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Ativa
Gilberto Medeiros dirige a AAC até 2019

Em cerimônia simples, 
realizada em 16 de de-
zembro passado, na sede 
da Associação dos Apo-
sentados e Pensionistas da 
Celpe, Gilberto Medeiros 
foi empossado no cargo 
de presidente da entidade 
para o período até dezem-
bro de 2019.

Vontade e otimismo - 
“Assim como crescemos nessa 
gestão que se encerra, devemos continuar com a 
mesma disposição e até mais inspirados, seguindo 
a premissa de que se deu certo, logo não have-

Saúde em foco busca bem-estar do associado

rá surpresas ruins, assim 
uma colheita com a mes-
ma qualidade e a mesma 
perseverança nos induzirá 
a um trabalho cada vez 
mais ousado e dedicado e 
é com essa vontade e oti-
mismo que vimos alertar 
aos que fazem a Associa-
ção dos Aposentados e 
Pensionistas da Celpe para 
a responsabilidade que te-

mos na vida sobre o que fazermos em relação 
ao próximo.” disse o presidente no seu discurso. 
Detalhes da posse na página 8.

Preocupada com ações que proporcio-
nem o bem-estar e consequente melhoria 
da qualidade de vida dos associados, a AAC 
promoveu um dia completo de atividades do 
Programa Saúde em Foco. Segundo o presi-
dente Gilberto Medeiros, um envelhecimen-
to saudável e tranquilo resulta principal-
mente da saúde de cada um. Leia mais nas 
páginas 2,3 e 4.

Você já foi à Bahia? Então vá. - De 28 de abril 
a 1º de maio de 2017. Curta as atrações de 
uma das cidades mais encantadoras do Brasil.
Nos caminhos da Paixão.  - Assista o maior 
espetáculo cristão do Brasil. A Paíxão de Cris-
to em Nova Jeruzalém. Dias 08 e 09 de abril.
Dinheiro guardado. - Se você ingressou com 
ações no FGTS, Plano Collor e Plano Verão 
pode ter um resíduo em dinheiro lhe espe-
rando. Consulte a AAC.
AAC participa do Valorizar. - Mais uma vez a 
Associação dos Aposentados e Pensionistas 
da Celpe marcou presença no Valorizar, en-
contro anual patrocinado pela Fundação Cel-
pe de Seguridade Social (Celpos). 
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Dentistas falam sobre o câncer de boca
O câncer de boca, origens, sintomas e tratamento foi 

o tema da apresentação dos cirurgiões-dentistas Thiago
Lourenccini e Marcelo de Brito. Eles apontaram o taba-
gismo, o consumo de álcool e a incidência de raios so-
lares, como os maiores fatores de risco para se contrair 
a moléstia. “Qualquer lesão nos lábios, língua ou na 
mucosa bucal, que demore a cicatrizar, a pessoa deve 
procurar um dentista para uma análise preliminar e so-
licitar exames complementares, se for o caso”, revelou 
Lourenccini.  

“Nos casos confi rmados da doença, o tratamen-
to consiste em aplicação de rádio e ou quimioterapia, 
entre alternativas”, explicou Marcelo de Brito. Thiago 
desmentiu a informação que a prótese mal adaptada 
seja causadora do câncer de boca. Perguntado se existe 
ligação entre a prática do sexo oral e o surgimento da 
doença, revelou. “Na verdade, estima-se que 50% dos 
indivíduos sexualmente ativos entrarão em contato com 
o HPV (Papilomavírus humano) em algum momento de
suas vidas, sendo este potencial causador do câncer”, 
concluiu.

Em seguida a cardiologista Ana Luíza Vasconcelos 
abordou mitos e verdades sobre a hipertensão arte-
rial sistêmica e detalhou aspectos relacionados com os 
costumes da pessoa hipertensa. Concluindo a primeira 

parte do programa a dermatologista Camila Dornelas 
Câmara, apresentou fatores de risco, prevenção e tra-
tamento do câncer de pele. Em seguida, foi servido al-
moço preparado pelo buffet Raquel Santana. 

No período da tarde, o público participou ativamente 
de mais duas interessantes apresentações. No primei-
ro momento, a nutricionista Andréa Cunha apresentou 
receitas práticas para uma vida alimentar saudável e 
na sequência a ginecologista e sexóloga Karina Cidrim 
abordou o tema cuidados com o climatério.

