
 

Em clima de Carnaval a AAC comemorou em 

31 de janeiro último, o Dia do Aposentado, no 

Círculo Militar do Recife. Ao som dos clarins 

de Momo, a orquestra atacou de um “frevo ras-

gado” e de repente um grupo de foliões fantasi-

ados entrou no salão em meio aos aplausos da 

plateia. O rítmo pernambucano deu sequência à 

festa. Chamou a atenção a quantidade de fo-

liões fantasiados, fato que trouxe a beleza 

das cores e plasticidade ao cenário. No inter-

valo foram servidos petiscos e um prato 

quente. Em seguida foi realizado sorteio de 

eletrodomésticos oferecidos pela AAC e 

brindes ofertados pelas empresas parceiras 

Parceria entre a AAC e a Secretaria de Saúde 

da Prefeitura da Cidade do Recife, com apoio 

do Distrito Sanitário IV e do Laboratório La-

cen, promove exame preventivos para os asso-

ciados, pensionistas, dependentes e convidados 

de associados. A ação acontece no dia 16 de 

maio, a partir das 7h até as 16h, na sede da As-

sociação.  

Do programa consta: palestra preventiva sobre 

a saúde do homem e saúde bucal. Exames de 

HGT, pressão arterial, avaliação do Índice de 

Massa Corpórea e nutrição. Exame de Citolo-

gia (Papanicolau), roda de conversa sobre Tu-

berculose, Hanseníase e DCNT – Doenças Crô-

nicas não Transmissíveis (obesidade, diabetes, 

hipertensão arterial, acidentes cerebrovascu-

lares, entre outras).  

Ainda sem data marcada, o exame de Ma-

mografia – com agendamento prévio, será 

realizado também no mês de maio. O evento 

contará ainda com a presença do professor 

Joaquim da Universidade Federal de Per-

nambuco e equipe da Academia da Cidade. 
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Destaque – Pres-

tigiaram o evento 

representantes 

das empresas Asa 

Branca Turismo, 

Hinode Cosméti-

cos, Drogaria 

Bongi e Clube 

Saúde.  

O que disse o presidente - 

Antes dos primeiros acordes 

da Orquestra Pop Gandel-

man, o presidente da AAC, 

Gilberto Medeiros, deu votos 

de boas-vindas com a frase: 

“O Carnaval pede alegria, mi-

nha gente”. Em seguida anun-

ciou novidades na programa-

ção de passeios para este ano. 

Na área social, Gilberto falou 

da programação de viagens 

para este ano: “Vamos apre-

ciar as belezas de Porto de 

Galinhas, em abril, viajar no 

ônibus do forró para Caruaru, 

em 8 de junho, com direito a 

uma „esticada‟ até Toritama”.  

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

O dia a dia para deixar a casa em ordem 
Ao cumprir fielmente as atribuições da Diretoria Administrativa, o en-

genheiro aposentado da Celpe, Ivaldo José dos Santos, contribui para 

que “as coisas funcionem” na Associação.  

“Nos esforçamos no desempenho de uma gama de tarefas essenciais ao 

bom serviço prestado aos associados e muitas delas passam despercebi-

das”, define Ivaldo.  Cabe à administração, por exemplo, a conservação 

da sede. “Vivemos num prédio antigo, o que nos obriga a identificar as 

falhas e proceder aos consertos. O mesmo acontece com os móveis, equipamentos e utensílios, sendo 

a nossa obrigação, dentro das possibilidades, mantê-los funcionando adequadamente”, acrescentou. 

Segundo ele, além das atividades de limpeza e conservação, a Diretoria Administrativa exerce outras 

atribuições. “Cuidamos dos contratos dos prestadores de serviços na área de saúde: os médicos, cirur-

giões-dentistas, fisioterapeuta, do instrutor de Pilates e da área jurídica”. Concluiu.  

Ivaldo credita o bom andamento das atividades da Diretoria Administrativa, o apoio das demais dire-

torias, “funcionamos em conjunto, em regime de decisões compartilhadas, além de contarmos com o 

empenho da funcionária Catarina Ferreira, sempre pronta para deixar a casa em ordem”.  

