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Jornada de Estética 
acontece em agosto

A 9ª Jornada de Estética da ABO/PE, 
acontece nos dias 21 e 22 de agosto no Mar 
Hotel, no Recife. O presidente do encontro, 
professor Veridiano Almeida, conta detalhes 
da Jornada na página 3.
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Professor da UNESP
ministra curso na ABO / PE

Eduardo Pellizzer professor titular da disciplina de Prótese da 
Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (UNESP), minis-
trou na ABO/PE curso sobre biomecânica dos implantes dentários 
e sistema CAD-CAM. Página 5.

Ação preventiva atende 
crianças carentes

Fruto da parceria entre a ABO/PE e Rotary Club Boa Via-
gem, o projeto Sorriso Cidadão promove atendimento educativo 
e preventivo para crianças carentes do Recife.

Página 4.

     • Inaugurado o espaço multifuncional • Acesso fácil à casa própria
     •ABO/PE, uma empresa boa para se trabalhar
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Começamos 2015 otimistas e também com sentimen-
to de que muito temos a fazer. Grandes realizações foram 
feitas em 2014. Destacamos a conquista do nosso Espaço 
Multifuncional, onde realizamos a festa do dia do cirur-
gião-dentista, com a presença de mais de 400 colegas, 
em parceria com o Conselho Regional de Odontologia de 
Pernambuco – CRO-PE e o Sindicato dos Odontologistas 
no Estado de Pernambuco – SOEPE, sendo aprovado por 
unanimidade pelos colegas. Além de ter sido o local es-
colhido pelo CRO-PE para realizar a eleição do biênio 2015/2016, em novembro próximo 
passado. Com isso, estamos resgatando o caráter associativo da SCDP-ABO/PE.

Está em fase final a formação da grade dos Cursos/Palestras da 9ª Jornada de Esté-
tica, que será realizada nos dias 21 e 22 de agosto, no Mar Hotel em Boa Viagem, sob a 
presidência do professor Veridiano Almeida, que está cuidando nos mínimos detalhes, 
para oferecer aos nossos associados/participantes, o que há de mais atual na Odontologia 
brasileira. Cerca de oito professores, com reconhecimento nacional e internacional, esta-
rão presentes. Será um evento importante para aplicabilidade nos seus clientes em seus 
consultórios. Contamos com sua valiosa presença.

Um conjunto de ações vem sendo tomado através da nossa diretoria. Aquisição de 
equipamentos periféricos para as clínicas, novos aparelhos de ar split para as secretarias, 
revitalização dos jardins. No setor administrativo, criamos o Departamento de Recursos 
Humanos – RH, suprindo uma enorme carência nessa área. Com medidas deste porte, não 
há dúvidas de que estamos no caminho certo para melhoria, manutenção e modernização 
de nossa amada instituição, tornando-a um ambiente agradável, atual e acolhedor. Assim, 
estão todos convidados a nos fazer uma visita.

Gostaríamos de ressaltar o maravilhoso almoço de confraternização no último dia 02 
de dezembro, marcando o início das férias coletivas dos nossos colaboradores, onde esti-
veram presentes vários ex-presidentes, diretores e ex-diretores, num momento de alegria 
e descontração. Na ocasião, vários prêmios oferecidos pelos nossos parceiros da indústria 
e comércio, foram sorteados entre os funcionários.

Comunicamos que no dia 11 de dezembro Dr. Cláudio Heliomar Vicente da Silva tomou 
posse como Vice-Presidente da SCDP-ABO/PE e o Dr. Antônio Carlos Moura de Albuquerque 
Melo, como Membro Suplente do Conselho Fiscal, em substituição ao professor doutor José 
Thadeu Pinheiro e professor doutor Renato de Vasconcelos Alves, respectivamente.

Presente no 33º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, 
juntamente com o Dr. Sílvio Ricardo Caldas Nascimento, intensificamos contatos e 
articulações voltadas para a 9ª Jornada de Estética e para o 23º Congresso Pernam-
bucano de Odontologia – COPEO, o qual terá a professora Dra. Cátia Maria Fonseca 
Guerra como presidente.

Mesmo sob ameaças de um ano difícil para a economia brasileira, vislumbramos 
no 33º CIOSP a indústria e o comércio eufóricos com os negócios realizados e até certo 
ponto, otimistas, alcançando as metas de vendas logo nos primeiros dias do evento.

Portanto, para concluir, desejamos aos colegas um ano de grandes e importantes 
realizações.

Fraternalmente,
Alexandre Martins Rizuto
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preside Jornada de Estética
Veridiano Almeida, professor de Prótese da ABO/PE, é o pre-

sidente da 9ª Jornada de Estética, versão 2015, que acontece no 
Mar Hotel nos dias 21 e 22 de agosto próximo.

Indagado sobre a escolha do lugar, ele revelou que pesaram 
na decisão, a localização, o amplo estacionamento e o fato do 
Mar Hotel já dispor de estrutura para a feira comercial e a expo-
sição de produtos odontológicos.

Quanto aos patrocínios, disse que quase todos estão acer-
tados. “Pretendemos estar com a programação científica e os 
apoios definidos para divulgação após o Carnaval”.

Perguntado sobre novidades na grade científica, Veridiano 
explicou que, na verdade, o que tem surgido é o aperfeiçoamen-
to do que já existe. “A tecnologia, de fato, tem propiciado uma 
permanente dinâmica no que diz respeito ao aperfeiçoamento de 
materiais e equipamentos”, afirmou.

Sobre a presença de público o presidente da jornada revelou: 
“Trabalhamos com a meta otimista, é claro, de 400 cirurgiões-
-dentistas”. Segundo ele, dentre os convidados, virão nomes de 
todo o país com referência internacional, tais como os profes-

sores Marcelo Chaim, Dário 
Adolfi, Celso Orth, Mar-
celo Kyrillos, entre outros 
renomados especialistas, 
que no todo formarão um 
excelente naipe de confe-
rencistas.

Sobre a participação 
de outras instituições no 
evento, Veridiano revelou 
que contará com o apoio 
de empresas ligadas ao universo da Odontologia e entidades de 
classe: “O encontro não tem fins lucrativos, é autofinanciado e o 
nosso maior objetivo é proporcionar conhecimento para a classe, 
com o custo benefício altamente favorável”, e acrescentou: “Em 
dois dias de jornada, o colega pagará menos da metade do que 
custaria um curso realizado com professores desse nível em ou-
tra instituição. Desse modo convoco os colegas a abraçar nossa 
iniciativa”, concluiu.

ABO/PE inaugura 
espaço multifuncional

Durante as comemorações do Dia do Dentista foi inaugurado 
o espaço multifuncional, obra com aproximadamente 550 metros 
quadrados, projetada para abrigar eventos acadêmicos e sociais. 
Na continuidade do programa de inauguração, à noite, aconteceu 
jantar dançante com música ao vivo.

Uma acadêmica da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, 
representando a turma de concluintes, pediu a palavra solici-
tando apoio para sua programação de formatura, uma vez que 
foram lesados pela empresa contratada para a organização dos 
eventos.

Veridiano
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ABO e Rotary
 promovem 

Projeto Sorriso Cidadão
Iniciativa conjunta entre a ABO/PE e o Rotary Club Boa Viagem vem pro-

movendo anualmente atendimento clínico de ação educativa e preventiva de 
saúde bucal para crianças de comunidades carentes do Recife. Em 2014, mais 
um evento foi realizado no dia 29 de outubro nos consultórios da ABO. A direto-
ria da Associação registra seus agradecimentos às entidades e aos profissionais 
que participaram do projeto, neste ano. Pelo Centro Odontológico da Polícia 
Militar de Pernambuco, participaram o major Ricardo Borba de Souza Gon-
çalves e os acadêmicos Rayany Freitas, Gabriela Lira Gomes de Morais e Laís 
Laura Fernandes Couto. Pela Sociedade dos Cirurgiões Dentistas de Pernambuco 
– Associação Brasileira de Odontologia – Seção Pernambuco (SCDP-ABO/PE), 
os cirurgiões-dentistas Kadidja Fernanda dos Santos Martins, Renata Machado 
Dias Dornelas, Carmeluce Maria Barbosa, Aldonso da Cunha Pedrosa Júnior, 
os assistentes de saúde bucal Antônio Sérgio Godoy da Silva e Adriana Jaciara 
Rodrigues do Nascimento Silva e a auxiliar administrativa Gláucia da Cunha 
Pereira. Pela Clínica Odontológica (Odontoclínica) do Hospital Militar de Área 
do Recife, a tenente cirurgião-dentista Suzana Lira.

