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CURITIBA

08/mar (quarta) - Dia Internacional da Mulher
06/mai (sábado) - Dia das Mães 
12/ago (sábado) - Dia dos Pais
13/set (quarta) - Chá Beneficente
01/dez (sexta) - Jantar dançante
Confraternização Final de Ano
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EQUACIONAMENTO DO PLANO PPSP

A partir de 2017 será aplicado o plano de equacionamento para PPSP, relativo ao DEFICIT.
O equacionamento não impacta em nenhum dos outros 43 planos administrados pela Fundação.
A resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar CNPC 22, leva em consideração o 
prazo previsto para o pagamento de benefício até o ultimo participante, conhecido por duration e 
necessita equacionar somente o que exceder o teto estipulado, conforme a duração do passivo do plano. 
A Diretoria executiva da Petros encaminhou à Previc em 2/jan, a solicitação de alongamento do prazo e a 
realização de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em que estará definido o cronograma de 
elaboração e aprovação do plano de equacionamento do déficit do PPSP, a ser realizado ainda em 2017.
Na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 27 de outubro na Sede da AMBEP, foi homologada a 
contrataçãodo Escritório SANTORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS para conduzir a referida ação e 
de outras que se fizerem necessárias para a defesa dos Associados da AMBEP. 

 Para a maior segurança jurídica, está sendo solicitada a autorização expressa por parte dos Associados 
para que esta, represente legitimamente nas referidas ações.  

SEU ENDEREÇO ESTÁ ATUALIZADO?
Os Correios tem devolvido muitas correspondências enviadas e os telefones em nosso cadastro, não pertencem 
mais ao antigo proprietário ou não existem mais.
É importante manter seus dados cadastrais atualizados para facilitar a comunicação ágil e eficiente.
Qualquer alteração no cadastro, lembre-se de informar a secretaria pelo e-mail: curitiba@ambep.org.br e 

SE APOSENTOU?
Não perca sua condição de sócio. Fique atento na hora de solicitar a sua aposentadoria para garantir a comodidade e 
a permanência no quadro social e continuar usufruindo dos benefícios proporcionados pela Associação.
Para manter-se regularizado, compareça à unidade da AMBEP mais próxima para assinar a Autorização de 
Desconto munido de contracheque da Petros e, caso receba a parte dos proventos do INSS separado, trazer um 
extrato do banco.
Entre em contato pelos telefones: 2532-5263 / 2240-0684

2017

07/jun (sexta) - Noite das Sopas
27/ago (Domingo) - Dia dos Pais
06/out (sexta) - Chá Beneficente
24/nov (sexta) - Final de Ano
Confraternização Final de Ano

smsul@ambep.org.br
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Aconteceu em Curitiba

EVENTOS

No dia 02/dezembro comemoramos o 35º ano de fundação da AMBEP e a Confraternização de Final 
de ano no Restaurante Dom Antonio em Sta Felicidade.
Na ocasião, foi prestado a homenagem póstuma ao procurador falecido José Francisco de Oliveira. 
A viúva, Sra Erminia Dolniak de Oliveira recebeu a placa de homenagem e um buquê de flor e com 
muita comoção, fez o agradecimento. 
Desejamos a toda família Ambepiana,  um novo ano de muita saúde, paz e alegria, junto a seus 
familiares. 

Os aniversariantes dos meses de nov-dez, comemoraram no dia 7 de dezembro, o reencontro com 
alegria e felicidade, os colegas de muitos anos. 
Próximo encontro está programado para o dia 15 de fevereiro.     
Venha participar!

Feliz Aniversário! 
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Aconteceu em São Mateus do Sul

EVENTOS

FIQUE POR DENTRO

 AMS LIVRE ESCOLHA

É a forma de atendimento na qual os beneficiários utilizam os serviços de profissionais ou instituições 
não credenciados da AMS.       
Mesmo na Livre Escolha, alguns atendimentos exigem autorização prévia, sem a qual não será efetuado 
o reembolso. 
Para solicitação de autorização por Livre Escolha, reembolso AMS e informações diversas, poderão 
enviar para o e-mail:  solicitacaoams@petrobras.com.br
O Reembolso de Livre Escolha deverão conter as seguintes informações no Recibo/Nota Fiscal:
Numero da Matricula do beneficiário
Nome do dependente que foi atendido
Carimbo do profissional, contendo CPF, CRM  e assinatura
Discriminação dos procedimentos (quantidades, sessões realizadas, datas, valores, etc
Data (não serão reembolsados os Recibos/Nota Fiscal emitidos há mais de 90 dias
Há procedimentos que necessitam de autorização prévia e perícia

Para reembolso de Instrumentação Cirúrgicas e/ou Honorários Médicos:
Recibo ou Nota Fiscal, com carimbo, CPF e assinatura do profissional
Descrição cirúrgica, assinada pelo médico cirurgião – é fornecida pelo Hospital

Para reembolso de exames:
Deverá anexar cópia da requisição médica e/ou justificativa, inclusive para anestesia

TELEFONES PARA CONTATOS:
AMS Araucária: 3641-2235  AMBEP – Curitiba: 3224-9358  
Call Center:  0800-287-22-67                                           

A festa dos 35º Aniversario da AMBEP, foi comemorado com a Confraternização de final de ano.
Fizeram presentes 142 participantes entre associados, familiares e convidados em concorrido 
janatar dançante no Salão das Araucárias II, no dia 02 de dezembro.
Os associados presentes foram presenteados com panetone e espumante. 
No cardápio típico Natalino, não faltou o tradicional chester e o leitão pururuca com delicioso 
recheio.
Após o jantar, foi servido o bolo de aniversário e em seguida o baile com um repertorio musical ao 
gosto dos dançarinos presentes.
A todos que nos prestigiaram neste evento e em todos os outros que realizamos no ano de 2016 o 
nosso muito obrigado. 
Aproveitamos o ensejo para desejar a todos os nossos associados um Feliz Natal e um Ano Novo 
repleto de realizações. 
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Responsáveis

As matérias assinadas são de inteira responsabilidade 
dos seus autores.

Tiragem: 1.400 exemplares
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Telefone/fax: (41) 3224-9358 e (41) 3233-4824
E-mail: curitiba@ambep.org.br

Fique por dentro

EXPEDIENTE:

ORIENTAÇÃO AOS FAMILIARES DE ASSOCIADO FALECIDO.

IMEDIATAMENTE o falecimento de associado da AMBEP ou beneficiário inscrito no PROGRAMA POS-VIDA, 
ligar para Central de Atendimento da Seguradora Sul America solicitando o Serviço de Assistencia Funeral da 
AMBEP, pelos telefones: 4004-4642 e 4114-7272 para Curitiba e Região Metropolitana  e 0800-7252-7272 para 
as demais regiões do Brasil, informando o nome e CPF do falecido.
Um profissional será indicado para providenciar e acompanhar os serviços relativos ao funeral.

APÓS O SEPULTAMENTO, providenciar de imediato, a Certidão de Casamento pós-óbito, de preferência no 
mesmo cartório que emitiu a Certidão Original. 
Uma nova conta bancária – individual – deve ser aberta em nome da viúva, para os depósitos das futuras 
pensões. Caso a viúva já possua uma conta corrente em seu nome sem ser conta poupança, num dos bancos 
relacionados abaixo, é  suficiente.
A conta conjunta não deve ser encerrada de imediato, pois ainda pode ser utilizado pela PETROS para algum 
crédito. 
Os bancos conveniados e credenciados pela PETROS, onde a viúva pode abrir a nova conta bancária são: 
BANCO BRADESCO, BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO SANTANDER e CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL.

REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO PENSÃO POR MORTE.
A família deve encaminhar um requerente para solicitar a Pensão por Morte junto ao INSS e junto a PETROS, 
bem como o Pecúlio junto a PETROS. 
Fazer o agendamento diretamente numa Agencia do INSS, ou pelo site                                 ou pelo telefone  
135,  tendo em mãos o numero de beneficio (NB) e o numero do PIS/PASEP do falecido. O INSS irá fornecer uma 
relação de documentos necessários para solicitar a Pensão por Morte e marcará uma data e uma Agencia para a 
efetiva entrega desses documentos no prazo limite de 60 dias da data de falecimento. Após a entrega dos 
documentos, o INSS encaminhará via correio, a Carta de Concessão.

Imediatamente na sequencia, contatar a Representante PETROS e requerer Suplementação da pensão por 
Morte e o pecúlio por Morte e agendar a entrega de cópias dos mesmos documentos entregues ao INSS, com 
excessão da Carta de Concessão, por hora, ainda não disponível.
Regularizar a situação da AMS e informar-se dos beneficiários inscritos.

Para continuar usufruindo dos benefícios da AMBEP, a viúva deverá associar e inscrever seus beneficiários. 
Para tanto, deverá dirigir-se à representação com os seguintes documentos:
- Contracheque de pagamento (como pensionista) da PETROS.
- Comprovante de pagamento do INSS.
- Carteira de identidade e CPF.
- Cópia do atestado de óbito.

Relativo a Seguro de Vida e de Veículos, Imóvel Financiado e Consórcio de Veículos, contatar a Seguradora e 
Banco Financiador e no caso de Ações Judiciais, contatar o respectivo advogado e se inteirar dos processos. 
O Empréstimo PETROS em nome do falecido, será quitado integralmente.

TELEFONES PARA CONTATOS:
AMBEP-Curitiba: (41) 3224-9358  PETROS Araucária: (41) 3641-9722
AMBEP-S. Mateus do Sul: (42) 3532-5415 PETROS CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800-025-35-45

www.previdencia.gov.br


