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Notícias
Associação dos Aposentados Participantes da Eletros

APEL

o dia 26 de abril, dirigentes das associações de 
aposentados da ELETROBRAS (APEL), CHESF (Após NChesf), ELETRONORTE (APOSEN), ELETROSUL 

(AAPE) e FURNAS (Após Furnas) foram recebidos pelo novo 
presidente da ELETROBRAS, José da Costa Carvalho Neto, e 
seu chefe de gabinete, Mauro Massa.

Os dirigentes das associações haviam solicitado a reunião com o 
objetivo de conhecer o pensamento da nova gestão da holding a 
respeito da implantação do apoio médico aos aposentados e 
pensionistas, cujo projeto vinha sendo desenvolvido com o firme 
apoio da gestão anterior, liderada pelo ex-presidente José Antonio 
Muniz Lopes.

O presidente José da Costa iniciou a reunião explanando a 
respeito dos grandes desafios que se colocam para a sua 
administração, em especial para a necessidade de que sejam do lucro líquido para o benefício de apoio médico aos empregados 
substancialmente melhorados os índices de rentabilidade das inativos, a exemplo 
empresas do grupo e do consolidado da holding. Explicou que, do dispositivo já 
para atingimento dessas metas, será necessário trabalhar existente na própria 
fortemente no incremento das receitas e na contenção de custos. ELETROBRAS; e 
Com relação a esse último ponto ressalvou, no entanto, que a (2) a aprovação da 
contenção de custos não poderia afetar o projeto de extensão dos mesma alteração 
benefícios de saúde a aposentados e pensionistas, considerado por estatutária pelas 
ele como "prioritário", termo que usou por mais de uma vez Assembléias das 
durante a reunião. e m p r e s a s  d o  

Sistema Eletrobras.
Apoiado por informações prestadas pelo coordenador do projeto, 
Mauro Massa, o presidente informou que o trabalho de Os dirigentes das associações relataram ao presidente o clima de 

c o n s u l t o r i a  grande ansiedade que domina a comunidade de aposentados, com 
contratado está grande parcela de pessoas que não têm hoje nenhum plano, por 
d e n t r o  d o  absoluta incapacidade de custeá-lo. E outro grupo que, embora 
c r o n o g r a m a  fazendo parte de um plano, encontra grandes dificuldades para dar 
p r e v i s t o ,  c o m  continuidade aos pagamentos.
c o n c l u s ã o  
agendada para o O presidente reafirmou seu compromisso com a continuidade do 
mês de junho. E projeto e seu desejo de que o mesmo seja implementado no mais 
que os próximos curto espaço de tempo.
passos seriam: (1) a 
aprovação, pelo 
C o n s e l h o  d e  
Administração da 
ELETROBRAS, 
no dia 29 de abril, 
d a  a l t e r a ç ã o  
es t a tu tá r i a  das  
E m p r e s a s  
Eletrobras, para 
inclusão do artigo 
que destina até 1% 

Plano de Saúde para os Aposentados
Reunião com o Presidente da Eletrobras

Mauro Massa - José da Costa  - Marcio Cavour
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“O Direito é um fato ou fenômeno social, não existindo senão na 
sociedade e não podendo ser concebido fora dela.  Está pelo menos 
pressuposto em cada ação do homem que se relacione com outro 
homem.”  (Miguel Reale)

ós, brasileiros, vivemos em um Estado Democrático de 
Direito, sendo-nos assegurado, como garantia Nfundamental, prevista na Constituição, a apreciação pelo 

Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito.
Todavia, o acesso ao Poder Judiciário - à exceção dos Juizados 
Especiais, da Justiça do Trabalho e da Justiça de Paz, assim como na 
impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal - 
requer,  para resguardar a igualdade de direito das partes, que estas 
sejam representadas, em juízo,  por advogado devidamente inscrito 
na Ordem dos Advogados do Brasil-OAB.

