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Quando  de  sua  aposentadoria

para  continuar  usufruindo  dos

benefícios da AMBEP,  entre em

contato  conosco  através  dos
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4054
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Benefício Farmácia: Decisão do
TCU manda suspender contrato

com a empresa ePharma

Decisão do Tribunal de Contas da União
(TCU), recebida nesta quinta-feira (14/04) pela
Petrobras, determinou a suspensão do contrato
com a empresa ePharma, nova operadora do
Benefício  Farmácia.  Com  isso,  também  fica
adiado o início da operação do benefício com a
ePharma,  que  estava  programado  para  a
próxima segunda-feira (18/04).

A Petrobras  está  avaliando  as  medidas
cabíveis  e  tomará  todas  as  providências
necessárias  para  iniciar  a  operação  o  mais
rápido possível.

Contingencialmente,  enquanto  a
operação com a ePharma estiver impedida, os
beneficiários  continuarão sendo atendidos  por
meio  de  delivery  (para  aquisição  de
medicamentos  oncológicos  ou  de  alto  custo,
pelo  email  deliverybf@petrobras.com.br  ou
chave  BNF00).  Caso  haja  necessidade  de
aquisição de medicamentos neste período, os
beneficiários  do  programa  poderão  solicitar
posterior  reembolso  à  nova  operadora,
mediante  apresentação  das  respectivas
receitas e notas/cupons fiscais.

NOVO CONVÊNIO COMERCIAL

ESCOLA DE IDIOMAS
WIZARD – SÃO SEBASTIÃO

 Endereço: Avenida Guarda Mor Lobo Viana,
89 - Centro – São Sebastião  - SP

Telefone: (12) 3893-1676
--------------------------------------------------------------------------------

KISPETO-GALERA DA CRUZ COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA-ME

Endereço: Avenida Guarda Mor Lobo Viana,
1224 - Porto Grande - São Sebastião - SP

Telefone: (12) 3893-1297

DIA DOS PAIS

Já  está  sendo  preparada  a  segunda
edição do “BOTECO CHICK” para festejarmos
o  Dia  dos  Pais.  Muitos  petiscos,  música  ao
vivo e a presença da família na comemoração.

Contamos com a sua presença.

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO 

VITALIZE - SAÚDE E ESTÉTICA
Endereço: Rua Auta Pinder, 238 - Piso
Superior - Centro - São Sebastião-SP.

(ao lado do Pão de Açúcar)

Telefones Celulares:
(12) 99117-1106 - Tâmisa Helena S. Guedes

Fisioterapeuta 
(12) 98177-4260 - Alvanira Silvestre 

Esteticista

 Desconto Especial de 20% nos serviços
prestados a Associados/Beneficiários.

NOVO CADASTRAMENTO IPAM

DERMATOLOGIA

Drª. Maria Inês Pulitini Bortoliero
 Endereço: Avenida Frei Pacífico Wagner, 937

sala 04 - Centro - Caraguatatuba - SP 

Telefone: (12) 3883-4773 
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        Conforme informação da AMS as Autorizações de Procedimentos (cirurgias, exames,
etc.) são solicitados pelas Instituições Profissionais Credenciadas (médicos, hospitais, clínicas,
dentistas, etc.) diretamente à AMS , não sendo mais realizado o procedimento através dos
Postos Avançados.

Todos  os  credenciados  já  estão  informados  a  respeito  da  mudança  e  sobre  como
deverão proceder. Assim sendo, os usuários do programa não precisarão mais participar de
autorização junto a AMS.

As  autorizações  serão  realizadas  através  da  Internet  pelo  Call  Centers,  em canais
exclusivos  de  relacionamento  com  os  credenciados,  que  passarão  a  atender  esses
profissionais e instituições em tempo integral, 24 hs por dia incluindo sábados, domingos e
feriados.

Em caso de dúvidas, utilize o Call Center 0800-2872267.

PILATES: O QUE É, DE ONDE VEIO, SERVE PRA QUE E A QUEM
ATENDE?

“Se um indivíduo tem 20 anos e está encurtado, é um velho. Porém se tem 60 anos e tem
flexibilidade e força é um jovem”. Joseph Pilates

Pilates  é  um  sistema  completo  de  exercícios
criado na década de 1920 pelo alemão Joseph Pilates.
Utilizando exercícios em aparelhos e equipamentos que
atendem  à  necessidade  dos  praticantes,  o  método
destaca-se pela integração do corpo, mente e espírito. É
considerado  por  especialistas  e  praticantes  como  o
método  mais  eficiente  de  condicionamento  físico  da
atualidade.
O princípio básico do Pilates é a Contrologia definida por
Joseph  como  “o  controle  consciente  de  todos  os
movimentos musculares do corpo e a correta utilização

e aplicação dos mais importantes princípios de força que se aplicam a cada um dos ossos do
esqueleto”.

