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Nesta Edição

AAC comemora 30 anos de vida

• AAC marca presença na Mata Norte (foto)

• Valorizar promove um grande reencontro 
• Primeiro presidente ganha homenagem 
na sede
• Conheça os benefícios do Pilates 
• Confraternização reúne colaboradores, 
conselheiros e prestadores de serviços
• Baile de máscaras no Dia do Aposentado

Durante os últimos 30 anos a Associação dos Aposen-
tados e Pensionistas da Celpe nasceu, cresceu e se conso-
lidou como entidade voltada para o apoio e bem-estar dos 
seus associados. E para que ela chegasse a este estágio, 
muitas mãos, fortes e unidas, colaboraram. Desse modo, 
nada mais justo que no dia da celebração de uma data tão 
signifi cativa, àqueles que a dirigiram fossem lembrados. 
Mais sobre o assunto nas páginas internas.

Edição Especial
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30 anos dedicados aos aposentados e pensionistas da Celpe30 anos dedicados aos aposentados e pensionistas da Celpe30 anos dedicados aos aposentados e pensionistas da Celpe
A diretoria da AAC fez por onde a homenagem 

acontecesse a partir da entrega de uma placa alusiva 
ao evento, entregue a Marluce Peregrino Sabino Pinho, 
fi lha do primeiro presidente José Peregrino da Silva (in 
memoriam), pelas mãos do diretor administrativo Ivaldo 
José dos Santos.

Maria Isabel Reis dos Santos, fi lha do ex-presidente 
José Demétrio dos Santos (in memoriam), que recebeu 
a homenagem do vice-presidente José Carlos Nunes de 
Almeida. Maria Vilani Cruz Lins, viúva do ex-presidente 
Paulo Alberto Lins (in memoriam), que recebeu a placa 
do conselheiro Ademar Leite.

Nadege Santos Monteiro, representante do ex-presi-
dente Roberval José Souza, cuja placa foi entregue pelo 
diretor Financeiro e Social Maurício Pereira da Silva. Re-
presentando os sócios da entidade Luiz Germano dos 
Santos foi designado para entrega da homenagem ao 
ex-presidente Geraldo Cabral Cavalcanti. Marisa Amo-
rim, fi lha do 1o médico da AAC, João Euclides Amorim, 
recebeu a homenagem do conselheiro Genivaldo Fran-
ça de Souza.

Representando o corpo funcional da AAC, Maria 
José de Moura Medeiros (Mary) entregou a placa ao 
atual presidente Gilberto Medeiros (foto de capa). Na 
oportunidade, o mestre de cerimônias anunciou que 
o ex-presidente Jessé Pereira da Silva deixava de re-
ceber a homenagem uma vez que reside no exterior. 
Em seguida, Gilberto Medeiros proferiu discurso alu-
sivo ao evento.
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30 anos dedicados aos aposentados e pensionistas da Celpe30 anos dedicados aos aposentados e pensionistas da Celpe30 anos dedicados aos aposentados e pensionistas da Celpe
O que disse o presidente
 

Em suas palavras ele fez uma retrospectiva das 
atividades da AAC, “uma das mais sólidas associa-
ções de aposentados do País”, afi rmou. Lembrou 
19 de novembro de 1985, data da constituição da 
AAC, “nascida da necessidade de manter unida a 
família celpeana, que se dispersava em vista de uma 
elevada quantidade de aposentadorias”. Ressaltou 
que naquela data era eleito José Peregrino da Silva, 
“fi gura querida em todos os setores da companhia, 
que, com abnegação e coragem iniciava uma ges-
tão que viria frutifi car”.

Gilberto comentou que já passaram seis presi-
dentes e 22 diretores, “todos com o propósito de 
melhorar cada vez mais a AAC”.

