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Semana da
Oftalmologia
Em parceria com
a Fundação Altino Ventura, a AAC
promove mais uma
semana de exames
de vista neste segundo semestre.
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Aposentado da Celpe
de bem com a vida
Promovido pela AAC entre os dias
16 e 18 de maio, o evento reuniu um
expressivo número de associados e dependentes em torno de ações e palestras de especialistas voltadas à saúde.
Doenças tratadas pela ação da
Osteopatia - O osteopata Leonardo Oliveira alinhou procedimentos que atuam
sobre o corpo: “Refluxo, TPM, estresse,
lombalgia, cefaleia, hérnia de disco, labirintite, bursite, tendinite entre outras”,
enumerou. Esclareceu que o tratamento
obedece às características de cada paciente; “cada caso é um caso”, e recomendou
exercícios orientados: caminhadas, Pilates
e alongamentos. Em seguida, aplicou técnicas de manipulação no associado Isaac
Cesário de Souza que apresentou mudanças posturais imediatas. Atualmente
em parceria com a Associação, atende
aqui no bairro da Madalena no Recife com
preços especiais para os associados.
Plano de previdência - A advogada Danielle Rocha proferiu palestra

Leonardo Oliveira - Osteopata examina o sócio Isaac Cesário

sobre o Planejamento Previdenciário, serviço prestado por
advogados a partir do histórico de contribuição e condições
especiais de trabalho do segurado do INSS. Apontou caminhos para se chegar ao cálculo do tempo de contribuição do
trabalhador, que é uma espécie de radiografia da vida ativa
do segurado. “Desse modo, o planejamento visa obter melhor benefício para cada um”. Leia mais na página 2.

Associação visita a Mata Norte
Cumprindo o programa de visitas às
cidades polo, a AAC deslocou sua equipe
das áreas de saúde, jurídica e de apoio
administrativo a Carpina, em 26 de abril.
A abertura do encontro coube ao presidente Gilberto Medeiros que fez um retrospecto dos cinco anos do programa.
“Destaco a receptividade que encontramos aqui já por três ações” e detalhou os
serviços que seriam prestados.
O diretor Financeiro e de Patrimônio
Maurício Pereira agradeceu aos associados residentes em Carpina, Condado,
Paudalho, Nazaré, Goiana, entre outras
cidades, que vieram ao encontro e citou
gestores da Celpe pelo apoio conferido

ao evento. Ele destacou ainda os parceiros que ali estiveram ao
lado da AAC: a Sonora Soluções Auditivas, Rede Feminina de
Combate ao Câncer de Pernambuco e a Pharmapele.
Reportagem completa na página 3.
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De bem com a vida

Dra. Ana Luiza Medeiros
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Com objetivo de oferecer dicas à saúde com qualidade de vida, a AAC promoveu nos dias 16, 17 e 18 de maio o programa “De bem com a vida”, que contou
com a participação de profissionais de
saúde, do laboratório LACEN, do Distrito Sanitário IV e profissionais de beleza.
O reumatologista e geriatra Thiago Bacha
falou sobre os efeitos das doenças reumatológicas e como preveni-las fazendo
exercícios e tratamento com um profissional da área. Já na geriatria o consumo
regular de alimentos sadios, a necessidade
da prática de exercícios e questões levantadas pela plateia sobre esquecimento,
incontinência urinária, obesidade, diabetes e cuidados preventivos para cirurgias, foram esclarecidas.
Bacha atua em parceria com a AAC, em sua clínica
em Boa Viagem, com preço e condições especiais.
Em parceria com a prefeitura do Recife, o Distrito Sanitário IV imunizou os participantes com vacina contra a gripe influenza.
Conviver com o álcool de maneira saudável foi
abordado pela cardiologista Ana Luiza Medeiros,
que analisou os fatores de risco de doenças cardíacas: tabagismo, hipertensão, alcoolismo, estresse,
sedentarismo e colesterol alto, entre outros fatores.
Falou do consumo saudável de bebidas alcoólicas e
a substituição por bebidas sem álcool. Alzheimer
e Parkinson - A terapeuta ocupacional Gabriela
Guedes definiu sua atuação a partir de práticas que
ajudam no tratamento de doenças e distúrbios que
afetam o cotidiano das pessoas. “Atuamos com
exercícios e jogos que ativam os movimentos e memória, motivando mais qualidade de vida” destacou.
Câncer do colo do útero - Principal causa da doença
nas mulheres. Parceria com o Laboratório Central de
Saúde Pública-PE permitiu a vinda de equipe e unidade
móvel à AAC. Foram realizadas 50 citologias (Papanicolau) para as participantes de vida sexual ativa. A ação
teve a supervisão do clínico geral Henrique Moreira.