Profissionais representantes das entidades 
parceiras do projeto

Cirurgiões-dentistas Aldonso Pedrosa Júnior, 
Carmeluce Barbosa e Alexandre Rizuto

A partir da esquerda, a senhora Alba Lúcia Lima, a cirur-
giã-dentista Carmeluce Barbosa, a presidente do Rotary Club 
do Recife Boa Viagem, Teresinha Câmara Nascimento dos 
Santos, o presidente da ABO-PE Alexandre Rizuto e a senho-
ra Maria Regina Cerqueira

A Revista Científica da ABO
está sendo reformulada e estará de cara nova.

A Revista Científica da ABO
está sendo reformulada e estará de cara nova.

Os interessados em publicar artigos científicos deverão 
enviá-los para o e-mail revista@abo.org.br

Os textos serão submetidos ao conselhos editorial e os 
aprovados serão publicados em 2015.
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Eduardo Pellizzer, professor Titular da Disciplina de Próte-
se da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (UNESP), 
ministrou aulas sobre biomecânica dos implantes dentários e 
sistema CAD-CAM, com carga horária de 16 horas, nos dias 30 
e 31 de janeiro na ABO. O renomado profissional veio a con-
vite da professora Cátia Guerra para o Curso de Especialização 
em Prótese Dentária, coordenado pela professora Sandra Mora-
es. Participante do Curso de Especialização, a cirurgiã-dentista 
Daniela Vaz disse que essa é a especialidade que mais lhe cati-
vou durante o período de graduação. “Esse curso me motivou 
a buscar conhecimentos específicos para oferecer um trabalho 
de qualidade aos meus pacientes”, assegurou Daniela, egressa 
da Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP). Professor 
Titular do Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese da 
Faculdade de Odontologia de Araçatuba-UNESP, Pellizzer possui 
mestrado em Odontologia (Prótese Dentária) pela Universidade 
de São Paulo e doutorado em Odontologia (Materiais Dentários) 
pela Universidade de São Paulo. Livre-docente em Odontologia 
(Prótese Dentária) pela Faculdade de Odontologia de Araçatu-
ba (UNESP), coordenador e orientador de Mestrado e Doutorado 
nas sub-áreas de Prótese Dentária e Implantodontia do Curso de 
Pós-Graduação em Odontologia (FOA-UNESP), trabalha com as 

metodologias de Fotoelasticidade, Elementos Finitos e Tecnologia 
CAD-CAM. Dentre as participações com artigos científicos em jor-
nais e revistas nacionais e internacionais, do seu vasto currículo 
consta ainda a publicação de livros, entre os quais Fundamentos 
em Implantodontia - Uma Visão Contemporânea – ao lado do 
professor Paulo Sérgio Perri. Na foto, o professor Pellizzer (de 
bata) entre as professoras Cátia Guerra, Sandra Moraes e grupo 
de participantes do curso.

Professor convidado fala sobre
 Biomecânica dos Implantes

 Dentários e Sistema CAD-CAM

Convênios oferecem descontos
Pensando em oferecer alternativas de compras mais vantajosas aos associados, a ABO-PE, tem celebrado uma série de credencia-

mentos de empresas de comércio e prestadoras de serviços. Uma delas, a Nunes e Pimentel Serviços Administrativos, agente creden-
ciada pela Caixa Econômica Federal, já está habilitada para atender à demanda da ABO-PE. As demais por enquanto são as seguintes. 
Academia Santé, Recife Praia Hotel, Hotel Vila Hípica Resort - Gravatá e Faculdades São Miguel e Focca.
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Reconhecimento profissional
marca o Dia do Dentista

Ação conjunta entre a ABO/PE, CRO-PE e Soepe, comemorou o Dia 
do Dentista, 25 de outubro, na sede da Associação. Constou da pro-
gramação a entrega de títulos, diplomas e medalhas a personalidades 
ligadas à Odontologia pernambucana, dentre elas a diretora da Escola 
de Aperfeiçoamento Profissional, doutora Angela Vieira da Cunha, que 
recebeu o Certificado de Inscrição Remida e o Certificado e Medalha 
Professor Edrízio Barbosa Pinto. O cirurgião-dentista Adaucto Freire de 
Menezes, Certificado e Medalha professor Ageu de Aquino Sales e Car-
meluce Barbosa, distinguida com o diploma de Honra ao Mérito Odon-
tológico. Foram agraciados com o Mérito Odontológico Parlamentar o 

deputado federal eleito Daniel Coelho e o titular da Secretaria de Juven-
tude e Qualificação Profissional, Jayme Asfora. Com o título de Honra 
ao Mérito, o Real Hospital Português representado pelo Dr. Jorge Pei-
xoto. Na ocasião, marcaram presença o deputado estadual Francismar 
Pontes, o coordenador de Saúde Bucal do Estado, Paulo César Santos, 
a coordenadora de Saúde Bucal da Prefeitura da Cidade do Recife Ana 
Beatriz Vasconcelos, os presidentes da ABO/PE, CRO-PE e Sindicato dos 
Odontologistas no Estado de Pernambuco (Soepe), Alexandre Rizuto, 
Rogério Zimmermann e Ailton Coelho de Ataíde Filho, gestores e conse-
lheiros das entidades representativas da classe.

