
son da Costa Ferreira (unidade 

Bongi) e Dhyedra Silva do Depar-

tamento de Saúde e Segurança 

(Unidade do edifício sede).  

“Ambos afirmaram que não co-

nheciam o que fazemos na Asso-

ciação e ficaram surpresos com 

o trabalho realizado aqui”, finali-

zou a diretora.  

Equipe de profissionais 

da AAC participou da Semana 

Interna de Prevenção de Aci-

dentes de Trabalho (Sipat) pro-

movida pela Celpe nas unidades 

do edifício sede e do Bongi. 

Das atividades realizadas 

pela AAC contou com teste de 

glicemia e aferição de pressão 

arterial, com a técnica de enfer-

magem Jessica Fekete e a funci-

onária Catarina Ferreira, pales-

tra sobre o perfil da Associação, 

com Jousimeire Oliveira e Ali-

mentação Saudável, com a nu-

tricionista Andréa Cunha. A 

equipe foi conduzida pela dire-

tora Social, Maria Cristina dos 

Santos e contou ainda com a 

participação das profissionais da 

Hinode Cos-

méticos - em-

presa parceira 

da AAC, que 

procederam 

massagem 

cervical, SPA 

das mãos e 

dos pés. 

“Trabalhamos 

nos dias 23, 

24 e 25 de novembro e atende-

mos um bom número de funcio-

nários celpeanos nas unidades 

do Central e Bongi”, detalhou 

Maria Cristina. Ela disse ainda 

que o desempenho da AAC foi 

destacado pelos participantes, 

inclusive pelo gestor da Unidade 

Territorial Metropolitano Sul Ali-

A festa será no dia 31 de 
janeiro de 2019, em novo 
horário: das 16 às 20 horas. 
no Círculo Militar do Recife. 
A distribuição das senhas 
acontecerá no período de 
07 a 25 de  Janeiro de 2019 
na sede da AAC.   

Haverá sorteios  para os só-
cios presentes na festa.  
Este ano a Associação estará 
com um estande Social re-
cheado de produtos perso-
nalizados. Venha visitar e 
adquira o seu! 

A AAC é destaque na Sipat da Celpe 
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www.aacelpe.com.br 
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Instagram - @aacelpe 

Whatsapp  

(81) 99903.2127 

NESTA EDIÇÃO 

Campanha Solidária 
 

Colabore com 1kg de ali-

mento não perecível ou 

produto de higiene pes-

soal.  

 

Ponto de Arrecadação: 

Festa do Dia do Aposen-

tado, no dia 31 de Janei-

ro/2019 ou na sede da 

AAC em dias de expedi-

ente. 
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Associação realiza Novembro da Saúde 

A AAC promoveu qua-

tro dias de cuidados 

com a saúde, de 19 a 

22 de novembro. As 

atividades começaram 

pela prevenção contra 

o câncer de mama com 

o Programa Amigo do 

Peito - Unidade Móvel 

de Mamografia Digital, 

exame fundamental 

para detecção da doença que atinge 

no Brasil aproximadamente 60 mil 

casos por ano, conforme estudos 

realizados pelo Instituto Nacional do 

Câncer (INCA).   

Cuidados com a visão  

Na sequência, foram realizados pro-

cedimentos de cuidados da visão, 

com a equipe da Faculdade de Saú-

de de Paulista - FASUP. 

Parceria celebrada que proporcio-

nou entre os dias 20, 21 e 22 de no-

vembro, exames de vista, ação ori-

entada pela professora optometris-

ta Renata Fuly coordenadora de Op-

tometria Clínica da Fasup.  

Perguntada sobre os procedimentos 

realizados, detalhou: “Fizemos ava-

liação visual primária, ação que po-

de revelar quem precisa recorrer  

para as clínicas oftalmológicas, neu-

rológicas, e de clínica geral”.  

Sobre as doenças que mais apare-

cem nesse tipo de exame, ela classi-

ficou: “Em primeiro lugar a alta inci-

dência do glaucoma, depois os ca-

sos de retinopatia diabética”. Quan-

to aos diagnósticos adiantou: “Não 

fazemos diagnósticos, identificamos 

as alterações e encaminhamos 

para especialistas. Quem não pre-

cisar do encaminhamento, após a 

avaliação visual,  será submetido 

a avaliação motora ou seja, exa-

me de refração”. Em relação à 

equipe de trabalho, Renata deta-

lhou: “Trabalhamos com 28 pes-

soas, profissionais e concluintes 

do curso de bacharel em optome-

tria”, concluiu.  

Opinião 

O associado Márcio 

Uchoa assim avaliou 

a iniciativa da AAC. 

“É de real importân-

cia para os associa-

dos que não têm pla-

no de saúde. Trata-se 

de uma ação elogiá-

vel. Observe a quan-

tidade de pessoas, o 

salão está cheio”. E 

acrescentou: “Tudo que se faz em 

benefício do associado é louvá-

vel”.   

J O R N A L  V O Z  A T I V A  

FASUP - Faculdade 

de  

Saúde de Paulista 

O sucesso do programa de viagens 

Cumprindo o propósito de oferecer opções de lazer aos associados, a Diretoria Social da AAC, con-
duzida por Maria Cristina dos Santos, tem registrado continuados elogios ao programa de passeios e 
viagens.   

Segundo o gerente de comunicações e eventos, Antônio Soares da Fonseca, o êxito é fruto de uma 
política que visa oferecer o melhor ao associado. “Fretamos ônibus de turismo equipado com todos 
os requisitos para uma viagem segura e tranquila. Ocupamos os hotéis compatíveis com as expecta-
tivas dos associados, contamos com o trabalho de guias competentes e elaboramos roteiros bem 
planejados”, destacou. 

