
Benefício Farmácia:

Petrobras assina contrato com nova operadora

Até o início da operação com a nova empresa, beneciários continuarão sendo atendidos por reembolso 
e delivery.

A Petrobras assinou, nesta quarta-feira (02/12), contrato com a nova operadora do Benefício Farmácia: 
Funcional Card. A operação com a nova empresa está prevista para iniciar a partir de 04/01/2016. 

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 beneciários.

Fase de transição

Enquanto a Funcional Card não iniciar a operação, os beneciários 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 beneciários podem continuar comprando os medicamentos em qualquer farmácia, para 
posterior solicitação de reembolso, conforme orientações que serão enviadas em breve. Enquanto isso, devem 
guardar as respectivas receitas médicas e notas/cupons scais. 

Reembolso contingencial

Os beneciários 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 e 15/09 e não obtiveram resposta.

A Petrobras está avaliando todas as solicitações e informará o resultado 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 
site ams.petrobras.com.br. 

É importante que os beneciários consultem, no site da AMS, os medicamentos que necessitam de análise 
técnica, bem como os documentos para análise.

Representação

MACAÉ 

Lembramos aos funcionários da 

ativa que, ao se aposentarem, 

deverão comparecer a AMBEP 

Macaé para não perder sua 

condição de sócio. Tal 

procedimento é obrigatório.     

Telefones: (22) 2759-0856 / 

3377-2065 / Ramal: 767-2065.
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As matérias assinadas são de inteira 
responsabilidade de seus autores.

ACONTECEU

Desejamos boas-vindas aos novos sócios, 
pois nos sentimos honrados em tê-los em 
nosso quadro social. Sejam bem–vindos! 

 • Alexandro Pereira da Silva

 • Jair de Oliveira Filho

 • Marilena Cristina Bizzo Pinho 

 • Dale Arden Silva Martins de Oliveira

 • André Eduardo dos Santos 

 • Francisco José dos Santos 

 • Elida Liduino de Souza R. de Carvalho

FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO

Aconteceu no dia 12 de 
dezembro a nossa 
Festa de 
Confraternização de 
Final de Ano 
comemorada no Espaço 
de Tênis Clube de 
Macaé, na Av. Atlântica, 
2882 - Praia dos 
Cavaleiros.  

Na ocasião foi servido um 
delicioso jantar, animado pelo 
Grupo Mistura Rica, que 
apresentou um repertório que 
contagiou os presentes. 

Momento maior de alegria 
ocorreu na entrega de presentes, 
para os sócios que prestigiaram 
nosso evento.  

NOVOS SÓCIOS IPAM

Duo Diagnóstico

Rua Guaporé, 508 - Balneário Remanso - Rio das Ostras

Telefone: (22) 2764-139 / 2764-2276

Especialidade: Ressonância Magnética 

Samanta de Melo Fiuza Gomes

Rua Flamengo, 754 - Novo Rio das Ostras - Rio das Ostras

Telefone: (22) 2760-3418

Especialidade: Endodontia 

Bioclin Laboratório de Análises Clínicas 

Rua Dr. Julio Olivier, 259 - Imbetiba - Macaé 

Telefone: (22) 2772-0822

Especialidade: Laboratório de Análises Clínicas 