Todos os exercícios têm como foco o fortalecimento do “Power House” ou Centro de
Força,  que  é  formado pela  musculatura  do  abdômen,  lombar,  glúteos  e  assoalho  pélvico.
Acredita-se que o centro do corpo forte proporciona estabilização para que se possam produzir
movimentos de forma ereta e alinhada, evitando compensações e contemplando a simetria.
Com os  músculos  abdominais  fortes  e  a  postura  correta,  provavelmente  não  existiria  dor
lombar, segundo Joseph.

As aulas seguem algumas orientações como:

* Exercícios suaves e eficazes;
* Poucas repetições de cada movimento;
* Grande repertório de exercícios;

INFORME AMS

ESPAÇO SAÚDE
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* Aulas individuais, duplas ou trios;
* Uso de aparelhos e acessórios criados especialmente para os exercícios;
* Resultados rápidos e duradouros;
* Construção de uma postura correta e natural.

BENEFÍCIOS

* Alongamento e maior controle corporal;
* Correção postural; 
* Aumento da flexibilidade, tônus e força muscular;
* Alívio das tensões, estresse e dores crônicas;
* Melhora da coordenação motora;
* Maior mobilidade das articulações;
* Estimulação do sistema circulatório e oxigenação do sangue;
* Facilita a drenagem linfática e eliminação das toxinas;
* Aumento da concentração;
* Trabalha a respiração;
* Promove relaxamento. 

O Pilates tem sido muito utilizado na reabilitação das disfunções causadas por doenças
como hérnias de disco, escolioses, dores na coluna vertebral, ombros, joelhos, tornozelos, pós-
cirúrgicos,  artroses,  doenças  neurológicas,  gestantes,  idosos,  ou  seja,  sempre  que  houver
necessidade de reabilitar ou condicionar o corpo.

O método pode ser praticado de crianças até idosos, sem uma idade limite. O atendimento
pode ser feito por fisioterapeutas, educadores físicos e profissionais de dança para a reabilitação e
condicionamento físico desde sedentários até atletas de alto nível.

www.sitemedico.com.br/Andressa Aguzzoli – Fisioterapeuta

Associados  da  Ativa  que  se  aposentaram,  não  esqueçam  de  comparecer  à  AMBEP  -
Representação de São Sebastião com cópia de seu último contracheque PETROS e/ou INSS para
regularizar sua situação e assim continuar usufruindo dos benefícios oferecidos pela AMBEP.

Mantenham  seus  dados  atualizados,  qualquer  alteração  ocorrida,  seja  no  endereço  ou
telefone, comunique a Representação para que as correspondências sejam recebidas em tempo
hábil e todos os informes e notícias cheguem com maior rapidez. 

Outra ferramenta disponível para se informar e conhecer melhor a AMBEP, quem somos,
nossa história, é o nosso site www.ambep.org.br, faça-nos uma visita online e fique por dentro de
tudo.

Se você tem um agasalho e não usa mais, pode doá-lo para quem nada
tem. Se desejar realizar a doação, nossa Representação se coloca como Posto de
Coleta. Vamos aquecer a quem tem frio.  

ESPAÇO SAÚDE

ATENÇÃO ASSOCIADOS

CAMPANHA DO AGASALHO

ANIVERSARIANTES

Cada dia é um novo começo, uma nova oportunidade para aprendermos mais
sobre nós mesmos, para nos importarmos mais com os outros, para rirmos mais do
que rimos até agora, para realizarmos mais do que pensávamos que poderíamos,
para sermos mais do que fomos até agora. Que a felicidade faça parte do seu viver
tornando o  dia  do  seu aniversário  e  todos  os  outros  tão  especiais  quanto  você
deseja.                               



 

 

     

 

 

EXPEDIENTE

INFORMATIVO DA AMBEP Representação São Sebastião
Avenida Guarda Mor Lobo Viana, 427 – loja 1 e 2 C  

Centro CEP: 11600-000 – São Sebastião – SP
Fone: (12) 3893-1896/3892-4054

E-mail: ssebastiao@ambep.org.br - www.ambep.org.br

Responsáveis

Rosângela Fátima de Carvalho Souza

As matérias assinadas são de inteira responsabilidade 
de seus autores.

ACONTECEU:  CHÁ DA TARDE EM HOMENAGEM ÀS MULHERES E MÃES

Shirley, Rosângela, Luana
Representação coordenada

por Mulheres.

Rafael Della Guardia cantou e
encantou.

Maria Luiza nos
presenteou com belos

poemas.

Elisabeth Chagas nos
situou quanto ao papel

da mulher na sociedade.

Com um número expressivo de participantes a Representação realizou o já tradicional Café da
Tarde  em  homenagem  às  Mulheres  e  Mães.  Num  ambiente  de  muita  descontração  e
companheirismo tivemos brilhantes oradoras, alegria de reencontros e um cardápio especialíssimo.
Tudo isso embalado pelo som de Rafael Della Guardia. Foi realmente uma tarde muito agradável.
Que muitas outras possam acontecer!