Ela Chegou para cuidar dos sorrisos 
Amanda Souza Araújo é cirurgiã-dentista formada pela Uninassau, turma 2018.2. Na AAC, 

seu primeiro passo na vida profissional, após submeter-se a processo seletivo.   “Na faculda-

de já desenvolvia trabalho sobre prevenção, limpeza e conservação de próteses e restauração 

dentária, inclusive com idosos”, detalhou. 

Durante o período acadêmico, Amanda obteve destaque no estudo das disciplinas de Clínica 

Odontológica e Endodontia (tratamento de canal). Na sua agenda estão os cursos de aperfei-

çoamento em Cirurgia Oral, Dentística e Estética Bucal.  

Aos 24 anos, ela afirma que traz consigo muita garra e determinação para enfrentar este novo de-

safio em sua vida. 
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terapia, que auxilia no fortalecimento mus-

cular capaz de melhorar a musculatura, 

propicia ao idoso a sensação de alívio das 

dores e melhora da circulação, além de co-

ragem para realização das atividades, den-

tre outros benefícios.  A Cinesioterapia, 

destinada a reabilitar ou melhor reequili-

brar as forças mecânicas como um todo, 

proporciona um melhor desempenho de 

movimentos e força, leva à melhoria na 

qualidade de vida. 

Uso da Termoterapia. Por meio de 

calor é possível aumentar a entrada de oxi-

gênio na aceleração da contração da mus-

culatura, a diminuição da resistência elásti-

ca e viscosa da musculatura, o que diminui 

o risco de rompimento das estruturas elás-

Fisioterapia para idosos 

A Fisioterapia para idosos é rea-

lizada, na maioria das vezes, com foco 

na reabilitação e auxílio para que o 

paciente idoso obtenha boa qualidade 

de vida e melhorá-la com ações como 

a disposição para atividades físicas e 

principalmente reduzir ou até mesmo 

evitar a incidência de problemas de 

saúde ligados ao corpo e aos seus mo-

vimentos. 

E quais são as técnicas utiliza-

das? A Eletroterapia, uma estimulação 

elétrica desenvolvida com o objetivo 

de melhorar as contrações involuntá-

rias do músculo esquelético. A Hidro-

ticas como músculos, tendões en-

tre outras funções. A Terapia Ma-

nual, por sua vez, contempla o uso 

de um conjunto de técnicas manu-

ais em benefício do paciente. Den-

tre elas destacam- -se a Osteopatia 

e Trilhos Faciais entre outras. 

Dicas AAC 

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

Gilson Falcão especialista e  
pós-graduado em Ortopedia e  

Traumatologia  

AAC discute recuperação financeira dos aposentados e pensionistas da Celpos 

AAC promoveu encontro com um grupo 

de aposentados, coordenado pelo econo-

mista Paulo Emílio, com a finalidade de 

acompanhar assuntos de interesse dos 

aposentados, junto à Fundação Celpos. A 

reunião aconteceu no dia 03 de abril, na 

sede da Associação. 

Segundo o economista, a partir da análise 

de dados realizados pela Celpos, período 

2008 a 2018, ficou evidenciada a perda 

crescente de poder aquisitivo dos aposen-

tados e pensionistas, decorrente dos au-

mentos anuais da  taxa de contribuição, 

“que em alguns casos  já ultra-

passa 40% do benefício rece-

bido, agravado ainda pelo re-

conhecimento do Imposto de 

Renda de apenas 12%, para 

isenção de pagamento do refe-

rido imposto, ou seja, paga-se 

o imposto sobre os 28% de um 

benefício inexistente”, explicou. 

Diante desse quadro, o economista acres-

centou que o grupo de trabalho recomenda 

imediatamente que; quando da repartição 

do resultado anual da Celpos, seja dada 

prioridade a seguinte sequência: 

1-Consolidar uma política de investimento 

que viabilize o atingimento da Meta Atua-

rial Anual; 

2-Reduzir anualmente a taxa de contribui-

ção dos aposentados e pensionistas com o 

objetivo de alcançar os níveis registrados 

em 2008; 

3-Reduzir anualmente a taxa de juros 

hoje no valor de 4,80%. 

Os componentes do grupo de traba-

lho esperam estreitar bons laços de 

convivência com a Celpos e o Grupo 

Neoenergia, priorizando o entendi-

mento e a política de recursos huma-

nos. 

