
Petrobras decide encerrar contrato com operadora 

do Benefício Farmácia

Desconto do benefício será suspenso até a contratação de nova operadora.

A Petrobras decidiu, nesta terça-feira (15/09), encerrar o contrato com a empresa Global Saúde, 
operadora do Benefício Farmácia desde 28 de março deste ano. O motivo é o não cumprimento de 
cláusulas contratuais.

Neste período de transição, a partir da folha de pagamento de outubro até a contratação de uma nova 
operadora, a companhia vai suspender o desconto do valor da contribuição mensal dos beneficiários 
relativa ao Benefício Farmácia A compra de medicamentos na rede de farmácias está suspensa nesse 
período de transição.

Delivery para medicamentos oncológicos e de alto custo

A Petrobras vai garantir aos beneficiários da AMS o serviço de delivery de medicamentos oncológicos e 
de alto custo até que o novo contrato seja assinado. Durante esse período, os pedidos de delivery 
deverão ser encaminhados para o email deliverybf@petrobras.com.br.

Reembolso de medicamentos

A companhia solicita que os beneficiários guardem a receita médica utilizada na compra de medicamentos e a 
respectiva nota fiscal. O reembolso poderá ser requisitado junto à nova operadora do Benefício Farmácia, 
assim que o contrato for assinado. Essa orientação é válida para todos os reembolsos ainda não solicitados à 
Global Saúde.

A companhia assegura aos beneficiários da AMS que tem feito esforços para solucionar os problemas 
identificados no Benefício Farmácia e conta com a compreensão de todos durante este período de transição. A 
empresa se compromete a manter os beneficiários informados quanto à mudança da operador

(Fonte: AMS)

AMBEP apóia candidatos para os Conselhos 

Deliberativo e Fiscal da Petros

Para o Conselho Deliberativo são candidatos Epaminondas (Titular) e Xerxenesky (Suplente) e para o onselho 

Fiscal, Sérgio Salgado (Titular) e Domingos de Saboya (Suplente).

Todos apresentam uma trajetória de luta em defesa dos interesses dos participantes e assistidos do Plano 

Petros e sendo eleitos irão fiscalizar as ações da direção da Petros e divulgar seu trabalho em prol de um Plano 

Petros que assegure uma aposentadoria tranqüila aos nossos associados.

A votação terá início no dia 14 de outubro, às 9h e terminará no dia 28 de outubro, às 17h.
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Agendar diretamente com a psicóloga

Desejamos boas vindas aos novos associados: 

- Zaira Ribeiro Canella 

- Walmir Antônio Pelaggi Moura

- Philomena Novellino

- Patrick Willian Cordeiro da Silva

- Mauro Barcia Groba

- Mauricio Rondon

- Marcela Diniz Jardim

- Luciana Sena Costa

- Lucia Maria da Silva

- Joyce Monteiro Sambade

- Jefferson Batista Correia Couto

- Florivaldo Almeida Santos

- Esmeralda Da Silva Parente

- Eduardo Augusto Reif de Paula

- Bianca Reis de Souza Menegazzo

- Arani de Assis Soares

- Alain Mario Raul J. de C. O. Schmidt

2512-5188 / 98697-3363

Jorgete de Almeida Botelho, pelos telefones: 

Horário: de 09h30 às 11h30

/11 25 - Inclusão dos diferentes

-11/11  Terapia de Família

NOVEMBRO

28/10 - Saudade e saudosismo?

14/10 - Diferenças na criação de filhos e filhas.

atualizadas, estamos disponibilizando para os 

nossos associados o site da Ipam (Indicação de 

Profissionais da Área Médica). 

De junho a setembro, foram cadastrados cerca de 

diversas áreas médicas.

incorretos. 

- Convidado: R$ 80,00

- Sócio/Beneficiário: R$ 65,00

Os valores corretos são:

Página os valores do Curso de dança saíram 

INo nformativo de setembro 2015, edição nº. 121, 

-250 médicos conveniados à AMS Petrobras, em 

Para tornar o acesso mais fácil e com informações 

no Cedis estarão mantidas.

Representações a serem realizadas 

As datas dos eventos das 

funcionários 

Domingos

Janeiro, Fevereiro, Março, Novembro 

Funcionamento (em 2015):

(Validade 03 meses).
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PONTO DE ENCONTRO

IPAM ATUALIZADA ERRATA

NOVOS SÓCIOS

(Informações aos Associados do Rio de Janeiro)

Cedis: Calendário de funcionamento

2 Ipam 0800 942 0077

FIQUE POR DENTRO



teremos tempo livre para compras num dos maiores pontos de comércio no nosso Estado. Após o almoço em 

Retorno às 17h30, com desembarque nos mesmos locais de saída.

O PROGRAMA INCLUI:

–

INFORMAÇÕES E RESERVAS: AMBEP TURSEGUROS

Petrópolis/Itaipava - 05 de dezembro/2015 (Sábado)

R$ 170,00 (Cento e setenta reais)

À vista, ou em até 2x, sendo a última até dia 

E-mail: comercial@ambep.com.br / turismo@ambep.com.br

Tel/Fax: (21) 2113-1000

25 de novembro/2015.
- Tijuca (Shopping Tijuca) – 07h20.

- Aeroporto Santos Dumont  06h50.

- Niterói (Cine Icaraí) – 05h50.

*PREÇOS:: LOCAIS DE EMBARQUE/HORÁRIOS

- Seguro de viagem.

.- Guia de Turismo acompanhante com reg. Embratur

- Almoço em Restaurante no Centro Histórico.

- Ônibus ou microônibus de turismo com ar condicionado, som e toalete.

revitalizada, onde se concentra o melhor do vestuário feminino e masculino, moda íntima, acessórios, etc.

taipavafim, nosso itinerário segue à bucólica I , onde visitaremos a popular feirinha local, agora totalmente 

restaurante no Centro Histórico da Cidade, iremos até o Bairro do Bingen, com mais opções de compras. Por 

transmitidos pelo Guia de Turismo. Após breve parada na “Casa do Alemão”, iremos para a Rua Teresa, onde 

Viagem com destino à encantadora Petrópolis, com o nosso tradicional serviço de bordo e detalhes do percurso 

3riodejaneiro@ambep.org.br

EVENTOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUR DE COMPRAS



relógios despertadores e luminárias [lampião].

ticoração; Sinuca com duas tenta vas para acertar a bola sete. Os pais vencedores foram contemplados com 

Homenagem empolga família ambepiana

mês de agosto.

, Para fechar com chave de ouro a festa foi cortado o bolo em homenagem aos papais e aniversariantes dos 

compareceram ao evento — Bola na cesta, Retirar do saco da sorte a bola com o escudo do clube de seu

, Conceição de Almeida coordenou as brincadeiras que descontraíram os papais ambepianos que 

animado ao som do tecladista Hélio Silva, que empolgou o público. O diretor Social e de Benefício, Carlos da 

, A comemoração ocorreu no Cedis, dia 27/08, com almoço especial tendo como iguaria delicioso churrasco
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