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Confraternização e homenagem a Mary 

AAC marca presença no Agreste
Caruaru foi mais uma 

cidade polo de Pernam-
buco contemplada com 
o programa de ação so-
cial da AAC. O evento foi 
realizado nas depen-
dências da Faculdade 
de Filosofi a de Caruaru 
(Fafi ca), em 27 de outu-
bro passado. 

 Após a apresentação 
dos objetivos da visita 
pela diretoria da AAC, a representante da Rede 
Feminina de Combate ao Câncer, que atua no 
Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), Maria 
da Paz Azevedo, alertou para a necessidade dos 
exames periódicos de prevenção. Em seguida, 
voluntárias portadoras da doença, que alcan-
çaram a cura após tratamento no HCP, relata-
ram suas experiências e demonstraram como 

A festa de confraternização da AAC reuniu 
dirigentes, conselheiros, empregados e pres-
tadores de serviço, no restaurante Aperitivo na 
sede da AABB, em 14 de dezembro. O encontro, 
temperado pela alegria, contou na parte musical 
com a performance de Ricardo dos Teclados.

Na sua fala o presidente Gilberto Medeiros re-
gistrou elogios dirigidos à sua gestão e creditou 
o êxito aos esforços da diretoria e, sobretudo ao 
trabalho da equipe de empregados. Em seguida 
conduziu homenagem a Maria José M. de Me-
deiros, Mary, empregada recém-desligada, com 
uma placa alusiva aos relevantes serviços pres-
tados por ela desde os tempos da Celpe e de-
pois dedicados à AAC. Para a entrega da placa 
foi convocado o conselheiro Ademar Leite, com-

Festa do Aposentado – Venha comemorar o Dia do Aposentado em uma grande festa no dia 01 de fevereiro 
de 2018, das 10h às 15h na sede da AABB, situada à Av. Doutor Malaquias, 204 – Graças – Recife. 

O convite/senha será entregue na sede da AAC do dia 15 ao dia 31 de janeiro de 2018.

as pessoas devem pro-
ceder para descobrir 
um possível câncer de 
mama por meio do au-
toexame.

Na sequência, o dire-
tor de Benefícios da Cel-
pos Pompeu Henrique 
falou sobre a saúde fi -
nanceira da instituição. 
Citou a aproximação da 
Celpos com participan-

tes do interior, fez um retrospecto da história da 
Fundação, apresentou material visual detalhan-
do os planos de benefícios e as consequências 
danosas de ações judiciais impetradas por par-
ticipantes mal orientados contra a Fundação. 
Na ocasião foram sorteados kits com brindes 
oferecidos pela Celpos. 

Veja mais na página 2.

panheiro de trabalho de Mary por muitos anos. 
Em seguida, a homenagem foi sequenciada 
pelo diretor Financeiro e de Patrimônio Maurício 
Pereira da Silva, amigo da homenageada desde 
os tempos de colégio e depois colega na Celpe.
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AAC no Agreste

Os encantos de Fortaleza

O evento - Os associados e dependentes da AAC da 
cidade de Caruaru e região do Agreste tiveram um dia de 
reencontros, atendimentos e informações em um evento 
oferecido pela Associação que trouxe os associados desde a 
cidade de Garanhuns em um ônibus fretado pela AAC e co-
ordenado pelo colega Emanuel Barbosa.  O evento contou 
com uma equipe de médicos, odontologista, nutricionista, 
fisioterapeuta, advogados, profissional de educação física, 
empregados da AAC e parceiros de empresas conveniadas, 
a exemplo da Íris Oftálmo.

Almoço e palestras - Após o almoço, servido na Cafeo-
teca na Fafica, a gerente de relacionamento da Iris Oftál-
mo, Ilka Vasconcelos, ao lado do gestor da empresa, Silas 
Makey, sorteou consultas gratuitas com a plateia. A Iris Of-
tálmo firmou convênio com a AAC para atendimento aos 
associados e dependentes. “Oferecemos um atendimento 
de excelência, compatível com as necessidades de cada 
cliente, com preços diferenciados.” Afirmou a gerente. So-
bre as cirurgias de catarata, garantiu: “oferecemos as lentes, 
o aparato cirúrgico, óculos protetores e os medicamentos 
com o melhor preço da cidade”. 

O câncer de próstata, mal que acomete diretamente os 
homens, foi abordado pela palestrante Maria da Paz Azeve-
do. Ela destacou que a doença tem crescido com altos índi-
ces de incidência entre os idosos e citou as consequências 
como, amputação de pênis, entre outras. Ao concluir reite-

rou a importância dos exames preventivos e acentuou que 
diagnosticados em tempo, 95% dos casos são curáveis. 

