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CIRCULAR SEPES-CL – 54/83  –  24  de março de 1983.

Sua divulgação no boletim visa es-
clarecer a origem da extensão da 
A M S aos aposentados e depen-

dentes.
Quem se aposentou em sua vigên-

cia deve ter seu direito à A M S assegu-
rado, assim entendemos.

Podem ter havido alterações nesta 
circular ao longo desses 28 anos, mas 
isso não invalida seu teor e propósito.
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Festa Aniversário 30 anos da AMBEP
A Representação de Santos come-

morou esta data com muito brilhan-
tismo em 14 de outubro no salão de 
festas do Clube de Regatas Vasco da 
Gama.

Jantar dançante, com muita ani-
mação, com a participação de mais 
de 400 pessoas. Alegria e satisfação 
envolveram todos, que permaneceram 
festejando com entusiasmo até o últi-

mo minuto. Vejam as fotos. Parabéns 
a todos com especial destaque para a 
nossa Representante Selma e Secretária 
Elaine que muito se empenharam na 
organização desse evento.
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Do dia 19 a 21 de outubro p.p., foi 
realizado nossa III Mostra de Artes. Tive-
mos apresentação da Festa Cigana com 
Poetas Vivos e Bachalim, Lançamentos de 
Livros, Oficina Vinicius de Moraes com 
Deise Giannini, Oficina Tai Chi Chuan 

com Marina Darin apresentando Dan-
ça da Primavera, fotografia com Denise 
Pampolini, Israel Diniz e Joanna Rocha.

Na ocasião, artistas da AMBEP pude-
ram expor seus trabalhos, como cristais, 
quadros, bolsas, MDF, cerâmica, vitral, 

pintura em tecidos...
Parabenizamos todos os artistas pelos 

excelentes trabalhos apresentados, em 
especial a Artista Plástica Rosa Elias que 
fez um trabalho maravilhoso em pintura 
em seda com haicais. 

Confraternização de fim de ano

Será realizada no 
ginásio do Clube 2004, a 
Churrascada da AMBEP

III Mostra de Artes Café com Letras

Buffet completo, refrigerante e água à vontade.
Data: 17/12/2011.

Horário: Das 12:00hs às 17:00hs
Valor: R$ 10,00 sócio
R$ 15,00 dependente.

Vendas a partir do dia 16/11. 
Obs.: Até o dia 30/11 o sócio poderá comprar somente 

dois ingressos, 1 dele e 1 do dependente. A partir do 
dia 01/12, estará liberada a venda de ingressos para 

demais dependentes.
No ato da compra do convite,
o sócio receberá um brinde.

VAGAS LIMITADAS A 400 peSSoAS!
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SANTOS

Av. Ana Costa, 259 - Conj. 53  
Encruzilhada CEP 11060-907  

Santos - SP
impresso

9912258626/DR/RJ/SPM
AMBEP

A excursão que estava progra-
mada para Parati foi mudada para 
Poços de Caldas em virtude de vá-
rios pedidos de associados.

A excursão será operacionali-
zada pela L.F. turismo de 21 a 25 
de novembro (quatro pernoites), se-
guindo os mesmos padrões das ex-
cursões anteriores feitas pela AMBEP. 
No momento da inscrição todos re-
ceberão um folheto explicativo com 
todos os detalhes. 

Parte desta excursão está sendo, 
subsidiada pela AMBEP.

O custo por pessoa será de R$ 
680,00, podendo ser parcelado em 
até 5 vezes.

Aproveitem, é a última de 2011.

A AMBEP/Santos está programando 
uma excursão marítima de quatro dias para 
a última semana de março 2012, saindo de 
Santos, passando por Búzios e Ilha Bela. 

As pessoas interessadas devem ligar 
para a AMBEP, deixando nome para forma-
ção de uma lista preliminar e telefone para 
contato. Devem fazer isso até o final de de-
zembro. Dependendo do número de pesso-
as confirmadas, será formado um grupo e a 

partir daí, feita a reserva. A AMBEP poderá 
dar um subsídio em torno de 10% por pas-
sageiro.

As empresas que operam esse tipo de 
serviço costumam parcelar em até 10 vezes. 
O custo por pessoa varia de acordo com o 
pacote escolhido pelo excursionista, a clas-
se do navio, se é cabine interna ou externa 
para duas ou quatro pessoas, etc. Por isso é 
interessante que cada um faça sua escolha 

no momento da contratação do serviço. Os 
valores são em dólar e os pagamentos se-
rão feitos pelo câmbio do dia.

Obs.: 1 - Se não conseguirmos formar 
um grupo de pelo menos 30 pessoas, estu-
daremos uma excursão terrestre. Mas, para 
isso precisamos de sugestões. 

2 – No próximo boletim com o grupo 
já definido serão publicadas informações 
mais detalhadas.

Excursão Marítima (Março  2012)

Poços de Caldas  • Última chamada


