!
ATA#DA#CERIMÔNIA#EM#HOMENAGEM#AO#
SR#OTTO#OSCAR#BELLAS#GALVÃO#
Aos!dois!dias!do!mês!de!maio!de!2012,!no!Salão!de!Festas!do!Condomínio!De!Laurentiis!
às!20:30!horas,!realizou@se!a!cerimônia!de!Homenagem!da!AMECAPE!–!Associação!dos!
Moradores! da! Rua! Engenheiro! Enaldo! Cravo! Peixoto! ao! SR.# OTTO# OSCAR# BELLAS#
GALVÃO,!com!a!presença!dos!seguintes!familiares,!amigos!e!associados:!
Myriam!Tallulah!B.!Galvão,!Otto!Flávio!de!Barros!Galvão;!Luiz!Sérgio!de!Lorenzo;!Bruno!
Lorenzo;! Eric! Lorenzo;! Larissa! Cardoso! Braga;! Maria! Sulamita! Barros;! Mara! Lilian!
Lorenzo;! Sr.! General! Álvaro! Augusto! Alves! Pinto;Mario! Colombo;! Mário! Fernando!
Colombo;!Paulo!Roberto!Ávila;!Regina!M.!V.!Ávila;!Roberto!de!Moraes!Leandro;!Cesar!
Muniz;! Ely! Dias! A.! Mattos;! José! Zacarias! Mattos;! ! José! Alexandre! de! Almeida;! Maria!
Odete!P.!Ribeiro;!Henrique!Cocchiararo;!Antonio!Paulo!Mendo;!Dilce!Mendo;!Lucidéa!
Leal;! Eduardo! Osso;! Elizabeth! Lisboa;! Ivo! Hene! Bechara;! Sheyla! Calejo! Bechara;! Jose!
Geraldo!Antonio;!Josélia!Cruz;!Nadir!dos!Santos;!!Elisabete!Campinho!Vaz.!
!Dando! início! a! Cerimônia,! A! Sra.! Ely,! convidou! a! Sra.! Myriam! Tallulah! B.! Galvão!
(Esposa),! Otto! Flávio! de! Barros! Galvão! (Filho),! Sr! General! Álvaro! Augusto! Alves! Pinto!
(Primo),! Mario! Colombo! (Presidente! da! Associação);! Paulo! Roberto! Ávila(Vice@
Presidente!da!Associação)!e!Roberto!de!Moraes!Leandro!(Secretário),!para!comporem!
a!mesa!da!Cerimônia.!
Composta! a! mesa,! a! Sra.! Ely! passou! a! palavra! ao! Sr! Mário,! que! declarou! aberta! a!
cerimônia,!esclarecendo!que!o!motivo!desta,!era!prestar!uma!sincera!homenagem!ao!
Sr.# OTTO# OSCAR# BELLAS# GALVÃO,! um! dos! Fundadores! e! Ex! Diretor! Presidente! da!
AMECAPE.!!
Declarada! aberta! a! Cerimônia,! solicitou! aos! presentes! que! ficassem! em! pé! para! a!
execução!do!HINO!NACIONAL.!
Após! a! Execução! do! Hino! Nacional,! a! Sra.! Ely,! convidou! o! Sr.! Cesar! Muniz! para! ler! o!
HISTÓRICO!da!ATUAÇÃO!do!SR.!Otto!na!AMECAPE,!transcrito!abaixo:!
!
“"O"Sr."OTTO"OSCAR"BELLAS"GALVÃO,!desde"os"primeiros"movimentos"para"criação"da"nossa!
Associação," se" destacou," dispondoAse" a" colaborar" em" tudo" que" fosse" necessário" para" sua"
concretização."
Em" 29" de" agosto" de" 1996," assinou" o" primeiro" “abaixo" assinado”," ao" então" Subprefeito" da"
Tijuca," relatando" os" problemas" que" estariam" ocorrendo" com" a" retomada" da" construção" do"
Shopping" Center" Tijuca" em" nossa" rua," sendo" um" dos" principais" promotores" da" nossa"
Associação."""
Desde" o" início," em" todas" as" reuniões" para" a" elaboração" do" Estatuto," esteve" presente" com"
suas"brilhantes"propostas."
Na" primeira" Assembléia" de" Instalação" da" AMECAPE," em" 16" de" junho" de" 1997," " aceitou"
compor" a" Diretoria" na" função" de" Diretor" " Administrativo" e" Financeiro," em" que" permaneceu"
até"30"de"junho"de"1999,"exercendo"esse"cargo"com"a"maior"eficiência""e"lisura."
Em"sua"gestão,"elaborou"novo"modelo"de"ficha"de"Sócio,"relacionandoAos"no"computador"por"
ordem"alfabética"e"numérica;"colaborou"expressivamente"na"confecção"dos"jornais,"criando"o"
logotipo"da"AMECAPE."
Concluída" a" gestão" da" primeira" Diretoria," foi" eleito" para" o" cargo" de" Diretor" Presidente," no"
período"de"01"de"julho"de"1999"a"30"de"junho"de"2001.""Este"foi"um"período"muito"produtivo:"

