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MENSAGEM
DA PRESIDENTA

Após um ano de gestão,
Deluse Florentino avalia as
atividades desempenhadas
até aqui e reflete sobre os

desafios do futuro

Completamos um ano da nossa gestão com muito compromisso e fortalecimento do ideal
classista!  
 
Primeiramente, um agradecimento muito fervoroso a todos que integram a nossa diretoria,
aos funcionários da nossa casa, bem como aos nossos associados e associadas, de forma
muito especial, pela contribuição na realização dos nossos misteres, apresentando sugestões
e críticas construtivas, as quais têm sido fundamentais no enfrentamento deste período
pandêmico. 
 
E o trabalho tem sido tão intenso e desafiador, que mal conseguimos perceber o passar do
tempo. As realizações edificadas nestes doze meses nos dão a exata dimensão de toda a
dedicação da nossa gestão, que realizando um trabalho coletivo, visa sempre a consecução
das promessas feitas por ocasião da campanha.  
 
Iniciamos com a solenidade de posse a adequando ao tempo presente: de forma virtual, com
todas as medidas de segurança sanitária (que foram observadas em todos os eventos
seguintes), mas não menos intensa e emocionante, quando tivemos a oportunidade de
conferir o tom dinâmico de nosso atuar, empreendendo um olhar interno para a defesa dos
direitos e prerrogativas dos associados e associadas da AMPPE, sem olvidar da necessária
atuação externa, reforçando a defesa do Ministério Público Brasileiro junto à CONAMP (PEC
32 extrateto, PL da Reforma Administrativa, PEC 05, etc). Várias são as pautas nacionais que
colocam em risco a nossa independência funcional, na medida em que garantias
constitucionais estão na iminência de serem mitigadas, através de proposições legislativas e
judiciais.  
 
Desde a PEC 37, não tínhamos enfrentado um momento tão crítico, com inúmeros ataques a
nossa instituição e ao Estado Democrático de Direito. 



A força do movimento classista tem sido exigida e demonstrada através da união de esforços,
e vem procurando, através do diálogo e de medidas administrativas e judiciais enérgicas,
excluir e/ou minimizar danos, ante a consciência de que Ministério Público frágil é sinônimo
de sociedade desassistida. 

Vários foram os ofícios e reuniões virtuais, onde apresentamos requerimentos de interesse
classista junto à Procuradoria-geral de Justiça, destacando-se pleitos atinentes a créditos
residuais,  reconhecidos legalmente, a exemplo da licença-prêmio; reconhecimento da
validade do tempo ficto premial de 17% (decisão final do STF na reclamação 10.823 e no MS
31.299); atualização dos juros e correção monetária da PAE e ATS e o requerimento da
implementação do sistema informatizado “Votus” durante as eleições para PGJ e de outras
que se realizarem no âmbito do MPPE; o direito à conversão da contagem do tempo especial
em comum para fins de aposentadoria dos serviços prestados em condições especiais, que
prejudiquem a saúde ou integridade física, dentre outros. 

Estamos acompanhando os interesses dos nossos associados e das nossas associadas diante
da reforma administrativa que se encontra em implementação no MPPE; do processo de
aglutinação de comarcas pelo TJPE, além de outras temáticas de interesse da classe, sempre
levando em consideração o fortalecimento institucional em benefício da sociedade
pernambucana. 
 
Neste momento, nos encontramos em processo de reabertura do nosso Casarão da Benfica,
de forma gradual e segura, seguindo todos os protocolos e normativas de segurança sanitária
das autoridades públicas, em vigor. Um futuro desafiador se descortina diante de nós.
Mantemos o nosso compromisso de enfrentar todos os desafios e prosseguirmos neste
movimento constante de reinvenção, para levarmos à nossa classe todos os benefícios e
ações em prol da consecução dos objetivos estatutários da AMPPE.  
 
O momento é de união, diálogo e equilíbrio em defesa dos nossos direitos, das nossas
prerrogativas constitucionais e da democracia brasileira, patrimônios irrenunciáveis da
nossa sociedade. 
 
Avante, sempre!