Fonseca acrescenta que a viagem realizada para Ma-
ceió de 26 a 29 de outubro, alcançou muita satisfação 
entre associados e acompanhantes. “A repercussão 
foi tão boa e gerou tanta procura, que repetimos o 

programa entre os dias 23 e 26 de novembro”, comemora.  

Perguntado como se dá a definição dos roteiros, ele diz. “As 
viagens são feitas a partir das sugestões dos associados e aqui 
analisamos os pedidos e planejamos a programação.” 

Sobre os planos para 2019,  disse que “a programação será 
divulgada em breve”, finalizou. 

 

Turma da excursão 

de  

outubro/2018 

“O Optometrista é um profissio-
nal da área da saúde, com forma-
ção superior ou técnica, que está 
habilitado a examinar e avaliar o 
sentido da visão, através de arte-

fatos ópticos e equipamentos 
optométricos, alterações visuais 

de origem não patológica. 

O trabalho do Optometrista está 
voltado para a prescrição de ócu-
los, adaptação de lentes de con-

tato e terapias visuais.” 



Presidente comenta sobre marcação de consultas 

e o atual momento da AAC 
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Voz Ativa – Tem sido difícil a marcação de consul-

tas na AAC. Isto é devido ao número limitado de 

vagas? 

Presidente – De fato, enfrentamos algumas in-

conveniências, não apenas quanto à marcação de 

consultas, mas sim pela demanda que cresceu 

devido às dificuldades dos associados pagarem 

seus planos de saúde. Com os aumentos seguidos 

desses planos, numa proporção exagerada, dimi-

nui a possibilidade dos aposentados honrarem 

esse compromisso. Sem plano, muitos se associ-

am à AAC para usufruir dos médicos e outros pro-

fissionais da saúde, sem custo adicional na men-

salidade. 

Voz Ativa – Quais providências para acabar ou 

minimizar tais dificuldades? 

Presidente - Primeiro tomamos medidas de con-

tenção de despesas, com a finalidade de equili-

brar a receita e despesas, restabelecendo a saúde 

financeira da empresa. Como já foi dito na edição 

anterior, as despesas aumentam em uma propor-

ção bem maior do que a receita. Isso trouxe um 

desconforto, tendo em vista 

que nossa única fonte de 

receita é a mensalidade dos 

associados. Diminuindo des-

pesas, já equilibramos as 

contas, mas com bastante 

esforço. 

Voz Ativa - Isso é o suficien-

te para restabelecer a de-

manda da área da saúde? 

Presidente – Não. A Direto-

ria Executiva, em reunião 

com o Conselho Fiscal, deci-

diu pela contratação de um 

geriatra e mais um dentista, 

a partir de janeiro de 2019. Para cobrir os cus-

tos das contratações, será necessário um au-

mento extra nas mensalidades, a ser votado 

na Assembleia Geral Ordinária marcada para o 

próximo mês de abril. 

Voz Ativa -  A festa do Dia do Aposentado terá 

alguma modificação?  

Presidente – Sim. Será realizada no dia 31 de 
janeiro de 2019, no Clube Círculo Militar do Re-
cife, em novo horário: das 16 às 20 horas. Have-
rá sorteio de presentes e será servido um buffet 
volante. Essa também foi uma medida de eco-
nomia, em favor da necessidade maior, atender 
aos mais carentes que buscam a AAC para trata-
mentos de saúde.   

complicações bucais, tais como extru-
sões de dentes antagonistas, apareci-
mento de diastemas, mudança de po-
sição dos dentes adjacentes, dificulda-
de para mastigar, até problemas di-
gestivos.   
A hora de sorrir também se tornou um 
problema. Principalmente se a ausên-
cia for na região anterior. Isto, muitas 
vezes, leva a pessoa a se sentir insegu-

ra em relação à aparência, prejudi-
cando as relações interpessoais, pro-
fissionais, etc. 
Portanto, sempre que houver uma 
perda dentária, deve-se reabilitar 
esta região. Atualmente há um leque 
de opções de tratamentos reabilita-
dores que devolvem ao paciente 
função mastigatória e estética, bem 
como eleva a sua autoestima.   

Perda Dental 
 

Décadas atrás, era comum a prática da 
exodontia de forma precoce, tanto em 
serviço público, quanto privado. Costu-
mo chamar de cultura da extração, pois 
era amplamente praticada. Essa rotina, 
levava a pessoa a se tornar uma edêntu-
la (desdentada) muito cedo. 
A perda do elemento dentário é um 
problema de cunho funcional e social. A 
perda de um dente traz uma série de 

 
 
 

 

Dicas AAC 

J O R N A L  V O Z  A T I V A  

Dr. Thiago Lourenccini 
Cirurgião-dentista, especialista em 
dentística restauradora & estética 



Assessoria 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. 
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 a quarta-feira das 7h às 12h. De segunda a terça-feira das 
13h30 às 17h e na quarta-feira das 13h30 às 16h30.  
Nutricionista. Dra. Andréa Cunha. Segunda-feira – Manhã das 08h às 12h.  
Dança de Salão. Prof. André Felipe. Segunda-feira das 14h50 às 16h50.  
Pilates. Prof. Anderson Alves – De segunda a quinta-feira manhã e tarde. 
 
Marcação de consultas pelos telefones – (81) 3445-3818 / 3445-4362 / Opção 01 
Início da marcação a partir do dia 27 de cada mês às 7h30. 
 
Horário para entrega das fichas: manhã - das 7h às 10h. Tarde - das 13h às 14h30.  

Serviços Prestados na Sede 

Expediente  
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