ABO confere apoio a curso de capacitação
Com o intuito de oferecer opor-

tunidade de participação dos asso-
ciados em programas de educação 
continuada, a ABO/PE e o professor 
Marcelo Kyrillos firmaram parceria 
para os associados interessados no 
Curso Lentes de Contato Totais e 
Fragmentos Parciais em Porcelana 
com base no livro Precision (Edito-

ra Quintessence). Os participantes obtiveram 20% de desconto no 
valor da inscrição e 30% na compra do livro-texto. O curso foi re-
alizado no Sheraton Reserva do Paiva, em 29 de novembro último.

De acordo com Kyrillos, devido aos avanços da Odontologia 
Estética, o sonho do sorriso invejável já é possível. “O aparelho 
é invisível, lentes de 
contato para os dentes e 
resina nano particulada, 
ajeitam tudo aquilo que 
está amarelado ou fora 
do lugar. Com as técnicas 
modernas é possível ali-
nhar, mudar o formato, 
acertar volume e clarear 
a tonalidade”, explicou.
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ABO/PE inicia programa 
de cursos para 2015

Programado para 17 de ju-
nho, sob a mesma coordenação, 
o Curso de Prótese Fixa, objeti-
va preparar o cirurgião-dentis-
ta iniciante para diagnosticar, 
planejar e realizar tratamentos 
reabilitadores unitários e com 
próteses parciais fixas, bem 
como capacitar o cirurgião-
-dentista mais experiente nas 
atuais técnicas de confecção e 
do uso dos materiais mais re-
centes, com destaque a Zircônia e o Dissilicato de Lítio.

Reconhecido pelo alto conceito no universo da Odontologia, 
além do nível elevado do corpo docente, formado por mestres e 
doutores, o programa de cursos de pós-graduação oferecido pela 
ABO/PE abre novos horizontes para os alunos capacitando-os 

para seu cotidiano profissional.
Desse modo, o interesse despertado pelos cursos, cujo conteú-

do obedece a demandas resultantes do binômio ciência-inovação, 
normalmente atrai crescente procura por vagas.

No mês de julho, acontece o 
curso de Especialização em Perio-
dontia. Esta será a quinta turma 
sob a coordenação do professor 
doutor Renato Vasconcelos Alves e 
a segunda com a participação do 
PerioGroup,  No curso, o aluno terá 
contato com os conteúdos teóricos 
e clínicos sobre a especialidade, 
visando torná-lo um especialista 
em Periodontia capaz de planejar e 
executar os procedimentos clínicos e 
cirúrgicos periodontais, bem como motivá-lo a estimular o devido cuidado 
com o paciente, parte fundamental na sua prática profissional. O curso terá 
a duração de 24 meses com módulos quinzenais às sextas-feiras e sábado. 

O Curso de Aperfeiçoa-
mento em Prótese Parcial 
Removível, coordenado por 
Veridiano Almeida e Ricardo 
Pereira, tem o intuito de ca-
pacitar o cirurgião-dentista, 
com ou sem experiência, 
inclusive recém-formado, a 
executar as etapas clínicas 
e laboratoriais relativas à 
prótese parcial removível e 
à prótese total monomaxilar, 
com início previsto para 24 de abril e duração de 12 meses.

Para o primeiro semestre 
de 2015 estão programados 
os seguintes cursos: Especia-
lização em Ortodontia, sob a 
coordenação de Luiz Garcia 
da Silva, que visa capacitar 
o profissional na prevenção e 
tratamento para correção dos 
dentes e ossos maxilares po-
sicionados inadequadamente, 
e conta com professores con-
vidados das universidades de 