 Ainda no período da tarde, o momento de descontra-
ção com um “aulão” de Pilates comandado pelo professor 
Anderson Alves. 

Na conclusão do encontro, o presidente Gilberto Medei-
ros, ao lado dos diretores Maurício Pereira, Ivaldo José dos 
Santos e Maria Cristina dos Santos, registrou agradecimentos 
e homenageou os associados residentes em Caruaru e Gara-
nhuns: Abílio Maia, josé Severiano Vieira Aquino (Viana), José 
Hipólito, Emanoel Barbosa, Ubirajara Pimenta Mendonça, 
Jair Medeiros e José Moraes, com um brinde de lembrança 
da AAC, pelo muito que contribuíram para o êxito do evento. 

Opiniões - Para o aposentado José Torres, residente em 
Caruaru, esse tipo de ação “significa atualizar o associado 
do interior das coisas que estão sendo feitas na entidade”.  
Uzias Andrade, residente em Panelas, disse que essa ação 
é valiosa. “A Associação chega perto do associado, além 
da confraternização que acontece entre os colegas”. José 
Luiz da Silva, residente em Caruaru, afirmou: “Muito boa 
a iniciativa. Já é hora da Associação montar escritório de 
atendimento aqui no Agreste”. Moisés Tavares, vindo de 
Garanhuns, revelou. “Esse encontro é uma excelente opor-
tunidade para nós do interior, além do atendimento, escla-
rece as nossas dúvidas, atualiza as informações, promove o 
reencontro entre os amigos”. 

Entre os dias 24 e 27 de novembro passado, as-
sociados e acompanhantes curtiram as belezas de 
Fortaleza, quando visitaram o Mercado Central, a 
indústria Couro Fino e a Praia do Futuro. O grupo 
ficou hospedado no Hotel Beira Mar, na Praia do 
Meireles. Quem opinou sobre essa viagem foi o 
associado Luiz Carlos Carneiro. “Já viajei bastante 
com o grupo da Associação e recomendo pela orga-
nização, ônibus confortável, hospedagem em bons 
hotéis e passeios interessantes, tudo excelente”. 
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Geriatria é a espe-
cialidade médica que 
integra o estudo do 
envelhecimento ao 
cuidado da saúde da 
pessoa idosa em todos 
os seus aspectos físicos, 
psíquicos, sociais e am-
bientais. Objetivam-se 
a promoção da saúde, 
prevenção de doenças e 
agravos, tratamento de 
doenças, além da reabi-

litação funcional e cuidados paliativos. Desse modo, busca-
-se agregar longevidade com qualidade de vida sempre.  

Geriatra é o médico que se especializou no cuidado 
de pessoas idosas. Ele se torna especialista após ter feito 
Residência Médica credenciada pela Comissão Nacional 
de Residência Médica e/ou ter sido aprovado no concur-
so para obtenção do Título de Especialista em Geriatria. 
O geriatra realiza continuamente uma avaliação clínica 
ampla o que justifica a consulta geriátrica ser, em geral, 
mais demorada. Lidamos com as mais diversas doenças 
de maior ocorrência com o envelhecimento como as de-
mências, a hipertensão arterial, o diabetes, a osteoporo-
se, incontinência urinária e tendência a quedas. O cui-
dado médico, sempre que se faz necessário, é integrado 

com a equipe multidisciplinar (fisioterapeuta, fonoaudi-
ólogo, enfermeiro, nutricionista, terapeuta ocupacional, 
educador físico, dentista), além de médicos das diversas 
especialidades como cardiologista e neurologista.

Trabalhar na AAC tem sido motivo de alegria e sa-
tisfação, tenho acompanhado idosos nas mais diver-
sas facetas do envelhecer, desde os octogenários que 
envelheceram de forma bem sucedida e se encontram 
com sua independência e autonomia preservados, a ou-
tros que, devido ao surgimento de doenças, têm lutado 
contra fragilidades, até idosos com diversas síndromes 
geriátricas, nas quais o cuidado estende-se à família. 

Contar com a equipe técnica experiente e compe-
tente e com os administradores da AAC, tem sido o di-
ferencial para o trabalho fluir de forma efetiva. Atuan-
do em equipe, com fisioterapeuta, dentista, educador 
físico, nutricionista e cardiologista, tem sido importan-
te para resultados ainda mais gratificantes.

