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Dirigentes da AMBEP visitam Posto de Vitória

Dando prosseguimento ao giro nas Representações, o 
presidente do Conselho Deliberativo da AMBEP, Nival 
Ricardo Marinho, e o vice-presidente, Julio Guedes da 
Conceição reuniram-se, no dia 18 de outubro, com a 
encarregada do Posto da AMBEP Vitória, Lucinda Maria 
Veloso Lima, e a empregada Elisa Matachon. Participou do 
encontro o Jackson Fernando de Sá Cordeiro, Secretário do 
Conselho Deliberativo.

Um dos assuntos relevantes abordados no encontro foi o 
afastamento do encarregado do Escritório de São Mateus 
(ES), Jairo Ernesto Schemes, por motivo de saúde e a 

avaliação para possível escolha do seu substituto no cargo.

O foco das discussões no Posto de Vitória ficou concentrado 
em assuntos que estão na ordem do dia, como os seguros de 
auto e imóvel administrados pela AMBEP TurSeguros, 
efetivação de convênios com advogados preparados para a 
prestação de serviços ao Programa de Assistência Jurídica da 
AMBEP (Projur); recadastramento da Indicação de 
Profissionais para a Área Médica (Ipam); intensificação da 
Campanha de Novos Sócios junto às unidades da Petrobras 
no Espírito Santo (ES) e da participação em PPA’s (Programa 
Pré-Aposentadoria) da Companhia.

Em São Mateus, Julio Guedes atende pedido do Escritório

Em reunião no Escritório de São Mateus (ES), no dia 19 de 
outubro, que contou com a presença do vice-presidente da 
AMBEP, Julio Guedes da Conceição, da encarregada do 
Posto de Vitória, Lucinda Maria Veloso Lima, do colaborador 
Marcos de Salles Queiroz, além da empregada do Escritório, 
Daniele Norbim Bernardino.

Durante a reunião, o vice-presidente ouviu os pedidos do 
Escritório de São Mateus e considerou importante resolver 
as demandas administrativas que estavam dificultando o dia 
a dia do funcionamento da AMBEP local. A prioridade foi a 

negociação pela redução do aluguel do imóvel ocupado pela AMBEP com a proprietária Elda Falqueto, 
que concedeu o desconto de 40% no valor da mensalidade. Julio Guedes também autorizou a compra de 
material de escritório, inclusive a aquisição de fones de ouvidos para Skype de forma a agilizar a 
comunicação entre o Escritórios e demais Representações da Associação.
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Ipam 0800 942 0077 
 

  
FIQUE POR DENTRO  

Beneficiários poderão solicitar reembolso de compras realizadas entre 16/9/15 e 31/8/16

Os Beneficiários Titulares da AMS já podem solicitar o reembolso de medicamentos comprados no período 
entre 16 de setembro de 2015 e 31 de agosto de 2016.

Os pedidos devem ser enviados exclusivamente por meio do Botão Compartilhado, disponível nos seguintes 
endereços: http://compartilhado.petrobras.com.br/ (ambiente interno exclusivo para empregados) e 
http://servicoscompartilhados.petrobras.com.br (ambiente externo, para todos os Beneficiários).

A companhia definiu o seguinte cronograma, que visa a permitir o devido tratamento das solicitações e o 
desembolso para a cobertura destes custos de forma equilibrada:

Obs.: Estas datas poderão ser revistas de 
acordo com o volume de demandas recebidas 
pela Petrobras. 

Fique atento! O prazo final para o envio destas 
solicitações será impreterivelmente no dia 30 
de junho de 2017. 

É válido lembrar que a companhia também já 
está realizando regularmente o reembolso de 
medicamentos comprados a partir de 1º de 
setembro de 2016.
Saiba mais sobre o benefício-farmácia em 
nosso site: http://www.ambep.org.br/beneficio-
farmacia-botao-compartilhado-orienta-passo-
a-passo-para-solicitacao-de-reembolso/

Lá também está disponível o passo a passo para a solicitação no site da AMS.
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Feliz Aniversário!
Parabéns aos aniversariantes de agosto, setembro e outubro! Nossos votos 

são para que a vida de vocês seja presenteada com muita saúde, paz e 
momentos de felicidades!

Se aposentou? Não perca sua condição de sócio 

Depois de vários anos de trabalho, os sócios da AMBEP devem ficar atentos na hora de requerer a 
aposentadoria para garantir a sua continuidade no quadro social e usufruir dos benefícios 
proporcionados pela Associação.

