
Representação 
Santos

Quando de sua 
aposentadoria, para 
continuar usufruindo dos 
benefícios da AMBEP, entre 
em contato conosco através 
do fone: 3233-4915 e e-mail: 
santos@ambep.org.br
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ISTO LHE INTERESSA

O ELO QUE NOS UNEFone: 3233.4915www.ambep.org.br

AMS – Assistência Multidisciplinar de Saúde – É o benefício de Saúde criado pela 
Petrobrás para atender empregados, aposentados, pensionistas e seus respec-
tivos dependentes assegurados através de Acordo Coletivo de Trabalho, a AMS 
oferece a todos os seus beneficiários serviços de assistência ambulatorial, hospita-
lar, obstetrícia e odontológica, com ampla cobertura e qualidade comprovada.

PASA – Programa de Avaliação de Saúde do Aposentado, é direcionado, exclusiva-
mente, aos aposentado e pensionistas acima de 60 anos, beneficiários da AMS, e tem 
por objetivo estimular a preservação da saúde, através de uma avaliação médica que 
busca detectar doenças em fase precoce.

PAE – Programa de Assistência Especial – É um benefício da Petrobras que oferece 
recurso para a prestação de assistência especializada em habilitação, reabilitação e 
educação, para beneficiário da AMS portadores de transtornos ou deficiência.

E-pharma – É um benefício que garante ao beneficiário da AMS acesso a uma ampla 
lista de medicamentos através da rede de farmácias credenciadas, entrega domiciliar 
(delivery) ou reembolso.

IPAM – Indicação de Profissional para a Área Médica, tem como objetivo principal aten-
der aos associados e seus beneficiários não assistidos pela AMS/Petrobrás, disponibilizan-
do acesso a diversos profissionais, clínicas, hospitais, dentistas e laboratórios.

Pós-Vida – É um produto denominado como “Assistência Funeral”, desenvolvido pela 
AMBEP TurSeguros, operando em todo o Brasil, que garante a realização de providên-
cias práticas e legais de um funeral.

Mais Vida – É um produto que garante a realização das providências práticas e legais 
de um funeral e o pagamento de suas despesas. 

Muitos associados e/ou familiares, tem encontrado dificuldades sobre os assuntos acima.
Nós, através do representante, A.F.Grillo, estamos efetuando contato telefônico 
com nossos sócios, com a finalidade de esclarecer a todos, inclusive familiares.



2 IPAM 0800 942 0077

INFORMAÇÕES

 SAÚDE

TRABALHO VOLUNTÁRIO
Em 2014 foram realizadas 228 visitas hospitalares 
para 762 pacientes internados. Agradecemos aos 

nossos voluntários pelo excelente trabalho realizado.

Equipe:
Archimimo Murinelly Jr

Regina Célia dos Santos
Regina Helena Vieira de Almeida

Rosa Maria Leopoldino Botelho (Licenciada)
Selma Dias Viviana

Associados interessados venham fazer parte do nosso grupo.

CONVÊNIO COM 
CASAS COMERCIAIS 
E PROFISSIONAIS DA 

ÁREA DE SAÚDE

Desde dezembro de 2014 es-
tamos atualizando os endereços 
em nosso cadastro. 

AGRADECIMENTO

No momento em que o Sr.  
Francisco Ubaldo Vieira, está 
deixando a função de procu-
rador desta representação, 
gostaríamos de registrar os 
agradecimentos pelo exce-
lente trabalho realizado du-
rante sua gestão.

CAMPANHA 
DE NOVOS ASSOCIADOS

Participe da campanha indicando um amigo para fazer parte da fa-
mília ambepiana. O objetivo é ampliar o número de associados, para 
melhorar os serviços prestados, e ter maior representatividade.

IMPOSTO DE RENDA

A representante Selma estará 
todas as terças-feiras período in-
tegral e sextas-feitas período da 
tarde aqui em nossa representa-
ção, sanando dúvidas sobre IR.

 O que é?
Obesidade é um problema de saúde caracterizado por excesso 

de gordura corporal. Muito mais que um problema estético, a obe-
sidade é considerada uma doença crônica, podendo trazer inúme-

ros prejuízos à saúde física e mental.

Como saber se passou dos limites?
A melhor maneira para definir a obesidade é por meio do índice 

de Massa Corpórea (IMC), calculado pela fórmula:

O que você precisa saber sobre obesidade

IMC Significa 
Menos de 18,5 Abaixo do peso
Entre 18,5 e 24,9 Peso ideal
Entre 25 e 29,9 Sobrepeso
Entre 30 e 34,99 Obesidade de grau I
Entre 35 e 39,99 Obesidade de grau II  
Acima de 40 Obesidade Mórbida



3 3233-4915

EVENTOS

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO 
DE FIM DE ANO

 Foi realizado dia 20 de dezembro no Salão So-
cial da Casa da Criança de Santos, o almoço de 
Confraternização da Família Ambepiana da Região 
Metropolitana da Baixada Santista. O evento contou 
com a animação da Banda Américo Moura e o servi-
ço de Buffet ficou a cargo de V.S.Buffet.

Foi um dia de muita alegria, descontração e con-
fraternização entre os presentes.

Ao final foram sorteados vários brindes.
A representação de Santos agradece os partici-

pantes, e convida para os próximos eventos que se-
rão realizados durante o ano de 2015.  



EXPEDIENTE
Órgão de Informação da 

Regional de Santos.

Responsáveis:
Ariovaldo Moacir Neves - Procurador

Antonio Fernandes Grillo
Maria Zilda dos Santos Marques

Selma Dias Viviana

As matérias assinadas 
são de inteira responsabilidade 

de seus autores.

Av. Ana Costa, 259 cj. 53 - Encruzilhada - Santos - SP - CEP: 11060-907

 Inicia suas atividades no próximo 
dia 05 de março com o Tema “MIS-
TÉRIO – UM CONTO DO MAR”, e 
convida os ambepianos para faze-
rem parte da programação.

As reuniões serão realizadas 
na sede social, nas 1.ªs e 3.ªs 

quintas feiras do mês com coor-
denação  de Regina Alonso e apoio 
de Teresa Teixeira e Fátima Curado. 
Neste ano, a literatura será o foco e a 
base de todos os encontros, que se 
diversificam nas inúmeras vertentes 
da arte: cinema, música,.. Os parti-

cipantes serão provocados a refletir 
uns com os outros e aceitar idéias 
diferentes de suas criações.

Os textos integrarão uma anto-
logia do Café com Letras – AM-
BEP Santos.

Venha fazer parte do grupo.

EVENTOS

PROGRAMA CAFÉ COM LETRAS

ANIVERSARIANTES
 A Representação convida os aniversariantes dos meses de janeiro/

fevereiro e março, para comemorarem dia 26/03, com muita alegria, 
saúde e felicidade, juntamente com seus familiares e amigos.

A festa será realizada na sede do Clube 2004.
Maiores informações na sede social ou pelo telefone 3233-4915. 

MARÇO
Café com Letras

05 e 19

Aniversariantes dos Meses
 26  

ABRIL
Café com Letras

02 e 16

 MAIO
Café com Letras

07 e 21

Boi no Rolete

PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS


