
Diferentemente do que saiu publicado no Informativo da 

PAMBEP Rio, edição de dezembro/2015, nº 124, ágina 3, na 

,matéria "Programação 2016: confira as atrações" a 

informa que, por motivo de força maiorRepresentação , em 

,nfevereiro, não haverá Grito de Carnaval; o entanto o Cedis 

estará aberto ao quadro social somente no sábado e 

domingo, dias 6 e 7/02, das  9h às 17h.

Correção

 

 
 
 

Desejamos boas vindas aos
novos associados. 

sCynthia Dia Ferreira Rebello

Elza Bastos Rodrigues

Eurydice Figueira de Souza

Janet Maria de Castro Alves

iMarc lio Justiniano Vieira

Marilsa Gonçalves Tavares

Neuzira dos Santos Machado

Ney Hyer Amaro

Raymara Aparecida R. de Souza

Ricardo Pereira Mattos

Rita de Cássia da Silva

Ruth de Jesus Pereira

Wolmar Gottschall  A. Filho

 
 

Prezado colega Associado.

Se você é aposentado, gosta de 
ocupar seu tempo e quer ficar 
atualizado, sua oportunidade 
chegou.

Venha fazer parte da AMBEP Rio
e participe como Colaborador.
Junte-se a nós.

Mais informações podem ser 
obtidas pelos telefones:

2240-0684/2532-5263

Convite Especial 

Criada em 10/09/2004                                                      Ano: XII                         Nº 125 JANEIRO / 2016
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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

 

 

 
O ELO QUE NOS UNEwww.ambep.org.br  

Novos sócios
Presidente e diretor da Petros visitam a AMBEP 

No dia 8 de dezembro último, a AMBEP recebeu as visitas 

,do presidente da Petros, Henrique Jäger, e do diretor  

Fernando Paes de Carvalho. A vinda dos dois dirigentes da 

Fundação teve como objetivo, além de conhecer a nossa 

Sede, dar continuidade ao intercâmbio iniciado após a posse 

àdda nova iretoria da Petros, visando troca de informações e 

ade esclarecimentos relativos os problemas atualmente 

enfrentados pela nossa Fundação. 

,No decorrer da reunião Henrique Jäger relatou algumas das 

medidas que estão sendo adotadas para corrigir os rumos do 

segundo maior Fundo de Pensão do país. 

pQuestionado, o residente da Petros teceu comentários a 

respeito do crescente déficit existente, sobre o pagamento 

dos níveis e também falou sobre alguns investimentos 

considerados danosos ao nosso patrimônio, apresentando 

sua visão sobre os mesmos. 

,-Ao final, colocou se à disposição para novas reuniões  

afirmando que a Petros tem todo interesse em manter o 

diálogo com a AMBEP, mesmo estando ciente que, nem 

sempre, as nossas posições sejam coincidentes.

(Fonte: Site AMBEP)
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Petrobras assina contrato com nova operadorado Benefício Farmácia

A Petrobras assinou, no dia 02/12, contrato com a nova operadora do Benefício Farmácia: Funcional Card. A 
ioperação com a nova empresa está prevista para iniciar a partir de 04/01/2016. Até o iníc o da operação com a 

nova empresa, beneficiários continuarão sendo atendidos por reembolso e delivery. A partir dessa data, os 
medicamentos poderão ser adquiridos em farmácias credenciadas, por delivery ou reembolso. Os critérios de 
cobertura permanecerão os mesmos. A equipe do Benefício Farmácia se reunirá com a nova operadora para 
detalhar os ajustes na operação do benefício, tais como a nova rede de farmácias credenciadas e os canais de 
comunicação. Em breve, a Petrobras comunicará os detalhes aos beneficiários.

Fase de transição
Enquanto a Funcional Card não iniciar a operação, os beneficiários continuarão sendo atendidos de duas formas:
• Delivery - As solicitações de medicamentos oncológicos ou de alto custo (com valor unitário a partir de
R$ 300,00) devem continuar sendo enviadas para a chave BNF00 ou e-mail deliverybf@petrobras.com.br.

• Reembolso - Os beneficiários podem continuar comprando os medicamentos em qualquer farmácia, para 
posterior solicitação de reembolso, conforme orientações que serão enviadas em breve. Enquanto isso, deve-se
guardar as respectivas receitas médicas e notas/cupons fiscais.

Reembolso contingencial
Os beneficiários da AMS que não encaminharam seus pedidos de reembolso das compras realizadas entre 
16/06 e 15/09 para a Global Saúde devem enviar, até o dia 31/01/2016, solicitação de reembolso para o e-mail 
reembolsobf@petrobras.com.br ou chave BNF01. A mesma orientação permanece válida para os que 
solicitaram reembolso de medicamentos comprados entre 28/03 e15/09 e não obtiveram resposta.

iA Petrobras está avaliando todas as solicitações e informará o resultado f nal de cada análise. Os valores das 
solicitações aprovadas serão reembolsados pela Petrobras.

A documentação e os formulários necessários para a solicitação de reembolso e de delivery estão disponíveis no 
isite ams.petrobras.com.br. É importante que os benef ciários consultem, no site da AMS, os medicamentos que 

necessitam de análise técnica, bem como os documentos para análise.

Delivery
deliverybf@petrobras.com.br

ou chave: BNF00

Para envio de documentação relativa a medicamentos 
oncológicos ou de alto custo com preço unitário a partir de 
R$ 300,00.

Reembolso Contigencial
reembolsobf@petrobras.com.br ou chave: 

BNF01

Para solicitação de reembolso de medicamentos 
comprados entre 28/03 e 15/09, cujo pedido de reembolso 
tenha sido enviado à Global Saúde e não tenha sido 
respondido.Para solicitações de reembolso não enviadas 
para a Global, de medicamentos comprados entre 16/06 e 
15/09.
Atenção: solicitação de reembolso de medicamentos 

acomprados pós 15/09 deve ser encaminhada para a nova 
operadora, conforme orientações que serão comunicadas 
pela Petrobras.

Site da AMS
ams.petrobras.com.br

Para orientações e esclarecimentos de dúvidas sobre o 
Benefício Farmácia, além de acesso ao “Perguntas e 
Respostas” e aos Formulários de Delivery, e Medicamentos 
Oncológicos e Reembolso.

Call center
0800 2872267 - Opção 5

Para esclarecimentos de dúvidas gerais sobre o Benefício 
Farmácia.

Ouvidoria AMS Apenas para demandas não solucionadas pelo call center e
outros canais de contato da AMS

(Fonte: Site AMS)

2 Ipam 0800 942 0077
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Lavradio, 84, Centro, de 18 a 21 de outubro.

- O consumo de bebidas na escuna não está incluído no pacote.

objetos artísticos que, a cada dois anos, revelam 
novos talentos.

A Comissão Organizadora
e mais detalhes.
divulgaremos o período de inscrições, regulamento 
Decorativa, Fotografia, Conto e Poesia. Em breve, 
Haverá premiação para Pintura, Desenho, Arte 

poder criativo, divulgar seus quadros e outros 
2014 e agora, em 2016, você poderá expor o seu 

foiA última edição da Mostra de Artes  realizada em 

Artes (Palácio Marquês do Lavradio), na Rua do 
laque acontecerá na Sociedade Brasileira de Be s 

ambepianos a participarem da IX Mostra de Artes
A AMBEP Rio de Janeiro convida os artistas 

JANEIRO

interior.

FEVEREIRO

conflitos?

Rua Álvaro Alvim, 21/6º andar

Agendar diretamente pelos
telefones

2240-0684/2532-5263

Local: AMBEP Rio
Horário: das 9h30 às 11h30.

24/02 - Cine Debate: O Exótico Marigold  Hotel 2.

03/02 – É possível uma convivência sem 

tempo é hoje.
27/01 – Cine Debate: Paulinho da Viola: Meu 

13/01 – Espiritualidade: O caminho para a paz 

Forma de Pagamento

dia 10 de Janeiro e o segundo cheque até dia 10 de Fevereiro de 2016.

Inscrições

acompanhante)

R$ 190,00
(Crianças  de 4 a 9 anos com 

R$ 279,00

(associados/beneficiários)

Valores por pessoa:

AMBEP Caxias – Tel.: 2671-9790 / 3774-4039
AMBEP Rio – Tel.: 2240-0684 / 2533-0408
AMBEP Niterói – Tel.: 2717-1016 / 2710-6235

- Parcelado em até 2 vezes  em cheques, sendo o primeiro cheque até o
- À vista até o dia 25 de Janeiro

Itens inclusos no pacote

 

- Guia de Turismo acompanhante com registro na Embratur
- Seguro viagem e serviço de bordo no ônibus.
- Café da manhã e almoço a bordo.

;- Passeio de saveiro pela Costa Verde Fluminense
- Viagem em moderno ônibus de turismo com ar-condicionado e toalete, etc...

percurso, faremos diversas paradas para mergulhos e banhos nas praias locais. O almoço será a bordo 
tos com serviço self s com suculento churrasco rodízio e pra -service e sobremesas. Retorno a Itacuruçá à

saída do cais, teremos um delicioso café da manhã durante o passeio pela deslumbrante Costa Verde. No 
, , Viagem de ônibus com serviço de bordo e em seguida embarque em uma confortável escuna. Após a 

3riodejaneiro@ambep.org.br

EVENTOS

 

PONTO DE ENCONTRO

Excursão a Itacuruçá  

30 de Janeiro de 2016

16h30min.

IX Mostra de Artes 



Mais um grande sucesso! O evento mais aguardado do ano veio para encerrar a programação de 2015 com 

Chave de Ouro. A Festa de Confraternização da AMBEP, que reuniu as Representações do Rio, de Niterói e de 

Duque de Caxias, contou com a presença de cerca de 800 pessoas, entre associados, beneficiários e convidados. 

Não faltou animação, dança e, claro, muita música boa. O Salão Nobre do Clube Monte Líbano foi o palco desse 

evento memorável. 

Como de costume,  o    buffet foi um espetáculo gastronômico à parte, repleto de quitutes e iguarias sublimes. 

Esperamos que em 2016 possamos repetir a dose, repleta de alegria contagiante, confraternização e participação

de todos. Outros eventos virão e, com certeza, a AMBEP espera contar com a sua presença deslumbrante.

Parabéns Ambepianos! Desejamos excelente Ano Novo e que toda esta alegria continue presente em 2016. Veja 

s algumas imagen que marcaram a despedida de 2015.
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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
Rosilene de Souza Romeiro Costa

Tiragem: 6.000 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 

ACONTECEU Festa de Confraternização 2015