Ele fi nalizou sua fala lembrando o escritor e fi lóso-
fo norte-americano Ernest Hemingway: “O segredo 
da sabedoria, do poder e do conhecimento é a humil-
dade”. E arrematou: “É assim que nos dando as mãos 
crescemos e aprendemos, uns com os outros e esta é 
a fórmula principal para o progresso”, fi nalizou

Os presidentes que fi zeram a história da AAC
Durante seu discurso, o presidente Gilberto Me-

deiros fez questão de mencionar uma por uma as 
realizações dos presidentes que passaram pela As-
sociação. “Sob o comando de José Peregrino houve a 
consolidação da AAC, desde os registros em cartório, 
passando pela criação da festa do Dia do Aposenta-
do da Celpe e o São João, que se tornaram festas de 
calendário. Sob a orientação do segundo presidente, 
Jessé Pereira, veio o desconto das mensalidades dos 
associados na folha de pagamento da Celpos; cria-
ção do Departamento Sociocultural; criação do jornal 
Voz Ativa; contrato com a corretora Hedging Griffo, 
transferindo 5% do lucro das ações quando da pri-
vatização da Celpe, para a AAC, cerca de R$ 70 mil, 
que deu suporte à compra da sede própria.

O colega José Demétrio dos Santos, que apesar 
de ter comandado uma diretoria provisória mere-
ce as honrarias pela condução e lisura durante a 
gestão, incluindo o processo das eleições para o 
próximo período. Não houve tempo sufi ciente para 
realização de grandes feitos, visto que a AAC atra-
vessava um momento de turbulências.

Em dezembro de 2002, Paulo Alberto Lins, assu-
me a presidência e tem a sua administração coro-

ada com a compra da sede própria, onde até hoje 
funciona a Associação. Ali, ele pôde inaugurar o 
primeiro consultório médico, tendo a frente o clíni-
co geral e ginecologista João Euclides de Amorim, 
o consultório odontológico e criou a assessoria ju-
rídica. Para o lazer do associado, inaugurou a sala 
de jogos e iniciou as aulas de dança de salão.

O quinto presidente, Roberval José de Souza tem 
um amplo serviço prestado, como por exemplo: 
construção do salão de jogos, criação do festival 
de inverno, criação do empréstimo saúde, abertura 
para associar os aposentados da Celpe com des-
conto na folha do INSS, contratação do primeiro 
cardiologista, implantação do curso básico de in-
formática, criação da semana da saúde, implanta-
ção do serviço de fi sioterapia, entre outras ações. 
Na gestão do sexto presidente, Geraldo Cabral Ca-
valcanti, foi climatizada a sala de espera para dar 
maior conforto aos associados, reformada a área 
de serviço a qual foi dividida para dar origem à 
sala de assistência jurídica, criou eventos festivos 
como a Abertura do Verão, celebrou convênio com 
a Be-a-Byte, aulas básicas de informática, lançou o 
programa de visita da saúde ao interior do Estado, 
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em parceria com a Fundação Altino Ventura.
Na diretoria atual, sob o nosso comando, temos 

feito uma administração voltada para o social, visto 
que muito já se fez para o crescimento físico e ben-
feitorias das instalações. Dessa forma, podemos 
citar a redução do percentual dos juros aplicados 
sobre a assistência financeira emergencial e a re-
dução da taxa de adesão que passou de 5% para 
3%, a implementação da ação social no interior 
com mais serviços prestados à saúde e ao lazer. Ao 

acréscimo do quadro associativo, através das cam-
panhas e do trabalho social participativo, vieram 
acrescentados outros programas de saúde, como a 
parceria com o Hospital de Câncer de Pernambu-
co, Centro Auditivo Telex, Fundação Altino Ventura, 
Distrito Sanitário IV da PCR e Associação dos Ami-
gos do Peito. Fechamos contrato para a realização 
do exame ecocardiograma na sede da Associação 
e contratamos profissional para ministrar aulas de 
Pilates de Solo”, finalizou.

