


   ACONTECEU

            PALESTRA

   AMS

INFORMATIVO DA AMBEP DUQUE DE CAXIAS

Rua Ailton da Costa, 115 salas 304/305 - Jardim 25
de Agosto - Duque de Caxias  - RJ - Cep 25071-160

Tel.: (21) 2671-9790 / 3774-4039
Email: duquedecaxias@ambep.org.br

Site: www.ambep.org.br
,

Responsável

Jeanne Lima

Tiragem: 1.200 Exemplares

As matérias assinadas são de inteira 
responsabilidade de seus autores.

Em 29 de janeiro, a AMBEP-Duque de Caxias promoveu a primeira palestra do ano “A importância do cuidado de si
mesmo”, com a psicóloga Jorgete de Almeida Botelho. Participaram do encontro 17 pessoas, entre associados e
beneficiários, em uma manhã de muito aprendizado e descontração. Na ocasião, todos puderam refletir sobre as
suas prioridades diárias e fazer um exercício para mentalizar a vida. Após a palestra, os participantes puderam
aproveitar o maravilhoso brunch. Veja, abaixo, os melhores momentos: 

A  AMS  divulgou  em  seu  portal  uma  novidade  para  os
beneficiários  que  pagam  suas  despesas  da  por  boleto
bancário. A partir de agora, eles terão a opção de emitir  a
segunda via de forma online. O acesso a este novo serviço é
realizado seguindo os passos abaixo:

1 – Faça seu login com CPF ou matrícula AMS. Caso não
possua acesso, é necessário realizar um breve cadastro.
2 – Entre no campo “Emissão de segunda via de boletos”,
no  menu  superior  da  página.
3 – Selecione o mês desejado, clique em “download para
pagamento” e visualize o boleto.

O boleto a ser pago estará disponível no Portal AMS 30 dias
antes  da  data  do  seu  vencimento.  Na  impossibilidade  do
pagamento  até  o  vencimento,  o  documento  continuará
disponível no sistema por mais 30 dias. Após esse prazo, o
beneficiário  deverá  entrar  em  contato  com  a  Central  de
Relacionamento da AMS (0800 287 2267) e solicitar o valor
recalculado para pagamento em um novo boleto.

A  AMBEP  tem  recebido  informações  de  que
advogados têm entrado em contato com os seus
associados, em nome da Associação, para mover
ações  judiciais.  É  importante  esclarecer  que  a
AMBEP  não  apoia  e  nem  autoriza  nenhum
profissional  a  oferecer  esse tipo  de  serviço  em
seu  nome.  Portanto,  fiquem  atentos  e
comuniquem  tais  ocorrências  à  sua
Representação  ou  por  meio  do  nosso  fale
conosco.
Vale  destacar  que  a  Associação  só  entra  em
ações  coletivas.  Atualmente,  a  AMBEP  possui
apenas  a  Ação  Civil  Pública  de  nº  1002728-
84.2018.4.01.3400,  que  tramita  na  4ª  Vara
Federal  da  Seção  Judiciária  do  Distrito  Federal
contra o Plano de Equacionamento da Petros e
encontra-se na fase citatória dos réus.

AMBEP alerta sobre contatos 
indevidos de advogados em nome 
da Associação


