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DIA DOS PAIS 

03.08.2019 
 

SÓCIO 

ADESÃO GRÁTIS 

Damos as boas-vindas aos novos associados que 
agora fazem parte da grande família ambepiana: 
 

 Antonio Marcos Soares Brasil 

 José Ariosvaldo Lourenço 

NOVOS ASSOCIADOS 

PÓS-VIDA: ATUALIZAÇÃO 

CADASTRAL 

É com pesar que a Diretoria da AMBEP informa o 
falecimento do associado Airton Araujo de Souza, 
em 14 de maio, e externa condolência à família do 
ilustre ambepiano. 

Airton foi Representante da nossa Unidade em 
Natal, exercendo suas atividades com muita 
dedicação. 

Nossos sentimentos e nosso abraço fraternal e 
cristão em solidariedade a essa perda irreparável. 

 

NOTA DE FALECIMENTO  
 

A AMBEP TurSeguros solicita que todos os 
segurados/sócio titular do Pós-Vida (somente 
solicitamos aos segurados que são sócios 
titulares e que possuem beneficiários inscritos no 
Pos-vida) mantenham seus dados cadastrais 
atualizados, de forma a garantir o atendimento 
adequado e personalizado. Caso possua 
beneficiários inscritos, a atualização cadastral de 
cada um deles (essa atualização de beneficiários 
só será possível no ato da inscrição, não será 
realizada agora) também deve ser feita. O 
segurado/sócio titular pode atualizar por meio do 
site www.ambep.com.br/posvida2019 ou dirigir-se 
à uma Unidade da AMBEP mais próxima ou no 
atendimento da AMBEP TurSeguros (postos e 
Sede). 
 

Vale destacar que, assim como na edição de 
2018, a inscrição do Pós-vida 2019 – que será 
iniciada em 15 de agosto – será digital, com envio 
do kit de inscrição exclusivamente por e-mail. 
Portanto, os dados cadastrais atualizados são 
imprescindíveis nesse processo. 

 

AMBEP LANÇA O SEU APLICATIVO 
 

Atenta às necessidades dos seus associados e 
beneficiários, a AMBEP lançou o seu aplicativo. A partir 
de agora, todos terão acesso fácil e prático aos produtos 
e serviços a Associação na palma da mão. E o melhor: 
sem sair de casa. 
 

Dentre os serviços disponíveis, o associado poderá 
buscar as notícias em primeira mão, os eventos 
agendados na sua cidade, os médicos indicados da 
IPAM, os convênios da sua Unidade, os serviços 
jurídicos credenciados do Projur, Pós-Vida e Seguros. 
Tudo isso, com apenas um clique. 
 

É importante destacar que o acesso à plataforma também 
está disponível para os não-sócios que queiram conhecer 
um pouco mais da AMBEP. 
 

Instalação rápida e fácil. 
– Acesse a loja de aplicativos do seu celular (AppleStore, do 

sistema Apple, e a PlayStore, do sistema Android). 

– Vá até a lupa e preencha a busca com o nome AMBEP 
– Vai aparecer a logomarca da Associação. Clique em cima. 
– Selecione o botão Instalar e aguarde o download do App 

AMBEP 
– Para acessar o aplicativo, basta clicar em Inscreva-se e 

preencher com os seus dados cadastrais. 
– Depois clique em Cadastre-se. 
 

Aplicativo já disponível: 

                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acesse já e instale. É mais agilidade, mais praticidade. 
É mais um benefício da AMBEP para você. 

 



 
 

 
 

 

 

 

INFORMATIVO DA AMBEP NATAL 
 

Av. Prudente de Morais, 744 - ls.1208/1210 
Ed. Giovanni Fulco/ Tirol - Natal – RN 

Tels: (84) 3202-5669 / 3202-7408 /  3202-5445 
E-mail: natal@ambep.org.br Site: www.ambep.org.br/natal 

 

Responsável  
Thompson Rocha Cavalcante  

 

 

Colaborador 
Manoel Pereira Campos 

 

Tiragem: 1.200 exemplares 
 

As matérias assinadas são de inteira  
responsabilidade de seus autores. 

 

EVENTO 

 

DIA DOS PAIS  

NAU Frutos do Mar 
Av. Odilon Gomes de Lima, 1772 - Cidade Jardim 

 

03 
de 
 

Agosto 

Local da adesão: 
 

AMBEP Natal  
Av. Prudente de Morais, 744 – salas 1208/1210 
Tirol - Natal/RN 
Tel.: 84 3202-5669 / 3202-5445 

Fique atento: 
 

Senhas limitadas (1 sócio + 3 dependentes). 
 

Não haverá reservas de mesa. 
 

Não será aceita reserva de senhas. 

ADESÃO: 
 

Sócio – GRÁTIS 
Beneficiário: R$ 50  
Criança (de 6 a 10 anos): R$ 25 

INCLUSO: 
 

Buffet, água, refrigerante, suco e 
sobremesa. 
 
 

A Representação de Natal realizou a tradicional comemoração do Dia das Mães, no dia 4 de maio, no 

restaurante Camarões Potiguar. Participaram do evento cerca de 140 pessoas, entre sócios e beneficiários, que 

puderam aproveitar a tarde de confraternização. Na ocasião, as mães receberam um kit do O Boticário, com uma 

colônia e hidratante, como lembrança do evento. Confira os melhores momentos:  

 

ACONTECEU DIA DAS MÃES 

  