AMPPE
 75 ANOS

No dia 17 de junho de 2021 a
Associação do Ministério Público de
Pernambuco completou 75 anos de

existência em prol da luta associativa
que busca um MP forte, combativo e
cada vez mais capaz de defender a

sociedade pernambucana. Em um ano
ainda marcado pela pandemia do

Coronavírus, comemorações,
homenagens e solenidades não são
possíveis, então registramos nesta

publicação algumas das ações
adotadas pela atual gestão para

marcar a data especial comemorada
pela nossa querida AMPPE.



L IVE  ESPECIAL
75 ANOS 

Os 75 anos da AMPPE
foram marcados pelo
diálogo através do resgate
da memória. Revisitar a tão
rica história da nossa
instituição através de uma
roda de conversa informal
e descontraída entre ex-
presidentes da Associação,
com mediação da atual
presidenta, Deluse
Florentino, foi a nossa
solução para suprir a falta
que a comemoração
presencial - devido à
pandemia - fez e faz.
Realizada na noite do 17 de
junho de 2021, a nossa live
contou com homenagens
de autoridades locais e
interestaduais, com a já
mencionada participação
dos ex-presidentes; e
tivemos ainda a
inauguração da placa
comemorativa com o
nome de todos os ex-
presidentes desses 75 anos
de história da nossa
entidade de classe, além
de música de muito bom
gosto com nosso associado
Diego Reis e Bozó. 75 ANOS AMPPE



ASSOCIADOS DURANTE A GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO DO VÍDEO
INSTITUCIONAL EM HOMENAGEM AOS 75 ANOS DA AMPPE QUE FOI
VEICULADO DURANTE A LIVE FESTIVA

APONTE A CÂMERA DO SEU
CELULAR PARA O QR CODE PARA
ASSISTIR AO VÍDEO



AMPPE SAÚDE
O cuidado com o bem-estar e com a saúde dos nossos associados e das

nossas associadas é um ponto forte da nossa entidade de classe. Oferecemos
os serviços de clínico geral, nutricionista e massoterapeuta diariamente na
nossa sede, mediante marcação prévia. Na pandemia, nossos cuidados se
intensificaram e as consultas remotas, que tanto ajudaram associados e

dependentes, seguem ocorrendo, além de outros serviços. Nesta prestação
de contas, trazemos alguns números sobre a ação da AMPPE na pandemia,

confira!



Cuidar da saúde dos nossos associados é uma
missão da AMPPE há anos. Para isso, contamos
com a presença do nosso médico da família,
Dr. Aderbal Vieira, há 20 anos trabalhando
conosco, atendendo nossos associados e seus
dependentes de forma presencial e, durante
toda a pandemia, de forma remota também.
Mas, neste momento de atenção redobrada
com a saúde, pensamos em como aumentar o
alcance do nosso cuidado para com os nossos.
Por isso, desde o início da vacinação em
Pernambuco, nossa secretaria tem trabalhado
junto aos associados, cadastrando e
agendando a vacina contra o Covid daqueles
que precisam de auxílio.

AMPPE & VOCÊ
JUNTOS NA LUTA
CONTRA O  COVID-19

DADOS SOBRE A
VACINAÇÃO DE
ASSOCIADOS 

Associados cadastrados pela AMPPE
imunizados com a vacina 
Sinovac/Butantan: 29

Associados cadastrados pela AMPPE
imunizados com a vacina
AstraZeneca/Fiocruz: 21

Associados cadastrados pela AMPPE
imunizados com a vacina
Pfizer/BioNTech: 04

Com a iniciativa de entrar em contato com os
associados aposentados para auxiliar no
cadastramento e no agendamento da vacinação
contra o Covid-19, a AMPPE esteve em contato
com associados aposentados via ligação telefônica
ou pelo WhatApp em: Recife, Olinda, Jaboatão dos
Guararapes, São Lourenço da Mata, Caruaru,
Itambé, Belo Jardim, Pombos, Goiana, Nazaré da
Mata, Petrolina, São Paulo, Maceió, Brasília, João
Pessoa, Maranhão e Rio Grande do Norte.

Obs: Este serviço ainda está sendo realizado, pois
estamos aguardando o fechamento do ciclo de
imunização de alguns associados com a segunda
dose. Com isso, a secretaria da AMPPE segue
disponível para realizar agendamentos de grupos
das demais faixas etárias conforme o andamento
do calendário de vacinação. 