Continuaremos buscando a excelência do atendi-
mento geriátrico e gerontológico, agregando outros 
especialistas: terapeuta ocupacional, enfermeiro, ou-
tras especialidades médicas; alcançando idosos que 
necessitam de atendimento domiciliar; desenvolvendo 
grupo de estudos científicos entre profissionais e traba-
lho de promoção e educação em saúde para paciente, 
familiares e cuidadores. Geriatria de excelência com ci-
ência e com amor, essa é a missão.

Implantada Geriatria na AAC
*Joana Camila 

Mais um ano presente ao Valorizar
A edição 2017 do Valorizar, encontro anual dos apo-

sentados da Celpe, promovido pela Celpos, no dia 13 de 
dezembro passado, contou com a participação efetiva 
da AAC, marcando presença com a prestação de serviços 
na área de saúde. Enquanto a atendente da área médica 
Jéssica Fekete procedeu a aferição da pressão arterial, as 
fonoaudiólogas Vanessa Silva e Fabrícia Gusmão,  fize-
ram triagem auditiva e recomendações para o dia a dia 
do idoso. A Sonora Soluções Auditivas ofereceu avalia-
ção auditiva gratuita a ser realizada no seu consultório, 
na Avenida Agamenon Magalhães, 4318, Derby - Empre-
sarial Renato Dias, sala 508 B.
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Fique atento aos 
empréstimos consignados

O empréstimo em consignação, instrumento de 
benefício criado pelo governo federal com o intuito 
de ajudar os aposentados, ao longo do tempo tem 
mostrado desvios de propósitos. 

São diversos os casos em que as instituições fi-
nanceiras e os próprios bancos têm cometido ir-
regularidades como, por exemplo, a concessão de 
empréstimos sem a devida autorização do aposen-
tado, provocando a diminuição de sua renda.

“Preocupada em proteger seu quadro de asso-
ciados de eventuais prejuízos decorrentes dessas 
operações financeiras, que já enfrentam inúmeras 
ações judiciais, a AAC credenciou o escritório Pa-
dilha e Souza Advogados Associados, especializa-
do em ajuizar causas em defesa dos aposentados”, 
afirmou a coordenadora jurídica da Associação, a 
advogada Euvânia Muñoz.  “Se você está receben-

do uma aposentadoria menor, por conta desses 
empréstimos, deve nos procurar para uma análise 
e encaminhamento da questão aos advogados cre-
denciados”, recomenda.

Atividades e serviços oferecidos na sede
Apoio jurídico. Dra. Euvânia Cruz Muñoz. 
Segunda das 13h às 17h. Quarta e Quinta-feira 
das 8h às 12h.

Cardiologia. Dra. Ana Luiza Medeiros. 
Sexta-feira das 8h às 12h30. 

Exame de Ecocardiograma. Dr. Edson  Mag-
no de Macedo. Quinta-feira das 13h30 às 16h30 
(duas vezes ao mês).

Clínica Geral. Dr. Antônio Henrique Moreira. Ter-
ça-feira das 13h às 17h e Quarta-feira das 8h às 12h.

Fisioterapia. Dr. Gilson Falcão. Segunda e quarta-

-feira das 8h às 12h. Sexta-feira das 13h30 às 16h30. 

Geriatria. Dra. Joana Camilla Melo Duarte – Ter-

ça e quinta-feira das 9h às 12h.  

Odontologia. Dr. Thiago Lourencinni. De se-

gunda a quinta-feira das 8h às 12h. De segunda 

à quarta-feira das 13h30 às 16h30. 
Nutricionista. Dra. Andréa da Rocha Cunha. Quin-
ta-feira – Manhã das 08h às 12h – Tarde das 13h às 17h

Dança de Salão. Prof. André Felipe. Segunda-

-feira das 14h50 às 16h50. 
Pilates. Profs. Anderson Alves e Sabrina Tege-

thoff – De Segunda a Quinta-feira Manhã e Tarde.
Agende a consulta. Telefones – (81) 3445-3818 / 

3445-4362 / Operadora VIVO.
Marque a consulta por ordem de chegada e entrega 

das fichas: manhã - das 7h às 10h. 
        Tarde - das 13h às 14h30. 

A caminho
 da Paixão

Para 2018 a Diretoria Social programa para os 
dias 24 e 25 de março (semana santa) passeio à 
cidade-teatro de Nova Jerusalém, ocasião em que 
será encenado o espetáculo da Paixão de Cristo 
(foto Wikipédia). No roteiro, parada para compras 
no centro de confecções em Toritama.


