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NOVEMBRO
DA SAÚDE
No dia 19 de novembro a
unidade móvel do Amigo do
Peito em parceria com a AAC,
estará realizando exames de
mamograﬁa para mulheres
entre 50 e 69 anos.
Faça sua inscrição nos
telefones:
(81) 3445-3818 ou
3445-4362 Opção 05

Associações são atingidas
pela crise
A crise pela qual o País atravessa, atinge também as entidades associativas, caso da
AAC. A rigor, as associações
de aposentados, entre outras,
vivem das contribuições pagas pelos associados e resultados das aplicações financeiras.
Contudo, como é do conhecimento de todos, as alternativas
oferecidas pelo mercado finan-

ceiro do país tem apresentado
ultimamente ganhos baixos e o
último reajuste dado pela Celpos não chegou a 2%. Diante
desta situação, como é possível
a AAC enfrentar a crise? É inevitável restringir ao máximo os
serviços oferecidos, obedecendo aos critérios de prioridade.
Saiba a razão das decisões
na página 3.
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Um dia inteiro de atividades especialmente preparadas
para os pais, aconteceu em
30 de agosto na sede da AAC.
Logo cedo, após as palavras
de boas vindas do presidente
Gilberto Medeiros, foi servido
café da manhã regional com
várias opções de cardápio. Em
seguida foi aberta a exposição
e venda de peças de artesa-

nato: saída de praia, bolsas,
chapéus, almofadas, sandálias
customizadas e calçados. No
espaço de eventos, os papais
participaram de uma maratona
de beleza, com um SPA do rosto em parceria com a Hinode
Cosméticos e corte de cabelo
em parceria com o SENAC.
Mais detalhes na página 2.
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AAC festeja o Dia dos Pais

Fundação Celpe de
Seguridade Social – CELPOS

Plataformas Digitais
www.aacelpe.com.br
E-mail: administrativo.
jousi@aacelpe.com.br
Facebook/AACELPE
Instagram: @aacelpe
Whatsapp:
(81) 99903.2127

Na parte da tarde após uma roda de
conversa sobre alimentação saudável,
com a nutricionista Andrea Cunha, ouviu-se a palestra Longevidade e Envelhecimento Sadio com a psicóloga Auxiliadora França, que abordou a saúde a
partir dos padrões definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), prática que requer prevenção e diagnóstico
precoce. Na ocasião a psicóloga exibiu
um filme sobre aspectos ligados à alimentação para envelhecer sadio, como
evitar os maus hábitos, a necessidade de
exercícios físicos, entre outros. Auxiliadora
França explicou cada um dos aspectos, a partir da autonomia,
da independência
da pessoa durante o processo de
envelhecimento e
a necessidade de
interagir para evitar o isolamento
social. Disse ainda: “é interessante viajar, participar de entidades
associativas como a AAC”. Indicou programas
e atividades culturais patrocinados pela Prefeitura da Cidade do Recife (shows, apresentações teatrais, visita a museus) e destacou a
frase que diz: “o fundamental não é acrescen-

tar anos à vida, mas acrescentar
vida aos anos”. Finalizou recomendando que “independentemente
da idade devemos ter um ideal de
vida”. Na sequência as funcionárias
da Celpos Carolina Araújo e Rakel
Azevedo, promoveram uma sessão de atividades recreativas, com
jogos de dominó e roleta educativa. Os vencedores foram contemplados com brindes da instituição.
Em seguida, a fonoaudióloga Talita
Peixoto e a assistente Auxiliadora
Almeida, do Centro Auditivo Telex procederam exames preventivos de audiometria.
Comentários sobre o
evento: Djalma Nascimento Martins disse
que, “a homenagem foi
bem lembrada, além
dos serviços, café da
manhã e palestras que
nos ofereceram, valeu
a pena”. Elói Cavalcante disse que, “foi oportuna essa lembrança
que a Associação teve para comemorar o Dia dos Pais, não obstante a ausência de muitos companheiros. Eu mesmo venho a todos
os eventos daqui”, observou.

Assembleia aprova contas da Associação
Com o propósito de obter a aprovação das contas do exercício findo
2017, de acordo com parecer do
Conselho Fiscal e apresentar relatório anual das atividades da Associação, além de discutir outros assuntos
de interesse geral, a AAC realizou
Assembleia Geral Ordinária, em 8
de junho último. Secretariada por
Catarina Ferreira. Após a formação
da mesa com os diretores Maurício
Pereira da Silva, Ivaldo José dos Santos, Maria Cristina dos Santos e do
conselheiro Ailton José Albuquerque, o presidente Gilberto Medei-

ros conduziu o encontro detalhando
ações da AAC a partir de uma análise
geral sobre os serviços oferecidos
tais como a dança de salão, Pilates,
odontologia, fisioterapia, clínica médica, cardiológica e demais prestadores na área de saúde. Acrescentou,
com detalhes, os serviços prestados
de natureza jurídica, viagens e demais opções de lazer oferecidas pela
AAC. Em seguida, convidou o diretor
Financeiro e de Patrimônio, Maurício
Pereira da Silva, para apresentar o
balanço financeiro de 2017, o qual foi
aprovado por unanimidade.
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Novas parcerias na
área de saúde

Em parceria com a AAC oferece o melhor em exames laboratoriais, na maior rede de unidades do Recife. Existe sempre uma
perto de você.
Para ter direito ao atendimento, basta retirar seu Cartão Convênio Cerpe no Departamento
Médico da AAC com Nadege ou
Carolina, munido do documento
de identidade (RG).

Inova Odontologia
Moderna e bem equipada, atende
aos mais altos padrões de qualidade.
A Inova oferece tratamento odontológico especializado em diversas áreas
da odontologia: cirurgia, ortodontia,
clareamento dental a laser, dentística,
disfunção de articulação, endodontia e
outras. Rua Manoel Arão, 92 – Espinheiro – Recife. Fone (81) 3221-3594.

Rede de Óticas
Mercadão dos Óculos
Grande estoque de lentes e
armações de vários modelos e
tamanhos. Convênio válido para
a unidade de Afogados situada à
Rua da Paz, 318, Afogados, Recife.
Telefone (81) 3019-4534

Editorial

Associações são atingidas pela crise
A Diretoria Executiva da
AAC percebendo a dificuldade
financeira em que se encontram os associados, considerando que muitos já optaram
entre sobreviver ou pagar planos de saúde; entre comer ou
comprar remédios, bem como
outras opções que já não fazem
parte de suas vidas, tais como:
frequentar academias, viagens,
divertimentos e outras mais, e
baseando-se em pesquisa realizada em sua sede, tem buscado alternativas para amenizar
tais dificuldades, contratando
mais profissionais de saúde,
inclusive assinando convênios

com novas clínicas. Sem dúvida essas
ações elevam os custos da AAC, que
não têm cobertura nas mensalidades
dos associados. Assim, o resultado
reflete diretamente no balanço patrimonial da instituição, onde já existe
indicação de “prejuízo”.
É importante dizer que foram
tomadas medidas no sentido de diminuir despesas em favor de benefícios
voltados para a saúde dos associados.
Assim, foi adotada a redução da carga horária da Fisioterapia e da Assessoria Jurídica; dispensa temporária
do serviço de Geriatria; suspensão
das cartas aos aniversariante do mês;
substituição do contador com a dispensa de alguns sistemas de contabi-

lidade; alteração do horário e
substituição do almoço do Dia
do Aposentado; redução das
contas do dia a dia (energia,
papéis, impressões, compras
diversas, etc). Por outro lado,
a AAC procura a adesão de novos associados, o aumento do
número de alunos de Pilates e
inserção de passeios turísticos.
Será discutido o aumento
das mensalidades quando da
próxima Assembleia Geral Ordinária, em 2019. Até lá a ordem é cautela, pois é preciso
manter a qualidade dos serviços e preservar a saúde financeira da AAC.
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Dicas AAC
Evidências cientíﬁcas da
relação entre osteoporose
e perdas auditivas
A Osteoporose, caracterizada
por um desequilíbrio na formação e reabsorção óssea, é uma
enfermidade progressiva, cuja
estrutura óssea torna-se frágil e
propensa às fraturas rupturas.
Um estudo publicado pela revista
de Endocrinologia e Metabolismo
(Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism) mostrou que
as pessoas que com osteoporose têm quase o dobro de chances de apresentar surdez súbita
(perda de audição repentina) do
que as pessoas sem a enfermidade óssea. A incidência foi significativamente maior em pessoas
com mais idade e em mulheres.
Os cientistas ainda não identificaram os mecanismos biológicos
responsáveis, mas teorizam que
fatores de risco cardiovascular,
desmineralização óssea, inflamação e disfunção endotelial podem

contribuir para a associação. A
surdez súbita ocorre normalmente em um dos ouvidos e pode
surgir repentinamente ou desenvolver-se, gradualmente, durante
alguns dias. Além da surdez súbita, o quadro de osteoporose pode
estar relacionado ao desencadeamento de outros tipos de perdas
auditivas, podendo desempenhar
um papel importante nas perdas
auditivas relacionadas com a idade. Os pacientes que possuem
osteoporose devem realizar
acompanhamento médico caso
venham apresentar surdez súbita. O acompanhamento audiológico associado ao tratamento
também é de muita importância
para o diagnóstico e intervenção
precoce, na ocorrência de algum
problema auditivo.
Sonora Soluções Auditivas

Espaço do
Associado
Combate ao Bullying
José Felinto B. Filho
A Lei 13185 de 16.02.2015 tem
pouco mais de três anos. O problema é antigo, mas não havia amparo
legal. Lembro de um caso real surgido há mais de seis décadas, quando um garoto de 13 anos em uma
escola, passou a ser apelidado de
João Gordo. Ele não sabia quem era
o tal João Gordo, mas um dia veio
a saber que o dito cujo fora o cozinheiro da escola em tempos passados. Falava-se que o mestre “cuca”
tinha sua opção sexual não aceitável
naquela época. O tempo passou, o
apelido foi esquecido e não se falou
mais no assunto. Na época esses
problemas eram tratados com indiferença. Alguns adolescentes não
tinham a quem reclamar, outros
levavam na brincadeira ou simplesmente se calavam. Com a criação
da lei que proíbe o Bullying, as pessoas são estimuladas a denunciar a
agressão sofrida.

Serviços Prestados na Sede
Acessoria Jurídica: Dra. Euvânia Cruz Muñoz. Quarta-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. Antônio 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.
Odontologia: Dr. Thiago Lourencinni. De segunda à 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 a Quinta-feira Manhã e Tarde.
Agende a consulta: Telefones – (81) 3445-3818 / 3445-4362 / Opção 01
Marque a consulta por ordem de chegada e entrega das fichas: manhã - das 7h às 10h. Tarde - das 13h às 14h30.
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