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INFORMATIVO

AMBEP
Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros

Quando  de  sua  aposentadoria

para continuar usufruindo dos

benefícios da AMBEP, entre em

contato  conosco  através  dos

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

 

 

 
O ELO QUE NOS UNEwww.ambep.org.br  
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LEMBRETE

PÓS-VIDA

IPAM

0800 725 7272/55 21 3972-5100

4004-4642/4004-7272

beneficiários e decidam incluí-los no Programa. 

orientando-os como proceder caso possuam 

no Pós-Vida receberão correspondência específica 

Os sócios que não possuem beneficiários inscritos 

R$ 102,00 (cento e dois reais) por beneficiário, 

(renovação ou inclusão) no Pós - Vida 2015 será de 

Vida 2015 inseridas nos sites da AMBEP Associação 

Conforme, consta das instruções relativas ao Pós-

caso de  inclusão e também renovação).

AMBEP Associação e da AMBEP TurSeguros (no 

2015, serão enviadas para seus endereços (no 

às instruções que, a partir de 1º de outubro de 

beneficiários no Programa, deverão ficar atentos 

Quanto aos sócios que desejam inscrever seus 

Pós-Vida, a partir de 01.10 2015.

inscrição renovada, gratuitamente, no Programa 

PROGRAMA PÓS-VIDA 2015

Inscrição ou renovação de beneficiários

começa em 01 de outubro de 2015

A exemplo dos anos anteriores, informamos que 

os atuais sócios da AMBEP deverão ter sua 

caso de renovação) ou observar as instruções 

específicas que serão inseridas nos sites da 

e da AMBEP TurSeguros, o valor da inscrição 

podendo o pagamento ser efetuado à vista ou em até 

6(seis) parcelas mensais em cheques e as demais no 

dia 25 dos meses subseqüentes. Os cheques deverão 

ser cruzados e nominais à AMBEP TurSeguros.

Central de Atendimento

equilíbrio da apólice.

Trata-se de uma condição contratual 

de associados, com idade superior a 

Informamos que as novas admissões 

75 anos, não terão a cobertura do 

seguro Pós vida.

que limita esta aceitação visando o 

Tal medida por parte da seguradora 

está considerando o expressivo 

aumento da idade média dos titulares 

da Ambep.

Os associados, nesta situação, 

permanecerão com a cobertura. A 

medida será aplicada às novas 

admissões.

Integrado Amor Puro (Liap).

Toda a renda será revertida a compra 

17h às 20h. Os ingressos estão à
Rua do Ouvidor, 187/189, Centro, das 
no dia 7/8/2015 na Confeitaria Manon, 

O Chá Beneficente será em agosto, 

venda na Representação Rio de 
Janeiro.

de utensílios domésticos para o Lar 

(www.amorpuro.org.br). Seja solidário!

Sérgio Franco não renovou o 
Informamos que o Laboratório 

contrato de convênio com a 
AMBEP, portanto, não constará
mais na relação de laboratórios 
conveniados ao IPAM, para 
atendimento aos associados.



2 Ipam 0800 942 0077

Fique por dentro

PONTO DE ENCONTRO

h

p

d 9

Agosto

12/8 – Relações Sociais e a Tecnologia.
26/8 – Cine Debate: Relatos Selvagens.

Setembro

9/9 – O que fazer com a frustração?
23/9–Heterossexualidade e 
Homoafetividade.

Horário: as h30 às 11 30 
Local: AMBEP Rio

Rua Álvaro Alvim, 21/6º andar

Agendar diretamente 
com a sicóloga
Jorgete de Almeida Botelho,
pelos telefones: 2512-5188/ 
98697-3363

 

AMBEP  Rio promoverá palestras imperdíveis a partir de agosto

A AMBEP Rio estará realizando, a partir do mês de agosto, várias palestras, incluindo o Ponto de 

Encontro, para seus associados e beneficiários. Não perca a oportunidade de ficar bem-informado 

sobre os seguintes temas:

25/8 – AMS Vai até você

A palestra irá abordar vários temas como: critérios de inclusão e exclusão de beneficiários, AMS 28, 

cadastro de responsável nomeado, tipos de modalidade de atendimento, rede credenciada e livre 

escolha, procedimentos cobertos e não cobertos pelo programa AMS, tabela de participação de 

grande e pequeno risco, programa de avaliação de saúde do aposentado (Pasa), Programa de 

, Atenção Domiciliar (PAD) Benefício Farmácia, Programa de Assistência Especial (PAE), Canais de 

comunicação da AMS, entre outros. Os temas são abordados por uma equipe da AMS.

Horário: 10h30

2/9 – O Som em Benefício da Saúde

A palestra abordará os sintomas de estresse: tensão, cansaço, memória fraca, fadiga física e mental. O 

,t usicalpalestrante será o erapeuta m professor Naire Siqueira.

/Local: Auditório da AMBEP— Rua Álvaro Alvim, 21 6º andar – Centro

: hHorário 10 30

s s:Inscrições pelo telefone  2532-5263/2240-0684/2533-0408

FELIZ
ANIVERSÁRIO

a

Feliz Aniversário a todos aqueles 

que completam mais um ano de Vida! 