Hipertensão mitos e verdades

Ao abordar o tratamento do indivíduo hipertenso, 
a cardiologista Ana Luiza Vasconcelos elegeu infor-
mações essenciais. Falou dos fatores de risco: diabe-

tes, colesterol alto, cigarro, bebida e sedentarismo, 
além de histórico familiar. Citou questões ligadas à 
alimentação, com ênfase para o consumo do sal e 
enumerou alternativas ao sal industrializado, reco-
mendou moderação no consumo da bebida alcoóli-
ca, que aumenta a pressão arterial, e afi rmou que se 
deve tomar o remédio contra pressão alta, também  
nos dias em que o indivíduo bebe.  Criticou a ociosi-
dade, especialmente após os 60 anos de idade. 

Ana Luiza deu exemplos e defi niu o que são exa-
mes complementares a partir do eletrocardiograma 
e a função de cada um no tratamento da doença: a 
Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial - 24 
horas (MAPA), o teste ergométrico, conhecido como 
exame da esteira, o Holter, o cateterismo, a angio-
plastia, e a cintilografi a, 

A cardiologista lembrou ainda que a aferição da 
pressão arterial, com aparelhos de uso doméstico, 
pode causar ansiedade e estresse ao paciente. “Há 

Saúde em foco busca bem-estar do associadoSaúde em foco busca bem-estar do associadoSaúde em foco busca bem-estar do associado
Essa primeira versão do Programa reuniu aproximadamente 150 participantes entre aposentados, pensionistas, dependentes e agregados, para uma série de palestras

de esclarecimentos sobre doenças que afetam diretamente as pessoas na terceira idade. Realizado na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Educadores do Recife
Professor Paulo Freire, espaço gentilmente cedido pela Prefeitura da Cidade do Recife, em 22 de novembro.
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Essa primeira versão do Programa reuniu aproximadamente 150 participantes entre aposentados, pensionistas, dependentes e agregados, para uma série de palestras 

de esclarecimentos sobre doenças que afetam diretamente as pessoas na terceira idade. Realizado na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Educadores do Recife 
Professor Paulo Freire, espaço gentilmente cedido pela Prefeitura da Cidade do Recife, em 22 de novembro.

uma inquietação que leva pessoas a aferir a pressão 
sem o necessário critério”, e falou do ritual adequa-
do à aferição, “que deve ser procedida com o cor-
po sem atividade, por cinco minutos e em ambiente 
calmo”. Na sequência, respondendo perguntas da 

plateia, Ana Luiza tirou dúvidas e, por exemplo, ex-
plicou as diferenças entre os medicamentos gené-
ricos e similares, de uma espécie de infl uência dos 
balconistas de farmácias na mudança das receitas 
prescritas pelos médicos.

Nutrição fator essencial na terceira idade
Novidade - Leite vegetal criado à base de aveia, 

amêndoas, castanha, e gergelim, e o preparo de bis-
coitos produzidos pelo resíduo dessa receita, marcou a 
participação da nutricionista Andréa Cunha.  

Mas por que o leite da vaca, durante tanto tempo 
presente na dieta das pessoas, agora não parece ser 
mais tão festejado? Alguém pode perguntar. Conforme 
a nutricionista, nos últimos 20 anos o leite tradicional 
não é mais uma bebida saudável; “hoje, vem sendo 
produzido  cheio de aditivos e conservantes”, afi rma. 

Leite vegetal - Descrevendo os ingredientes da 
mistura, enquanto demonstrava o preparo do leite 
de aveia, a nutricionista chamou a atenção para 
a ausência de elementos químicos, conservantes, 
por exemplo, e detalhou as vantagens: “O consu-
mo das fi bras no leite vegetal diminui o colesterol, 
pois apresenta metade das calorias (35) diante das 
70 encontradas no leite de vaca, isso traz benefícios 
para as pessoas de todas as idades”, assegurou.  

Ela observou ainda que vivemos a era da into-
lerância à lactose, dada à quantidade crescente de 
leite presente em grande diversidade nos alimentos 
comercializados. “Enquanto isso, leite de aveia é óti-

mo para baixar o colesterol. Rico em magnésio e vita-
mina ‘D’ carente no organismo humano.”, constata.

Uma vez manipulados, os ingredientes, o leite ve-
getal foi servido e elogiado pela plateia.  Em seguida, 
a nutricionista apresentou o biscoito feito com o re-
síduo do leite vegetal, outra mistura acrescentada de 
banana e cacau. Andréa  respondeu ainda a pergun-
tas sobre o leite de alpiste e sugeriu uma gama de 
alimentos alternativos para uma dieta mais saudável. 