A APEL tem como objetivos , entre outros:
I - zelar pelos interesses de seus associados e dependentes perante 

as Patrocinadoras, a ELETROS e as instituições com ela 
relacionadas, o INSS e quaisquer outros órgãos governamentais;

II - manter-se integrada com a ELETROS e suas patrocinadoras, 
contribuindo para a expansão, fortalecimento e o aperfeiçoamento 
de seus sistemas, estrutura, procedimentos, objetivos e patrimônio.
Na consecução dessas metas, a Associação está sempre atenta e 
buscando entendimentos com a Fundação visando aos interesses dos 
seus associados.  Como exemplos relevantes dessa atitude pró-ativa, 
nos últimos anos, podemos citar : o acordo sobre o adicional de 
aposentadoria, a alteração da metodologia de cálculo para 
recuperação da diferença de benefícios pagos pelo INSS e a 
manutenção do procedimento de recolhimento do IRPF sobre a 
complementação do abono anual pago pela ELETROS.
Contudo, pesquisa de satisfação promovida pela APEL 
recentemente evidenciou uma demanda latente dos seus 
participantes por um serviço jurídico capaz de orientá-los em 
possíveis demandas individuais.
Visando a suprir essa necessidade, a APEL tomou a iniciativa de 
manter contato com diversos escritórios de advocacia, ou  
recomendados por nossos associados ou que já prestam serviços para 
sócios de outras entidades semelhantes à APEL. A partir desses 
contatos, foram selecionados aqueles especialistas nas áreas 
previdenciária, trabalhista e tributária que (i) manifestaram interesse 
em atender diretamente os nossos associados em ações individuais 
ou em grupo e (ii) concordaram em não receber qualquer 
remuneração pela consulta inicial e pela orientação sobre a 
viabilidade dos pleitos.
Com o tempo, outros escritórios poderão vir a ser adicionados  a essa 
lista inicial.
Os interessados poderão, assim, procurar diretamente os escritórios 
selecionados, sem que a APEL venha a participar das suas 
negociações com os mesmos nem fazer parte  de suas decisões de 
eventualmente contratá-los.
Os escritórios, com endereço e telefone, encontram-se listados na 
p._06

Com essa medida, a APEL espera assegurar aos seus associados o 
pleno exercício dos seus direitos.

A DIRETORIA

Editorial
Apoio Jurídico

Por onde anda.......
 o Lepecki ?
erzy  Lepecki nasceu na 
Polônia e, aos dez anos, 
durante a Segunda Guerra J

Mundial, veio para o Brasil com a 
f a m í l i a .  E s t a b e l e c e r a m - s e  
primeiramente em Curitiba e, mais 
tarde, em Belo Horizonte, onde ele 
completou seus estudos em 
Engenharia Civil na Universidade 
Federal de Minas Gerais - UFMG.
 

Embora formado em engenharia civil, o Lepecki sempre esteve 
mais interessado em geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica, tanto que lecionou essas cadeiras na Escola de 
Engenharia da UFMG.
 
Sua vida profissional começou na CEMIG, e depois seguiram-
se  CELPA e FORLUZ, onde ele ocupou o cargo de presidente, 
e CESP, onde foi diretor.
 
Em 1973 veio para a Eletrobrás. Logo engajou-se no projeto de 
criação do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL, 
que ele considera como sua maior realização profissional e ao 
qual dedicou dezessete anos de sua vida. Ele tem orgulho e se 
sente um privilegiado por ter sido um dos fundadores  do 
CEPEL,   acompanhando desde a sua implantação  até a plena 
atividade.
 
Ressalte-se, ainda, a importante participação do  Lepecki no 
CIGRÉ Internacional, entidade especializada em sistemas de 
transmissão, que completará em breve noventa anos e que conta 
com mais de setenta países associados.Ele ocupou, inclusive, a 
presidência do CIGRÉ.
 
Após sua aposentadoria em 1991, o Lepecki continuou 
contribuindo com sua experiência ao Setor Elétrico, na forma, 
entre outras,  de membro do Conselho  da Fundação 
Universitária José Bonifácio da UFRJ, idealizada pelo Ministro 
Antônio Dias Leite e criada com o objetivo de supervisionar as 
empresas participantes do CEPEL.
 
Fora do Setor Elétrico, foi marcante sua cooperação com o 
Instituto Brasil Estados Unidos – IBEU, do qual foi diretor 
presidente de 2000 a 2006 e presidente do Conselho 
Deliberativo de 2006 a 2009.

E por onde anda o Lepecki?
A APEL foi ouvi-lo.

Atualmente, o  Lepecki continua muito atuante: é membro do 
comitê para a preparação do livro sobre a história do CIGRÉ 
Internacional, nos moldes do livro que ele já produziu para o 
CIGRÉ Brasileiro.
 
