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O ELO QUE NOS UNE 

 

Carta aos usuários Unimed/ IBBCA 
 
        Caro Associado, em 20 de novembro de 2013 foi enviada carta ao Presidente do IBBCA 
– a fim de que o mesmo tomasse providência a respeito de problemas sofridos pelos 
dependentes dos associados no uso do convênio Unimed. 
 
        Tal carta não foi respondida pelo presidente do IBBCA dando conta da insatisfação da 
AMBEP com os rumos do convênio e, tendo em vista que esta Associação continuou sem 
solução para o caso apresentado e ainda, como foi noticiado anteriormente a AMBEP 
entendeu por bem cancelar o contrato de parceria que havia assinado com o IBBCA. 
 
        Tal resolução foi tomada com base nas várias reclamações que foram apresentadas 
pelos usuários da parceria entre a AMBEP e o IBBCA tais como: atraso na entrega de 
boletos de pagamento, divergências de valores de boletos e problemas de atendimentos 
médicos. 
 
        Claro está que a AMBEP buscou a parceria com o IBBCA na tentativa de levar aos 
dependentes dos associados uma opção mais barata e acessível de plano de saúde. 
 
         Porém o que se constatou foi que o IBBCA acabou por deixar de cumprir o que havia 
sido acordado entre as partes acabando por tornar a continuidade de tal parceria impossível 
e prejudicial aos interesses dos associados.  
 
        Desta forma não restou alternativa à AMBEP a não ser encerrar a parceria existente a 
fim de que os dependentes dos associados não fossem ainda mais prejudicados, ou ainda, 
que o problema não se avolumasse ao ponto de se tornar insustentável. 
 
        Por outro lado informamos que os dependentes dos associados se assim o desejar, 
poderão manter o convênio UNIMED diretamente com o IBBCA, porém a AMBEP não 
poderá ser responsabilizada por qualquer prejuízo e/ ou problemas futuros que possam 
existir.  
 
         Informamos também que a AMBEP continua estudando outras alternativas afim de 
garantir o atendimento ao dependente dos associados de um novo convênio de plano de 
saúde. 
 
 

Atenciosamente, 
 

Júlio Guedes da Conceição 
Presidente da AMBEP 

 



 
  

  ACONTECEU FESTA DE FINAL DE ANO  

FIQUE POR DENTRO 

O Posto de Fortaleza dá as boas vindas aos 
novos sócios, desejando-lhes felicidades e 
muitas alegrias na família ambepiana: 

� Camila da Silva Martins; 
� Luiz Alberto Carvalho da Silva. 

 

Você sabia que o DPVAT é seguro 
obrigatório? 

 
DPVAT é o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres, é o "Seguro Obrigatório" que é pago 
anualmente junto com a primeira parcela do IPVA, ou na Cota Única. 
 
Acidentes cobertos 
Estão cobertos acidentes de trânsito ocorridos nos últimos três anos, 
envolvendo veículo automotor de via terrestre(*), que tenham 
causado morte, invalidez permanente ou despesas médico-
hospitalares. 
 
(*) É aquele que tem motor próprio e roda em terra ou asfalto, ou 
seja, é um carro de passeio, motocicleta, caminhão, ônibus, 
micro-ônibus ou trator. Lembre-se: trens, bicicletas e barcos não 
se enquadram como veículo automotor de via terrestre. 
 
Prazo para fazer o pedido 
O prazo para fazer o pedido de indenização é de três anos  
a contar da data do acidente. 
 
Pontos de atendimentos 
Acessar:http://www.dpvatsegurodotransito.com.br/pontos-de-
atendimento-autorizados.aspx 
 
Documentos necessários 
Acessar: http://www.dpvatsegurodotransito.com.br/documentacao-
invalidez-permanente.aspx 
 
Dicas para receber mais rápido 
Acompanhe de perto o andamento do seu pedido de indenização 
pelo site DPVAT ou pelo SAC 0800 022 1204. Nestes canais você 
recebe informações seguras sobre todas as etapas de análise do 
pedido até o recebimento da indenização. 
 
Como evitar o golpe do DPVAT 
O pedido de indenização do Seguro DPVAT não deve ser entregue a 
terceiros. Ele deve ser aberto e acompanhado diretamente por quem 
tem direito à indenização. 
Pedir, acompanhar e receber a indenização do DPVAT são serviços 
gratuitos. Não abra mão de parte da indenização pagando 
desnecessariamente comissões ou honorários a terceiros. 
A indenização do DPVAT é liberada em até 30 dias quando o pedido 
é feito nos pontos de atendimento autorizados. Fique atento: pedidos 
feitos na Justiça levam anos para ser liberados. 
Os interessados devem acessar o site para obter mais 
esclarecimentos: 
   http://www.dpvatsegurodotransito.com.br/como-dar-entrada-   
dicas-importantes.aspx 

Àqueles que festejaram o aniversário nos 
meses de janeiro, fevereiro e março, os 
nossos parabéns e o desejo de muitas 
felicidades. 

HOMENAGEM ÀS MÃES  

Esteja atento para o próximo evento da 
AMBEP / Fortaleza: Almoço do Dia das Mães 
a ser realizado no próximo mês de maio, com 
data e lugar a ser divulgado posteriormente. 
Esteja sempre atento no seu email. 

HUMOR 

No meio da madrugada, o ladrão invade uma 
casa. No escuro e em silêncio, ele ouve uma 
voz: 
- Jesus tá te olhando. 
Apavorado, ele para imediatamente. Com a 
lanterna, procura ao seu redor quem falou a 
frase. Não encontra nada e, pensando ter sido 
imaginação, continua a andar. É quando a voz 
diz novamente: 
- Jesus tá te olhando! 
Agora certo de ter ouvido, aponta a lanterna na 
direção de onde veio a voz e vê um papagaio. 
Aliviado ele diz: 
- Ô seu besta, quase me matou de susto! Seu 
nome é Jesus? 
- Não, o meu é Judas! 
- Que imbecil colocaria o nome de Judas em um 
papagaio? 
- O mesmo que colocou o nome de Jesus no pit 
bull que tá te olhando! 
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