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O ELO QUE NOS UNE 

 

PROGRAMAÇÃO 2017  

A AMBEP Natal já está se preparando para 
oferecer uma grade de eventos bastante 
movimentada para os seus associados. 
Confira o que vem por aí e programe-se!  
Informações pelo telefone: (84) 3202-5669. 

 

Desejamos boas-vindas aos novos 

associados da família ambepiana! 

 
� Alailson Lima Barbosa 
� Austregecilio Cruz Filho 
� Francisco Herculano B. Neto 
� José Antonio de Oliveira 
� Juraci Tavares de Souza 
� Marcio Medeiros 
� Maria Aparecida Damasceno e 

Silva 
� Valda Maria Dantas Castro. 

 

NOVOS ASSOCIADOS E 

REATIVAÇÕES 

 

PETROS RETIRA LIMITADOR DO TETO DO PPSP 
 

A Petros noticiou que deu início em janeiro ao processo de 
retirada do limitador operacional do teto do Plano Petros do 
Sistema Petrobras (PPSP), o plano de Benefício Definido. 
Trata-se de um mecanismo que limitava a renda da 
aposentadoria (benefício Petros + benefício do INSS) dos 
participantes do PPSP a 90% dos tetos pagos pelo plano. 
Atualmente, os tetos são de R$ 23.985,63 para quem 
aderiu ao PPSP até 14 de abril de 1982 e de R$ 15.593,93 
para quem assinou o contrato a partir dessa data. Esses 
valores incluem as somas das rendas da Petros e do INSS. 
 
A retirada do limitador foi determinada pelo Conselho 
Deliberativo da Petros para corrigir uma distorção, herdada 
dos tempos de hiperinflação. Com a decisão do CD, os 
pedidos de aposentadoria apresentados a partir deste mês 
de janeiro já não sofrem qualquer impacto do mecanismo. 
Os aposentados que na época de concessão tiveram sua 
renda reduzida a 90% do teto Petros terão seu benefício 
corrigido. A mudança, entretanto, só afeta quem teve seu 
benefício limitado por esse mecanismo. Dos mais de 60 mil 
aposentados e pensionistas do PPSP, 9.500 terão os 
benefícios reajustados. 
 

Para fazer o pagamento, será necessário recalcular cada um 
desses benefícios, de acordo com as condições da época. Em 
função disso, a retirada do limitador será feita gradativamente 
e em grupos. O percentual de aumento do benefício também 
terá variações de pessoa para pessoa, já que na hora da 
aposentadoria a fatia da renda que ultrapassou os 90% 
também não foi a mesma para todos.  

 
 

Já neste mês de janeiro, 1.351 pessoas tiveram os valores 
corrigidos por terem o recálculo mais simples. As atualizações 
de mais de 8 mil participantes serão feitas ao longo dos 
próximos 20 meses por terem recálculos mais complexos. 
Primeiramente, serão beneficiados os portadores de moléstia 
grave isentos de Imposto de Renda, conforme a Lei 7.713/88, 
seguido pelo critério de idade para priorizar os mais idosos. 
Mesmo quem tiver a atualização realizada nos próximos 
meses, receberá a diferença como se a correção tivesse 
ocorrida em janeiro deste ano. 
 
A partir do dia 17 de fevereiro, será disponibilizado no portal da 
Petros, na área restrita, uma ferramenta de consulta que 
permitirá aos participantes saber se estão no grupo que terá o 
benefício revisto e quando será reajustado. 
 

Fonte: www.petros.com.br 
 

08/3 Dia Internacional da Mulher 

06/5 Dia das Mães 

19 a 23/6 Semana Típica Junina  

05/8 Dia dos Pais  

01/12 Confraternização de Fim de 

Ano e Aniversário de 30 anos 

da AMBEP Natal   

CLINICENTER 
Especialidades: Angiologia & Cirurgia 
Vascular, Cirurgia Geral, Dermatologia, 
Medicina Ortomolecular, Ortopedia & 
Traumatologia, Psiquiatria e 
Reumatologia.   
 
Rua Leonel Leite, 1377 – 2º piso (Shopping 
10) Alecrim – Natal/RN   
Fone: (84) 2040-0910 / 99818-1335 (TIM) / 
98810-1907 (OI) / 99401-9963 (CLARO) / 
98178-4145 (VIVO)                                            
Facebook e Instagram: @clinicenternatal   

 

NOVO CONVÊNIO  



 

 

 

  

 

 

INFORMATIVO DA AMBEP NATAL 
 

Av. Prudente de Morais, 744 - ls.1208/1210 
Ed. Giovanni Fulco/ Tirol - Natal – RN 

Tels: (84) 3202-5669 / 3202-7408 /  3202-5445 
E-mail: natal@ambep.org.br Site: ww.ambep.org.br/natal 

 

Responsáveis 
Weldon José dos Santos Mitidieri  

Airton Araújo de Souza  
 

 

Colaboradores 
Marcelo Gomes da Silva 
Manoel Pereira Campos 

 

Tiragem: 1.200 exemplares 
 

As matérias assinadas são de inteira  
responsabilidade de seus autores. 

 

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO 2016                                     ACONTECEU 

 

 

 

 

Apresentação do coral 

A AMBEP Natal comemorou, em dois de dezembro de 2016, o aniversário de 35 anos da Associação 

durante a sua tradicional Festa de Confraternização. O evento contou com a presença do vice-

presidente da AMBEP, Júlio Guedes da Conceição, e reuniu cerca de 190 pessoas em um especial 

jantar que foi embalado pelo repertório animado de Leandro e Banda.   

 

 

 

 

Procurador Weldon Mitidieri e o 
Vice-presidente Julio Guedes 

 

Leandro e Banda 

 

Familiares do sócio José Rufino Familiares do sócio Cleber Gomes 
Conselheiro Campos, Procurador 
Weldon Mitidieri, Vice-Presidente 

Julio Guedes e Representante Airton  

 

 

Sócios José Floro, Genar e 
Jerônimo 

Salão de dança 
Conselheiro Campos e 

Coralista na entrega da cesta 
natalina 


