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ELEIÇÃO PARA CONSELHO
DELIBERATIVO E FISCAL DA PETROS
No período de 02 a 16 de setembro,
será realizada a eleição para escolha dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal da Petros.
Com a finalidade de renovar o Conselho, a AMBEP esta apoiando 2 (duas) chapas para Conselho Deliberativo e 1 (uma)
chapa para o Conselho Fiscal.
Os candidatos indicados pela AMBEP
pela qual pedimos o apoio do quadro social são:

CONSELHO DELIBERATIVO
1 - José Roberto Kaschel Vieira - Titular
Herval Filho - Suplente
2 - Antero Miranda de Abreu - Titular
Raul Corrêa Rechiden- Suplente
CONSELHO FISCAL
1 - Linaldo Coy de Barros - Titular
Tereza Soares – Suplente
Precisamos marcar uma presença significativa
nesse pleito, e sua participação é muito importante.

APLICATIVO AMBEP
A área de comunicação desenvolveu uma peça especial para o lançamento do Aplicativo AMBEP. O novo
serviço veio para fortalecer o relacionamento com o quadro social. A partir de agora você poderá acessar os
principais serviços e informações da
sua associação, tudo de forma simples e rápida, e o
melhor, na palma de sua mão.
Para acessá-lo basta fazer o download na loja de
aplicativos do seu celular.
Veja como é fácil e rápido de instalar:
1 - Acesse a loja de aplicativos do seu celular (Apple Store do sistema Apple e a Play Store do sistema
Android)
2 - Vá até a lupa e preencha a busca com o nome
AMBEP, ao aparecer a logomarca da Associação clique em cima.
3 - Selecione o botão instalar e aguarde o download do app AMBEP.
4 - Para acessar o aplicativo, basta clicar em inscreva-se agora e preencha com seus dados cadastrais, depois clique em cadastre-se.

www.ambep.org.br

O ELO QUE NOS UNE

FIQUE POR DENTRO
PALESTRA
COMO VENCER A DEPRESSÃO E ANSIEDADE
A psicóloga Maria José G. Barbosa e a assistente social Maria Estela,
convidam os associados e amigos da
família ambepiana para participar da
roda de conversa que irão realizar no
dia 11 de julho, do corrente às 16hs,
na sede da representação da AMBEP
Santos, sito a Av. Ana Costa nº 259
conj.53.
A palestra visa melhorar a qualidade de vida das pessoas na sociedade.

REVISÃO DE BENEFÍCIO
Informamos aos
aposentados e pensionistas que tiveram
seus benefícios limitados ao teto com
data anterior a julho
de 1991 e viúva de
petroleiro que não repactuaram em vida, e
vem sofrendo prejuízos no cálculo
de seu benefício, poderão requerer a revisão do benefício através da

justiça.
Para tanto deverão consultar um
advogado conveniado com a AMBEP
Santos,com a carta
de concessão de Benefício do INSS, ou
procurar orientação
na sede da AMBEP Santos, sito a
Av. Ana Costa, 259 cj. 53, ou pelo
tel.: 3233-4915.

PONTO DE ENCONTRO
A Clínica Mega Imagem vai proporcionar um encontro com aferição
de pressão e glicemia, e um bate papo sobre qualidade de vida.
Data: 21/08 às 14:30h
Você é nosso convidado especial!!!
Reserve seu lugar.

CONVÊNIO

BENEFÍCIO
FARMÁCIA:

USUÁRIOS JÁ
PODEM SOLICITAR
O REEMBOLSO
Já está disponível no Botão de
Serviços a opção REEMBOLSO
DE BENEFÍCIO FARMÁCIA.
Para solicitar o reembolso, tenha em mãos a receita médica e
cupom/nota fiscal para preenchimento dos dados obrigatórios do
serviço.
Em um mesmo protocolo do
Botão de Serviços, poderão ser
solicitados mais de um medicamento.
Sempre deverão ser anexados
a receita médica e o cupom/nota
fiscal.

CLÍNICA VETERINÁRIA LITTLE ANGELS
R. Cons. Ribas, 511
Aparecida - Santos – SP
Tel.: 3227-2843
Descontos: 10% à vista e 5% à prazo
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IPAM 0800 942 0077

EVENTOS
CAFÉ COM LETRAS
O Café com Letras no mês de
junho trouxe dois encontros especiais para os que gostam e aprendem com o compartilhar das experiências de infância de sua vida,
e da vida de outros cidadãos. O
primeiro encontro compartilhou os
costumes de uma casa portuguesa
no bairro do Embaré, e o segundo
os de casa judaica em Salvador,
Bahia. Neste último contamos
com a presença do fotógrafo Delphim que deixou, com a exposição
de seu trabalho, o ambiente mais
acolhedor, pleno de cores. Este

ANIVERSARIANTE
DO MÊS
A representação da AMBEP Santos deseja a todos
associados aniversariantes
do mês de julho Parabéns
e muitas felicidades, juntamente em companhia de
seus entes queridos, e os
convida para a festa de confraternização
que fora realizar no mês de setembro. Os
aniversariantes que desejarem participar
da Confraternização, deverão providenciar a reserva de seu convite e de seus
convidados a partir do dia 19 de Agosto.
Mais informações poderão ser obtidas
na sede da representação, Av. Ana Costa
nº 259, conj. 53 ou pelo tel.: 3233-4915.

exercício de troca reforça a afetividade e o conhecimento de costumes locais, regionais, do mundo.
Em julho o Café com Letras faz
férias. Em agosto, as organizadoras Regina Alonso e Teresa Teixeira, organizam os dois encontros:
1º de agosto, quinta - 14h30 O ler e escrever ajudam a crescer,
com a escritora Valeria Florenzano
15 agosto, quinta - 14h30 - Ituporanga, uma saudade, com a
professora Anelise Muller
Sejam bem vindos! Quem não
conhece... experimente!