Associados sem interesse em se vacinar
contra o COVID-19: 4

- Foram feitos 119 contatos 
com associados aposentados

- Cadastramos 58 associados
para se vacinarem

AMPPE SAÚDE 



VACINAÇÃO  
CONTRA A GRIPE

Como já é tradição, a AMPPE, mantendo o foco em
zelar pela saúde, principalmente no momento de
pandemia que vivemos, organizou a sua campanha
de vacinação contra a Gripe 2021 no mês de abril.
Neste ano, além do Recife, abrangemos diversas
cidades do Interior. Através de parcerias firmadas
pelo nosso Departamento de Convênios, estivemos
presente nas seguintes cidades vacinando nossos
associados contra a Gripe e contra Pneumonia:
Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Caruaru,
Garanhuns, Petrolina, Recife, Salgueiro e Serra
Talhada.

 AMPPE SAÚDE 

https://amppe.com.br/afogados-da-ingazeira-confira-os-detalhes-da-campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe/
https://amppe.com.br/arcoverde-confira-os-detalhes-da-campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe/
https://amppe.com.br/caruaru-confira-os-detalhes-da-campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe/
https://amppe.com.br/garanhuns-confira-os-detalhes-da-campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe/
https://amppe.com.br/petrolina-confira-os-detalhes-da-campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe/
https://amppe.com.br/confira-os-detalhes-da-campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe-da-amppe-no-recife/
https://amppe.com.br/salgueiro-confira-os-detalhes-da-campanha-de-vacinacao-da-amppe/
https://amppe.com.br/serra-talhada-confira-os-detalhes-da-campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe/


Em setembro de 2020, durante o início da
abertura gradual dos trabalhos
presenciais, a AMPPE, como parte das
ações de prevenção à COVID-19, realizou
a sanitização dos ambientes da sede
administrativa, na Madalena. A
higienização é uma das principais formas
de combater a proliferação do vírus e foi
realizada levando em consideração o
cuidado para com a saúde dos associados
e dos colaboradores que frequentam
diariamente a nossa sede.

SANITIZAÇÃO  DA
SEDE ADMINISTRATIVA

À esquerda, profissional
realiza sanitização da Sala
de Jogos da AMPPE.
Abaixo, Auditório, Salão
Nobre e Copa passam
pelo processo de limpeza
contra vírus e bactérias.



BALANÇO DE GESTÃO
 Liderando a chapa Compromisso e Fortalecimento, a promotora de
Justiça Deluse Amaral foi eleita em junho de 2020 para administrar a

AMPPE no biênio que perdura até agosto de 2022. Ela assumiu o
compromisso de fazer uma gestão transparente, mantendo o vínculo
entre associados e associação e defendendo direitos da classe. Nesta

sessão, fazemos um passeio pelos trabalhos desenvolvidos neste
primeiro ano de gestão.



SOLENIDADE DE POSSE

Seguindo o estatuto da AMPPE, realizamos no dia 7 de agosto de 2020, a Assembleia Geral Ordinária que empossou a atual diretoria da
associação (biênio 2020-2022), encabeçada por Deluse Florentino. Devido ao momento de pandemia do Covid-19, a solenidade precisou ser
realizada de forma online, com transmissão ao vivo pelo site da AMPPE. Apesar do formato virtual, contamos com a presença de autoridades e
representantes de diversas instituições amigas. Representando o Governo de Pernambuco, a Vice-Governadora do Estado, Luciana Santos,
fez o primeiro discurso da noite, sendo seguida pelo promotor de Justiça e presidente da AMPPE no biênio 2018-2020, Marcos Carvalho, que
se despediu da presidência da associação recebendo o carinho de colegas e também das autoridades presentes. Após a leitura do termo de
posse, que na ocasião foi realizada pela então 1a Vice-Presidenta da AMPPE, Ivana Botelho, tivemos ainda as falas do Presidente da CONAMP,
Manoel Murrieta, e do então PGJ, Francisco Dirceu Barros. 



LIVES
SOLENES &
COMEMORATIVAS

A AMPPE é,
tradicionalmente, um
espaço de confraternização
e de bem estar. Nossa Casa,
nossas festas, nossas
reuniões, nossas
manifestações: somos um
lugar de apoio e de diálogo.
Durante a pandemia, não
poderíamos estar longe e,
por isso, sempre pensamos
em como levaríamos aos
mais diversos lugares do
nosso Estado, onde há um
promotor ou uma
promotora de Justiça, o
nosso abraço e o nosso
carinho neste tempo de
tanta incerteza como é o
momento atual de
pandemia. As lives (junina,
de fim de ano,
comemorativa pelos 75
anos da nossa Instituição,
etc) foram a forma que
encontramos de levar mais
um pouco da AMPPE até
vocês.

