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Representação 

SANTO ANDRÉ 

 Representação criada em 04/11/1991                             Ano: XI                 Nº 102                                             JAN-FEV-2020 

Revisão de Norma da AMBEP sobre a condição dos 
beneficiários do Associado Titular 

 

Conforme decisão da Diretoria da AMBEP, de 16/01/2020, 
comunicamos as alterações quanto à caracterização dos beneficiários 
do Associado Titular. Os beneficiários do Associado são os familiares 
do mesmo e os que dele dependam economicamente. 
 

Os Beneficiários dividem-se em: 
 

1. Beneficiários Diretos: cônjuge, companheiro (a), pai, mãe, 
padrasto, madrasta, filhos, enteados, netos, genros e noras, 
mais os dependentes econômicos do Associado, assim 
considerados pelo Imposto de Renda. A dependência 
econômica deverá ser comprovada pelo Associado. 
 

2. Beneficiários Indiretos: irmãos/irmãs, primos, tios, sobrinhos, 
avós, sogro(a). Os Beneficiários Indiretos poderão usufruir 
apenas do Programa IPAM e das festividades sociais, desde 
que haja disponibilidade de vaga e arcando com os custos sem 
o subsídio da AMBEP. 

 Encontro de Sócios  e 
Aniversariantes: 27/03 - 26/06 
– 25/09 e 18/12 

 

 Dia das Mães: 08/05 
 Excursão à Águas de Lindóia: 

22 a 24/05  
 

 Festa Junina: 18/06 
 Dia dos Pais: 07/08 

 

 Exposição de Artes e 
Artesanatos: 21 a 25/09 
 

 Excursão em outubro – local a 
definir 

 

 Confraternização de Fim de 
Ano: 28/11 

 

 AGENDA 2020 

É com grande satisfação e 
alegria que desejamos feliz 
aniversário aos nossos 
associados dos meses de 
janeiro, fevereiro e março. Que 
todos tenham um ano repleto de 
muita saúde, paz e sucesso. 
Convidamos vocês para a 
comemoração da data conosco, 
na Unidade da AMBEP Santo 
André, no dia 27 de março, das 
16h30 às 20h30.  
 
Vamos promover o tradicional 
coquetel acompanhado do bolo 
de aniversário, com participação 
do associado aniversariante e um 
acompanhante. Para participar, 
inscreva-se até o dia 24/03 pelo 
telefone 4992-5767, pelo e-mail: 
santoandre@ambep.org.br, ou 
pessoalmente. Ficaremos 
honrados com a presença de 
todos vocês. 
 

 

Em 8 de maio, vamos comemorar o tradicional Dia das Mães. O evento 
contará com a costumeira descontração, música brasileira para ouvir e 
dançar, local aconchegante, comida e bebidas fartas, além de rever os 
amigos. A comemoração é destinada aos sócios e beneficiários e 
convidados. 
 
Local: Pizzaria Vero Verde 
Horário: a partir das 19h30 
Endereço: Rua das Bandeiras, nº 16 – Bairro Jardim Santo André.  
Estacionamento no local (cobrado à parte) 
 
Preço individual dos convites: 
 Sócio-titular, cônjuge, companheiro/a ou 1º beneficiário direto: R$ 30 
 2º e 3º beneficiários diretos (pais, filhos, netos, genros e noras):  R$ 50 
 Demais beneficiários: R$ 85 
 Crianças até 5 anos: grátis 
 Crianças de 6 a 11 anos: R$ 25 

 
Inscrições: Entre em contato com a AMBEP pelo telefone 4992-5767,       
e-mail santoandre@ambep.org.br ou pessoalmente. Os convites devem ser 
retirados até o dia 30 de abril. Após esta data, será cobrado o valor integral. 
Faça já a sua inscrição. Vagas limitadas a 100 pessoas. 
 
