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MOSSORÓ 

 

Criada em 02/04/1998                                             Ano: XI                     Nº: 03                           MAIO/JUNHO/JULHO 

AMBEP RETOMA ATIVIDADES DE FORMA GRADUAL 
 

 

Seguindo as determinações dos governos locais em relação à flexibilização, informamos que a nossa 
Representação retomou suas atividades de forma gradual. Para nós, neste momento, o importante é que todos 
os nossos associados fiquem em casa e seguros. Portanto, venham a AMBEP para resolver casos 
excepcionais. 
 

Vale destacar que medidas de segurança foram adotadas para realizar os atendimentos em nossa Unidade: 
 

• O horário de expediente e funcionamento, desde 08/06/20 é das 9h:30m às 16h. 
 

 Uso permanente e obrigatório de máscaras protetoras em nossas dependências. 
 

• Disponibilização e uso constante de álcool em gel e produtos de higienização nos locais necessários. 
 

• Distanciamento mínimo de 1 metro no atendimento aos associados. 
 

• Suspensão das atividades sociais que causem aglomerações. Os eventos programados para 2020 
foram cancelados até setembro pela Diretoria. 
 

• Fazer agendamento prévio para os atendimentos presenciais em nossa Unidade. 

PÓS-VIDA 2020: inscrições online a partir de 15 de agosto 
 

Operado em todo o Brasil pela SulAmérica Seguros, o Pós-Vida da AMBEP é um benefício de assistência 

funeral, desenvolvido pela AMBEP TurSeguros, que garante a realização de ações práticas e legais de 

serviços funerários para os associados e beneficiários inscritos. 

Anualmente, a Associação renova automática e gratuitamente a inscrição de todos os seus sócios-titulares 

inscritos na última versão do programa. Para os interessados em incluir seus beneficiários ou renovar as 

inscrições é preciso ficar atento ao prazo que tem início no dia 15 de agosto. 
 

Renovação digital dos beneficiários 

Além de renovar os beneficiários já inscritos, esta é a oportunidade de o associado incluir os demais 

beneficiários registrados na AMBEP que ainda não possuem a assistência funeral. Vale lembrar que o Pós-

Vida tem condições especiais de pagamento, no valor de R$ 150,00 por cada beneficiário, à vista ou em até 

4 parcelas iguais, que podem ser pagas em cheques a partir do segundo inscrito. Se preferir, poderá ser 

pago em boleto à vista, conforme instruções de pagamento disponíveis no site. 
 

Passo a passo 

O sócio-titular poderá inscrever quantos beneficiários quiser, desde que eles tenham idades entre 14 e 65 anos até 

a data-limite em 1º de outubro de 2020. Para isso, devem acessar o site www.ambep.com.br/posvida2020, a partir 

de 15 de agosto, realizar a pré-inscrição e o pagamento que poderá também ser realizado aqui na sua 

Representação. 

Vale lembrar que, no mesmo link, também é possível consultar os beneficiários inscritos na última versão do Pós-

vida. Após o processo de pré-inscrição, o participante poderá imprimir o documento e, mediante compensação de 

pagamento, receber o certificado de solicitação de inscrição. Por isso, é imprescindível que todos os sócio-titulares 

informem um e-mail atualizado para que seja possível a realização da inscrição e os recebimentos dos 

documentos. No caso de qualquer inconsistência nos dados, a retirada dos comprovantes poderá ser feita nas 

representações da AMBEP. 
 

Para mais informações, entre em contato com a AMBEP TurSeguros pela Central Telefônica: 

(21) 2113-1000 (RJ) e 4020-1880 (demais regiões), ou  

pelo site: www.ambepseguros.com.br/fale-conosco-ambep.php 
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Rua Bezerra Mendes, 75 – Edif. Park Center Sala 
B05. 

Centro- CEP: 59.600.090 
Mossoró/RN – Tel.: (84) 3321-3271 
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www.ambep.org.br/mossoro 

 
Responsável 

Viviane Fernandes de Lira 
Tiragem: 130 exemplares 

 
As matérias assinadas são de inteira 
responsabilidade de seus autores. 

 

A AMBEP tem sido questionada sobre uma posição em relação ao assunto. É importante destacar que a cobrança 

do PED-2015 e das parcelas suspensas por liminares foram questões postas em discussão em conjunto pela 

Petros, GT Partidário, patrocinadores e entidades representativas dos participantes e aposentados, que resultaram 

em um Termo de Compromisso assinado pelas partes envolvidas. 
 

 

A Associação, por sua vez, levou o assunto para votação na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 11 

de novembro de 2019, que decidiu pela aprovação do Novo Plano de Equacionamento da Petros. A AMBEP não 

assinou o Termo de Compromisso ajustado entre Petros e as entidades do GT Paritário, mas concordou com o 

pagamento de valores cobrados e não pagos pelos participantes e assistidos em função da concessão de liminares, 

sendo esta uma das condições propostas no Novo Plano. Portanto, esta cobrança que será iniciada pela Fundação 

tem como ponto de partida as cláusulas do Termo de Compromisso e não a suspensão das liminares pelo STJ. 

PED 2015: POSICIONAMENTO DA AMBEP 

  SANCIONADA A LEI Nº 14.020 QUE PERMITE CONVÊNIO ENTRE EFPC E INSS 

Em 6 de julho, o Presidente da República Jair Bolsonaro sancionou a Lei nº 14.020/2020 (MP nº 936/2020) que 

institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. 
 

A nova Lei manteve uma importante conquista para o sistema de Previdência Complementar Fechada, que é a 

permissão para o estabelecimento de convênios entre o INSS e as entidades fechadas (EFPC). O acordo para o 

pagamento de benefícios pelas entidades fechadas como Previ, Petros, Funcef e outras, atinge centenas de 

milhares de assistidos do sistema. 
 

Vale lembrar que a AMS Petrobras deu início à mudança na sua rotina de pagamentos em consequência do fim do 

convênio entre a Petros e o INSS. A cobrança do plano de saúde de pensionistas e aposentados estava mudando 

para boleto bancário – e não mais via desconto no contracheque Petros. 
 

Recentemente, a AMS Petrobras noticiou em seu Portal a suspensão provisória dessas mudanças que estavam 

previstas para acontecer em julho (segunda onda), conforme matéria publicada em abril. Quanto aos pensionistas 

da primeira onda abrangidos pelas liminares, as cobranças retornaram ao desconto em folha, conforme foram 

comunicados  anteriormente. A AMS e a Petros ainda não se pronunciaram sobre a mudança. 

   VOCÊ SE APOSENTOU? 

Fique atento na hora de solicitar sua aposentadoria para garantir a comodidade e a permanência no quadro social 

e continuar usufruindo dos benefícios proporcionados pela AMBEP.  
 

Para que você possa se manter regularizado, compareça à unidade da AMBEP mais próxima para assinar a 

Autorização de Desconto munido de contracheque da Petros. Caso receba a parte dos proventos do INSS 

separadamente, levar também um extrato bancário. 

 
Mais informações pelos telefones: 3321-3271 
 