A" Sr" Otto" criou" e" implantou" o" Site," divulgando" a" AMECAPE," adquirindo" um" Bom" Conceito"
junto"outras"Associações,"bem"como"o"respeito"das"autoridades"municipais;"
A" promoveu" entrevistas" com" vários" representantes" dos" Órgãos" Públicos," as" quais" eram"
publicadas"no"nosso"Jornal,"que"se"expandiu"editorialmente"chegando"a"atingir"uma"tiragem"
de" 700" exemplares," que" eram" distribuídos" a" todos" os" apartamentos" e" amigos" da" Rua," bem"
como"a"cada"vereador"de"nossa"cidade."Um"exemplar"de"cada"edição"encontraAse"arquivado"
no"Arquivo"Público"da"Prefeitura"do"Rio"de"Janeiro;"
A"Promoveu"várias"Assembléias,"sendo"três"Extraordinárias,"com"a"presença"de"autoridades"
representativas"do"serviço"público;"
A"Denunciou"irregularidades"no"contorno"de"nossa"Rua;"
A" Trabalhou" junto" ao" Shopping" Tijuca" para" que" assumisse" a" Administração" e" controle" da"
Praça"Luiz"La"Saigne,"desobrigando"a"AMECAPE;"
A" Reivindicou" junto" às" autoridades" competentes" pela" melhoria," limpeza," conservação,"
embelezamento"e"segurança"da"nossa"rua,"praças"e"adjacências,"preservando"o"bem"estar"de"
seus"moradores."
Ao"término"de"seu"mandato,"seria"reeleito"por"unanimidade,"mas"recusou"alegando"que"seria"
mais"salutar"se"outros"sócios"tivessem"a"oportunidade"de"exercer"esse"cargo."
"Foi"convidado"para"ser"o"Diretor"Social"e"de"Comunição,"a"partir"de"01/07/2011,"aceitou,"de"
bom" grado," e" com" o" firme" propósito" de" colaborar," no" sentido" da" reativação" do" " SITE" ," do"
Jornal" da" AMECAPE" e" em" tudo" mais" que" estivesse" no" seu" alcance." Para" isso," se" muniu" de"
equipamentos" modernos" de" informática" e," quando" iria" iniciar" suas" funções,"
surpreendentemente," foi" acometido" de" doença" e," prematuramente," nos" deixou" no" dia"
01/12/2011." Podemos" dizer" que" a" AMECAPE" ficou" órfã" do" seu" fundador" e" grande"
colaborador." Pois" que," ele" sempre" tinha" uma" palavra" de" solução" no" encaminhamento" dos"
problemas" que" surgissem." " Nas" Assembleias" em" que" participava," quase" sempre" era"
convidado"a"presidir"a"mesa."""Sempre"soube"conduzir"com"sabedoria.""""""""
"A"AMECAPE"ainda"está"de"luto"pela"perda"de"tão"importante"sócio"e"apresenta"à"sua"família,"
o" reconhecimento" do" seu" importantíssimo" trabalho" na" Associação," apresentando" o"
agradecimento"de"todos"os"Sócios,"bem"como"os"demais""moradores"da"nossa"Rua."
Rio"de"Janeiro,"02"de"maio"de"2012"
Mário"Colombo"–"Diretor"Presidente"da"AMECAPE"“"
!