A Fisioterapia preventiva na terceira idade. O tema foi abordado pelo
fisioterapeuta Gilson Falcão. “Nosso
objetivo é desenvolver a funcionalidade e mobilidade articular e devolver
ao paciente o ritmo de vida normal”.
Primeiros Socorros e Prevenção
de Acidentes - O enfermeiro Genivaldo França falou sobre como agir em
situações de incêndios, fazer a massagem torácica quando da parada cardíaca e a respiração boca a boca. França,
com apoio do associado Aldjair Silva,
realizou durante o evento, aferição de
pressão arterial e medição de glicemia.
Cuidados com a audição - A fonoaudióloga do Telex Soluções Auditivas, Golda Meyer, apontou causas da
perda auditiva como o som alto, hereditariedade, traumas (queda ou acidente), excesso de medicação, idade
avançada, etc.” O Telex disponibilizou
a assistente Charlene Lyra para a realização de exames de Meatoscopia.
Câncer bucal - A cirurgiã-dentista Gabriela Alves Pinto, apontou as principais
causas da doença: “Fumo, o álcool, infecção por HPV, exposição ao sol, falta de
higiene bucal, prótese mal adaptada e caracteres genéticos”. Demonstrou a prática do autoexame para verificar manchas e
inchaços, feridas que demoram a sarar, recomendou a ida ao dentista regularmente
e o uso de enxaguante bucal sem álcool. A
cirurgiã-dentista Giselli Amiska, demonstrou a higienização dos dentes e próteses.
Durante as tardes dos dias 16, 17 e 18
consultora da Mary Kay, Hilda Santana,
realizou um SPA de rosto e a equipe da
Hinode cosméticos promoveu um SPA
dos pés para os participantes do evento.

Tem cara nova na Associação
Catarina Michele de Oliveira Ferreira é a nova funcionária da AAC. Encaminhada pela Agência do Trabalho,
após processo seletivo, foi contratada
para o cargo auxiliar de escritório,
Natural do Recife é graduada em Gestão de Recursos Humanos pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Marketing
– IBGM e Pós-Graduada em Gestão
de Pessoas pela FAFIRE. Portadora

de um currículo extenso, Catarina
pretende, dar suporte à Diretoria Administrativa ao tempo em que ampliar
os seus conhecimentos. Sobre a nova
experiência, ela acrescentou. “A AAC
é uma empresa ótima, com apenas
três meses de casa, pude colocar em
prática algumas experiências, meu
objetivo é, ao lado dos colegas, crescer junto com a empresa”, concluiu.
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Associação visita a Mata Norte

Sonora Soluções Auditivas - Sócio: Luiz Paulo

As atividades foram iniciadas com
a equipe da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pernambuco,
com o cirurgião-dentista Lucas Ribeiro, que falou sobre o câncer de
boca. A enfermeira oncologista Rosângela Amorim abordou o câncer
no idoso e aferiu os testes de PSA,
auxiliada pela técnica de enfermagem Viviane Marques. A cardiologista Ana Luiza Medeiros, procedeu a
exames clínicos e eletrocardiogramas. Os testes
de glicemia foram feitos
pelo enfermeiro Genivaldo França. A nutricionista Andrea Cunha,
orientou alimentação
e prescreveu dietas.
A geriatra Aline Melo
orientou procedimentos
sobre a vida na terceira
idade e o clínico Antônio
Henrique Moreira pro-

Dicas AAC
Quer uma conta de luz menor?
• Escolha lâmpadas de LED, elas iluminam como uma lâmpada comum
e gastam até 80% menos.
• O chuveiro elétrico é um dos
vilões da conta de energia. Deste
modo, tome banho frio no verão.
Além de mais refrescante e saudável, traz redução no consumo.
• Desligue luzes e aparelhos elétricos quando não estiver usando. Ao
sair de um cômodo, apague a luz;
não esqueça o ventilador ligado; não
abra frequentemente e não demore

cedeu a exames e prescreveu medicamentos.
Exames odontológicos
foram realizados pelo
cirurgião-dentista Tiago
Lourenccini. A Sonora
Soluções Auditivas procedeu a testes (otoscopia) com as fonoaudiólogas Fabrícia Gusmão
e Natália Guimarães e
a Pharmapele disponibilizou a farmacêutica Silvia Andrade
e a consultora Surama Rodrigues.
O diretor de Benefícios da Celpos,
Pompeu Henrique, fez retrospectiva desde o início da Fundação, abordou a situação financeira atual e futura, alertou quanto aos resultados
de ações judiciais contra a Celpos,
bem como chamou atenção sobre
“boatos sem fundamentos surgidos
entre os participantes”. Em seguida respondeu os questionamentos