Dermatologia em foco 
A dermatologista Camila Dornelas Câmara falou 

sobre câncer de pele,  origem, sinais e sintomas, pre-
venção e tratamento. Detalhou várias manifestações 
e tipos de carcinomas dos mais complexos aos mais 
comuns e chamou a atenção sobre os fatores de risco 
e medidas de proteção da incidência do sol, principal 
agente da doença. “Quanto mais queimaduras sola-
res a pessoa sofre durante a vida, maior é o risco de 
câncer de pele, desse modo, o adulto por se expor 
maior tempo ao sol e àqueles que possuem pele, ca-
belos e olhos claros, especialmente as albinas, reú-
nem mais chance de contrair a doença”, esclareceu. 

Ela citou que pessoas com a presença de sinais ou 
pintas espalhadas pelo corpo, histórico familiar de 
câncer de pele, devem usar chapéu de abas largas e 
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camisa de manga comprida com proteção UV, óculos 
escuros e protetores solares. “É essencial evitar expo-
sição solar das 10h às16h na rua, praia ou piscina, 
se abrigar em barracas feitas de algodão ou lona que 
absorva 50% da radiação ultravioleta, filtro solar com 
um fator de proteção no mínimo de 30 FPS”, e deta-
lhou: “A pessoa deve aplicar o produto a cada duas 
horas numa colher rasa de chá para o rosto e três 
colheres de sopa para o corpo. O filtro solar deve ser 

usado todos os dias, mesmo quando estiver nubla-
do”, recomendou.

 Camila atentou também para o fato da radiação 
ultravioleta atravessar as nuvens.  “A radiação está 
cada vez mais agressiva, pessoas de todos os tipos 
de pele deve estar atenta e consultar o dermatologis-
ta regularmente pelo menos uma vez por ano. Além 
disso, uma lesão considerada normal para você pode 
ser suspeita para o médico”, finalizou.

Sexo, amor e vida
Karina Cidrim ginecologista e sexóloga apresentou 

um dos temas mais interessantes para as mulheres 
na terceira idade: o climatério, aquela fase da vida 
entre os 45 a 55 em que se iniciam mudanças físicas, 
sociais, psicológicas e sexuais. O climatério determi-
na a redução dos hormônios sexuais: progesterona, 
testosterona e estrogênio, acarreta a mudança do es-
tilo de vida, com a aposentadoria, falta do convívio 
no emprego, sensação de envelhecimento, ao perder 
o parceiro vem a síndrome do ninho vazio e por con-
sequência a diminuição da autoestima. 

Ainda sobre as patologias e transtornos advindos 
com o climatério, a ginecologista destacou as ondas 
de calor (principal sintoma), insônia, dificuldades na 
convivência social e mau humor, coisas que causam 
impacto no sistema cardiovascular, riscos de doenças 
cardíacas: trombose, AVC e infarto.

Qual o melhor tratamento para atenuar tantos 
males? A primeira escolha é a reposição hormonal, 
“já houve uma época que existiam controvérsias, mas 
desde 2013 foi avaliado que sem a reposição hormo-
nal aumentava os riscos de infarto agudo do miocár-
dio, hipertensão arterial, e até depressão”, afirmou. 
Contudo, alerta que portadoras de câncer de mama, 

cardiopatias e doenças hepáticas, “estão excluídas 
desse procedimento”. Sobre alternativa de tratamen-
to, citou o uso de antidepressivos, exercícios físicos, 
produtos fitoterápicos e acupuntura. Karina finalizou 
afirmando que uma mulher após a menopausa, com 
mais de 60 anos pode ter uma vida sexual ativa. “Isso 
não é assanhamento, não é feio, mas normal e sau-
dável”, concluiu.

Opiniões
“As palestras foram muito boas para orientar a gen-

te sobre cuidar das doenças. Minha esposa usa mar-
ca-passo daí eu gostei mais da doutora do coração. 
A doutora da nutrição mostrou uma boa opção para 
substituir o leite comum” disse o aposentado Arlindo 
Dantas de Paula. Para a aposentada Maria do Socorro 
Aires, esse tipo de evento é de grande utilidade para 
atualizar os conhecimentos. “Serve para tirar dúvidas, 
orientar a gente em torno de coisas novas. No entanto, 
esperava encontrar mais colegas”, lamentou. 