A festa
Uma vez concluídas as homenagens, o De-

partamento Sociocultural exibiu o vídeo Me-
morial AAC, com amplo acervo de imagens 
desde a assembleia de criação da entidade 
em 1985, passando por fotos sucessivas de 
vários momentos significativos como viagens, 
festas, cerimônias de posse, inaugurações en-
tre outros. Na sequência, os dançarinos André 
Felipe(instrutor do grupo de dança de salão da 
AAC), Helena Menezes e Roberta Milet, fize-
ram uma exibição especial de bolero e tango.
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Presenças 

Prestadores de serviços, profissionais ligados à 
AAC e associados fizeram questão de comparecer 
ao evento. O analista de sistemas Aloisio Silva, a 
representante da Aposchesf Carmem Valença, as 
advogadas Cynthia Delgado, Kyara Amorim e Re-
nata Lavínia do escritório Amorim Delgado e La-
vínia (ADL), Daniela Rocha do escritório Batista & 
Vasconcelos, Milena Freitas e Fernanda Lucena do 
Lessa, do Lucena e Freitas Advogados, as nutricio-
nistas Andrea Cunha e Eliane Marques e a terapeu-
ta Thereza Vasconcelos. 

O ex-presidente da Celpe Heraldo Borborema 
Henriques disse que desde o início da AAC guarda-
va uma expectativa de sucesso para entidade. “O 
primeiro aspecto que destaco é a visão de José Pe-
regrino. Ele se manteve firme nos objetivos e sou-
be obter a ajuda da Celpe”.  E prosseguiu. “Realço 
também o sentimento de pertencer à Celpe, como 
se a companhia fosse de cada um e a AAC o pro-
longamento desse sentimento”. Afirmou.

Para Edvaldo Gonçalves de Souza Lima, o su-
cesso da AAC tem ligação com o perfil da Celpe. 
“Tudo na Companhia era feito com seriedade e as-
sim com a AAC não seria diferente”, comparou. 

Maurício Souto de Almeida, ex-diretor da AAC, 
creditou à compra da sede o êxito da instituição.  
“A iniciativa se deu na gestão de Paulo Alberto Lins, 
nos deu impulso e a certeza de crescimento da As-
sociação”, lembrou. 

O sucesso da AAC foi comentado também pelos 
aposentados, Laércio João Pinto, Horácio Fittipaldi 
e Ivo Freitas, entre outros.

Falas



6

Voz
A

tiva

Outro toque de requinte da festa foi o buffet, 
servido com a marca da cozinha da própria AABB. 
No cardápio, macarronada natural, arroz à grega, 
purês de batata e jerimum, peixe empanado e filé 
ao molho madeira. 

A parte musical da festa foi animada pela re-
nomada orquestra Pop Gandelman, com um giro 
musical entre ritmos e gêneros de todas as épocas. 

A decoração do ambiente teve a assinatura do 
cenógrafo Gustavo Lira, que idealizou um cenário 
de época, utilizou antigos elepês de vinil, jogo de 
luzes e cores e outros elementos que trouxeram bri-
lho e beleza ao cenário.

Buffet, música e decoração
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Mata Norte na rota do bem-estar
Os aposentados e pensionistas residentes 

em Carpina e outras cidades da Mata Nor-
te, tiveram acesso aos benefícios propor-
cionados pela AAC, em mais uma visita do 
bem-estar, realizada no dia 23 de outubro 
último, no Centro de Treinamento (Centrei-
no) do Instituto de Pesquisas Agronômicas 
(IPA). Para a ocasião, a Associação destacou 
suas equipes de saúde, apoio jurídico e ad-
ministrativo, além de contar com a presença 
da Fundação Celpe de Seguridade Social 
(Celpos), entidade de previdência privada 
da Celpe, que participou do encontro orien-
tando e tirando dúvidas dos participantes.