Casado desde 1954, o  Lepecki tem três filhos e seis netos. 
Ocupa-se em ler muito e escrever, principalmente sobre as suas 
memórias. O primeiro livro de memórias publicado 
"Aniversário-História de uma viagem e suas circunstâncias" 
descreve sua vinda para o Brasil quando menino. 
 
Está entre seus planos escrever sobre as empresas em que 
trabalhou e continuar narrando suas memórias, o que de fato 
deverá ocorrer, porque ele continua  bastante ativo e com muita 
disposição para a vida.

Por Mirian Rissin &
Suzana Junqueira de Andrade Oliveira
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Cartas à ELETROS

APEL-004/2011 APEL-006/2011

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2011. Rio de Janeiro, 05 de maio de 2011

Ilmo. Sr. Ilmo. Sr.
AFRÂNIO B. A. MATOS FILHO MARCO AURÉLIO ORREGO DA 
Presidente do Conselho Deliberativo COSTA E SILVA
Fundação Eletrobrás de Seguridade Social-ELETROS Presidente
Rio de Janeiro-RJ Fundação Eletrobras

de Seguridade Social - ELETROS
Senhor Presidente:

Senhor Presidente
Tomamos conhecimento, inicialmente pela mensagem no contracheque de 
abril e, em paralelo, por nota publicada no nº 83 do Eletros em Foco, da A APEL tem recebido, de um grande 
decisão do Conselho de extinguir, a partir do mês de maio, o pagamento do número de associados, assistidos da 
subsídio que vinha sendo concedido aos usuários do Eletros-Saúde, com os ELETROS, repetidas reclamações quanto à 
recursos provenientes do convênio com o Banco Real, agora Santander. qualidade dos serviços prestados pelo 
É importante lembrar que, quando esse convênio foi contratado, anos atrás, a Banco Santander.
Eletros pagava os proventos dos seus assistidos através de três bancos. Todas essas pessoas estão conscientes de 
Naquela ocasião, a administração da Fundação sofreu questionamentos pelo que houve um período de transição, em 
incômodo que teve um grupo de participantes em ter que abrir novas contas no relação ao Banco Real; no entanto, 
Banco Real, que foi o vencedor da licitação então realizada. decorrido um certo prazo para essa 
Naquele momento, toda a argumentação da Eletros para responder àqueles migração de sistemas, as queixas não só 
incômodos foi no sentido de explicar que os recursos provenientes do persistem como se avolumam.
convênio seriam destinados ao Eletros Saúde e a seus usuários. Deixamos de listar os tipos de ocorrências 
Por tudo isso, surpreende-nos a decisão tomada agora, uma vez que esse relatadas, tamanha é a variedade de 
subsídio, que corresponde a cerca de 8 % do valor da mensalidade, é uma situações com que nossos sócios têm se 
ajuda importante para participantes de menor renda. deparado.
Por outro lado, a APEL é constantemente questionada por pessoas que se Em um grande resumo, pode-se dizer que o 
dizem no limite de sua capacidade de pagamento das mensalidades; a extinção Banco Real prestava um serviço que era 
do subsídio só agravará a situação dessas pessoas. Com essa decisão, a Eletros considerado satisfatório e que o Santander 
também dificulta a captação de novos usuários, uma vez que a existência do tem tido um padrão de atendimento 
subsídio, sendo um fator de redução da mensalidade, torna-se um atrativo para absolutamente incompatível com o seu 
novas adesões. porte. Essas deficiências são verificadas no 
Além do mais, ao contrário do que afirma certo argumento, o valor aportado atendimento pessoal, no atendimento em 
pelo convênio beneficia a todos os assistidos, na medida em que todos têm o máquinas e no uso do site do Banco.
direito de aderir ao plano Eletros-Saúde e usufruir do benefício. Há um grupo significativo de pessoas que já 
Tão logo foi divulgada essa notícia, a APEL recebeu grande quantidade de reivindica a substituição do Santander 
reclamações da parte dos seus associados. como o banco processador da folha da 
Por essa razão, vimos apelar ao Conselho no sentido de que reveja a decisão de ELETROS.
extinguir o subsídio e volte a implantá-lo no mais curto espaço de tempo, Diante do exposto, solicitamos que a 
utilizando, para tal, a diferença do recebimento mensal do contrato com o Diretoria da ELETROS efetue contatos 
Banco Santander, de aproximadamente R$ 52.500,00, referida no último com o alto escalão do banco, relatando o 
número do "Eletros em Foco". nível de insatisfação existente e exigindo 
Certos de que o Conselho terá sensibilidade para reverter uma decisão que, uma mudança de qualidade no atendimento 
segundo nosso entendimento,  prejudica os usuários do Plano, subscrevemo- da parte do mesmo.
nos,

