
 

 

 

 

Representação 

Cabedelo 

 

Quando de sua aposentadoria 

para continuar usufruindo dos 

benefícios da AMBEP, entre em 

contato conosco através dos 

Telefones: (83) 3228-3674. 

 

 
 

Novos Associados 

 
Bem-Vindo à AMBEP/Cabedelo: 

 

EDVALDO CHAGAS DE OLIVEIRA 
ESMERALDO ROQUE FERNANDES 

JOAQUIM CRISTIANO NETO 

 
 
 
 

 
 

Festas 
 

 Dia da Mulher – 10/03 
 Dia das Mães – 13/05 
 Dia dos Pais – 12/08 
 Dia do Idoso – 29/09 
 Fim de ano – 09/12 

 

      Passeios 
 

 Bode Rei – 03/06 (a confirmar) 
 Galante – 10/06 
 Sítio São João – 18/06 
 Almoço Junino – 01/07 
 Caminhos de Engenho 
 Gravatá – 02 a 05/11 

 

Contamos com vocês! 
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Ação Civil contra equacionamento da 
Petros 

 
 Os associados que desejarem participar 

da ação civil contra o equacionamento do fundo 

de pensão e sua patrocinadora terão de 

autorizar individualmente ao processo. Todos 

receberão uma carta com formulário de adesão 

pelos Correios em seus endereços cadastrados. 

Para agilizar o procedimento, os interessados 

podem solicitar a ficha de cadastro na Unidade 

Regional mais próxima para preenchimento e 

assinatura. 

Todos os associados da AMBEP que 

integram o Plano Petros do Sistema Petrobras 

(PPSP) podem assinar a Autorização. Ainda que 

estejam participando de outras medidas 

judiciais. 

É importante ressaltar que a autorização 

deverá ser entregue fisicamente em uma de 

nossas Unidades ou por meio de Carta-resposta 

enviada com os formulários para os endereços 

cadastrados. Não serão aceitas as autorizações 

enviadas por email ou fax. 

 

 

www.ambep.org.br 
 

 

O ELO QUE NOS UNE 

Agenda de eventos 2017 

Benefício Farmácia 

Aposentados e pensionistas já 

podem solicitar reembolso através do 

endereço: 

http://servicoscompartilhados.petrobras.

com.br 

Devido a dificuldades sobre como 

proceder o acesso, a AMBEP está 

disponibilizando uma cartilha mostrando 

todo o passo-a-passo.  

Compareça a nossa Unidade e 

retire sua cartilha! 

 

 

 

Aniversariantes 

Já se aposentou? Entre em contato 
conosco urgente para não perder a 

condição de sócio!  
Traga sua carta de concessão de 

aposentadoria e contracheque Petros 

(83) 3228-3674 

http://servicoscompartilhados.petrobras.com.br/
http://servicoscompartilhados.petrobras.com.br/