São Paulo, Paraíba e Rio Grande do Norte, está programado para 
12 de maio, com a duração de 36 meses.
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ABO/PE realizou eleições para o preenchimento dos cargos de vice-presi-
dente e de membro suplente do Conselho Fiscal. A eleição teve como propósito 
o complemento da diretoria na gestão de maio de 2013 até maio de 2016. A 
votação aconteceu das 8h até 20h sem ocorrência de votos brancos nem nulos. 
O pleito realizado na sede da entidade em 10 de outubro elegeu a chapa única 
formada por Cláudio Heliomar Vicente da Silva e Antônio Carlos Moura de Al-
buquerque Melo, respectivamente. Membro titular do Conselho Fiscal da ABO/
PE, o vice-presidente Cláudio Heliomar Vicente da Silva é professor Associado da 
Universidade Federal de Pernambuco com atuação na graduação e na pós-gra-
duação em Odontologia (Mestrado e Doutorado). Também membro suplente do 
Conselho Fiscal, Antônio Carlos Moura de Albuquerque Melo, é diretor do Centro 
de Odontologia Sistêmica do Real Hospital Português.

A mesa eleitoral foi formada pelos associados Geraldo Alves Vascon-
celos, (presidente), Ivan Brondi de Carvalho (secretário) e os mesários 

Eleição e posse para 
Diretoria e Conselho Fiscal

Maria Conceição Constant Barros e Geraldo Bosco Lindoso Couto.
A homologação do resultado e a posse foram realizadas em 11 

de dezembro, no auditório da Instituição, na presença do presidente 
Alexandre Rizuto e da diretora da Escola de Aperfeiçoamento Profis-
sional (EAP), Angela Vieira da Cunha.

Nas fotos, momento da eleição (da esquerda para a direita, o 
secretário da mesa, Ivan Brondi de Carvalho, o presidente da mesa, 
Geraldo Alves Vasconcelos Filho, a mesária Maria Conceição Constant 
Barros, e a cirurgiã-dentista Patrícia Morgana Hordonho Santillo). 
Sessão de posse, a partir da esquerda, Antônio Carlos Moura de Albu-
querque Melo, Angela Vieira da Cunha, Cláudio Heliomar Vicente da 
Silva e Alexandre Rizuto.

Notas

Acesso fácil à casa própria
Contrato de parceria firmado entre ABO-PE e a Nunes e Pimentel Serviços Administrativos, empresa credenciada pela Caixa Econômica Federal, vai 

permitir acesso fácil à casa própria para possíveis mutuários associados a ABO-PE. Segundo o contrato, a empresa agiliza todo o processo de aquisição do 
imóvel, desde que sejam satisfeitas as exigências documentais, excetuando-se a emissão e custeio de certidões e outros documentos emitidos por cartórios.

• Dimensão Universal - A ABO é a maior rede de ensino de pós-graduação do mundo.
• Quantidade e Qualidade - 80% dos cirurgiões-dentistas que possuem pós-graduação cumpriram curso de espe-
cialização nas ABOs.
• Credibilidade - Pesquisa revela: O cirurgião-dentista é o segundo profissional mais confiável diante da opinião 
pública. O primeiro é o bombeiro.
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Fones: (81) 3213.2195 | 9959.0715 | 9975.4970
proposta@propostacorretora.com.br

Um clima de muitos 
presentes e alegria

A festa de confraternização da ABO/PE, realizada em 2 de 
dezembro no restaurante Parraxaxá, reuniu gestores e colabora-
dores em clima de total descontração. Fazendo uso da palavra, o 
presidente Alexandre Rizuto disse que a instituição vem crescen-
do a cada dia e para ele significa um prazer ver esse desenvolvi-
mento consolidado graças ao esforço dos colaboradores e narrou 
em rápidas palavras, a trajetória histórica da entidade desde os 
tempos da sede na Avenida João de Barros.

Citou a compra do imóvel de Apipucos, da estrutura atual, 
que requer gestão para ser mantida e ampliada e que para tan-
to conta com o cirurgião-dentista e administrador de empresas 
João Batista Ribeiro Lemos, que no cargo de secretário geral tem 
participado efetivamente da gestão.

Em seguida convocou a colaboradora Gláucia Pereira para 
conduzir a brincadeira do “amigo secreto”, iniciado pela recep-
cionista Nataly Rocha. Na sequência receberam presentes: Angela, 
Canuto, Luiz Gonçalves, Godoy, Ranilson, João Dionísio, Gilberto 
Ramos, Elayne, Flávio, Alexandre, Cláudio França, João Batista, 
Valéria, Adriana, Geraldo Bosco, Renata, Rosana Harmes, Gláucia 

Pereira, Patrícia, Raquel Carvalho, Adaucto representado por Flá-
vio. Houve ainda sorteio de presentes oferecidos pelas empresas 
parceiras da ABO/PE, destinado apenas aos colaboradores.