Rosicléa Luna - Homenageada pela AAC

da plateia. O conselheiro Ailton Albuquerque falou sobre sua participação no comitê de investimentos
da Fundação e comentou o fim das
contribuições extras em 2019.
Homenagens - Os aposentados Admilson Cabral, Willame Silva,
Expedito Santos, Joaquim Bernardo
Oliveira e Luiz de França, foram agraciados pela AAC com uma lembrança do evento. No final do encontro,
a Associação prestou homenagem
a aposentada Rosicléia Luna, que
ainda presta serviços à Celpe, pelo
apoio à realização do evento.
Opiniões - Para o associado
Gilvan Menezes esta ação é importante, “dada à dificuldade de
se manter um plano de saúde”,
lamentou. “Para mim foi um dia
de lazer, a chance de rever amigos e bom para a saúde, fiz o teste do PSA e auditivo”, afirmou
Sócios homenageados da Mata Norte
Francisco Xavier Fonseca.

com a porta da geladeira aberta.
• Quem usa ar-condicionado, deve alternar o uso entre o ar e o ventilador
para diminuir o consumo.
Por Diretoria Administrativa
Nutrição fortalecendo o sistema
imunológico em tempos de gripe e
resfriados
• Em determinado período do ano,
quando as temperaturas sofrem oscilações, os cuidados com a barreira
de defesa do nosso organismo é fundamental, principalmente no indivíduo idoso, sendo um dos grupos de
maior vulnerabilidade. Gripes e res-

friados são condições imunológicas
relacionadas com infecções virais e
nosso sistema de defesa.
Através da alimentação saudável,
permitimos que nosso organismo
receba determinados nutrientes
que desempenham um importante
papel como imunomoduladores, inibindo a replicação viral.
• A presença do fitoquímico “Alicina” presente no alho, coloca este
alimento como um dos mais citados
na redução do risco e na duração
de gripes e resfriados.
Por Dep. Médico: Andréa Cunha
Nutricionista
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AAC vai à Maceió/AL

De 26 à 29 de outubro, a AAC
está levando um grupo para ter
uma experiência incrível junto às
belezas naturais da linda cidade
de Maceió. Praias, aquário natural, Centro Histórico, passeios
de bugre, o paraíso de areias
brancas e fininhas, entre outras

atrações, fazem parte do roteiro escolhido para deixar esse
momento de confraternização e
lazer ainda mais surpreendente.
Prepare a mochila, Junte-se a nós
e participe.
Roteiro completo no site da
AAC: www.aacelpe.com.br

Espaço
do
Associado
O Voz Ativa está com
nova roupagem e abre o
“Espaço do Associado”
para a próxima edição.
Este espaço está destinado ao sócio que desejar divulgar seu trabalho,
poesia, jogos interativos,
entre outros.
Envie seu conteúdo
para o e-mail:
administrativo.jousi@
aacelpe.com.br

Serviços Prestados na Sede
Acessoria Jurídica: Dra. Renata Lavinia – 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 Magno de Macedo – Quinta-feira das 13h30 às 16h30 (duas vezes ao mês)
Clínica Geral: Dr. Henrique Moreira –Terça-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. Aline Melo – Terça e quinta-feira das 8h às 12h.
Odontologia: Dr. Thiago Lourencinne – De segunda a quinta-feira das 8h às 12h. De segunda à quarta-feira
das 13h30 às 16h30.
Nutricionista: Dra. Andréa da Rocha Cunha – Quinta-feira – Manhã das 08h às 12h – Tarde das 13h às 17h
Dança de Salão: Prof. André Felipe – Segunda-feira das 14h50 às 16h50.
Pilates: Prof. Anderson Alves – De Segunda à Quinta-feira – Manhã e Tarde.
Agende a consulta: Telefones – (81) 3445.3818 / 3445.4362 - Opção 01
A consulta é por ordem de chegada com a entrega das fichas: manhã - das 7h às 10h. – tarde - das 13h às 14h30.
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