
 

 

 

 

Representação 

Cabedelo 

 

Quando de sua aposentadoria 

para continuar usufruindo dos 

benefícios da AMBEP, entre em 

contato conosco através dos 

Telefones: (83) 3228-3674. 

 

 
 

Novos Associados 

 
Seja Bem-Vindo à AMBEP/Cabedelo! 

 
WELLINGTON DA COSTA MACHADO 

 
 
 

Desde o dia 01/04/2016, o Posto 
Avançado Cabedelo da Petrobras encerrou 
suas atividades. 

Os ativos e aposentados têm a 
opção de utilizar o Botão Compartilhado 
para solicitação de serviços e os demais 
atendimentos poderão ser realizados nos 
canais abaixo: 
 

*Posto Avançado Recife: 
(81) 3464-5643  
(81) 3464-5614  
(81) 3464-4422  
(81) 3464-5153 

 

*Cobertura AMS: 
0800-287-2267 
www.ams.petrobras.com.br 

 

*Benefício Petros: 
0800-025-3545 ou www.petros.com.br 
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AMBEP decide encerrar contrato com 
IBBCA 

 
A AMBEP decidiu encerrar, a partir de 

05/07/2016, o contrato com a empresa IBBCA, 

através de carta enviada em 05/05/2016 àquela 

administradora. 

Os motivos, que levaram a Associação a 

suspender o contrato com a empresa IBBCA 

referem-se às reclamações dos participantes, 

especialmente, quanto à emissão de boletos, a 

alteração da rede de credenciados, quando da 

transferência da Unimed Fesp para a Unimed Rio, 

como também a não aceitação para alteração do 

contrato, de modo a permitir que a AMBEP contrate 

com outras administradoras. 

 Dessa forma, para os participantes 

que desejarem permanecer utilizando o Plano de 

Saúde Unimed Rio, administrado pelo IBBCA, de 

princípio, continua vigorando as mesmas regras 

estabelecidas no contrato encerrado. 

 A AMBEP está fazendo contatos com 

empresas que possam atender, de forma 

satisfatórias aos dependentes de seus associados 

e aos próprios titulares.  

 

 

www.ambep.org.br 
 

 

O ELO QUE NOS UNE 

Extinção do PA Cabedelo na PB 

Comemoração Dia dos Pais 

Já estamos com a data marcada 

para nossa festa do Dia dos Pais! 

Será no dia 13 de agosto. Nos 

próximos dias enviaremos as 

informações completas. 

 Contamos com a presença de 

todos! 

 

Aniversariantes 

http://www.ams.petrobras.com.br/
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  ACONTECEU FESTA DE FINAL DE ANO  

  ACONTECEU FESTA DE FINAL DE ANO  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 No dia 28 de maio aconteceu o Passeio à Festa do Bode Rei em Cabaceiras/PB. Com a presença 

de associados e beneficiários, todo o percurso da viagem foi repleto de brincadeiras e animação. No local 

desfrutaram de comidas tendo como base a carne do bode, além de participarem da corrida e eleição do 

bode rei. O ponto alto da festa foi a Ave Maria Sertaneja acompanhada da cavalgada com vaqueiros da 

região. 

 Em 26 de junho os sócios da AMBEP/Cabedelo realizaram um passeio ao Sítio São João em 

Campina Grande. Com um clima de muita animação e muito forró regado a comidas regionais, os 

associados gostaram tanto que já programaram retorno para o próximo ano!  

 

 
  ACONTECEU 

  Passeio Sítio São João 

 

Passeio Bode Rei 

ACONTECEU 

 Realizamos no dia 02 de julho o nosso Arraial! Com um número expressivo de participantes, a 

nossa festa junina aconteceu no Restaurante Picuí Praia e contou com a presença de um Trio Pé de 

Serra, tendo Leco da Banda D’Baile como vocalista. Também contamos com a presença de quadrilheiros 

que junto com alguns participantes fizeram um quadrilha improvisada. Foi uma noite muito agradável e 

divertida, que contou com um jantar regional.  

Arraial da AMBEP – Festa Junina 