Na conclusão do programa a aposentada Eleusa 
Lopes elogiou a iniciativa da Associação, destacou o 
aprendizado que o idoso precisa para melhor cuidar 
da sua saúde.  O presidente Gilberto Medeiros disse 
que essa edição do Saúde em Foco foi a primeira de 
uma série de outros encontros, com um leque amplia-
do de assuntos, já para   o ano de 2017. Lamentou 
que dos 200 inscritos 50 deixassem de comparecer, 
prejudicando outros associados que não participaram 
por falta de vagas. “O trabalho é árduo, agradecemos 
à organização, especialmente a cardiologista doutora 

Ana Luíza na difícil tarefa de conciliar a agenda dos 
palestrantes. Agradecemos ainda o carinho da pre-
sença de vocês”, declamou os versos do poeta popu-
lar Canhotinho, nascido em Taperoá, na Paraíba: “Es-
tou velho e acabado/Já com a vista cansada/E sendo 
numa distância/ Daqui pra aquela calçada/Mulher 
ainda vejo o vulto/Mas homem não vejo nada”.
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Você já foi à Bahia? Não, então vá
É tempo de curtir os encantos da capital de Todos os Santos. 
De 28 de abril a 01 de maio

Roteiro. Dia 28/04 
(Sexta) – Saída às 06h 
da sede da AAC; 1ª 
Parada preavista às 8h 
para café da manhã na 
cidade de Escada/PE; 
(não incluso); 2ª Pa-
rada prevista às 13h 
para almoço na cida-
de de Propriá/SE; (não 
incluso).

Chek-in em Salva-
dor, aproximadamente 
às 21h no Bahia Mar Hotel e noite livre. 

Dia 29/04 (sábado) – às 06h café da manhã 
no Bahia Mar Hotel (incluso), às 07h45 saída 
para o terminal marítimo, local do embarque 
do passeio de escuna pela Bahia de Todos 
os Santos e a Ilha dos Frades, com parada 
para banho de mar. Em seguida, rumo à Ilha 
de Itaparica. Parada para o almoço (incluso). 
Retorno previsto para o hotel às 17h30m e 
noite livre.

Dia 30/04 (domingo) – às 06h café da 

manhã no Bahia Mar 
Hotel (incluso), às 8h 
saída para City Tour,  
passando pela Praia 
de Itapuã, Lagoa do 
Abaeté, Jardim dos 
Namorados, Farol da 
Barra, Pelourinho en-
tre outros. (incluso). 
Parada para almoço 
às 13h (incluso) e noi-
te livre.

Dia 01/05 (segun-
da) – às 06h café da manhã no Bahia Mar 
Hotel (incluso) com retorno ao Recife previsto 
às 08h. 1ª parada às 12h para almoço em 
Propriá. (não incluso), 2ª parada prevista às 
18h, jantar em Escada, a combinar. (não in-
cluso) Chegada ao Recife prevista para às 22h 
no Bompreço da Benfi ca. 

Investimento Sócio e Dependente – R$ 750,00 
(por pessoa)  dividido em 5 x 150,00;

Convidado – R$ 775,00 (por pessoa) dividi-
do em 5 x 155,00.

Os caminhos da Paixão
Um show de fé e religiosidade. De 08 a 09 de abril.

Roteiro. Dia 08/04 
(Sábado) – Saída às 
07h da Sede da AAC 
com parada prevista às 
08h30min para o café 
da manhã no Rei das Co-
xinhas em Gravatá (não 
incluso). Após o café, se-
gue para Toritama, com 
permanência até às 14h, 
refeição opcional (não 
incluso).

As 14h30min destino Fazenda Nova, assistir o 
espetáculo Paixão de Cristo (Ingresso não incluso), 
com retorno previsto para às 22h. Check-in no Re-
serve Hotel aproximadamente às 23h30min em 
Surubim. (incluso)

 Dia 09/04 (Domingo) – às 06h café da manhã 
no Reserve Hotel (incluso), manhã livre para des-
frutar do parque infantil, academia, pista de coo-

per, mezanino, piscina e 
outros. (incluso) Check-
-out no hotel às 12h com 
parada para o almoço a 
combinar previsto para 
às 12h30min no (não In-
cluso). Chegada ao Re-
cife prevista para às 16h 
no Bompreço da Benfi ca.

 Investimento - Sócio e 
Dependente – R$ 170,00 
(por pessoa)  dividido em 

até 3 vezes. Convidado – R$ 190,00 (por pessoa) 
dividido em 3 vezes. 