Nossa live de fim de ano foi
de uma beleza só! Com o
Casarão da Benfica como
plano de fundo, tivemos a
música de Geraldo Maia
abrilhantando a noite, além
de muito sorteio de prêmios  
e mensagens especiais.

LIVE DE FIM DE ANO (2020)



O Arraial da AMPPE é outra festa também muito aguardada pelos nossos associados e pelas nossas associadas. Há dois anos
sem essa tradicional celebração da nossa cultura nordestina, precisamos caprichar no repertório para tentar amenizar um
pouco essa saudade. Por isso, convidamos o poeta Petrúcio Amorim e a querida Nádia Maia para abrilhantarem o nosso
Arraial. Desta vez, contamos com a parceria dos nossos colegas da Magistratura, fazendo conosco um Arraial AMPPE +
AMEPE. Foi bonito de se ver! E para quem não conseguiu assistir ao vivo, temos a gravação dos shows disponível em nosso
canal do Youtube.

ARRAIAL AMPPE + AMEPE



Nas fotos, acima, a palhaça Mariola faz o sorteio do Dia das Crianças. Abaixo, da esquerda para a direita, a
Presidenta da AMPPE, Deluse Florentino, fazendo a abertura do evento especial pelo Dia Internacional da Mulher.
Ao lado, nossa associada Maria Betânia Silva faz a sua fala no mesmo evento, seguida da deputada estadual,
Robeyoncé Lima, que está na foto abaixo. A direita da deputada, Deluse está acompanhada do Presidente e do
Primeiro Vice-Presidente da CONAMP, Manoel Murrieta e Tarcísio Bonfim, respectivamente, para juntos
realizarem o Sorteio do Dia dos Pais 2021.

DATAS COMEMORATIVAS



LANÇAMENTO DE LIVRO

A AMPPE mantem viva a prática de apoiar a produção literária de seus associadas. No dia 19 de março de 2021,
viabilizamos o lançamento do livro autobiográfico da associada Judith Borba "O véu cai...a minha história da
infância à vida profissional no Ministério Público, defendendo os direitos da pessoa idosa e preparando-me
para a aposentadoria". O lançamento contou com a presença virtual do Procurador-geral de Justiça, Paulo
Augusto Freitas, da nossa Presidenta da AMPPE, Deluse Florentino, da Presidenta do IMPPE, Cristiane
Medeiros, e do ex-PGJ e querido colega associado Sílvio Tavares. Já em junho deste mesmo ano, convidamos o
ex-presidente da Associação e presidente do Conselho Editorial da nossa Revista Jurídica, Salomão Aziz, para
realizar, durante a live especial de 75 anos da AMPPE, o lançamento da edição de número 3 da nossa revista
que reúne artigos científicos. O tema da Revista Jurídica especial de 75 anos da Associação foi "O Ministério
Público resolutivo e a busca por justiça social" e a publicação reuniu 13 artigos inéditos de membros do nosso
MP, associados ou não, sobre o tema.

Presidente do Conselho
Editorial, o associado
Salomão Aziz durante o
lançamento da Revista
Jurídica N.3 da AMPPE



Em tempos em que a solidariedade e a empatia
se fazem ainda mais importantes e
necessárias, a AMPPE, atendendo a pedidos de
associados e associadas, realizou no mês de
abril uma Campanha de Solidariedade. Com a
iniciativa, arrecadamos junto aos nossos
associados alimentos não-perecíveis e valores
em dinheiro para que pudéssemos montar
cestas básicas para doação. Ao final da
campanha, realizamos no dia 20 de abril a
entrega de 100 cestas básicas, máscaras de
proteção contra o COVID-19 e livros infantis
para famílias da comunidade do Coque, na Ilha
de Joana Bezerra. Nesta ação, contamos com a
ajuda da ONG Mão Amiga, que atua ajudando
pessoas em situação de vulnerabilidade no
Recife.  

