Representação

MACAÉ
Criada em 2/3/1993

Ano: X

Nº 58

Janeiro/Fevereiro 2020

Pagamento do INSS via Petros será mantido até fevereiro
A Petros publicou em seu portal que o INSS comunicou a decisão de prorrogar até fevereiro o pagamento
do benefício dos segurados por meio do convênio com a Fundação. Assim, os beneficiários só passarão a
receber diretamente do próprio INSS a partir do benefício de março. O benefício Petros de março será
pago pela Fundação em 25 de março, enquanto o do INSS será pago diretamente pelo órgão até o 5º dia
útil de abril. Para uma melhor organização financeira, é importante ficar atento desde já a essas novas datas
de crédito, que serão válidas a partir de então.
O órgão de previdência oficial havia comunicado a todas as entidades fechadas de previdência
complementar a decisão de não fazer mais o pagamento do benefício de seus segurados por meio de
convênio, mas, inicialmente, a suspensão já valeria a partir de janeiro. É importante ressaltar que o INSS
também informou que utilizará as informações bancárias encaminhadas pela Petros para “viabilizar
manutenção de pagamento na mesma conta para os casos de bancos credenciados”. Assim, apesar do fim
do convênio, os participantes continuarão recebendo o benefício da previdência oficial na mesma conta em
que é recebido o benefício Petros.
Adiantamento no dia 10 também é estendido
A Petros informou ainda que, devido à extensão do prazo de pagamento do INSS via Petros, o
adiantamento do benefício Petros e da previdência oficial no dia 10 — para ex-empregados de Petrobras e
BR Distribuidora — também será mantido em janeiro e fevereiro.

Para participantes do PPSP-R e do PPSP-NR, o pagamento da primeira parcela do 13º benefício da Petros,
em 25 de fevereiro, pode ajudar a suavizar a transição devido ao fim do convênio com o INSS. Quem
recebeu a primeira parcela do 13º de 2019 em fevereiro também receberá a de 2020 no mesmo mês. Quem
não quiser manter a antecipação, basta informar à Petros em janeiro. Quem se aposentou em 2019 também
deverá informar à Fundação em janeiro sobre a opção de antecipação ou não da primeira parcela do 13º.
Em breve, a Petros divulgará detalhes sobre como fazer esta escolha.
Pensão judicial
Atenção! Para os participantes que pagam pensão judicial via contracheque, a Petros mantém a orientação
de comunicar aos pensionados — como ex-cônjuge ou filho — a necessidade de cadastramento do ofício no
INSS para que o desconto aplicado na parte da previdência oficial seja feito pelo órgão. Este procedimento
é feito no portal Meu INSS.
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O ELO QUE NOS UNE

FIQUE LIGADO!

VOCÊ JÁ SE APOSENTOU?

A AMBEP-Macaé e a AMBEP TurSeguros têm

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
AMBEP.

novo endereço. Anotem aí e venham nos visitar!
Edifício Julio de Olival
Avenida: Agenor Caldas, 193 - sala 605
Bairro: Imbetiba
CEP: 27.913-300
Tels.: (22) 2759-0850 / 2759-0856
2763-0018

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 separadamente,
trazer um extrato do banco.
Quer mais informações?
Ligue para: (22) 2759-0856

AGENDA 2020
A Representação de Macaé já está organizando a agenda de eventos do próximo ano. Confira a nossa
programação e participe!
 Festa do Dia das Mães: 16 de maio (vendas de 01/04 a 12/05/2020)
 Festa Junina Forró Ambepiano: 04 de julho (vendas de 26/05 a 01/07/2020)
 Festa do Dia dos Pais: 29 de agosto (vendas de 30/07 a 26/08/2020)
 Festa de Fim de Ano: 28 de novembro (vendas de 15/10 a 26/11/2020)
IMPORTANTE! As datas divulgadas são apenas uma programação e podem sofrer algum tipo de alteração ao
longo do ano. Acompanhe os nossos canais de comunicação e garanta a sua vaga. Esperamos por você!
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Ipam 0800 942 0077

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO
A tradicional Festa de Confraternização da AMBEP Macaé foi realizada no dia 7 de dezembro, no Rancho São
Francisco. Participaram do evento cerca de 140 pessoas, entre associados e beneficiários, que puderam
aproveitar a tarde maravilhosa com música ao vivo, open bar e variado cardápio, elaborado por Joeli Personal
Chef. Na ocasião, foram distribuídos brindes entre os associados. Confira os momentos do evento:
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macae@ambep.org.br
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IPAM – INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A ÁREA MÉDICA

EVENTO

Para atender aos nossos associados e seus beneficiários não assistidos pela AMS/Petrobras, a AMBEP
disponibiliza a IPAM, que oferece acesso a diversos profissionais, clínicas, dentistas e laboratórios com preços
definidos pela tabela praticada pela Petrobras. O atendimento é para toda a família cadastrada.
E você utiliza a IPAM corretamente?
É importante que o associado titular oriente os seus dependentes de que todos os procedimentos médicos, bem
como os hospitalares, devem ser pagos no ato do atendimento. Lembramos ainda que o não pagamento de todos
os procedimentos realizados é de sua inteira responsabilidade.
A IPAM não é um plano de saúde ou convênio. Trata-se de uma lista de profissionais e entidades inscritas bem
ampla com preço acessível, que segue a tabela de preços praticada pela Petrobras. O desconhecimento dessas
informações tem sido motivo de muitos questionamentos nas instituições e nos consultórios inscritos por parte dos
beneficiários.
Vale ressaltar também que a AMBEP só fornece valores de exames mediante o código de procedimento a ser
feito, que deverá ser fornecido pelo profissional que prestou o atendimento. A relação de profissionais e redes
hospitalares pode ser acessada diretamente pelo site da AMBEP ou pelo telefone 0800 9420077, atendimento de
segunda-feira a sábado, das 7h40 às 20h20, inclusive feriados.

Maria José de Araujo
Especialidade: Psicologia (Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental)
Endereço: Rua Abílio Moreira Miranda, 45 - sala 312 - Alto Cajueiros - Macaé Trade Center
Telefone: (22) 2762-0838

Tereza Cristina Cabral Gomes
Especialidade: Clínica Medica Acupuntura
Endereço: Rua Vereador Abreu Lima, 60 – sala 502 – Centro
Telefone: (22) 2762-9925

Guto Fidalgo Daumas Moraes
Especialidade: Implantodontia Cirurgia Buco Maxilo Facial
Endereço: Rua Luiz Belegard, 407 - sala 806 – Imbetiba
Telefone: (22) 2772-3776

Clinica Odonto Lagos
Especialidade: Endodontia – Periodontia – Prótese Odontológica
Endereço: Avenida Rui Barbosa, 1409 – Centro
Telefone: (22) 2759-1122 /3051-2961
Profissional: Renata Rossi Dantas
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Periodontia
Endereço: Rua Dr. João Cupertino, 295 - sala 104 – Centro
Av. Agenor Caldas, 193 – sala 605 - Imbetiba
Telefone: (22) 3051-0609
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