Informações -  Departamento Sociocultural, 
telefones (81) 3445-3818 / 3445-4362. Jousi-
meire Oliveira – (81) 98491-7909 OI  /  9903-
2127 TIM / Késsia 99973-0863 TIM . Fonseca 
– (81) 99857-0075 TIM  / Cristina Santos – (81)
99857-0172 (OI).
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AAC marca presença no Valorizar

Mais uma vez a Associação dos Aposentados 
e Pensionistas da Celpe marcou presença efe-
tiva na realização do Valorizar, evento anual 
patrocinado pela Fundação Celpe de Seguri-
dade Social (Celpos).  A versão 2016, realizada 
em 14 de dezembro passado, no espaço ponte 
D’ Uchôa, a Associação prestou os serviços de 
atualização de cadastro, divulgação das parce-
rias mantidas nas áreas de saúde e comercial.

Na ocasião, a AAC propiciou aos partici-
pantes do evento, consulta auditiva gratuita sidade de colocar aparelho, o que foi uma boa 
com os profissionais Auxiliadora Almeida e 
do fonoaudiólogo Gleybson Lenon, ambos do contou com a presença do diretor Financeiro de 
Centro Auditivo Telex, que  realizaram triagem, Patrimônio, Maurício Pereira da Silva e das au-
exames preventivo de audiometria e caso de xiliares Késsia Rodrigues e Ester Leite.

encaminhamento de pacientes.  Segundo Kés-
sia Rodrigues, do Departamento Sociocultural 
da AAC, a iniciativa teve participação positiva 
dos participantes. ”Eles interagiram conosco e 
se mostraram bastante interessados”, obser-
vou.  

Para o aposentado Felinto Bezerra, foi impor-
tante fazer a audiometria. “O exame confirmou 
que eu tenho uma deficiência auditiva em vir-
tude da idade, 88 anos, contudo não há neces-

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 – Terças-feiras de 9h30 às 12h30.

Ecocardiografia – Dr. Edson Magno Macedo, após encaminhamento da cardiologista Ana 

Luíza Vascondelos, duas vezes por mês.

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

tas à tarde. 

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

às 16h30.

•Apoio Jurídico - 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 alimentícia, 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.

 notícia”, comemorou.  A equipe da Associação 
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Ação conjunta promove Semana da Oftalmologia

Se você ingressou com ações do FGTS, Plano 
Collor e Plano Verão, entre outros, é possível que 
ainda tenha a seu favor algum resíduo em dinheiro, 
resto de ações judiciais que ainda podem ser resga-
tadas junto ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal.

Atenta aos direitos dos associados, a AAC através 
do escritório de advocacia Felipe Padilha oferece o 
serviço gratuito de levantamento financeiro naque-
las instituições com o intuito de localizar o possível 
registro desses créditos.

O que fazer – De acordo com a advogada Eu-
vânia Muñoz (foto), é necessário que o associado 
assine uma procuração autorizando ao escritório 
a proceder ao levantamento financeiro, trazendo à 
Associação, nos dias de atendimento jurídico, o nú-
mero da matrícula no PIS/PASEP. 

De olho no seu direito

Voz Ativa. Informativo da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Celpe. Rua Manoel Bezerra, 111, Madalena, Recife. 
CEP:50610.-250. Fones: 3445.4362 e 3445.3818. Site:www.aacelpe.com.br. Presidente: Gilberto Alves Muniz de Medeiros, 
Diretor Financeiro e de Patrimônio: Maurício Pereira da Silva. Diretor Administrativo: Ivaldo José dos Santos. Diretora Social: 
Maria Cristina dos Santos. Conselho Fiscal, membro titulares e suplentes: Ademar Leite da Silva, Ailton José Albuquerque, Ar-
nóbio José Tavares da Silva, Carlos Pereira Barros, Genivaldo França de Souza e José Carlos Nunes de Almeida.   Produção: P&B 
Design e Texto. Pauta e fotos: Paulo Caldas. Diagramação: Bel Caldas. Tiragem 2.100 exemplares. Impressão: Bagaço Design. 
Rua Luiz Guimarães 263, Poço da Panela. Recife. Fone: 3205.0132.