AMPPE
SOLIDÁRIA 

CLUBE DE LEITURA &
CINEMA  DA AMPPE

Em setembro de 2020, o desejo de discutir
principalmente relações de gênero, mas

também outros temas urgentes para a nossa
sociedade como a branquitude e o racismo,

questões de classe e de sexualidade e questões
etárias, por exemplo, foram a mola propulsora

do nascimento do Clube de Leitura e Cinema
da AMPPE. Inicialmente pensado para ser um

clube apenas de mulheres, carregando a
alcunha de clube feminino e feminista, o nosso

Clube, encabeçado por um grupo de
associadas, decidiu que a melhor forma de
conseguir mudanças na nossa sociedade é

amplificando o debate, trazendo homens para
o momento de discussão e aprendizado. Desde

sua criação, já foram realizados 4 encontros
virtuais do Clube de Leitura e Cinema e o

desejo é que, com o fim da pandemia, o
primeiro encontro presencial do grupo seja
possível. Com certeza será um momento de

muita troca e de confraternização. 



DEPARTAMENTO
DE APOSENTADOS

A primeira reunião do biênio
atual com o Departamento de
Aposentados da AMPPE foi
realizada no mês de outubro. O
debate foi presidido pela
Diretora do Depto. Maria
Bernadete Aragão, e contou
com a presença da Presidenta
da AMPPE, Deluse Florentino.
Em formato misto, os
associados puderam se fazer
presentes por videoconferência
ou fisicamente, na nossa sede
administrativa.  
 
Em fevereiro de 2021, a
diretoria da AMPPE, com
representantes do
Departamento de Aposentados,
recebeu no casarão da Benfica
alguns representantes do
MPPE também para debater
assuntos do interesse dos
aposentados. Da parte do
MPPE, estiveram presentes
Subprocuradora-geral de
Justiça em assuntos
institucionais, Zulene Norberto,
o Subprocurador-geral de
Justiça em assuntos
administrativos, Valdir Barbosa
Jr., a Coordenadora Ministerial
de Gestão de Pessoas, Josyane
de Siqueira, e a Gerente da
Divisão Ministerial de Inativos,
Simone Claudino.

AMPPE NA LUTA



 No dia 21 de dezembro de 2020, a AMPPE realizou em sua sede administrativa o seu tradicional debate entre os candidatos
ao cargo de Procurador-geral de Justiça na Eleição do Ministério Público de Pernambuco. Como já vinha sendo realizado
nos últimos anos, o debate foi transmitido ao vivo, no nosso site www.amppe.com.br e se encontra disponível no canal do
Youtube da Associação.

DEBATE PGJ



Representando a AMPPE, a presidenta da instituição, Deluse Florentino, recebeu no dia 14 de dezembro a maior
condecoração no âmbito do Ministério Público de Pernambuco, a medalha Patrono Roberto Lyra, durante solenidade
realizada no Centro Cultural Rossini Alves Couto. Além da AMPPE, os associados Bernadete Figueiroa e Sílvio Tavares
também receberam a honraria.  

MEDALHA DO MÉRITO DO PATRONO ROBERTO LYRA



LUTAS
ASSOCIATIVAS

Neste primeiro ano de
gestão, a AMPPE se
dedicou a causas
importantes em
Brasília/DF e também em
Pernambuco. Destacamos
aqui a atuação diante das
questões do Extrateto, da
Reforma Administrativa, da
PEC 05 (mudança da
composição do CNMP) e
do Novo CPP. Todas estas
pautas demandaram
extensa agenda de
reuniões com
parlamentares, em
especial os da bancada
pernambucana, a exemplo
de Humberto Costa,
Fernando Bezerra Coelho
e André de Paula. 

Ainda, participamos
ativamente na Comissão
de Mulheres da Conamp,
propondo a Agenda de
Proteção das Mulheres; e
nas Reuniões do Conselho
Deliberativo da Conamp.

AMPPE NA LUTA



CURSOS &
PALESTRAS

Um dos pilares da atual
gestão é oferecer cursos
e palestras de interesse
dos nossos associados.
Apesar de as medidas de
restrição impostas pela
Covid-19
impossibilitarem eventos
presenciais, foram
ministradas formações
virtuais pelo Zoom,
Google Meet e YouTube,
com profissionais de
referência em cada área.
Ao longo do ano,
promovemos o Curso de
Elaboração de Trabalho
Científico, com Ana
Teresa Freitas; a palestra
Reforma da Previdência e
Educação Financeira,
com Rodrigo Tenório; e a
roda de conversa Efeitos
do PL 6.726/2016 na
carreira do MP, com
Tarcísio Bonfim. Todos
os cursos estão
disponíveis na íntegra no
canal do YouTube da
AMPPE (acesse pelo QR
Code).