Confraternização é assim, todos juntos em clima de festa Neste grupo, Geraldo Bosco, Clarice Gueiros, Antônio Canuto, 
Sílvio Caldas, Luiz Gonçalves, Gilberto Ramos, Raquel Carvalho, 
Renata Melo, Gláucia Pereira e João Dionísio

A partir da esquerda, os cirurgiões-dentistas Luiz Gonçalves, Alexandre 
Rizuto, Rosana Harmes, Sílvio Caldas, João Batista e Gilberto Ramos
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Destaques profissionais

O Setor de Tesouraria da ABO-PE, vai muito bem obrigado. 
Apoiado em dois eficientes pilares, a recifense Ana Valéria Monte 
Menezes, pedagoga com pós-graduação em gestão de pessoas, 
13 anos de ABO e o olindense Antonio Canuto de Melo Neto, 
acadêmico de Ciências Contábeis da Faculdade Joaquim Nabuco, 
com pouco mais de um ano nos quadros da entidade. “Aqui não 
temos dificuldades de ordem administrativa, contudo é preciso 
estar sempre alerta para regulamentações dos órgãos de fisca-
lização nos três níveis de governo, federal, estado e município”, 
comenta Valéria. E acrescenta: “A legislação é complexa, cada 
caso é um caso, em especial para o tomador e prestadores de 

Ex-alunas da ABO-PE passam em primeiro lugar no Doutorado de Dentística na Universidade de Pernam-
buco. São elas:

Áurea Fernanda de Araújo Silva Tavares, sócia da entidade 
desde 1996 onde fez diversos cursos, entre eles: Especialização 
em Dentística na turma de 2009, além de Aperfeiçoamentos em 
Prótese Parcial Removível, Prótese Fixa, Prótese Sobre Implan-
te entre outros. Participa de todos os congressos da ABO/PE 
desde o seu período de graduação. Ariela Vilela Rizuto, sócia da 
SCDP/ ABO/PE desde 2001, quando ainda era aluna de gradua-
ção. Bastante participativa das diversas atividades científicas 
e socioculturais da entidade, com trabalhos apresentados em 
várias edições do Copeo. Especializou-se em Implantodontia 
pela SCDP/ ABO/ PE na turma de 2011.

Tranquilidade presente no 
cotidiano da Tesouraria

serviços. Servimos a pacientes e alunos e tomamos serviços em 
amplo aspecto, desde a vigilância, passando pelo lixo tóxico, à 
assessoria de informática, manutenção de equipamentos, entre 
outros, que nos exige um trabalho mais acentuado, normalmente 
nos finais de cada quinzena”. “Conseguimos dar conta de tudo 
dada a tranquilidade que aqui dispomos, e essa é a nossa arma 
principal para que o trabalho flua” asseverou Canuto. Valéria 
minimiza as dificuldades do dia a dia. “Vemos um horizonte de 
melhoria com a futura reforma do nosso espaço físico: forma-
do para um melhor atendimento aos associados e privacidade. 
A ABO/PE pretende adequar as instalações da tesouraria, bem 
como, as demais dependências às normas de ergonomia deixan-
do o ambiente mais funcional”. De sua parte, Canuto se reportou 
ao ambiente de trabalho. “O clima de coleguismo é muito bom, 
há respeito e até admiração entre os colegas, isso contribui para 
que tudo aconteça com eficiência no nosso cotidiano profissio-
nal”. E acrescenta: “Aqui há autonomia para produzir, nossos 
superiores nos dão espaço para criar mecanismos e oferecer su-
gestões”, revelou. Um bom lugar para se trabalhar – De acordo 
com Valéria e Canuto, os colaboradores da ABO/PE contam com 
benefícios que tornam a entidade um lugar mais atrativo para 
trabalhar: “Plano de saúde, seguro de vida, vale-refeição, que 
são diferenciais em nossa renda, além de quinquênio e decênio”, 
concluiu Valéria.
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Informações:
Escola de Aperfeiçoamento Profissional da SCDP-ABO/PE

Rua Dois Irmãos 165 – Apipucos - Recife - PE - CEP: 52071-440
Fones: (81) 3442.8141 / (81) 3269.5576 - Fax: 3267.2748

E-mail: eapscdp@abo-pe.org Site: www.abo-pe.org

ABO conhecida e reconhecida  
nacionalmente.


