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COMEMORAÇÕES 
 
Março - Dia Internacional da Mulher 
 
Maio - Baile em homenagem às mães 
 
Junho - Festa Junina 
 
Agosto - Baile em homenagem aos pais 
 
Dezembro - Confraternização 
 

EXCURSÕES 
 
Março -  Socorro – SP -  Colônia de 
férias da USPESP 
 
Maio - Campos do Jordão – SP – Colônia 
de férias da USPESP 
 
Junho - Maceió - AL 
 
Agosto - Passa Quatro – MG – Mira 
Serra Parque Hotel 
 
Outubro - São Lourenço - MG 

 

SERVIÇOS 
   
- Palestras com assuntos de interesse 
dos associados 
                    

CURSOS 
 
- Aulas de ritmos - 3ªs feiras – 14:00 às 
15:00  horas 
 
- Xadrez – 4ªs feiras – 14:30 às 16:00 
horas 
 
- Artesanato – ainda sem data definida 

 
Inscreva-se sem compromisso na 

secretaria da AMBEP. Quando das 

realizações, entraremos em contato com 

você, dias antes, para saber se ainda há 

interesse, informando datas, preços e 

demais condições. 

(19)3234-2154 – (19) 3234-0149 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Representação 

Campinas 

Quando de sua aposentadoria, 

para continuar usufruindo os 

benefícios da AMBEP, entre 

em contato conosco através 

dos telefones (19) 3234-2154/ 

(19) 3234-0149 
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PROGRAMAÇÃO 2016 

 

 

 
“Benefício Farmácia: data para início da operação 
da nova empresa é adiada 

No início de dezembro a Petrobras assinou contrato, após 
processo licitatório, com uma nova empresa para operar o 
Benefício Farmácia: a Funcional Card. A operação estava 
prevista para iniciar no dia 4 de janeiro. Entretanto, após 
assinar o contrato com a companhia, a operadora apresentou 
novas condições para o início da prestação do serviço, que não 
estavam previstas e com as quais a Petrobras não concorda. 
Por essa razão, a data de início da operação foi adiada.  
 
Enquanto a nova data para início da operação não for definida, 
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 o e-mail 
deliverybf@petrobras.com.br.  
 
 Reembolso - Os beneficiários podem continuar comprando os 
medicamentos em qualquer farmácia, para posterior solicitação 
de reembolso à nova operadora, conforme orientações que 
serão enviadas no início da operação. Enquanto isso, devem 
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. 
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 final 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 beneficiários 
consultem, no site da AMS, os medicamentos que necessitam 
de análise técnica, bem como os documentos para análise.” 
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FIQUE ATENTO – NOTÍCIAS JURÍDICAS  

 
Inúmeros colegas aposentados, há mais de 15 anos, têm recebido folhetos de escritórios de advocacia propondo 

ações relativas à diferença de cálculos de seus valores de aposentadoria. 

Esclarecemos que essas ações só são válidas para os que se aposentaram com valores limitados “ao teto”. Esta 

exclusiva condição pode ser observada nas “cartas de concessão de aposentadoria” entregues a cada 

aposentado, pelo INSS, à época de sua aposentadoria. Para essas ações não existe limite de prazo para 

ajuizamento. 

Diferenças outras de valores de aposentadoria, o prazo para ajuizamento está limitado há dez anos.  

Recomenda-se que essas ações sejam realizadas através de advogados conveniados com a AMBEP. 

Como o poder judiciário está em recesso de final de ano, novas informações sobre processos estarão 

disponíveis somente a partir do dia 21 de janeiro de 2016. 

Vergílio Ruy Bianco 

  

 

Vergílio Ruy Bianco  

 

A AMBEP TurSeguros disponibiliza a Central de Atendimento 24 Horas em caso de óbito de associado ou de seu 

beneficiário inscrito no Programa Pós-Vida, a pessoa responsável deverá fazer, de imediato, contato com a 

seguradora, nos números abaixo relacionados. Informamos que todas as orientações, a seguir, constam 

impressas no Cartão Pós-Vida — Central de Atendimento 24 Horas para Capitais e demais Regiões. 

 

O responsável deverá fazer contato discando o número 4004-4642 e selecionar a Opção 4. Também poderá 

discar outro número, 4004-7272, que fará contato direto com o atendente. 

 

Em casos emergenciais, em que os segurados não consigam falar com a SulAmérica Seguros, através dos 

telefones acima divulgados, foi disponibilizado número exclusivo para falar com a Central de Atendimento 24 

horas. Para Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-4935 e selecionar a Opção 4 e, depois, 2. 

 

 Para o atendimento nas demais Regiões, existe o telefone 0800, cujo número é: 0800 725 7272. Lembrando que 

este número só permite o atendimento das regiões fora das capitais e áreas metropolitanas. 