O receptivo foi preparado pela equipe 
de apoio administrativo, que acolheu, en-
caminhou os associados e cadastrou novos 
sócios. No primeiro momento do encontro, 
a gerente de Benefícios da Celpos, Jackeline 
Lira, abordou questões relativas à comunicação entre 
entidade e participantes, “muitas vezes eles mudam 
de endereço ou o número do telefone e não avisam 
à Celpos, o que nos causa dificuldades na hora de 
localizá-los”, queixou-se. Fez referência também à 
quantidade de ações levadas à Justiça contra a Fun-
dação, “quase todas sem a necessária base legal, já 
tivemos que lidar com mais de 200 ações julgadas 
improcedentes”, lembrou. A gerente revelou ao Voz 
Ativa que a participação nesses encontros é funda-
mental para a relação Celpos – Participantes. “A gen-
te mantém o vínculo, traz informações e ouve as opi-
niões deles” comentou.

 Nesse momento, o presidente da AAC Gilberto 
Medeiros, falou da satisfação de voltar a Carpina e 
reencontrar os associados, que vieram prestigiar mais 
uma vez o trabalho de levar ao interior um pouco 
da Associação. “Carpina é para nós um ponto de re-
ferência, onde temos a certeza do sucesso, porque 
sempre corresponde ao nosso chamado. Agradeço 
aos que reservaram esse dia para estar conosco cui-

dando da saúde e do bem-estar, em rever os amigos 
com quem conviveram durante muito tempo. Apro-
veito para agradecer também a participação dos par-
ceiros que sempre nos acompanham e nos apoiam 
nesses eventos: a Celpos, o Centro Auditivo Telex, as 
nutricionistas, a terapeuta de Reiki, advogados, médi-
cos e aos nossos funcionários”, finalizou.

As atividades voltadas para área de saúde conta-
ram com a participação da fonoaudióloga  Kellyanne 
Miranda, do Centro Auditivo Telex, que procedeu a 
exames de acuidade auditiva, anormalidades na au-
dição e o encaminhamento dos associados ao otorri-
no. O optometrista Sergio Fernando Maniçoba e uma 
equipe de oito profissionais da Fasup, que realizaram 
testes de capacidade visual, bem como aviamento de 
receita para óculos.

Os cuidados com o equilíbrio da dieta alimentar foi 
o tema da ação da nutricionista Eliane Marques. Ela 
conferiu índices de peso e altura dos associados, ou-
viu queixas e orientou hábitos alimentares saudáveis. 
A terapeuta Thereza Vasconcelos trouxe os benefícios 
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da prática do Reiki. “As pessoas experimentam a sen-
sação de equilíbrio entre os sistemas orgânico, emo-
cional e mental, o que resulta numa melhor qualida-
de de vida”, traduziu Thereza. Os aspectos relativos 
ao apoio jurídico, fruto da parceria entre a AAC e o 
escritório de advocacia Batista & Vasconcelos Advo-
gados Associados, foram abordados pela advogada 
Danielle Rocha. “As pessoas nos procuraram com dú-
vidas sobre direito da família, divórcio, pensão ali-
mentícia e pensão por morte entre outros e todos re-
ceberam os devidos esclarecimentos”, explicou.

Depoimentos – Perguntado sobre o encontro, o 
aposentado do ER Goiana, Flávio José Costa definiu 
como ótimo: “Nota dez, nós aposentados do interior 
temos carência desses aten-
dimentos”, revelou. Por sua 
vez, Valério Prestelo da Sil-
va, aposentado ER Igarassu, 
acrescentou: “Já conheço 
este trabalho da Associação, 
toda vez eu venho, é uma 
boa iniciativa pra gente ter 
assistência médica e saber 
dos assuntos da Celpos”, e 
agradeceu o carinho com 
que foi acolhido. Residente 
em Surubim, Antônio Fer-
nando Souza, aposentado 
do DR Carpina, ressaltou 

o bom atendimento e o reencontro com os amigos: 
”Também gostei de saber como funciona a Associação”. 
Depois de dedicar boa parte da vida trabalhando na 
implantação da eletrificação rural, hoje morador de 
Carpina, o aposentado Nivaldo Amorim foi só elogios. 
“Iniciativa muito válida, premia quem reside fora do Re-
cife, além do mais encontrei pessoas que há tempo não 
via. Participei de uma sessão de Reiki, fiquei aliviado, foi 
um momento feliz”, comentou.  

