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AAPE NOTÍCIAS

INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ELETROSUL

TOMAM POSSE OS NOVOS INTEGRANTES
DOS QUADROS DIRETIVOS DA AAPE

Da esquerda para a direita, na parte da frente da foto: Nara (diretora social), Américo (presidente),
Ana Maria (diretora financeira); na parte de trás: Rulemar (diretor administrativo) e Bicca (vice-presidente)

Dia primeiro de abril foram empossados os novos
dirigentes da Associação, para o triênio 2021 - 2024.
Aproveitamos a oportunidade para apresentar a
todos os associados os novos integrantes dos cargos
diretivos da AAPE.
A intenção é construir uma relação de proximidade,
para que cada associado se sinta à vontade para
falar diretamente com qualquer um dos
integrantes, eleitos justamente para representar
coletivamente o interesse de todos.
CONSELHO FISCAL
Membros Efetivos:

Membros Suplentes:

Altino Vieira
Antonio Libenir Martins
Valdir Batista Bastos

Antonio Julio de Oliveira
Ademir Wagner Soares
Willi de Paula Coelho Barros

Conforme aprovado na Assembleia de 31/03/2021,
o Conselho Consultivo indicou, em 14 de abril, os
membros do Conselho Fiscal acima referidos.

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Marco Aurélio da Silva Américo
Vice-Presidente: Antero Lopes Bicca
Diretora Financeira: Ana Maria Tancredo
Diretor Administrativo: Rulemar Pessoa Silva
Diretora Social: Nara Goretti Castro Bittencourt

CONSELHO CONSULTIVO
Membros Efetivos
Presidente: Mauro Batista Nunes
Secretário: Halem Guerra da Silva Nery
Deusdete de França Saraiva
Membros Suplentes
Francisco de Resende Baima
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CONHEÇA MAIS SOBRE OS ELEITOS DA
DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO

AMÉRICO
Presidente
americo@aape.org.br

Trabalhou na Eletrosul no
período de 1977 a 1997, tanto em Tubarão quanto
na Sede. Iniciou as atividades como engenheiro de
manutenção na Usina Jorge Lacerda e nos últimos
três anos de trabalho atuou como assessor do
diretor técnico. Também foi professor de
estatística, matemática financeira e função social
do engenheiro na Unisul de Tubarão.

Já fui presidente da Associação dos Empregados
da Eletrosul, em Tubarão, também como
voluntário. Acredito que a vocação está no meu
DNA, pois meu pai foi vereador numa época em
que não tinha remuneração para o cargo.
Penso que a liderança social é uma função que
poucos exercem e nós, como integrantes da
diretoria da AAPE, temos uma importante função
a desenvolver. Estamos ansiosos para entregar aos
associados tudo aquilo a que nos propomos.
Que Deus nos permita!

BICCA
Vice-Presidente
bicca@aape.org.br

A experiência na Eletrosul,
durante os anos de 1975 a 1997,
envolveu a atuação em diferentes cargos, como
engenheiro residente de obras, chefe de divisão,
chefe de departamento e assistente do diretor de
engenharia e construção.

NARA
Diretora Social
nara@aape.org.br

Com formação na área
contábil, ocupou diferentes funções entre 1987 a
2013, em setores da administração, inclusive como
encarregada administrativa e secretária na Secretaria Geral da Presidência. Também foi responsável
por representar a Eletrosul na Vara do Trabalho.

Me candidatei ao cargo de vice-presidente da
AAPE com a intenção de contribuir com todos os
associados e, principalmente, para retribuir às
amizades construídas ao longo da minha
carreira, em tantos anos de trajetória na Eletrosul.

Aceitei o convite para integrar a diretoria da
AAPE e percebi a oportunidade como uma
forma de colaborar com a Associação. Será um
grande desafio estar à frente dos assuntos
inerentes às ações sociais e espero contribuir da
melhor forma possível.

RULEMAR
Diretor Administrativo
rulemar@aape.org.br

Trabalhou na Eletrosul de 1974 a
1997 e depois retornou em 2006, por mais seis anos,
quando foi contratado como pessoa jurídica. Engenheiro
eletricista, atuou no planejamento da expansão do sistema,
também na área de regulação e novos negócios.