Atenciosamente
Atenciosamente,
Marcio Cavour Marcio Cavour
Presidente da APEL Presidente da APEL

 primeira, reivindicando que o Banco Santander (ex-Real), cuja A segunda, pedindo providências à 
chamado "Subsídio Plano de extinção foi anunciada pela Fundação Fundação com relação à queda de 
Saúde" ,  concedido  com recentemente, seja restabelecido no qualidade dos serviços prestados pelo A

recursos oriundos do contrato com o mais curto espaço de tempo. Banco Santander.

A administração da APEL enviou em 9 de maio duas cartas à Eletros.
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Apresentação Jack  Steiner
o dia 3 de maio, o Diretor Financeiro da Eletros, Jack 
Steiner, realizou , acompanhado de quatro dos gerentes da NFundação, uma apresentação sobre os resultados da 

entidade em 2010.

Além dos resultados do exercício, foi feita uma apresentação, a 
cargo do chefe da Divisão Atuarial, Hugo E. Fernandes, de 
importantes aspectos do plano de contribuição definida - CD. Nesse 
capítulo, foi mostrada a evolução da rentabilidade do plano desde a 
sua criação, o resultado específico do ano de 2010 e os critérios para 
os reajustes dos benefícios do plano. Em sua palestra, o Hugo 
explicou que o plano CD tem particularidades muito especiais, com 
inúmeras situações que diferenciam entre si os diversos 
participantes, o que nem sempre permite uma comparação 
padronizada dos resultados.

Os representantes da Fundação dispuseram-se a voltar à APEL para 
apresentações similares, sempre que houver demanda por parte dos  
nossos associados, em particular dos participantes do Plano CD.

Apresentação do Planejamento 
Estratégico da Eletros

o dia 11 de maio foi feita, na APEL, a apresentação do Como parte final do trabalho, foram elencados todos os riscos a 
planejamento estratégico da ELETROS para os que está submetida a Fundação, desde os políticos até os de Npróximos cinco anos. natureza técnica. Veja o quadro abaixo.