Equipe da casa – Os procedimentos de aferição 
dos níveis de glicose, revisão odontológica e consul-
tas médicas foram realizados pelo enfermeiro do tra-
balho Genivaldo França, o cirurgião-dentista Thiago 
Lourenccini e o clínico geral Justiniano Vasconcelos, 

com apoio administrativo 
de Aldjair Silva e Nadege 
Monteiro. O suporte ad-
ministrativo contou com 
Jousimeire Oliveira, Mary 
Medeiros, Késsia Alves, 
Lina Souza, Maria Ester, 
Maria Gilvania, Ana Ca-
rolina, Edimar Belo, além 
do presidente Gilberto 
Medeiros e o vice José 
Carlos Almeida, marca-
ram presença os direto-
res Maurício Pereira da 
Silva e Ivaldo Santos.
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No Bode do Nô

Um dia especial dedicado aos funcionários, ges-
tores, conselheiros e prestadores de serviços, a con-
fraternização da AAC aconteceu em 18 de dezembro 
no Restaurante Bode do Nô, na beira-mar de Olinda.

O clima do encontro foi temperado pelo show 
do trio formado por Messias Black (voz e violão), 
da cantora Manu Travassos e a percussão de Melê. 

Na ocasião, em sua mensagem, o presiden-
te Gilberto Medeiros ressaltou os sentimentos de 
amor, paz, perdão, esperança, alegria, fé, “e, so-
bretudo de agradecimento a Deus”.

No momento seguinte, houve a tradicional 
brincadeira do “amigo da hora”, com sorteio de 
presentes, abraços e de votos de felicidade.

Atividades e serviços oferecidos na sede
•Clínica Geral
Dr. Justiniano Vasconcelos - Segunda, quarta e sexta-feira de 08h às 11h.

•Cardiologia
Dra. Ana Luiza Vasconcelos – Quinta-feira de 14h às 17h.

•Odontologia
Dr. Thiago Lourenccini - Segunda a sexta-feira de 08h às 12h. Terças e quartas à tarde.

•Fisioterapia 

Dr. Gilson Falcão - Segundas e quartas de 08h às 12h, sexta-feira de 13h30 às 16h30. 

•Assistência Jurídica
Advogada Euvânia Maria Cruz Muñoz - Segunda e quinta-feira de 13h às 17h. Quarta-feira de 
08h às 12h. Ações de bitributação, FGTS, financiamentos de veículos, divórcio, pensão alimen-

tícia, exoneração de pensão, etc. 

•Cultura e lazer
Dança de salão-Professor André Felipe. Diversos ritmos de 14h50 às 16h50 segundas-feiras.

•Pilates de Solo
Professora Sabrina Tegethoff. Terças e quintas pela manhã.

Marcação de consultas e inscrições pelos telefones: 3445.3818 / 3445.4362. 

Fasup - Faculdade de Saúde do Paulista oferece carreiras de nível médio, 
superior e pós-graduação nas áreas de

 Saúde Pública, Ciências Biológicas e Optometria, entre outros. 
Avenida Rodolfo Aureliano, 2182, Vila Torres Galvão - Paulista, 

fone: 3438.2317.
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AAC presente ao Valorizar

Pela segunda vez consecutiva a AAC participa do 
Valorizar, evento anual promovido pela Fundação 
Celpe de Seguridade Social, este ano realizado em 
15 de dezembro. A festa reúne aposentados da Cel-
pe em torno de um vasto programa de atividades 
recreativas e lúdicas, entremeadas por coquetel, pe-
tiscos, almoço e show musical.

Nessa versão 2015, a Associação ocupou o es-
paço reservado aos cuidados com a saúde dos apo-

sentados, promovendo aferição de pressão arterial, 
com a profi ssional de enfermagem Lucilene Maria 
e consulta dietética com as nutricionistas Andrea 
Cunha e Eliane Marques. 

