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ANIVERSARIANTES 

Janeiro, Fevereiro e Março 2019 

A AMBEP Posto Petrópolis deseja a todos os 

aniversariantes muita saúde e um novo ano de 

grandes realizações. 

 

Que o sucesso possa acompanhar todos os 

momentos da vida e que o equilíbrio seja a maior 

fonte de energia e paz de todos vocês.  

 

Feliz Aniversário! 

 

Posto 

PETRÓPOLIS 

IPAM 0800 942 0077 
 

             O ELO QUE NOS UNE 
 

AMBEP participa de audiência sobre 
fundos em Brasília 

 

No dia 21 de novembro, a AMBEP foi convidada para 

participar de uma audiência na Comissão de Direitos 

Humanos do Senado Federal, em Brasília, e debater 

sobre os problemas deficitários dos fundos de pensão. 

A Associação teve direito a apresentação e foi 

representada pelo associado Sérgio Salgado. 

Também estiveram presentes à audiência o diretor 

financeiro da AMBEP, Mário Luiz Patrício Pereira, e os 

associados Velocino Tonietto, Raul Correa Rechden e 

Alfredo Paes Ferreira Junior. 
 

Adesão ao Plano Petros-2 é online 
A Petros anunciou em seu portal que as inscrições 

para o Plano Petros-2 (PP-2) passaram a ser feitas 

exclusivamente online, no próprio Portal da instituição. 

Com isso, todo o processo – desde a solicitação de 

adesão, envio de documentos, deferimento até a 

validação da patrocinadora – ficou mais fácil e ágil. 

 

O novo pedido de inscrição também ganhou layout 

mais moderno e linguagem mais simples e clara. 

Outra novidade é que agora o futuro participante pode 

acompanhar o status de sua solicitação pela internet. 

O formulário está disponível no item “Planos”, no 

menu superior do Portal Petros (“Plano Petros-

2”/“Pedido de inscrição”). 

 

A mudança no procedimento de inscrição é mais uma 

frente do processo de modernização da Petros, que 

envolve inúmeras medidas como renovação de 

sistemas e ferramentas com o objetivo de aprimorar a 

prestação de serviços aos participantes e em linha 

com as melhores práticas de mercado. 

 

Os planos AnaparPrev e Liquigás serão os próximos a 

adotar a mesma sistemática de adesão online e há 

estudos para que o projeto seja levado para os 

demais planos. 

 

Fonte: Portal Petros 

 

CONVÊNIOS 

 

 

 

 
 

AME FARMA LTDA 
Est. União Industria, nº 12293   

Tel.: 2222-5122 

Pça Marechal Carmona, nº 31  

Tel.: 2237-1921 

Rua Bingen, nº 1574  

Tel.: 2243-4596 

Rua do Imperador, nº 998  

Tel.: 2243-4596 

Descontos:  

Perfumaria e suplementos: 10% 

Medicamentos originais ou éticos: 16% 

Medicamentos similares ou genéricos: 40% 

 

POSTO IMPERIAL DE PETRÓPOLIS LTDA 
Rua Bingen, nº 1560 

Tel.: 2243-5196 

Descontos: 

Troca de óleo e seus derivados: 30% 

A cada três abastecimentos: ducha grátis, às 

2ª, 3ª e 4ª feiras 

A AMBEP Petrópolis dá as boas-vindas a sua nova 

associada e reforça o seu compromisso de oferecer 

o melhor atendimento possível e de estar sempre à 

disposição para ouvir sugestões e críticas.  

 

Seja bem-vinda, Anna Maria da Costa Alvarães. 

  

  NOVOS SÓCIOS 



 

 

 

 
INFORMATIVO DA AMBEP PETRÓPOLIS 

 
Rua do Imperador nº 264 - sala 906 

Centro – Petrópolis – RJ – Cep.: 25620-000 
Tel.:(24) 2243-2303/2231-6226-Email: 

petropolis@ambep.org.br 
Site: www.ambep.org.br 

 

Responsável 
 

Inês Boynard Thomaz Alves 
 

Tiragem: 350 exemplares 
 

As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de 
seus autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Campanha de Natal 

No dia 23 de novembro, o Posto de Petrópolis celebrou a chegada do final do ano com grande jantar na 
Churrascaria Lago Sul, no Quintadinha. Ao todo, participaram do evento 137 pessoas que aproveitaram 
a noite agradável e animada, com direito a sorteio de brindes. A equipe de Petrópolis agradece a 
presença de todos e deseja um Feliz Natal e Próspero 2019!  
 

  

 

Festa de Confraternização de Final de Ano 
 

A AMBEP Petrópolis 

agradece a todos os 

participantes da Campanha 

de Natal. 

A arrecadação de alimentos 

não perecíveis será doada 

ao Lar de Idosos Alcides de 

Castro, localizado na 

Estrada Jerônimo Ferreira 

Alves, 2698 - Itaipava, 

Petrópolis/RJ.  

.... 

 