O conselheiro Marcio Silvado, representante do ONS no Esse trabalho está sendo implementado na Fundação sob 
Conselho Deliberativo da ELETROS, foi responsável pela responsabilidade de uma gerente de riscos que se ligará 
apresentação. Esse trabalho foi fruto da contratação, pela diretamente ao Conselho Deliberativo. A essa área caberá, 
ELETROS, da consultora KPMG que, durante meses, discutiu portanto, a condução dos trabalhos necessários à minimização 
com os diversos escalões da Fundação  as suas necessidades e dos riscos a que está submetida a Fundação.
os seus pontos fortes e fracos.
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Ruas do Rio de janeiro
Assim foi feito, porém,   após a posse de Delfim Moreira, a zona sul do Rio de Janeiro, 
Rodrigues Alves faleceu e, de acordo com a Constituição de bairro do Leblon, três artérias N 1891, deveria ser convocada nova eleição já que a vacância i m p o r t a n t e s  c o n c o r r e m  
ocorrera na primeira metade do mandato.praticamente num ponto, a saber, Av. 
Candidataram-se ao cargo Epitácio Pessoa e Ruy Barbosa. Delfim Moreira, Ruas Epitácio Pessoa e 
Este último defendia a tese de que Epitácio não teria Afrânio de Melo Franco.
condições de ocupar a presidência já que se aposentou por Tratando-se de três personagens da 
invalidez como Ministro do Supremo Tribunal. Sua tese não História do Brasil, haverá algum elo 
foi considerada e Ruy Barbosa foi derrotado na segunda e entre os três nomes citados?
última tentativa (a primeira foi em 1910) de alcançar a Senão vejamos. Na eleição para 
presidência (Ruy viria a falecer em 1923). Epitácio Pessoa Presidente da República de 1918, 
foi eleito para completar o período 1919-1922 (restante do realizada em março do mesmo ano, foi 
mandato).eleito Rodrigues Alves (tendo como vice Delfim Moreira), que 
Um episódio marcante no período governado por Epitácio já exercera a presidência no período 1902-1906, tendo deixado 
foi que ele escolheu para Ministro da Guerra um civil, o uma marca importante na história da cidade (abertura da Av. Rio 
engenheiro João Pandiá Calógeras, cuja atuação como Branco, Av. Passos, Francisco Bicalho, entre outras).
Ministro foi considerada excelente. Em homenagem a este, o Eis que antes da posse, que só se daria em 15/11/1918, 
centro do Rio ganhou a Av. Calógeras. Também a esposa de Rodrigues Alves adoeceu com a epidemia que se espalhava 
Epitácio, Mary Pessoa, foi homenageada com o seu nome em praticamente por todo o mundo, a denominada "gripe 
uma rua da Gávea.espanhola", aparentemente um mal surgido na Europa logo após 
Logo depois de deixar o cargo que estava exercendo, embora o final da chamada Grande Guerra (1914-1918), donde o nome.
simbolicamente pelas razões apontadas, Delfim Moreira O ministério de Rodrigues Alves já estava escolhido (a exemplo 
faleceu, sem dúvida pelo agravamento de seu estado precário de Tancredo Neves em 1986). Chegou o dia da posse e este 
de saúde.impossibilitado de assumir, a solução normal seria a assunção 
Fica a pergunta. Será que o responsável pelo setor de do vice. Só então os políticos se deram conta de que Delfim 
nomenclatura de logradouros da cidade do Rio de Janeiro Moreira não estava bem de saúde; na realidade ele sofria das 
achou por bem brincar com a história, reunindo numa mesma faculdades mentais. O que fazer?
área aqueles três personagens, Delfim Moreira, Afrânio de Como todos esperavam que Rodrigues Alves logo pudesse 
Melo Franco e Epitácio Pessoa? Ou foi simplesmente assumir a presidência, resolveram ocultar a doença do Delfim e 
coincidência? Fica a critério de cada um opinar.decidiram que o Ministro da Viação, Afrânio de Melo Franco, 
.Nota: Algumas das informações aqui apresentadas foram escolhido por Rodrigues Alves, tomaria conta dos assuntos 
obtidas junto ao neto de Epitácio Pessoa, colega de turma, na presidenciais, cabendo a Delfim Moreira apenas apor a sua 
escola de engenharia, do autor destas linhas.assinatura.

Melchior Tavares 
de Alcântara

PARATY - Maravilha que não se esquece
 chegada alegre à cidade, 
induz ao pique para uma 
voltinha pelas redondezas.A

A Igreja de N. Sa. dos Remédios, as  
pedras "pés de moleque", as 
construções... tudo, enfim, deixa a 
impressão  de que a época é bem 
outra - o "túnel do tempo dá o ar da 
graça".
À noite, bares aconchegantes 
abrigam amigos que cantam e 

dançam ao som dos sambas, forrós e melodias várias.
Com o raiar do dia, o mar tranquilo, numa mescla de 
verde e azul, convida a passeios de escunas e a mergulhos 
extremamente refrescantes. A paisagem é deslumbrante 
e os raios de sol douram os cardumes que rodeiam as 
embarcações. 
A sensação é de que o adeus não existe, somente é 
permitido um até logo à riqueza das belezas naturais de 
Paraty.

Sheila Castro
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Serviços Jurídicos

Áreas Trabalhista,
Previdenciária e Tributária Catramby & Ganin Advogados Associados

Advogado Alexandre Garcia Ganin
Av. Franklin Roosevelt, 23, salas 910 e 911
Centro, Rio de Janeiro, RJ
Tel: 2524-5878 / 2533-2429
E-mail: cdgganin@nextcon.com

Observação:  Com o tempo, outros escritórios poderão vir a ser adicionados a essa lista inicial.

Área Tributária
(vinculada à área previdenciária)

 Mauad & Ramos Advogados Associados S/C
Advogada Maria Amélia C. Lima Mauad

Av. Presidente Vargas, 482, grupo 1601
 Centro, Rio de Janeiro, RJ
Tel: 2253-1245
E-mail: mraa@uol.com.br

Afranio Amaral Advogados Associados
Advogado Afranio Amaral

Av. Rio Branco, 156 sala 622
Centro, Rio de Janeiro, RJ
Tel: 2215-8840
E-mail:afranio@wb.com.br

Antonio Vieira Advogados Associados (*)
Advogado  Luiz Antonio Alves Gomes

Av. Rio Branco, 311 grupo 616
 Centro, Rio de Janeiro, RJ
Tel: 2262-2626

(*) As consultas deverão ser feitas por escrito
para o e-mail .
A resposta será fornecida eletronicamente.

luiz@antoniovieira.com.br

Área Tributária

tendendo à solicitação de associados, expressa em recente pesquisa de satisfação promovida pela APEL, listamos, 
abaixo, escritórios de advocacia nas áreas trabalhista, previdenciária e tributária que manifestaram interesse em 
atender diretamente aos nossos associados em ações individuais ou em grupo e concordaram em não receber A

qualquer remuneração pela consulta inicial/orientação sobre a viabilidade dos pleitos.