Para o diretor fi nanceiro e social, Maurício Perei-
ra da Silva, a participação da AAC  no Valorizar vai 
além da prestação desses serviços: “A nossa  presen-
ça também celebra a feliz parceria que mantemos 
com a Celpos em ações  compartilhadas”, afi rmou.

Baile de máscaras festeja o Dia do Aposentado

Frevo para espantar a crise

Se você é pernambucano da gema, desses que 
adoram o Carnaval, desde já está convidado para 
o baile de máscaras que vai comemorar o Dia do 
Aposentado 2016.

Quando? Sexta-feira dia 29 de janeiro.
Onde? Círculo Militar do Recife.
Que horas? Das 10h às 16 h.
O que vai rolar? Almoço, sorteio de presentes, 

prêmio especial para a máscara mais criativa e mais: 
o som do frevo com a Orquestra Pop Gandelman.

Recomendação: cada associado terá direito a 
um acompanhante. As senhas serão entregues 
até a quinta-feira, dia 28, na sede da AAC. 

Comentário: imperdível.

Telex Soluções Auditivas - Alta tecnologia em aparelhos auditivos. 
Exames preventivos, ciclo de adaptação, condições especiais de vendas. 

Rua Joaquim Inácio, 770, Paissandu, fone: 3421.4375 e 
 Avenida Conselheiro Aguiar, Boa Viagem, fone: 3326.5426.
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  Os benefícios do Pilates
Um aliado contra a LER, cifose, lordose, escoliose, 
espondilite anquilosante, entre outras doenças.

(*) Sabrina Tegethoff 

Pilates de Solo consiste em uma técnica apli-
cada fora dos aparelhos, porém tem as mesmas 
concepções e filosofia do Pilates de Studio, con-
tudo percorre-se por um caminho diverso. Pode 
ser realizado com a ajuda de acessórios, bolas, 
faixas, pesos,  etc. É feito uma série de exercícios 
próprios do método clássico, que foram adapta-
dos e transformados para a prática no solo. O 
aluno irá usar apenas o peso contra a força da 
gravidade.

O Pilates de Solo ou MAT Pilates trabalha os 
grupamentos musculares do corpo, o alinhamen-
to postural, reabilita lesões (LER, cifose, lordose, 
escoliose, espondilite anquilosante, etc.), aumen-
ta o alongamento muscular  e a flexibilidade, me-
lhora  a qualidade do sono, diminui o estresse, 
aperfeiçoa o sistema respiratório, potencializa 
a coordenação motora e equilíbrio, fortalece a 
musculatura geral e profunda, reabilita as  hér-
nias de disco, aumenta os níveis de endorfina no 
sangue, dentre outras patologias. 

As aulas são ministradas de acordo com a ne-
cessidade do indivíduo, e não existe contraindi-
cações, apenas alguns movimentos podem ser 
restringidos e adaptados por conta da patologia 
apresentada. Pode ser praticado por toda faixa 
etária e inclusive pelas gestantes.

O método é baseado em conceitos anatômicos, 
cinesiológicos e fisiológicos, onde é entendido em 
três objetivos básicos e primordiais, onde estes, 
aplicados corretamente, podem revolucionar a 
sua vida. O propósito é: saúde integral do corpo, 
engajamento integral do corpo e respiração.

O método foi criado pelo alemão, Joseph Pi-
lates. Quando criança, o inventor da prática so-
fria de asma, febre reumática e raquitismo. Po-
rém quando se tornou adulto ficou determinado 
a melhorar sua condição física e se dedicou ao 
estudo e prática da construção de um corpo mais 
equilibrado e saudável.