 

Obs: Sócios que possuem beneficiários inscritos no Programa Pós-Vida em 2014, que atualmente estão com 

idade superior a 65 anos e que ainda não renovaram, estarão impossibilitados de fazê-la nos próximos anos, 

caso deixem de realizar neste prazo de prorrogação. 

 

 

                                       PROGRAMA PÓS-VIDA  

 

 

              
 

Faleceu no dia 04 de dezembro de 2015, Luiz 

Antonio Carvalho – Replan/Sesin 

 

Novo horário de atendimento da 

Secretaria 

Segundas às sextas-feiras, 

das 9h às 17h 

Telefones: (19) 3234-2154 

3234-0149/3327-0505 

Fax: (19) 3231-0171 

 



ACONTECEU 

 

EXCURSÃO A CAMPOS DO JORDÃO 
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 campinas@ambep.org.br 
                                                                                                               

Fique por dentro 

PARABÉNS ANIVERSARIANTES DO TRIMESTRE! 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Realizada de 06 a 09 de novembro de 2015, com um grupo formado por 48 pessoas, entre associados e 
beneficiários, que ficaram hospedadas na colônia de férias da USPESP. 
Os passeios realizados foram Pico de Itapeva, Ducha de Prata, fábrica de chocolates Cacau Show, palácio de 
verão do governo de São Paulo, convento São João, auditório Claudio Santoro e museu aberto. Muitas idas e 
vindas à vila Capivari onde se concentram lojas comerciais e restaurantes. Para fechar com chave de ouro a 
viagem empolgante, baile e bingo. 

Graças ao empenho e dedicação de nossas colaboradoras, rolou, no dia 11 de dezembro, mais uma festa de 
aniversário em nossa Representação.  Desta vez, foram homenageados os aniversariantes de outubro, novembro 
e dezembro que festejaram com salgadinhos, refrigerantes, bolo e já no clima de Natal e Ano Novo. Depois 
aniversariantes e convidados posaram para a posteridade. Nossos efusivos parabéns! 2016 tem mais. 
 

 

  

Antes de fazer uma visita à 

nossa Representação, entre 

em contato com a Secretaria 

para saber onde estacionar 

seu carro. 

 

Dois estacionamentos, um ao lado, e outro 

em frente à AMBEP, cobram tarifas especiais 

para nossos associados. 

 
 

AMBEP TurSeguros 

MANUEL – (19) 3234-4355 
Das 9h às 12h e das 14h30 às 17h 
corretora.campinas@ambep.com.br 

Convênio com estacionamento 



ACONTECEU 

 
 

 

EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO              

 

 

 

                                              

         

                                  

 

 

 

              

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTÍCIAS JURÍDICAS  NA PÁGINA 2 

 

INFORMATIVO DA AMBEP Campinas 
Rua Barão de Jaguara, 655 s/1501/1502/1504/1510 

CEP:13015-925 – Campinas – SP 
Tel.:(19) 3234-2154  E-mail: campinas@ambep.org.br 

www.ambep.org 
 

Responsáveis 
 

Wilson Vieira de Sousa 
Terezinha Waki (colaboradora) 

 
Tiragem: 1.000 exemplares 

 
As matérias assinadas são de inteira responsabilidade  

de seus autores. 

 

 

De 27/10 a 03/12, um grupo de associadas da AMBEP se 
reuniu às quintas-feiras, das 14h às 16h30, para a 
confecção de enfeites natalinos. A associada, artesã 
talentosa que ministra aulas no Círculo Militar de 
Campinas, Eunice Rovari, gentilmente aceitou o nosso 
convite para selecionar e orientar os trabalhos a serem 
realizados. 
 
Esses encontros proporcionaram tardes especiais, onde 
as pessoas puderam interagir num clima de muita 
descontração, carinho e amizade, nas palavras da Ana 
Rosa, nossa colaboradora responsável pelo grupo. 
 
Na foto aparecem: porta-panetone, anjos feitos em juta, 
árvore de Natal confeccionada com fuxicos em tecido e 
boneco de neve em manta acrílica. 

MOMENTOS INESQUECÍVEIS DA CONFRATERNIZAÇÃO 2015 

Realizada em tempo integral, no dia 19 de dezembro, nossa confraternização foi de uma alegria 
contagiante com música ao vivo, coquetel, almoço, distribuição de sorvetes, picolés, muito sol e um 
calor só aliviado nas duas piscinas.  Contamos com a presença de 285 associados e dependentes. 
 
O ponto alto foi a presença do Papai Noel que distribuiu brinquedos para 40 crianças quando, então, o 
local foi tomado de uma energia fantástica emanada dos pequeninos. 

  