Aniversariantes de Março & Abril

mailto:cdgganin@nextcon.com
http://mraa@uol.com.br
mailto:afranio@wb.com.br
http://luiz@antoniovieira.com.br


Amadeu Casal Caminha (08/03/1925    22/04/2011)
Érika Izabela Maria Meduna Hajdu (25/02/1937    27/04/2011)
Maria Lima de Aguiar (04/09/1912    13/03/2011)

Homenagem Póstuma
Homenagem Póstuma aos queridos colegas e amigos que se foram.

Eletros-Saúde (21) 2138-6000
FABES (21) 2179-4949
Plantão Assistencial do Fabes (21) 9464-7255

Eletros Empréstimo Financeiro (21) 2179-4900Emergência da Vida UTI (21) 3461-3030
Geral (21) 2179-4700 (21) 2179-4775  0800 253 130 Seguros
Folha de Pagamento (21) 2179-4780 (21) 2179-4736Clube ELETROBRÁS (21) 2514-5356

Telefones Úteis

Demonstrativo Patrimonial -  Em 31 de Março (2011 - 2010)
( Valores expressos em mil reais )

RESUMO

ATIVO PASSIVO

2011 2010 2011 2010
CIRCULANTE 3.458.270 3.222.596 CIRCULANTE 37.831 22.021

CAIXA E BANCOS 45.637 33,806 EXIGIBILIDADES 37.831 22.021

INVESTIMENTOS 3.391.576 3.179.910

REALIZÁVEL 21.057 6.880

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.667.673 3.404.584

PERMANENTE 247.234 266.138 PATRIMÔNIO SOCIAL 3.586.486 3.408.654

INVESTIMENTOS 11.310 11.310 RESULTADO DO PERÍODO 81,187 58.059

IMOBILIZADO 235.924 253.577

DIFERIDO -0- 1.251

TOTAL 3.705.504 3.488.734 TOTAL 3.705.504 3.488.734

Os Balancetes até 31/03/2011, o Acompanhamento Orçamentário do 1º Trimestre de 2011 bem como a 

documentação contábil pertinente estão à disposição de nossos associados para consultas e exames.

Demonstração do Resultado 
Comparativo (2011-2010)

RESUMO

2011 2010
1. RECEITAS 231.866 197.560

2. DESPESAS 150.679 139.501

RESULTADO 81.187 58.059DO PERÍODO

Acompanhamento Orçamentário
2011

RESUMO
Realizado Previsto

I. INGRESSOS 231.866 234.700
RECEITA: CONTRIBUIÇÕES 144.016 141.900

FINANCEIRA 87.850 92.800

II. SAÍDAS 150.679 146.304
DESPESAS 150.679 146.304

SALDO 81.187 88.396

APEL NOTÍCIAS nº 128 - 07 -  de 2011Maio/Junho

Prestação de Contas

Campanha de Vacinação 2011
 campanha promovida pela APEL trouxe, a esta associação, um grande grupo de associados e seus parentes, que se 

interessaram pela vacina contra a gripe.  Foram aplicadas 191 doses de vacina nos dias 29 de abril e 04 de maio deste ano. ASaúde é primordial e a APEL presta sua solidariedade no alerta da consciência coletiva.
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Jucira de A. Montenegro Neuza da Rocha Lima Maria José de Souza Paolino
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Maria Marta de Moura Reis 30 Edimilson Liberato DiasIracy Yeda Carneiro Pereira Nina Maria Citro
Paulo Alberto B. B. WettsteinNilda Rabello Barbosa Ubirajara Pinheiro Borges Nelita Galdino Amorim

23 Emilce Cerbazzi Tavares8 Arnaldo José Soares 16 Maria da Gloria de A. Abreu 31 Aecio Coimbra Barreto Costa
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