(*) Sabrina Tegethoff (foto) é formada em 
Educação Física, pela Escola Superior de Edu-
cação Física da Universidade de Pernambuco 
(UPE). Especialista em Pilates pela escola Phisyo 
Pilates – Polestar, em 2015, atua na Academia 
Fitness Clube, como instrutora de MAT Pilates. 
No momento ministra aulas de Pilates para os 
associados da AAC.
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Associação presta homenagem a Peregrino
Sede da AAC nomeada “Casa de Peregrino”

A aposição do busto em homenagem ao fun-
dador e primeiro presidente da Associação, José 
Peregrino da Silva, aconteceu em solenidade re-
alizada na sede da entidade, em 16 de dezem-
bro. O evento teve como mestre de cerimônias o 
professor Marcílio Reinaux (aposentado da Cel-
pe), que após a abertura da sessão passou ao 
presidente Gilberto Medeiros a incumbência de 
proferir a saudação ao homenageado.

Em suas palavras, Gilberto lembrou que em 19 
de novembro de 1985, fora oficializada a Asso-
ciação dos Aposentados da Celpe e alí, em As-
sembleia Geral Ordinária era eleito o seu primei-
ro presidente e descreveu o perfil de Peregrino. 
“Ele não era um homem robusto, que impressio-
nava as pessoas pelo seu aspecto físico, muito 
pelo contrário, de estatura mediana, era magro, 
mas notado pela forte personalidade e, sem dú-
vida um grande homem”, e acrescentou: “Deus 
nos fez a todos diferentes que é para podermos 
crescer e aprender com as nossas próprias dife-
renças”, comentou.

Sobre o homem e o profissional Peregrino de-
finiu: “Seu Peré, como era carinhosamente co-
nhecido, durante seus 57 anos de Celpe, foi um 
homem inteligente e amigo, severo quando pre-
cisava sê-lo, inquieto, humilde e coerente entre 
outros predicados. E aí sim, impressionava as 
pessoas, pela sua, liderança, caráter bondoso e 
pela  capacidade de fazer amigos. Determinado 
e gentil tratava os colegas com a mesma distin-
ção, sem fazer diferença entre um doutor ou um 
peão. Não tinha curso superior e como autodi-
data ocupou cargos importantes na Pernambuco 
Tramways e na Celpe.  

Em relação à caminhada profissional de Pere-

grino, disse ainda: “A sua trajetória foi pontilha-
da de vitórias e só um homem bom consegue dei-
xar luz por onde passa, para que permaneçam os 
fluidos positivos da sua imaginação. Uma empre-
sa se faz com patrimônio que são bens materiais, 
recursos financeiros e gestão de recursos huma-
nos, mas nenhuma sobrevive por muito tempo, se 
não houver uma forte dosagem de amor. Aquilo 
que se diz comumente vestir a camisa da empre-
sa. A vida de um homem reside em sua respon-
sabilidade, pelo que foi, pelo que fez, pelo que 
semeou e nos deixou”.

Sobre o vínculo do homenageado com atividades 
associativas, comentou: “Ao se aposentar, ele logo 
descobriu que lhe restava tempo para se dedicar 
a uma causa nobre: ajudar aos amigos celpeanos 
a permanecer juntos, daí percebeu que o caminho 
era criar uma nova instituição e assim, ao lado dos 
colegas, criou essa grandiosa Associação”. 

Concluindo a sua fala, afirmou: “É importan-
te dizer que esta diretoria, em reconhecimento 
do mérito, faz hoje um resgate de memória, bus-
cando em seus arquivos àquele que é merecedor 
de tamanha honraria, colocando-o na história e 
tornando-o patrono desta casa, a casa de Pere-
grino’”, finalizou.

Em nome do homenageado, uma das suas 
três filhas, Marluce Peregrino Sabino Pinho, con-
tou detalhes da personalidade afável do pai, um 
leitor contumaz, sempre pronto para a alegria e 
deixou para elas um legado de valores éticos e 
morais que possuía. Peregrino faleceu em 2004, 
aos 96 anos de idade.   

Em seguida a aposição do busto, Marluce re-
cebeu arranjo de flores da funcionária Maria José 
(Mary) Medeiros.


