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Quando  de  sua  aposentadoria

para continuar usufruindo dos

benefícios da AMBEP, entre em

contato  conosco  através  dos

Tels.: (21) 2532-5263 / 2533-0408

 

 

 

Voluntárias Fraternas

Convite Especial

Retornamos, na AMBEP Rio, o trabalho do Grupo 
de Voluntários das visitas fraternas a pessoas do 
Sistema Petrobras em Hospitais, lares de idosos e
domicílios. Desde então, tem sido realizadas 
reuniões para avaliação global do Grupo, da sua 
unidade e crescimento, das dificuldades ou do 
apoio encontrado nas instituições, da recepção 
calorosa, agradecida e surpresa dos pacientes e
familiares

Venha juntar-se a nós!. Exercite a Solidariedade! 
Faça parte desta grande corrente que se forma 
pelo no mundo!

Doe-se e convide alguém a doar-se junto com 
você!

Se você tiver um familiar necessitando de visita, 
entre em contato com nossas coordenadoras, 
fornecendo nome e local de internação.

Mais informações ligue:

/Tel.: 2240-684 2593-6375 - Bené

Tel.: 2581-7599/99414-0541 - Joana

Devido a problemas contratuais, foi 

suspensa a Tabela Odontológica 

Opcional oferecida pelo IBBCA.

Informamos que o convênio AMBEP
e Sesc expirou em 15/03/2015.

Já estamos em negociação para a
feitura de um novo convênio uma vez 
que este atual não poderá mais ser 
prorrogado automaticamente.

Aguardem informações sobre a 
assinatura de um novo convênio. 

Desejamos boas vindas aos novos 
associados. 

Irany Ferreira Brilhante

Osmir Ferreira Soteiro

Valnei Fonseca Bomfim

Silvio Cesar Fonseca de Paula

Renato Jungmann Bhering

Deise Garrido Uzcategui Valente

Laudemiro Nogueira Junior

Ivan Pereira dos Santos

Jorge Souza dos Santos Júnior

Guaracy Pereira Brasil

Fernanda Gomes Mota 

Lidia Maria de Almeida Gama



2 Ipam 0800 942 0077

Fique por dentro

ABRIL

08/04 – A dor da exclusão.

22/04 – A diferença entre Neurose e Psicose

MAIO

doença.

27/05 – Compreendendo a dor em Idosos.

Horário: de 9 30 às 11 30
Local: 11º andar

Agendar diretamente 
com a psicóloga
Jorgete Botelho

-Tel.: 2512-5188 / 98697 3363

Ponto de Encontro                  Palestra Extra                

Memória em atividade

Lapsos? Brancos? Idéias vagas?

Venha aprender de forma criativa a driblá los 
com exercícios e técnicas que garantem a 
expansão e o enriquecimento da memória.

Objetivo: Aprimorar a capacidade de 
memorização através da atenção, 
concentração e curiosidade Com exercícios e 
dinâmica de grupo, exercícios e dicas 
importantes e você aprenderá usar seu 
cérebro de forma mais produtiva.

Data: 20/05/15
Horário: 14 Hs
Local: Auditório Sede

Rua Álvaro Alvim, 6º andar.

Vagas Limitadas

13/05 Excesso de Agressividade pode ser  

Bem - estar na terceira idade

Devido à melhoria das condições de saúde e o aumento da expectativa de vida, a população 
brasileira vem passando por um processo de envelhecimento saudável. Infelizmente, esta fase da vida 
pode vir acompanhada pelo declínio das capacidades físicas e cognitivas (pensamento, julgamento, 
memória), que varia de acordo com as características de vida de cada pessoa. Para minimizar ou evitar 
este problema, é muito importante a prática de atividades físicas e mentais para que homens e 
mulheres com mais de 60 anos possam manter se saudáveis.

Estudos afirmam que idosos ativos vivem melhor, por isso, muitos deles não vêem na aposentadoria 
um momento de apenas descansar e acham importante continuar exercitando o corpo e a mente. As 
atividades físicas, também vitais neste período, diminuem a gordura corporal, aumentam a força e a 
resistência muscular e amenizam problemas como a osteoporose e depressão. Outra grande vantagem 
neste processo é o desenvolvimento do sistema cardiorrespiratório, que traz melhorias às pessoas com 
problemas cardiovasculares, hipertensão, etc

Muitos fatores contribuem para um envelhecimento saudável e o aprendizado contínuo (físico e 
intelectual) estimula a socialização, melhora a auto estima e mantém ativos aqueles que, por muito 
tempo, foram tão ágeis quanto os jovens hoje. No dia 01 de outubro é comemorado o Dia Nacional do 
Idoso, ressaltando sempre a importância do incentivo para que estas pessoas continuem fazendo parte 
da sociedade que ajudaram a construir.

“Velhice não é defeito: ao contrário, é experiência, para repartir com os jovens que dela têm carência”
(Lair Coimbra Massei).

Fonte: Site ‘‘Bolsa de Mulher’’.
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de alguém que é muito especial na vida de todos nós. Dessa vez, no Clube Português em Niterói. Na 

repertório variado e alegre.

A comemoração do Dia Internacional da Mulher reuniu 300 
ficou por conta da saborosa bacalhoada

Quem comandou a alegria contagiante da festa foi a 'Banda 
Visão da Noite'

O público feminino esbanjou felicidade durante a  homenagem 
do começo ao fim

No cardápio, de dar água na boca, a atração gastronômica 
ambepianos no Clube Português, em Niterói, em 12/03

conta da Banda Visão da Noite que brindou o publico presente, em torno de 300 participantes, com um 
ocasião o prato principal foi a já tradicional bacalhoada servida pelo clube. A música ao vivo ficou por 

A AMBEP mais uma vez comemorou, dia 12/03, o Dia Internacional da Mulher, uma data importante,
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Dia Internacional da Mulher/Bacalhoada