 

ANIVERSARIANTES  
CONVITE 

COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES 



EXCURSÃO A ÁGUAS DE LINDÓIA (COM SERRA NEGRA E MONTE SIÃO) 
 

EXCURSÃO A ÁGUAS DE LINDÓIA (COM SERRA NEGRA E MONTE SIÃO) 
 

 
 

 
  

  
 
  
  
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
  
 
  
   

 
  

INFORMATIVO DA AMBEP SANTO ANDRÉ 
 

Rua Monte Casseros, 270 - 13° andar - Centro 
Santo André - SP – CEP: 09015-020 

Fones: (11) 4994-3673/4992-5767 e 4990-7697 
  E-mail: santoandre@ambep.org.br Site: www.ambep.org.br  

Responsáveis: 
 
 

Antenor Antonio Rechi 
Terezinha de Fátima Andrade 

Ademir Fernandes 
Marisa Aparecida de Araújo 

 
 

Tiragem: 600 exemplares 
 

As matérias assinadas são de inteira  
Responsabilidade de seus autores. 

 

IMPRESSO FECHADO PODE SER 
ABERTO PELA ECT 

Hospedagem: COLÔNIA DE FÉRIAS - USPESP (União dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo), 
localizada em Águas de Lindóia, com 60 suítes, que acomodam confortavelmente até 4 pessoas, com TV, frigobar, 
varanda, duas piscinas (uma externa e outra interna aquecida), restaurante, salas de TV e carteado, sauna úmida, 
brinquedoteca infantil e três elevadores etc. 
 

Data: de 22 a 24/05/2020 (sexta-feira a domingo). Incluso: transporte, hospedagem, café da manhã, almoço e 
jantar, exceto no domingo. 
Saída: às 07h30 de Santo André (Igreja Matriz de Sto. André). Retorno: às 10h, saindo da Colônia USPESP,com 
almoço em restaurante campestre em Águas de Lindóia (não incluso no pacote) e previsão de chegada no início 
da noite a Santo André. 
Passeios Locais: Na sexta-feira, passeio a Serra Negra (opção do grupo), e no sábado, passeio ao Monte Sião.  
Preço do pacote (estimado por pessoa, a confirmar):  
 

Parte da USPESP: 
Sócios USPESP: R$ 220.  
Sócios e beneficiários AMBEP: R$ 290.  
Sócio-titular da ABAP: R$ 340.  
O pagamento poderá ser à vista, via cartão de débito 
ou parcelado, conforme normas da USPESP. Todo 
aquele que optar por se hospedar sozinho em uma 
suíte terá 30% do valor acrescido na diária. 
 

 

Outras despesas: 
Transporte, seguro e serviço de bordo: R$ 150, 
considerando-se o nº de 30 passageiros com 
pagamento à vista na AMBEP até 04/05/2020. 
Informações e inscrições: 
Até 30/04/2020. Entre em contato, com a AMBEP 
(Fabio), pelo telefone: 4990-7697, ou por e-mail 
santoandre@ambep.org.br. Faça já a sua reserva. 
As vagas são limitadas. 

Os beneficiários da AMS Petrobras não precisam mais se 
deslocar para realização de perícia médica presencial. Os 
procedimentos que exigirem perícia médica presencial serão 
analisados com base nos laudos e relatórios que o médico 
assistente encaminhar para a solicitação de autorização do 
procedimento. Os canais de atendimento foram divulgados para 
toda a rede credenciada. 
 

A perícia médica tem a finalidade de verificar a necessidade do 
tratamento, respeitando-se as diversas opções que podem ser 
tecnicamente aceitas para cada caso e a adequação da proposta 
às normas e critérios vigentes na AMS Petrobras e constantes no 
rol da Agência Nacional de Saúde (ANS). 
 

Nos casos em que, apesar da análise da documentação, ainda 
persistirem dúvidas em relação às solicitações, o beneficiário 
poderá ser convocado para atendimento presencial, 
pontualmente, ou a análise poderá ser avaliada por junta médica. 

 

Fonte: https://ams.petrobras.com.br/portal/ams/home/pagina-principal.htm - 29/12/2019 

AMS: FIM DA PERÍCIA PRESENCIAL AMBEP agora tem 
WhatsApp 

 

O aplicativo serve para você, associado, 
tirar dúvidas e obter informações sobre 
os serviços e benefícios da Associação. 
Pela ferramenta também é possível saber 
como se associar, dissociar, incluir ou 
excluir beneficiários e obter informações 
sobre a IPAM, o Projur, convênios e 
seguros. Venha fazer parte da nossa 
rede! 
Salve o número de telefone em seus 
contatos, sem esquecer do código de área 
21, e comece a usar. 
 

(21) 9 97219970 




