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Representação 

SANTO ANDRÉ 

 Representação criada em 04/11/1991                           Ano: XI                     Nº 104                                   AGO/SET/OUT-2020 

Benefício Farmácia tem mudanças nos 
canais de comunicação 
 
A AMS divulgou em seu portal que promoverá 
mudanças relacionadas ao Benefício Farmácia nos 
canais de comunicação. Desde 1º de outubro, as 
dúvidas sobre o Benefício Farmácia também podem 
ser sanadas pelo WhatsApp, por meio do número 
(11) 96474-0011, das 6h às 18h. Nesse caso, a 
opção 05 do menu de assuntos deverá ser 
selecionada, após a identificação do beneficiário. 
 

Se preferir ligar para o call center da AMS (0800-
287-2267), o beneficiário deverá selecionar a opção 
01, depois novamente a opção 01, para tratar de 
assuntos do Benefício Farmácia. Essa mudança 
fará com que o beneficiário possa recorrer ao 
atendimento por telefone 24h por dia, 7 dias por 
semana. 
 

Edição Digital de setembro e outubro da 
Revista da AMBEP 
 
A AMBEP lançou a edição digital de setembro e outubro 
da Revista da AMBEP. A partir de agora, as informações 
vão chegar no seu e-mail, de forma rápida, segura e 
socialmente responsável já que não teremos mais o uso 
do papel. A cada edição, você receberá a nossa 
publicação via e-mail marketing e também poderá acessá-
la quando quiser em nosso Portal, na seção Publicações 
(https://www.ambep.org.br/categoria/publicacoes/). 
Simples, rápido e fácil.  
 
 

ATENÇÃO! Para receber a revista, é necessário estar 
com o endereço de e-mail atualizado em seu cadastro na 
AMBEP. E fique atento: muitos serviços de e-mail 
encaminham esse tipo de comunicação para a área de 
SPAM. Vá até a caixa de SPAMs do seu e-mail e marque 
a nossa mensagem como ‘Não SPAM’. Nas próximas 
postagens, você receberá os nossos avisos diretamente 
na sua caixa de entrada. 

 SE APOSENTOU 
Fique atento na hora de solicitar sua 
aposentadoria para garantir a comodidade e a 
permanência no quadro social e continuar 
usufruindo dos benefícios proporcionados 
pela AMBEP.  
 

Para que você possa se manter regularizado, 
compareça à unidade da AMBEP mais 
próxima para assinar a Autorização de 
Desconto munido de contracheque da Petros. 
Caso receba a parte dos proventos do INSS 
separadamente, levar também um extrato 
bancário.  
 

Mais informações pelo telefone:  
(11) 4992-5767 / 4990-7697  
ou pelo e-mail: santoandre@ambep.org.br. 
 

   VOCÊ SABIA? 

Você sabia que a AMBEP dispõe de um 
cadastro de profissionais para área médica - 
IPAM, em torno de 10.000 profissionais, entre 
clínicas médicas, dentista, laboratórios de 
análises e serviços de imagens, em todo 
Brasil, á disposição do seu quadro social. 
 

Basta acessar os meios de comunicação da 
AMBEP, através do site: www.ambep.org.br , 
dos telefones das regionais ou o serviço de 
0800.942.0077. 
 

O serviço de 0800 da AMBEP funciona de 2ª 
feira a sábado das 07:30 as 20h20, com 
atendimento além do telefone convencional o 
celular. 
 

O pagamento dos serviços prestados será 
efetuado no ato pelo associado ou beneficiário, 
desta associação, utilizando a mesma tabela 
praticada pela AMS/Petrobras. 
 

Note bem; a IPAM, não é um plano de 
saúde, é indicação de profissionais para 

área médica. 



PAGAMENTO DA AMBEP VIA BOLETO 
 

MAIS + VIDA 2021 - RENOVAÇÃO DO KIT DIGITAL 
 

 
 

 
  

  
 
  
  
  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
  
 
  
   

 
  

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  
 

Responsável 
 

Larissa Barboza Terribille 
 

Tiragem: 600 exemplares 
 

As matérias assinadas são de inteira  
Responsabilidade de seus autores. 

 

IMPRESSO FECHADO PODE SER 
ABERTO PELA ECT 

 

Você, ambepiano, já fez a renovação dos seus beneficiários no Programa Mais+Vida? Fique atento porque o prazo 
termina em 28 de dezembro e quem não tiver a inscrição renovada perde o direito ao serviço. Lembrando que o 
programa está aberto apenas para renovações e não permite a inscrição de novos beneficiários. 
 
RENOVAÇÕES 
Inscreva os seus beneficiários no período de 16/11/2020 a 28/12/2020 -  
VALOR: R$ 456,00 por cada beneficiário.  
 
Quer saber mais? Acesse www.ambep.com.br/maisvida2021 
 
Em caso de dúvidas, ligue para (21) 2113-1000(RJ) ou 4020-1880 (demais regiões). 
 
FORMAS DE PAGAMENTO 
Pagamento por boleto à vista 
Para esta opção, o boleto terá vencimento em 2 dias após sua emissão. 
 

Pagamento por cheque: 
O pagamento poderá ser feito à vista ou em até 4 vezes de parcelas iguais, por meio de cheques do SÓCIO 
TITULAR. No caso de pagamento à vista, deverá ser datado para 01/01/2021. Já no caso de parcelamento, o 
cheque inicial também deverá ser datado para 01/01/2021 e os demais para os dias 01 dos meses subsequentes. 
 

Pagamento Presencial: 
Mediante a realização da pré-inscrição (RENOVAÇÃO), na qual deverá ser definida a forma de 
pagamento, você deve dirigir-se à Representação da AMBEP e realizar o pagamento à vista ou parcelado até 
28/12/2020. 
 

Fiquem atentos: Lembramos que a renovação só é válida para quem já estava inscrito no Mais + Vida em 
anos anteriores, não sendo permitido novas inscrições. 

Em função da pandemia da COVID-19, a AMBEP alerta que alguns associados podem não receber a via mensal 
do boleto antes da data do vencimento. Os Correios também estavam em greve, o que acarretou um maior atraso 
nas entregas das correspondências. Orientamos aos nossos associados que se encontram nesta situação que, 
se possível, realizem a quitação de suas mensalidades por meio de transferência ou depósito identificado na 
conta-corrente da AMBEP. Dessa forma, evita o comparecimento à nossa Representação e reduz a exposição 
aos riscos da pandemia. Seguem os dados bancários para o depósito: 
  

AMBEP – Associação de Mantenedores-Beneficiários da Petros 
CNPJ: 27.089.861/0001-44 
Banco Bradesco - Agência: 3176-3   
Conta corrente: 0027391-0 
Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Representação pelos telefones: (11) 4992-5767 / 4990-7697 
ou pelo e-mail: santoandre@ambep.org.br. 