Após! a! leitura! do! Histórico,! A! Sra.! Ely! perguntou! se! algum! dos! presentes! gostaria! de!
falar!sobre!o!Sr.!OTTO.!!!
O!Sr!Alexandre!Júlio!Lopes!de!Almeida,!solicitou!a!palavra,!dizendo!que!apesar!de!ter!
um! compromisso! inadiável,! o! deixou! de! lado,! pois! não! podia! faltar! a! esta! justíssima!
homenagem.!!
“Ele" contou" que" devido" à" amizade" e" ao" respeito" que" tinha" pelo" Sr." Otto," sempre" que" o"
encontrava," chamavaAo" CARINHOSAMENTE" de" GENERAL." Disse" também" que" o" Sr" Otto," que"
foi"um"dos"fundadores"da"AMECAPE,"se"doou"e"se"dedicou"extremamente"por"ela,"tornandoAa"
conhecida." Foi" o" Pai" do" SITE" e" incrementou" o" JORNAL" e" que" em" sua" gestão" de" Diretor"
Presidente," a" Associação" teve" seu" o" período" mais" produtivo." Concluiu" agradecendo" aos"
familiares," principalmente" a" Sra." Myriam" –" Viúva" e" ao" filho" Otto" Flávio" presentes" à"
Cerimônia,"dizendo"que"esta"homenagem"ao"Sr"Otto"é"devida"e"muito"justa.”#

!!
!

Após!o!depoimento!do!Sr.!Alexandre,!a!Sra.!Ely!passou!a!palavra!ao!Sr!Paulo!Roberto!
Ávila,!que!transcrevemos!abaixo:!
“Prezados," Sr" Diretor" Presidente," membros" da" diretoria," conselheiros," conselheiras," da"
AMECAPE," Sra." Myriam" e" filhos," familiares" e" amigos" do" Sr" Otto" Bellas" Galvão," senhores" e"
senhoras."
Discorrer"sobre"o"homenageado"de"hoje"é"uma"honra"e"o"reconhecimento"de"sua"importância"
para"a"História"da"AMECAPE.""
Apesar"de"não"ter"sido"possível"acompanhar"tão"intensamente,""como"os"demais""integrantes"
"e"""membros""da""AMECAPE,""a"exemplo""do"""Sr.""Mario""Colombo"""e"""demais""""diretores,"""das""
atividades"do""Sr."Otto"frente"à""""Associação,""tivemos"""a"""oportunidade""de""perceber""a""""sua"
"preocupação""pelos""interesses""da""comunidade,""durante""o"período""em""""que""exercemos"""a"
"função"de"síndico"no"Edf."De"Laurentiis.""
Sabemos""também""por""termos""participado""desde""o""início""do""esforço""""para""a""criação""da""
AMECAPE"que"nem"todos"os"moradores"e""vizinhos""tem"a""noção"da""importância""do""Sr."Otto""
para"a"Associação."Aqueles"que"labutam""na""defesa""dos""interesses""da""comunidade"""sabem"
perfeitamente"das"dificuldades"enfrentadas"em"desempenhar"um"trabalho"como"este"onde"o"
poder"de"conciliação"é"preponderante.""
Devido"à"dificuldade"inerente"em"administrar"uma"associação"e"a"labuta"diária""na""defesa""
do"coletivo"vimos"a""proposta""de""homenagem""levantada""pelo""Sr."Mario"Colombo,"como"
um"reconhecimento"justo."Assim,"abraçamos"a"ideia,"imediatamente.""
Como""vizinho""do""Sr."Otto""no""Edf."De"Laurentiis""e""como""associado""da""AMECAPE,""pude"
participar""em""diversas""ocasiões""das""AGE’s,""e""nelas""observar""a"desenvoltura"e"a""forma""
objetiva"na"condução"das"matérias"em"pauta,"quando"presidente"das"AGE’s.""
Começamos"a""olhar""com""respeito""para""a""pessoa""humana""e""aprender""a""admiráAlo""como"
"conciliador."A"nossa"impressão"foi"sempre"a"de"que"ele"procurava"encontrar"uma"forma"sutil"
"e"inteligente"de"moldar"opiniões"divergentes"e""transformáAlas""de""uma""maneira""que"todos"
aceitassem."Só"pessoas"diferenciadas"conseguem"este"feito."""
Expressamos""aqui""nestas""poucas""palavras"a"nossa"homenagem"e"a"importância"do"Sr."Otto""
na"""condução"""das""atividades"""durante""o""período""em""que""foi"""Diretor""Presidente""e""mais""
recentemente"como"diretor"Social"e"de"Comunicação.""
Nosso"muito"obrigado"Sr"Otto"por"conduzir"com"perseverança,"inteligência"e"desenvoltura"as"
atividades" na" AMECAPE," deixando" um" legado" em" defesa" dos" interesses" da" nossa"
comunidade.”"
!

