
Representação 
Santos

FELIZ
PÁSCOA

CRIADA EM 26/03/1985                                     ANO: 4  -    Nº 40                                ABRIL/2019

O ELO QUE NOS UNEwww.ambep.org.br

EM CIMA DO FATO

O evento que promoveu a inte-
gração da Diretoria com os Repre-
sentantes Regionais, contou com 
uma programação diversificada 
com temas importantes aos am-
bepianos, na área da informática, 
comunicação, corretora, diretoria 
social, diretoria administrativa e 

diretoria financeira, que apresen-
taram os planos de trabalho para 
2019.

Contou também com palestra, 
sobre a Ação Civil Pública sobre 
equacionamento e Plano Petros 3, 
AMS da Petrobras e Petros (pecú-
lio e pensão).

No encerramento do Encon-
tro, foi realizado a Assembleia 
Geral Ordinária, para discutir e 
deliberar sobre o Relatório de 
Atividades e Demonstrações 
Contábeis, referente ao exer-
cício de 2018, sendo aprovado 
por unanimidade.

XXXII ENCONTRO DE 
REPRESENTANTE DA AMBEP – 2019
Foi realizado no Estado do Rio de Janeiro no período de 26 a 28 de março. 

Ambepiano não esqueça que 30 de abril é o último dia para entregar a 
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. Não deixe para última hora, faça 
a coleta dos documentos necessários para preenchimento da declaração. 

Caso você tenha alguma dúvida no preenchimento da declaração, po-
derá sanar na sede da representação da AMBEP Santos com a represen-
tante Selma que dá Plantão às 2ªs e 6ªs feiras. Para um melhor atendi-
mento, agende um horário através do tel.: 3233-4915.

IMPOSTO DE RENDA



IPAM 0800 942 00772

FIQUE POR DENTRO 

Tema
Saúde Psíquica e Emocional
Data: 16/05/2019
Das 14:30h às 16h

Coordenação das Psicólogas
Maria José Gomes Barbosa
CRP 6/104422
Psicóloga Clínica e Institucional

Aderbalda Tolentino Rodrigues
CRP 6/24972
Psicóloga Clínica e Psicoterapeuta Corporal Bioenergética

Abril
• 11 No Morro Fontana,  

com Diva Faria
• 25 Doce Infância no Interior, 

com Nair Rodrigues

Maio
• 09 Contos do Livro Pequenice, 

com Madô Martins 
• 23 Na Vila Itororó,  

com Célia Lopes

Junho
• 13 Bahia, terra da felicidade, 

com Clara Sznifer
• 27 Casa da Vó,  

com Izabel Carrodeguas

CAFÉ COM LETRAS

Centro Espanhol e Repatriação de Santos
Av. Ana Costa, 286
Encruzilhada - Santos – SP
Tel.: 3223-1182
Desc. de 20% nas mens. dos cursos  de Espanhol e 
modalidades esportivas, exceto Dança Flamenca.

PLANTÃO NA 
REPRESENTAÇÃO

CONVÊNIO

PALESTRA

2ª feira
José Arnaldo de 
Oliveira Amaral 
(Representante)
Selma Dias 
Viviana 
(Representante)
  
3ª feira
Antonio 
Fernandes Grillo 
(Representante)
Francisco 
Ubaldo Vieira 
(Conselheiro)
     
4ª feira
Antonio 
Fernandes Grillo 
(Representante)
José Arnaldo de 
Oliveira Amaral 
(Representante)

5ª feira
Oswaldo 
Salgado Júnior 
(Representante)

6ª feira 
José Arnaldo de 
Oliveira Amaral 
(Representante)
Selma Dias 
Viviana 
(Representante)

2ª a 6ª feira
Ariovaldo 
Moacir Neves 
(Representante 
Procurador)

A programação do Café com Letras, este ano com o tema Memórias de Infância, teve no último encontro, 28 
de março, o depoimento com poemas da autora e imagens “Meu pai é um Retrato” da senhora Deolinda Lopes, 
92 anos, mãe de Clarice Lopes. Fotos dizem o tão enriquecedor que foi este Café. Próximos encontros:



EVENTOS

 3233-4915 3

A AMBEP Santos convida seus associados a parti-
cipar do passeio que será realizado dia 16 de abril a 
cidade de São Paulo. No passeio está previsto visita 
ao Mercado Municipal, Zona Cerealista e Fábrica da 

Visconti. Os interessados deverão fazer suas reservas 
com antecedência, pois as vagas são limitadas.

Mais informações, pelo telefone 3233-4915 ou na 
sede da Representação, Av. Ana Costa nº 259, cj. 53.