Expediente Voz Ativa

De olho na saúde dos associados, parceria 
firmada entre a Associação dos Aposentados e 
Pensionistas da Celpe e a Fundação Altino Ven-
tura proporcionou, nos dias 10, 11, 13 e 14 de 
outubro passado, mais uma edição da Semana 
da Oftalmologia. De acordo com a oftalmologista 
Nara Lins, na ocasião foi procedida bateria de 
exames oftálmicos que constou de “teste autore-
frator - que determina o grau dos óculos, e do to-
nômetro - que revela a pressão ocular, indicativo 
do glaucoma”, explicou.

 Segundo ela foi possível registrar os casos 
mais frequentes de “catarata, suspeita de glau-
coma e investigação de outras patologias”, deta-
lhou. Para o aposentado Maurício Correia a ação 
é “um benefício para a gente; mesmo tendo pla-
no de saúde eu vim, esta é uma ótima oportuni-
dade pra gente”, afirmou. 

Depoimentos - A pensionista Elsa Senna de 
Brito disse que aquela é uma ação extraordiná-
ria. “A Altino Ventura é muito procurada e quando 
temos uma oportunidade como essa, dada pela 
Associação, é mesmo uma benção. Existem casos 
de glaucoma na família e tenho que fazer exames 

periodicamente”, revelou. O sócio dependente 
Alessandro Araújo Lins tem a mesma opinião de 
Elsa. “Para mim é essencial, meus óculos quebrou 
e faz uns seis meses que tento marcar uma con-
sulta em outra Fundação sem ter sucesso, agra-
deço muito a AAC”, concluiu. Acompanharam a 
oftalmologista Nara Lins o assistente oftálmico 
Lívio Fragoso, Claudio Costa e Kennedy Alberto.
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Em seu discurso, o presidente lembrou ainda 
que a semente plantada há 31 anos e cultivada por 
todos esses anos, foi crescendo e fazendo a história 
até os dias de hoje, quando se encontra entre as 
melhores associações de aposentados do País. “É 
importante frisar que somos uma instituição sem 
fins lucrativos e que nossa receita, que provém 
das mensalidades, é basicamente consumida pela 
despesa e que nenhuma outra instituição de apo-
sentados oferece os benefícios que esta Casa nos 
propicia. Dizemos isso por conhecer outras entida-
des, muitas delas com mais condições financeiras, 
que vem aqui ‘aprender a mágica’ como dizem, 
de fazer tanto com tão pouco e aí mostramos que 
não há mágica, mas sim comprometimento, amor 
e dedicação ao trabalho”, finalizou.

O presidente agradeceu à Comissão Eleitoral 
que coordenou o pleito ocorrido em novembro, 
composta por Aluísio dos Santos Barros (presiden-
te) e os colegas Adjair José da Silva, Antônio José 
de Souza Gomes e Valdério Mendes Viana. “Que 
por 90 dias, com afinco e sabedoria, conduziu o 
processo com lisura e determinação”.

Apresentados diretoria e conselho - Na 
ocasião foram apresentados os nomes dos dire-
tores e conselheiros. Diretor administrativo: Ival-
do José dos Santos. Diretora Social: Maria Cristina 
dos Santos. Diretor Financeiro e de Patrimônio: 
Maurício Pereira da Silva. Conselho Fiscal, mem-
bros efetivos e suplentes: Ademar Leite da Silva, 
Ailton José Albuquerque, Arnóbio José Tavares da 
Silva, Carlos Pereira Barros, Genivaldo França de 
Souza e José Carlos Nunes de Almeida.

Quem disse o quê - José Figueira, presidente 
da APP IPS “Desejo à diretoria que procure fazer o 
melhor e não caia na acomodação, para não en-
fraquecer a gestão”.  Gilberto Gomes dos Santos 
presidente da SAAPE: “Faço votos de continuidade 
do sucesso do mandato hora concluído”. João Luiz 
Silva Neto, associado: “Desejo a mesma sorte da 
gestão anterior, a Associação cresceu em relação 
ao que era antes, está tudo às mil maravilhas”. 
Valdério Mendes Viana, associado: “É importante 
dar continuidade ao trabalho sério que ganhou a 
credibilidade e o prestígio dos Associados”.

Compareceram à posse, representando a Apos-
chesf, Eli Queiroz Souto e Carmem Valença. Na 
sequência de fotos, o presidente reeleito assina o 
termo de posse na presença do presidente da Co-
missão Eleitoral Aluísio dos Santos Barros, o dis-
curso do novo membro do Conselho Fiscal Ailton 
José Albuquerque e a diretoria em pose conjunta 
com a equipe de colaboradores.