A! Sra.! Ely! solicitou! ao! Sr.! Roberto,! Secretário,! que! lesse! o! e@mail! enviado! pela! Sra.!
HEBE,!transcrito!abaixo:!
"
"As"pessoas"vem"ao"mundo"com"diferentes"missões."E,"ao"longo"da"vida,"por"méritos"próprios"
acrescentam" àquelas" outras" missões" que" desempenham" da" melhor" maneira" que" lhes" é"
possível."
Foi"assim"com"nosso"caríssimo"Sr."Otto."
Com" sua" imensa" bagagem" cultural," sua" lucidez," seu" senso" de" justiça," proporcionouAnos" da"
AMECAPE"uma"visão"de"empreendedorismo,"de"transformar"um"punhado"de"ideias""em"uma"
voz"única,"que"refletisse"o"pensamento"de"todos."
Foi" através" desse" pensamento" uníssono" que" nosso" caro" general" fundou" com" seus"
colaboradores"esta"Associação."
Justa,"portanto,"essa"homenagem."
Triste,"porém,"não"termos"tido"tempo"de"louvar"seu"trabalho"ainda"em"vida."
Mas," com" certeza," terá" levado" consigo" nosso" respeito," nossa" admiração" e" nosso"
agradecimento."""

!
Após!o!término!dos!depoimentos,!a!Sra.!Ely!convidou!o!Sr!Mário!a!realizar!a!entrega!do!
DIPLOMA!DE!HONRA!AO!MÉRITO!a!Sra.!Myriam,!transcrito!abaixo:!
HONRA"
AO"MÉRITO"
A"AMECAPE"(ASSOCIAÇÃO"DOS"MORADORES"DA"RUA"ENGENHEIRO""ENALDO""CRAVO""
PEIXOTO" A" TIJUCA" " A" RIO" DE" JANEIRO" –" RJ)," CONFERE" AO" DIRETOR" SOCIAL" " OTTO"""
OSCAR""BELLAS"""GALVÃO"(IN"MEMORIAM)"O"""""PRESENTE""""DIPLOMA"""DE""HONRA"
AO"MÉRITO"PELOS"EXCEPCIONAIS""E"DECISIVOS"SERVIÇOS"PRESTADOS"NA"CRIAÇÃO,"
DESENVOLVIMENTO" E" " EM" SUA" ATUAÇÃO" " NOS" " DIVERSOS" CARGOS" QUE" EXERCEU"
NESTA""""ASSOCIAÇÃO."
RIO"DE"JANEIRO,"02"DE"MAIO"DE"2012"
""""""""

"

"

""""""""""""""""""""""" "

""""""MÁRIO"COLOMBO"–"DIR."PRESIDENTE"
"

"

DA"AMECAPE!

Ela,!muito!emocionada!agradeceu!o!Diploma!e!a!linda!homenagem.!
Após! a! entrega! do! Diploma,! a! Sra.! Ely! perguntou! se! algum! dos! familiares! presentes!
gostaria!de!falar!sobre!o!Sr.!OTTO.!!!
A!Sra.!Ely!passou!a!palavra!ao!Sr!General!ÁLVARO!AUGUSTO!ALVES,!que!transcrevemos!
abaixo:!
#

“Antes"de"falar"alguma"coisa"sobre"o"Otto,"quero"parabenizar"a"Associação,"porque"o"Sr"Otto"
falava" muito," na" época" da" criação," do" trabalho" que" fazia" no" jornalzinho" e" balancetes" que"
eram" feitos" com" e" perfeição." Portanto," quero" agradecer" a" gentileza" do" Condomínio" e" da"
Associação"por"esta"homenagem"póstuma."O"Sr"Álvaro"disse"que"o"Sr"Otto"nasceu"em"Belo"
Horizonte" e" fez" uma" detalhada" descrição" de" toda" a" vida" do" Sr" Otto," pois" era" seu" primo" e"
cresceram"juntos."Falou"de"sua"infância,"da"adolescência,"da"vida"de"estudante,"de"adulto,"de"
namoro,"casamento"e"de"sua"vida"de"militar,"quando"devido"ao"seu"CARATER"e"DIGNIDADE,"
realizou"a"aventura"de"ir"com"sua"esposa"e"seus"quatro"filhos"para"os"Estados"Unidos"fazer"
um"Curso,"solicitando"a"isenção"do"Salário"ao"Exército."Citou"ainda"que"O"Sr"Otto,"era"o"maior"
contador" de" história" e" que" na" volta" de" cada" viagem," sempre" tinha" muitas" histórias" para"
contar.”"
O" integra" das" palavras" do" Sr" General" Álvaro" Augusto" encontraAse" gravado" em" CD," e" quem"
desejar"ouviAlo,"solicitamos"que"entre"em"contato"com"o"Sr"Mário"Colombo."