FESTA JUNINA - ARRAIÁ DA AMBEP

Foi realizada dia 26 de junho a
tradicional festa junina, juntamente
com os aniversariantes dos meses
de Abril, Maio e Junho.
Os participantes puderam saborear as comidas típicas da época,
com muito quentão, vinho quente,
caldo verde, pipoca, canjica, etc.
No cardápio também tiveram
espetinhos de carne, frango e lin-

guiça, acompanhado de uma boa
cerveja bem geladinha.
A animação da festa ficou por
conta da Banda Américo Moura
Show, que fez os presentes vestidos a caráter, dançarem ao som
das músicas juninas.
O ponto alto da festa, foi a dança da quadrilha, organizada e comandada pelo “Nhô Mamão”.

EXPOSIÇÃO DE FOTOS ARTÍSTICAS
Dia 25 de junho foi inaugurada
a 1º Exposição de fotos Artísticas,
realizada pelo fotógrafo Antônio A.
C. Delfim. Devido a grande aceitação dos associados, a exposição foi prorrogada até o dia 16 de
agosto.
Você associado que não veio
na inauguração, terá a oportunidade de apreciar a bela exposição.

 3233-4915
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EDITORIAL
Existem duas explicações para a origem do
termo "festa junina". A
primeira explica que surgiu em função das festividades,
principalmente
religiosa, que ocorriam, e
ainda ocorrem, durante o
mês de junho. Estas festas eram, e ainda são, em
homenagem a três santos
católicos: São João, São
Pedro e Santo Antônio.
Outra versão diz que o
nome desta festa tem origem em
países católicos da Europa e, portanto, seriam em homenagem apenas a São João. No princípio, a festa era chamada de Joanina.
Nesta época, havia uma grande inﬂuência de elementos culturais
portugueses, chineses, espanhóis e
franceses. Da França veio a dança
marcada, característica típica das
danças nobres e que, no Brasil, inﬂuenciou muito as típicas quadrilhas.
Já a tradição de soltar fogos de artifício veio da China, região de onde
teria surgido a manipulação da pólvora para a fabricação de fogos. Da
península Ibérica teria vindo a dança
de fitas, muito comum em Portugal e
na Espanha.
Todos estes elementos culturais
foram, com o passar do tempo, misturando-se aos aspectos culturais
dos brasileiros (indígenas, afro-brasileiros e imigrantes europeus) nas
diversas regiões do país, tomando

ORIGEM DA

características particulares em cada
uma delas.
Embora sejam comemoradas
nos quatro cantos do Brasil, na região Nordeste as festas ganham
uma grande expressão. O mês de
junho é o momento de se fazer homenagens aos três santos católicos: São João, São Pedro e Santo
Antônio. Como é uma região onde
a seca é um problema grave, os
nordestinos aproveitam as festividades para agradecer as chuvas
raras na região, que servem para
manter a agricultura.
Além de alegrar o povo da região,
as festas representam um importante momento econômico, pois muitos
turistas visitam cidades nordestinas
para acompanhar os festejos. Hotéis, comércios e clubes aumentam
os lucros e geram empregos nestas
cidades. Embora a maioria dos visitantes seja de brasileiros, é cada vez
mais comum encontrarmos turistas

europeus, asiáticos e norte-americanos que chegam ao
Brasil para acompanhar de
perto estas festas.
Como o mês de junho é a
época da colheita do milho,
grande parte dos doces, bolos e salgados, relacionados
às festividades, são feitos
deste alimento. Pamonha,
cural de milho verde, milho
cozido, canjica, cuscuz, pipoca, bolo de milho são apenas
alguns exemplos.
Além das receitas com milho,
também fazem parte do cardápio
desta época: arroz doce, bolo de
amendoim, bolo de pinhão, bom-bocado, broa de fubá, cocada, pé-de-moleque, quentão, vinho quente,
batata doce e muito mais.
As tradições fazem parte das comemorações. O mês de junho é marcado pelas fogueiras, que servem
como centro para a famosa dança
de quadrilhas.
Na região Sudeste é tradicional
a realização de quermesses. Estas
festas populares são realizadas por
igrejas, colégios, sindicatos e empresas. Possuem barraquinhas com
comidas típicas e jogos para animar
os visitantes. A dança da quadrilha,
geralmente ocorre durante toda a
quermesse.
Os festejos apesar de começarem no mês de junho se estendem
ao mês de julho, mês de férias escolares.
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