Participaram do encontro, Paulo 

Emílio (coordenador), o presidente 

da AAC, Gilberto Medeiros, o diretor 

Financeiro e de Patrimônio, Maurício 

Pereira da Silva, o presidente do 

Conselho Fiscal da entidade, Ailton 

José Albuquerque e representando os 

assistidos: Alexandre Valença, José 

Carlos Leite, Pompeu Henrique Ne-

to, Francisco Ramos, Luiz Franklin, 

Carlos Antônio Costa, Lúcia Maciel, 

José Ivo e s e Carlos Alberto Noro-

nha. 



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 manhã e tarde / Dra. Amanda Souza. Quinta-feira manhã e tarde e 

Sexta-feira pela manhã.  

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  

Voz Ativa. Informativo da Associação dos Aposentados, Pensionistas, Empregados e Ex-Empregados da Celpe e da Celpos. Rua Manoel Bezerra, 111, Madalena, Recife. 

CEP:50610.-250. Fones: 3445.4362 e 3445.3818. Home Page: www.aacelpe.com.br. Presidente: Gilberto Alves Muniz de Medeiros, Diretor Financeiro e de Patrimônio: Mau-

rício Pereira da Silva. Diretor Administrativo: Ivaldo José dos Santos. Diretora Social: Maria Cristina dos Santos. Conselho Fiscal, membro titulares e suplentes: Ademar 

Leite da Silva, Ailton José Albuquerque, Arnóbio José Tavares da Silva, Carlos Pereira Barros, Genivaldo França de Souza e José Carlos Nunes de Almeida. Produção: 

P&B Design e Texto. Pauta e fotos: Paulo Caldas. Diagramação: Bel Caldas. Tiragem 1.900 exemplares.  

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

Osteopatia: o tratamento focado na autocura do paciente 
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Houve um tempo em que a Osteopa-

tia era conhecida como tratamento 

alternativo ou até holístico.  No en-

tanto, a prática se popularizou depois 

que atletas de alto nível a elegeram 

no tratamento das lesões de forma 

menos agressiva, sem medicamentos 

e com velocidade de recuperação. 

A Osteopatia é um sistema autôno-

mo de cuidados de saúde, baseada 

no diagnóstico diferencial, tratamen-

to de disfunções e prevenção da saú-

de, sem o auxílio de remédios ou ci-

rurgia, com ação centrada através 

das técnicas de terapia manual. 

No Brasil, a chegada dos ensinamentos 

da Osteopatia aconteceu pelas mãos de 

Bernard Quef, osteopata francês que, 

em 1986, administrou os cursos que 

propiciaram a formação dos primeiros 

osteopatas brasileiros. 

Osteopatia trata, com eficiência, de 

problemas posturais (dores na coluna, 

lombalgias, ciatalgia, lesões articulares, 

dorsalgias, hérnias discais, cervicalgias, 

escolioses) entre outras doenças. Contu-

do, sua eficácia vai mais além: Ela trata 

diversas patologias que têm como causa 

principal a falta de mobilidade dos teci-

dos corporais. E assim surgem em ou-

tros males: enxaquecas, dores de cabeça, 

problemas digestivos e intestinais, insô-

nias, vertigens, labirintites, sinusites e 

tensão pré-menstrual. 

Leonardo de Oliveira é osteopata, for-

mado em Educação Física (2009), Fisio-

terapia (2014), especialista em Pilates e 

Mat Pilates. Estudou Pilates Zone/ Uni-

versidade de Córdoba, Argentina, Reabili-

tação e Prevenção de Lesões, Osteopatia 

Visceral IDOT, além de palmilhas de re-

programação postural IDOT. 

Osteopata parceiro da AAC, Leonardo 

atende no Studio Life. Rua Real da Tor-

re, 538/103, Madalena. Fones: 

985588570 e 996413370.  

 

 

 

 

 

Parceria celebrada com a Faculdade Esuda 

oferece aos associados e dependentes da 

AAC, descontos de 40% em nível de gradu-

ação e 20% em pós-graduação, para os se-

guintes cursos: Administração, Arquitetura 

e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Designe de Interiores, Gestão 

Comercial, Psicologia, Redes de Computa-

dores e Serviço Social, entre outros.  