Me juntei a um grupo de amigos para
buscar mudanças e melhorias na qualidade
de vida dos associados, tanto do ponto de
vista financeiro, como de saúde e bem-estar
geral.

ANA MARIA
Diretora Financeira
anatancredo@aape.org.br

Formada em contabilidade, trabalhou
na Eletrosul no período1973 a 1996. Na Usina Jorge
Lacerda, ocupou as funções de auxiliar e assistente
administrativa, além de ter sido secretária de departamento no DCO. Em 23 anos de empresa, também
atuou na área financeira do Complexo Jorge Lacerda.

O que me motivou a aceitar a participação
como diretora na AAPE foi a possibilidade
de contribuir, num todo, com nossos
aposentados e pensionistas. Com certeza,
darei o melhor de mim.

SAIBA MAIS SOBRE AS PRINCIPAIS AÇÕES
PREVISTAS PARA O INÍCIO DA GESTÃO DA
NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DA AAPE

LEVANTAMENTO
SÓCIOECONÔMICO
DOS ASSOCIADOS

REDUÇÃO TEMPORÁRIA
DO VALOR PAGO NAS
MENSALIDADES

Servirá como base para
que a AAPE tenha
informações detalhadas sobre o perfil
de seus participantes e possa, assim,
estudar ações de apoio, que
envolvam auxílio social e de saúde,
por exemplo.

Aprovada pela Diretoria
Executiva redução de 70% do
valor das mensalidades por período de 4 meses (maio, junho, julho e
agosto), face às dificuldades frente à
Covid-19 e por não terem sido realizadas
festividades em 2019 devido à pandemia.

REUNIÃO ESPECIAL DA
DIRETORIA COM O DR
GABRIEL KAZAPI
SOBRE DÉFICIT

REUNIÕES MENSAIS
PARA ALINHAMENTO
DAS ATIVIDADES
DA DIRETORIA

Durante três horas, na manhã do dia
15/04, a AÇÃO JUDICIAL contra a cobrança dos déficits do Plano BD-ENGIE foi
debatida. Resultaram do encontro, decisões da diretoria mais consentâneas com
a gravidade do caso. Oportunamente, os
associados serão informados.

Mensalmente, serão realizadas
reuniões com a participação de todos
os integrantes da Diretoria Executiva,
sempre nas últimas quartas-feiras do
mês. Quando necessário, serão feitas
reuniões extraordinárias para tratar
assuntos que demandem urgência.

ANÁLISE DETALHADA
REFERENTE À SITUAÇÃO
FINANCEIRA DA AAPE

VISITA AOS NÚCLEOS
REGIONAIS DA AAPE

Será realizada uma detalhada análise de todas as
aplicações da AAPE disponíveis nos bancos e
de todas as movimentações
financeiras da Associação.

O Presidente da AAPE e as
Diretoras Ana e Nara, reuniram-se com coordenadores
da AMUREL. Também estão
previstos encontros com os
responsáveis pelas demais
Regionais, para pautar ações voltadas
às necessidades dos Associados.

CANAL DE COMUNICAÇÃO DIRETO COM A DIRETORIA
Com a proposta de estabelecer uma comunicação mais próxima e direta
com os associados, o site da AAPE agora conta com uma área específica
para que os associados possam facilmente enviar mensagens para os
diretores. Será preciso, apenas, entrar no menu “Fale com a Diretoria”
e selecionar com qual integrante deseja se comunicar ou acessar
diretamente o endereço: www.aape.org.br/contato-diretoria

CONVÊNIOS COM VANTAGENS PARA ASSOCIADOS
Uma das principais atividades que será desenvolvida nos primeiros
meses de gestão da nova diretoria da AAPE será a busca por empresas que tenham interesse em fazer convênios com a Associação, com
o intuito de oferecer vantagens, com descontos especiais a nossos
associados. Serão contatados estabelecimentos de diferentes áreas de atuação, como farmácias, óticas, restaurantes, consultórios médicos, clínicas,
laboratórios, entre outros. Em breve divulgaremos a todos os associados a
relação completa e atualizada dos convênios firmados pela AAPE.