Mais um dia de vida chega até você! 

Como um presente Divino. Aproveite cada 

momento desse dia. Lembre-se de tudo o 

que se passou até chegar a data mais 

importante da sua vida: O seu Aniversário! 

Espalhe p ra todo mundo que hoje é o seu 

dia! Abra um sorriso, esbanje alegria... E

seja feliz. 

Parabéns!

São os votos de toda AMBEP Rio.



3riodejaneiro@ambep.org.br

EVENTOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pItens Inclusos no acote
u- Viagem aérea: Rio – Aracaj  – Rio.

- Traslados: Aeroporto – Hotel – Aeroporto.
6 u- 7 dias e  pernoites em Aracaj  no Real Classic Hotel com café da 

manhã.
- Passeio de um dia ao Canyon do Xingó, com passeio de Catamarã.
- City tour e tour em Aracaju 
- Seguro Viagem para pessoas de até 75 anos.
- Guia de Turismo acompanhante.

Forma de pagamento
- 20% de entrada + taxas de embarque em cheque ou dinheiro e o 
saldo restante em até 9 (nove) vezes com cartão de crédito ou 

écheques pr -datados. 

Inscrições e Informações:
SAMBEP Tur eguros

/Rua México, 164 4º andar
Tel.: (21) 2113-1000/2224-2151

.bEmail: turismo@ambep.org r
Vagas limitadas.

Valores para Associados 
e Beneficiários:

442,00R$ 1.  - duplo
3R$ 1. 30,00 - Triplo

.0R$ 2 37,00 - Quádruplo

Valores para 
convidados:
.R$ 2 060,00 – duplo

R$ 1.900,00 - Triplo
9 -R$ 2. 10,00  Quádruplo

Crianças até 8 anos, 
acompanhadas de dois 

adultos na mesma 
cama (Sócios):

R$ 1.181,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excursão à exuberante Aracaju /Canyon do Xingó
0A excursão ocorrerá no período de 14 a 2 de outubro de 2015. Inscrições abertas. Venha 

conhecer este lindo paraíso com exuberantes cartões postais e atrações.



O Ministério da Saúde apura se os aumentos de casos mais 

recentes foram causados por pouca atenção dada à vacinação 

ao longo dos últimos anos. Até o início do mês de Julho deste 

ano, já havia mais registros da doença do que todo o ano de 

2014.  A maioria dos casos atinge a Barra da Tijuca, Zona Sul e 

Centro do Rio.

Quais são os sintomas da doença? 

Os sintomas mais característicos são inchaço e dor nas laterais 

do pescoço, logo abaixo do maxilar. Isso porque o vírus da 

caxumba provoca inflamação nas glândulas responsáveis pela 

produção de saliva, as glândulas parótidas, as submandibulares 

e as sublinguais. As complicações são raras. Uma delas é a 

meningite viral, forma mais branda da infecção que atinge as 

membranas que envolvem o encéfalo. Outras são: Orquite,

inflamação dos testículos, e a Ooforite, inflamação dos ovários. A caxumba também pode levar à 

surdez, em casos raros. A transmissão da caxumba ocorre pelo ar e/ou pelo contato com secreções 

respiratórias de pessoas infectadas.

Tratamento

A caxumba não tem um remédio específico, e consiste em vacinação. A pessoa deve ser imunizada 

pela primeira vez com 1 ano de idade, e a segunda dose da vacina tríplice viral aos 15 meses de 

idade. Quem tem até 19 anos de idade e não sabe se foi vacinado, precisa tomar as duas doses de 

uma só vez. Já quem é maior de 19 anos até 49 anos de idade só precisa de uma vacinação. As 

grávidas não podem ser vacinadas. E quem já foi atingido pela doença, não corre risco de contraí-la 

de novo.

LABORATÓRIOS 

riLaborató o Bronstein
Central de atendimento: 2227– 8080

Laboratório Lâmina
Central de atendimento: 2538 – 3939

Laboratório Labs D’or
Central de atendimento: 2538 – 3600

Gerson Schorr – Clínica de Estética, 
Dermatologia e Alergia
Central de Atendimento: 2220 – 5790

  CONVÊNIOS

  CAXUMBA:  PREVINA-SE CONTRA NOVO SURTO

INFORMATIVO

AMBEP
Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros

AMBEP

MALA DIRETA
BÁSICA

991225862-6/2015/DR-RJ

Expediente

Rio de Janeiro
Rua Álvaro Alvim, 21 - 6º Andar

E-mail: riodejaneiro@ambep.org.br

Site: www.ambep.org.br

Responsável
Raymundo Nonato Silva Neto

Tiragem: 6.011 Exemplares

As matérias assinadas são de inteira 

responsabilidade de seus autores.

Tel.: (21) 2240-0684 / 2532-5263

Cep 20031-010

RiCentro – o de Janeiro – RJ

INFORMATIVO DA AMBEP 


