacalhoada

Clube Português (Rua Professor Lara Vilela, 176, 

Ingá), das 12h às 17h. Na ocasião será servida 

deliciosa bacalhoada.

Venha participar!

PONTO DE ENCONTRO

FELIZ ANIVERSÁRIO

Todos os dias são especiais, mas hoje é 
um dia todo especial. É o seu Aniversário. 
Parabéns! Curta cada minuto e irradie 
toda a sua alegria. Não deixe de contar a 

Estampe um sorriso bem largo no seu 
rosto e deixe que todos se contagiem com 
sua felicidade e paz. Que esse novo ano 
lhe traga sabedoria, maturidade e 
esperança.

E que você seja sempre o portador de 

Mostre o quanto ser feliz faz bem e seja 
sempre solícito com aqueles que 
precisam de um conselho amigo!

Parabéns!

 Venha participar das palestras do Ponto de 
teEncontro ministradas pela Psicóloga Jorge  

11:30h, conforme programação abaixo: 

ABRIL

13/04 – Relação entre Liberdade e 
Responsabilidade Moral.

MAIO

25/05 – A Força da Palavra Falada e Escrita.

-2240-0684 / 2532 5263
Participe!

aboas novas  todos que lhe cercam. 

TAMBEPRio - elefones:

–11/05  Qualidade de Vida na Velhice

–27/04  Filme Debate: O Porto. 

rBotelho, ealizadas na Representação Rio, na 
r ,ua Álvaro Alvim, 21/6º andar das 9:30h às 

:Os preços já foram definidos: Associado R$ 70,00; 

: .:convidado R$ 100,00; e transporte R$ 20,00

r,1No 9/05 iremos comemora o Dia das Mães, no 

todos que  o dia é seu..



Ambepianos reúnem-se para celebrar encontro de petroleiros
uMais um grande sucesso! A AMBEP promove , no dia 10/03, o encontro daqueles que ajudaram a fazer História. 

E este evento foi dedicado a você que fez e faz parte de tudo isso. Aproveitamos para comemorar também o Dia 
Internacional da Mulher. Várias atrações marcaram o evento, como animação, dança, distribuição de brindes, 

.muita música boa e almoço Além da expressiva presença de ambepianos que, na ocasião, totalizaram 320 
pessoas. Veja alguns momentos especiais deste memorável encontro. 

Foto 1 – O evento teve momento especial: a celebração do Dia Internacional da Mulher

Foto 2 – 320 associados(as) prestigiaram o Encontro de Aposentados promovido pela 
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