Os primeiros passos para os novos aposentados manterem-se regularizados com a Associação são os 
seguintes: 

1) Comparecer à AMBEP em sua cidade para assinar a Autorização de Desconto, munido de 
contracheque da Petros para anotação do Número de Benefício/INSS, Matrícula Petros e Código de 
Benefício; 

2) Caso receba os proventos do INSS, em separado do vencimento pago pela Petros, o associado 
deverá apresentar cópia do extrato trimestral.

Entre em contato conosco pelos telefones: (27) 3225-8494 / 3207-9592.
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       Tel. (27)3225-8494 / 3207-9592  
                                                                                                               

 

  
ACONTECEU  

Jantar de Confraternização dos Pais em São Mateus e Vitória

O tradicional Jantar dos Pais foi prestigiado por associados e familiares no dia 11 de agosto na Churrascaria 
Boi no Espeto, em São Mateus, e no dia 19 de agosto, no Restaurante Labamba, em Vitória. Estiveram 
presentes aos eventos sócios e familiares, que aproveitaram o clima de muita descontração e alegria e 
curtiram um repertório musical de alto nível. Alguns ambepianos até se arriscaram no karaokê junto com o 
cantor da festa.

Pais de São Mateus Reunidos na Churrascaria Boi no Espeto Jantar em Vitória no Restaurante Labamba

Cadastro em dia
A AMBEP Vitória está cadastrando os e-mails dos seus associados e 
beneficiários para manter a comunicação cada vez mais ágil e eficiente. 
Todos só têm a ganhar com melhor atendimento e acesso imediato às 
informações sobre os seus direitos adquiridos. É importante para nós 
manter os seus dados pessoais atualizados, principalmente endereço e 
telefone. Para atualizá-los, ligue para: (27) 3225-8494 / 3207-9592, ou envie 
e-mail para:  vitoria@ambep.org.br.



 
  Programa Pós-Vida: Central de Atendimento 24 hras 

 
  

 
   

EXPEDIENTE
INFORMATIVO DA AMBEP VITÓRIA

Responsáveis

Lucinda Maria Veloso Lima
Elisa Rosa Favero Matachon

Jônatas dos Santos Nere

Tiragem: 650 exemplares

As matérias assinadas são de inteira
responsabilidade de seus autores.

Av. Nossa Srª. da Penha, 699 Sala 213-B
Santa Lúcia - Vitória - ES CEP: 29056-250

Fone: (27)3225-8494 / 3207-9592
Email: vitoria@ambep.org.br - www.ambep.org.br

Atualização cadastral dos profissionais do Ipam

Para oferecermos melhor atendimento dos participantes, 
estamos dando início ao recadastramento dos profissionais e 
clínicas do Ipam. Pedimos a colaboração de todos os 
associados e beneficiários para que nos informem sobre 
quaisquer irregularidades nos cadastros, de forma que 
possamos corrigi-los imediatamente.

A relação de profissionais e redes hospitalares pode ser 
acessada diretamente pelo site da AMBEP, na seção 
Serviços, ou pelo telefone 0800 942 0077 com atendimento 
de segunda-feira a sábado, das 7h40 às 20h20, inclusive nos feriados. Acesse agora e encontre o profissional 
mais próximo de você: http://amea.ambep.org.br/

A AMBEP TurSeguros disponibiliza a Central 
de Atendimento 24 Horas para o caso de 
óbito de associado ou de seu beneficiário 
inscrito no Programa Pós-Vida. Para acionar 
o seguro, a pessoa responsável deverá 
entrar em contato imediatamente com a 
seguradora, nos telefones destacados no 
boxe.

Em casos emergenciais, em que os 
segurados não consigam contatar  
diretamente a SulAmérica Seguros pelos 
telefones, foi criada uma Central de 

Atendimento 24 horas direta e exclusiva para os ambepianos. Para Capitais e Regiões Metropolitanas, ligue 
para 4004-7272.

Para o atendimento nas demais Regiões, é só telefonar para 0800 725 7272. Vale lembrar que este número só 
permite o atendimento das regiões fora das capitais e das áreas metropolitanas.

Central de Atendimento exclusiva e direta da AMBEP

Capitais e Áreas Metropolitanas

4004-7272

Central de Atendimento 24 Horas SulAmérica 

Capitais e Áreas Metropolitanas

4004-4642 – (opção 2 – 3 – 3 – 2)
4004-4935 – (opção 2 – 3 – 3 – 2)

Demais Regiões

0800 725 7272


