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O teatro é simbolizado alegoricamente por duas máscaras, uma sorridente e outra chorosa, repre-
sentando os gêneros teatrais da comédia e da tragédia. A nossa Associação tem três Diretorias que
desenvolvem atividades bem conhecidas, dando suporte às demais: Financeira, Jurídica e Administrati-
va, as quais serão descritas futuramente nesta Coluna.

Neste momento iremos comentar a atuação das outras duas Diretorias, que desenvolvem ativida-
des fim no “teatro da vida”: a Sociocultural e a de Apoio Assistencial. Suas atividades ficaram pratica-
mente paralisadas no ano passado devido aos efeitos da pandemia, mas devem ser retomadas de forma
paulatina a partir deste ano.

A Diretoria Sociocultural é ocupada há muitos anos pela diretora Madeilene Perez, que com o
apoio proativo do seu diretor adjunto (Márcio Verde na gestão passada e Eliane Ribeiro na atual), vem
cumprindo a missão de promover reuniões festivas, com a organização de uma grande festa para os
aniversariantes a cada semestre, um encontro anual por ocasião do aniversário da Associação e outros
eventos festivos. Na frente cultural, essa Diretoria organiza apresentações do coral, exposição de fotos,
exposição de quadros, promoção de cursos de artes, dentre outras.
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A Diretoria de Apoio Assistencial também é ocupada há muitos anos pela diretora Suely Domingues
Canero, que conta com a preciosa ajuda de seu diretor adjunto (Nelly Toffano Costa na gestão anterior
e Hugo Francisco Santos na atual), e vem desenvolvendo atividades que são divulgadas, mas pouco
conhecidas, na linha de dar suporte assistencial aos associados.

O Apoio Assistencial conta com uma unidade de Serviço Social, função preenchida pela assistente
social Norma Elisa, que mantém contato telefônico para uma escuta empática, buscando manter o bem-
estar social e físico dos associados, principalmente em momentos trágicos, como o falecimento ou
doença do associado ou de seus familiares. Nessas situações de transe, o Serviço Social da APA
acompanha as famílias, dando orientação no processo de luto, bem como no esclarecimento dos de-
pendentes sobre as providências necessárias para o usufruto dos seus direitos com relação ao plano de
benefícios e ao plano de saúde, ambos administrados pela FAPES, inclusive assumindo a intermediação
desses interesses junto à Fundação.

Outra frente importante é o programa de formação e indicação de cuidadores de idosos, a qual foi
afetada negativamente pela pandemia, mas cumpre registrar que está nos planos da nova Diretoria fazer
com que essas atividades sejam retomadas com mais ênfase para atender às frequentes demandas dos
associados.

Essa Diretoria também administra o projeto Ampliando Horizontes, voltado basicamente para
todos os associados, mas com ênfase nos idosos, contemplando palestras periódicas sobre os cuidados
com a mente e o corpo, as atitudes na terceira idade e a autoestima. A assistente social dessa Diretoria
participa de reuniões internas, interprofissionais e atua junto à CIPA – Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes do EDSERJ.

A nova geração de associados aposentados conhece pouco as atividades dessas duas Diretorias,
que são muito mais valorizadas pelos associados aposentados de uma geração mais antiga. Em razão
desse pouco conhecimento, talvez sejam pouco valorizadas por alguns, que pleiteiam, com razão, uma
atuação da APA com ênfase na defesa do plano de benefícios e do plano de saúde administrados pela
FAPES. Essa maior ênfase não deve significar prescindir das atividades dessas duas Diretorias, que
exercem um trabalho voluntário que tanto contribui para o conforto e bem-estar físico e mental de
grande parte dos associados neste “teatro da vida”.


