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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  atravé s  dos

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

 

 

IPAM 2017

Desejamos boas vindas
aos novos associados 

NOVOS SÓCIOS

O ELO QUE NOS UNEwww.ambep.org.br  

 

Mantenha seu cadastro junto à 
AMBEP Rio sempre atualizado  
para o envio anual de suas 
carteiras de atendimento médico 
e de seus beneficiários que 
acontece no mês de Julho.

Entre em contato com a 
Representação e atualize seus 
dados.

Mais informações:
AMBEP Rio: 
Tels.: 2240-0684

2532-5263

Albertina de Moura dos Santos

Ana Lúcia Aguiar de Moura

Janaisan Lima da Silva

Jorge Maria Teixeira Motta

Regina Maria Duarte

Silvio Romero Souza da Silva

Vânia Petrônia Rego de Moraes

Jussara Alice dos Santos Silva

Tel.: 2240- 684 253 5263 - Bené0 / -2

Mais informações ligue:

entre em contato com nossa coordenadora, 
Se você tiver um familiar necessitando de visita, 

Doe-se e convide alguém a doar se junto com -

Faça parte desta grande corrente que se forma no 
Venha juntar-se a nós! Exercite a Solidariedade! 

pacientes e familiares
ins ituições, da recepção calorosa e surpresa dos t

Grupo, organização e crescimento, das 

de idosos e domicílios. Desde então, t m sido ê
pessoas do Sistema Petrobras em ospitais, lares h

A AMBEP Rio está retomando as atividades do 

Voluntárias Fraternas

Convite Especial

Grupo de Voluntários das visitas fraternas a 

realizadas reuniões para avaliação global do 

dificuldades ou do apoio encontrado nas 

mundo!

você!

fornecendo nome e local de internação
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Fique por dentro - CURSOS AMBEP RIO

*Curso de Dança: Que promove a integração 
entre os associados além de ser uma excelente 
terapia ocupacional, melhorando a qualidade de 
vida. 

Valor da mensalidade: R$ 70,00. 

ioA AMBEP R  está oferecendo cursos aos seus associados e beneficiários com a finalidade de uma
maior integração entre os ambepianos, trazendo-lhes uma oportunidade de novos conhecimentos e 

,. estímulo à qualidade de vida Portanto convidamos a todos para conhecer os cursos que estão sendo 
, ,/ministrados em nossa Representação na Rua Álvaro Alvim, 21 6º andar no Centro do Rio de Janeiro. 

Mais informações pelos telefones 2532-5263 / 2533-0408.

*Curso Básico de Informática: dirigido aos 
associados que têm pouco ou nenhum conhecimento 
sobre o assunto. Neste  curso o aluno aprenderá 
conceitos básicos de informática, navegar pela 
internet, realizar operações no ambiente Windows, 
conhecer os recursos do editor de texto Word. O 
curso tem a duração de 42 horas.

Valor do curso: R$ 405,00 divididos em três parcelas 
de  R$ 135,00.

*Curso de Yoga: Através do qual seus 
praticantes trabalham o corpo e a mente, 
aliviando o stress e a agitação do dia  a dia, 
trazendo uma sensação de bem estar e paz. 

Valor da mensalidade: R$ 75,00.
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EVENTOS

PONTO DE ENCONTRO

 

Agendar diretamente pelos 
telefones:

     2240-0684 / 2532-5263
Participe!

 

Venha participar das palestras do Ponto de 
Encontro ministradas pela psicóloga Jorgete 
Botelho, realizadas na Representação Rio, Rua 
Álvaro Alvim, 21/6º andar, das 9h30 às 11h30, 
conforme programação abaixo

JUNHO   
/008 6 – O lugar do idoso na sociedade 

contemporânea.
29/06 – O valor do bom senso

JULHO
12/07 – Comemoração 15 anos! (Workshop: 
Jogos Lúdicos: Benefícios de voltar a brincar).

726/0 – Inspirar e expirar, para não pirar.

,d 9  hHorário: as h30 às 11 30.
Local: AMBEP Rio
Rua Álvaro Alvim, 21/6º andar

Parabéns pra você aniversariante do 
mês de Junho!
Que essa data sirva de inspiração pra 
mais um ano de vida. Seja eternamente 
grato.

Hoje é o seu dia. Comemore, divirta-se e 
lembre-se o quanto tudo passa rápido. 
Aproveite, sorria, brinque e seja feliz. Faça 
questão que seja um dia de muita 
felicidade.

Seja feliz a cada instante de mais um 
momento marcante em sua vida. Estampe 
a sua felicidade no rosto e tenha a certeza 
de que és feliz e amado por seus 
familiares e amigos.

 

FELIZ ANIVERSÁRIO



Foi um sucesso gastronômico! Mais uma deliciosa bacalhoada realizada pelas Representações da AMBEP Rio de 
Janeiro, Niterói e Duque de Caxias, reuniu cerca de 250 ambepianos, no Clube Português, em Niterói, que lotaram

. suas dependências para saborear as delícias da culinária lusitana Animou o almoço o cantor Marcos Vivan que 
empolgou os bailarinos e bailarinas presentes.

ol O prato principa estava saboros , além dos variados quitutes de dar água na boca, que foram servidos como
. entrada Vamos aguardar a próxima bacalhoada, recheada com atrações de dar água na boca.

Bacalhoada deliciosa elogiada por todos Os bailarinos e bailarinas exibiram seu talento

O show de Marcos Vivan empolgou os presentes A festa dos aniversariantes do mês foi atração
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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

INFORMAT IVO DA AMBEP 

ACONTECEU! Bacalhoada Clube Português