Após!o!depoimento!do!Sr.!General!Álvaro!Augusto!Alves,!a!Sra.!Ely!passou!a!palavra!ao!
Sr!Otto!Flávio!de!Barros!Galvão,!filho!do!Sr!Otto,!que!transcrevemos!abaixo:!
!O!Sr.!Otto!Flávio,!informou!que!em!sua!juventude!recebeu!de!seu!pai!um!poema,!que!
muito!o!orientou!em!sua!vida,!e!que!gostaria!de!compartilhá@lo!com!os!presentes.!!
!
!
!

"
"“Se"
"
Se,"és"capaz"de"manter"a"tua"calma"quando""
Todo"mundo"ao"teu"redor"já"a"perdeu"e"te"culpa;""
De"crer"em"ti"quando"estão"todos"duvidando""
E"para"esses"no"entanto"achar"uma"desculpa;""
Se,"és"capaz"de"esperar"sem"te"desesperares,""
Ou"enganado,"não"mentir"ao"mentiroso;"
Ou,"sendo"odiado,"sempre"ao"ódio"te"esquivares,""
E"não"parecer"bom"demais,"nem"pretencioso;""
"
Se,"és"capaz"de"pensar"A"sem"que"a"isso"só"te"atires;"
De"sonhar"–"sem"fazer"dos"sonhos"teus"senhores;"
Se"encontrando"a"desgraça"e"o"triunfo"conseguires"
Tratar"da"mesma"forma"a"esses"dois"impostores;"
Se,"és"capaz"de"sofrer"a"do"de"ver"mudadas"
Em"armadilhas"as"verdades"que"dissestes,"
E"as"coisas,"por"que"destes"a"vida,"estraçalhadas,"
E"refazêAlas"com"o"bem"pouco"que"te"reste;"
"
Se,"és"capaz"de"arriscar"numa"única"parada"
Tudo"quanto"ganhaste"em"toda"a"tua"vida,""
E"perder"e,"ao"perder,"sem"nunca"dizer"nada,"
Resignado,"ao"tornar"ao"ponto"de"partida;"
De"forçar"coração,"nervos,"músculo,"tudo"
A"dar"seja"o"que"for"que"neles"ainda"existe,"
E"a"persistir"assim"quando,"exaustos,"contudo"
Resta"a"vontade"em"ti"que"ainda"ordena:"“Persiste”!"
"
Se,"és"capaz"de,"entre"a"plebe,"não"te"corromperes"
E,"entre"reis,"não"perder"a"naturalidade,"
E"de"amigos,"quer"bons,"quer"maus,"te"defenderes;"
E"se"és"capaz"de"dar,"segundo"por"segundo,"
Ao"minuto"fatal"todo"o"valor"e"brilho,"
Tua"é"a"terra"com"tudo"o"que"existe"no"mundo"
E"o"que"mais"–"tú"serás"um"homem,"ó"meu"filho!”"

Após!o!término!do!depoimento!do!Sr!General!Álvaro,!A!Sra!Ely!passou!a!palavra!para!o!
Sr!Mário,!para!o!encerramento!da!presente!cerimônia.!