ANIVERSARIANTES DO MÊS

EXCURSÃO A POÇOS DE CALDAS

PASSEIO A SÃO PAULO

A AMBEP Santos deseja a todos associados que estão 
aniversariando no mês de abril, um Feliz aniversário, repleto 
de muita paz, saúde e sucesso, juntamente com seus familia-
res e amigos. Aproveita também para convidá-lo para a festa 
de confraternização que fará realizar no dia 27 de junho, jun-
tamente com os aniversariantes dos meses de maio e junho.

Os associados que desejarem participar do evento deve-
rão providenciar com antecedência seus convites, que es-
tarão a disposição à partir de 20 de maio e ficará à venda 
até 21 de junho. Lembramos que os convites são limitados e 
poderão se esgotar antes da data marcada.

A AMBEP Santos realizou no 
período de 10 a 15 de março, uma 
maravilhosa excursão a cidade de 
Poços de Caldas – MG.

Os excursionistas ficaram hos-
pedados no Monreale Hotel Resort, 
e participaram de todas as ativida-
des proporcionadas pelo Hotel.

Durante a estadia, foram reali-
zadas vários passeios ao centro da 
cidade para que os excursionistas 

aproveitassem para realizar com-
pras. À fábrica de murano onde fica-
ram impressionados com os traba-
lhos realizados. Visitaram também o 
Véu das Noivas e Recanto Japonês.

O ponto alto da excursão foi a 
visita à Vinícola São Geraldo, onde 
fizeram visita a plantação de uvas, 
terminando com a degustação de 
queijos e vinhos do local. Aprovei-
taram também para fazer visita à 

Fábrica de Biscoitos da Kaká, onde 
foram recebidos com uma mesa 
variada de biscoitos, chá e café.

Os particpantes adoraram a 
excursão, pois na parte da manhã 
aproveitaram a piscina, e a noi-
te se reuniam para um bom bate 
papo, saindo assim da rotina da 
semana.

Você que não foi nessa, fique 
atento para a próxima.
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EXPEDIENTE 
Órgão de Informação 

da  Regional de Santos.

Responsáveis: Ariovaldo Moacir 
Neves - Procurador, Antonio Fernandes 
Grillo,  José Arnaldo de Oliveira Amaral, 

Oswaldo Salgado Júnior, 
Selma Dias Viviana. 

As matérias assinadas são de inteira 
responsabilidade de seus autores.
Av. Ana Costa, 259 cj. 53 - Encruzilhada - 

Santos - SP - CEP: 11060-907

A ORIGEM DA PÁSCOA
A origem cristã da páscoa tam-

bém data de antes do nascimento 
de Cristo. Festejava-se a liberta-
ção do povo hebreu do cativeiro 
egípcio. Naquela época, a páscoa 
ainda não era celebrada como uma 
festividade religiosa. Seu significa-
do foi evoluindo com o tempo. Para 
os cristãos, a palavra “Páscoa” ori-
gina-se da palavra “Pessach” (pa-
lavra hebraica que significa “passar 
por cima ou passar por alto”)”, ce-
lebrando a ressurreição de Jesus, 
dois dias após sua morte.

Agora que você já sabe a ori-
gem da páscoa, talvez esteja se 
perguntando: de onde surgiram 
os ovos e o coelhinho da páscoa? 
O coelho foi escolhido como sím-

bolo pascoal por representar a 
fertilidade (por conta da capaci-
dade do animal de se reproduzir 
em grandes ninhadas). Além dis-
so, a esperança de renovação da 
vida (pois os coelhos eram os pri-
meiros animais a deixarem suas 
tocas no início da primavera). Já 
os ovos de páscoa significam o 
nascimento para uma nova vida 
e a esperança de fertilidade nos 
novos ciclos.

É claro, compartilhar presen-
tes e chocolates é uma experiên-
cia muito divertida, assim como a 
famosa caça aos ovos que acon-
tece na páscoa. Porém, é impor-
tante lembrarmos sempre do real 
sentido da páscoa e como ela nos 

afeta em nosso dia a dia, em nos-
sas emoções e relacionamentos.

Podemos resumir a festividade 
da páscoa em “reflexão”, por conta 
das inúmeras coisas boas às quais 
ela remete. Sendo assim, reflita so-
bre sua vida num geral. Qual o seu 
bem maior nesta vida? Você tem 
dado real valor a ele? Sem arre-
pendimentos, encontre,  entenda e 
valorize o seu bem maior!

Quer você acredite no sentido 
cristão da páscoa, quer não, todos 
podemos tirar proveito dessa data 
tão significativa. Então, que tenha-
mos uma páscoa cheia de amor, 
gratidão, prosperidade, paz e vida! 
Que tenhamos uma páscoa cheia 
de significados!

Fonte: https://teatroloccitane.com.br/o-verdadeiro-sentido-da-pascoa/