A convite da AMPPE, o promotor de Justiça do MPSP e grande parceiro nosso, Marcelo Goulart, preparou o Curso de
Formação de Agentes Políticos - voltado para membros do Ministério Público. O curso foi ministrado em quatro
encontros, realizados nos dias 4, 5, 12 e 13 de maio, com aulas do próprio Marcelo Goulart e também de Gregório Assagra
(MPMG), Élida Graziane Pinto (MPCSP) e de Ana Teresa Freitas (MPMA). 

FORMAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS



ENCONTRO DOS
PROCURADORES-

-GERAIS

Apoiando o I Encontro dos
Procuradores-gerais da
Região Nordeste com a
bancada federal de
parlamentares de
Pernambuco, organizado
pela Procuradoria-geral do
Ministério Público de
Pernambuco, a AMPPE
participou, em agosto, no
Mar Hotel, da reunião do
Conselho Nacional dos
Procuradores-Gerais de
Justiça dos Estados e da
União (CNPG) com a
bancada federal de
Pernambuco. O encontro foi
realizado com o objetivo de
valorizar o estreitamento
das relações institucionais
com os membros do Poder
Legislativo. Na ocasião,
foram discutidas matérias
de grande interesse do
Ministério Público
brasileiro.



HAPPY HOUR
DA AMPPE

Em meio aos preparativos
para o I Encontro dos

Procuradores-gerais da Região
Nordeste com a bancada

federal de parlamentares de
Pernambuco, a AMPPE

promoveu um Happy Hour no
restaurante Tasquinha do Tio.

Foi um momento especial de
confraternização entre

associados e presidentes de
associações estaduais e

nacional.
 

Durante visita à Capital
Pernambucana, o Presidente

da Conamp, Manoel Murrieta,
e o Vice-presidente, Tarcísio

Bonfim, prestigiaram a AMPPE
durante uma tarde de visita ao

casarão da Benfica. Na pauta,
o principal tema discutido foi
a importância do movimento
de classe neste momento de

ataques às prerrogativas
defendidas pelos membros do

MP. Para somar nesta
conversa, contamos ainda

com a participação de três ex-
presidentes da AMPPE:

Salomão Ismail, Roberto
Brayner e Marcos Carvalho. A

presidenta atual, Deluse
Florentino, e o Primeiro Vice-

presidente, José Roberto da
Silva, foram os anfitriões desta

agradável tarde. 



C L U B E  D E  
V A N T A G E N S

Neste primeiro ano de gestão, o Departamento de
Convênios concentrou esforços em firmar 11 novas
parcerias para o Clube de Vantagens, além de auxiliar
de perto nossos associados aposentados no cadastro
digital para vacinação contra o Covid-19 (conforme
mencionado na sessão AMPPE e Você). 

Além disso, na diretoria do Departamento, demos as
boas-vindas a Helena Sottomayor, também Diretora
Patrimonial da AMPPE. Ela une forças à já experiente
no setor Arabela Porto.

Confira aqui os 11 novos conveniados, que
disponibilizam benefícios pelo Clube de Vantagens da
AMPPE:

convênios firmados neste primeiro
ano de gestão, formando um total de 

11

148
parcerias, com benefícios oferecidos

através do Clube de Vantagens AMPPE.
 

Para saber mais, acesse
www.amppe.com.br ou contate o

Departamento de Convênios através do
telefone e WhatsApp (81) 99785-0106.

Colégio Marista São Luís
Clínica Vaciamar (Caruaru)
Psicóloga Mirella Allessandra Costa de Paula
Restaurante Sabor & Saúde (Petrolina)
Atelier Guada - Arranjos de flores naturais 
Roval Pet - Farmácia de manipulação veterinária
Marianne Cotrim Pereira - Fisioterapeuta pélvica
Elizabeth Bezerra Gomes da Silva - Fisioterapeuta pélvica
Restaurante Beijupirá (Paiva e Olinda) 
L'Armee - Studio de Beleza
Garanhuns Palace Hotel
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