"“Em"seu"depoimento,"o"Sr"Mário"disse"agradeceu"aos"membros"da"Diretoria,"em"especial,"o"
Sr"Paulo"Ávila"(ViceAPresidente),"a"Srª"Ely"("Diretora"Social"e"de"Comunicação),"o"Sr"Roberto"
Leandro" (Diretor" Administrativo" e" Financeiro)," os" Srs" Cesar" Muniz" e" Alexandre"
Almeida(Conselho" Fiscal)," demais" associados," moradores," a" Srª" Lucidéa" (" Síndica" do" Ed." De"
Laurentiis)" pelo" espaço" cedido," ao" Músico" Sr" Carlos" Roberto" ”DOM" BETINHO”," ao" Sr" Otton"
Azevedo"(criador"do"Diploma"de"HONRA"AO"MÉRITO),"por"terem"ajudado"na"realização"desta"
justa"homenagem"ao"Sr"OTTO"e"a"todos"os"presentes"que"vieram"prestigiar"este"ato.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Disse"que"falando"do"coração,"não"poderíamos"deixar"passar"em"branco"tudo"o"que"ELE"fez"
por"nossa"associação"e"que"podemos"chamáAlo"PAI"da"AMECAPE."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
O" Sr" Otto" era" um" amigo," um" irmão," um" pai," que" se" preocupava" com" o" bem" estar" dos"
moradores." Quando" havia" barulho," por" obras" fora" de" hora," no" Shopping," ele" descia" e"

chamava"o"chefe"da"obra"e"mandava"parar."Se"a"mesma"não"parasse,"ele"chamava"a"Polícia,"
se"responsabilizando"pela"queixa"e"fazendo"assim"com"que"a"obra"parasse."Esta"situação"se"
repetiu"pro"várias"e"várias"vezes."
Dizem"que"ninguém"é"imprescindível,"mas"essa"premissa"NÃO"É"VÁLIDA"para"o"Sr."Otto,"pois"
a"AMECAPE"dificilmente"encontrará"outro"igual."
O" Sr" Otto" era" respeitado" e" se" tornou" quase" que" uma" MARCA" da" Associação." Quando" a"
AMECAPE" tinha" uma" reunião" com" a" superintendência" do" Shopping" e" que" ele" não" estava"
presente,"logo"perguntavam:"onde"está"o"Seu"Otto?"Por"que"ele"Não"veio?"
Na" área" do" 6º" BPM," são" realizadas" duas" reuniões" mensais:" Uma" conhecida" como" CAFÉ" DA"
MANHÃ,"no"próprio"6º"BPM"e"a"outra"do"CONSELHO"COMUNITÁRIO"DE"SEGURANÇA"PÚBLICA"
realizada" em" diversos" locais," em" ambas" a" AMECAPE," na" pessoa" do" Sr" OTTO" e" de" outros"
associados," se" fez" presente," resumindoAse" e" distribuindo" a" todos" os" presentes" o" Jornal"
AMECAPE,"fazendo"com"isso"que"a"AMECAPE"se"tornasse"bastante"conhecida."
Muitos" moradores" não" avaliam" o" valor" de" uma" Associação" de" Moradores," visto" que" os"
problemas" que" surgem," se" encaminhados" pessoalmente" as" autoridades," são" analisados"
somente" como" pedido" de" uma" " pessoa" e" se" encaminhados" através" da" Associação," são"
acolhidos"como"uma"solicitação"de"um"grande"número"de"pessoas"por"ela"Representada."""
Atualmente" a" AMECAPE" é" muito" solicitada" por" alunos" universitários," professores," por"
pessoas" interessadas" em" criar" uma" associação," por" órgãos" de" imprensa" e" outros." Podemos"
dizer"que"uma"grande"parte"deste"reconhecimento,"com"certeza,"deveAse"a"belíssima"atuação"
do"Sr"Otto"à"frente"desta"Associação."
O"Sr"Mário,"ao"agradecer"a"Família"do"Sr"Otto,"solicitou"que"os"familiares"ficassem"de"pé"para"
melhor"conhecêAlos"e"agradeceu"a"todos"pela"presença,"prestigiando"esta"justa"homenagem.""
Parabenizou"o"Sr."Álvaro"por"seu"depoimento,"citando"coisas"que"desconhecíamos"da"vida"do"
Sr."Otto.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Agradeceu"a"Sra."Myriam"por"ter"colaborado"que"seu"marido"Sr"Otto"se"dedicasse"tanto"na"
AMECAPE"mostrando"que"por"trás"de"um"grande"homem"existe"sempre"uma"grande"mulher."

"
Por!fim!deu!por!encerrada!a!Cerimônia,!passando!a!palavra!a!Sra.!Ely!que!convidou!a!
todos!para!um!pequeno!lanche!com!refrigerantes.!!!
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