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São João da AAC mantém o 
clima de forró e animação

Quando a sanfona tocou os primei-
ros acordes, o salão foi lentamente 
ganhando vida própria.No cenário, as 
tradicionais bandeirinhas de todas as 
cores. Barraca com quitutes juninos: 
pamonha, canjica, milho verde, pé de 
moleque, bolo de macaxeira. Nem o 
verdadeiro dilúvio que caiu na Região 
Metropolitana do Recife esfriou a ani-
mação da festa junina da Associação 
ocorrida em 13 de junho, no Clube 
Círculo Militar do Recife.

Animação não faltou. Ao som da 
afinada banda Xinelo Rasgado, Her-
millo de Torres Brandão, 79 anos,não 
titubeou “eu prefiro vir dançar nesse 
clima chuvoso e friozinho para es-
quentar meu coração”, afirmou.

No repertório, entre as músicas 
tradicionais da época, o grupo musical 
ainda trouxe a ciranda de Lia de Itama-
racá, formando uma roda gigante no 
salão inteiro, além de frevos de bloco 
para os saudosos que aproveitaram, 
cantaram e dançaram “Madeira de lei 
que cupim não rói”. 

No grande momento da festa, uma 
quadrilha junina improvisada misturou 
o salão inteiro.Não teve quem ficasse 
parado,nem que fosse dançando só. 
“Comigo não tem isso de par, eu dan-
ço e me divirto até sozinha. É até bom 
que fico sem medo de errar e pisar no 
pé do cavalheiro”, brincou dona Maria 
Auxiliadora dos Santos, 85 anos. 

O evento reuniu os parceiros da 
Cordiale, Mais Ótica e Inova Odonto-
logia. Brindes foram sorteados entre 

os participantes em mais um momen-
to de descontração. “Essa festa é mui-
to importante porque existe um gran-
de reencontro. Muitos há anos não se 
viam. Mesmo com essa chuva toda, as 
pessoas saíram de casa e vieram para 
cá. Uma vitória dos funcionários que 
trabalharam para fazer esse momento 
de confraternização”, comemorou a 
diretora social, Cristina Santos.
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Aprovado balanço patrimonial 2018

Parceria entre AAC e UNI-
SÃOMIGUEL oferece des-
contos que variam de 28% 
a 58% (descontos mediante 
consulta) nos cursos de gra-
duação e pós-graduação para 
os associados e dependentes 
identificados com a carteira 
da instituição.
R. Dom Bosco, 1308 – Boa Vista, 
Recife, 50070-070 
(próximo à Avenida Agamenon 
Magalhães) 
Telefones: (81) 2128-2580 (81) 
3207-0032 (81) 98215-1991 
(81) 98964-2845.

Em Assembleia Geral Ordinária conduzida pelo 
presidente Gilberto Medeiros, em 28 de maio, foram 
aprovados o balanço anual da entidade e o reajuste 
das mensalidades. Formaram a mesa o presidente, 
os diretores Financeiro e de Patrimônio Maurício 
Pereira da Silva, Administrativo Ivaldo José dos San-
tos, Social Maria Cristina dos Santos, o presidente do 
Conselho Fiscal Ailton Albuquerque e a secretária 
Catarina Ferreira.

A colaboradora Jousimeire Oliveiraf azendo uso 
de recursos visuais, apresentou os benefícios que a 
AAC oferece aos associados nas áreas de saúde (mé-
dicos, nutricionista, fisioterapeuta, cirurgiões-dentis-
tas, Pilates) nas áreas jurídicas,sociais e lazer (viagens, 
dança de salão, festas de calendário). Fez referência 
aos convênios assinados com empresas das áreas de 
saúde e educação. Finalizou a mostra falando sobre a 
comunicação da AAC, com destaque para a presen-
ça das entidades nas redes sociais.

O presidente anunciou a contratação de um novo 
geriatra, especialidade de fundamental importância 
para o acompanhamento da saúde dos associados 
acima de 60 anos.

As movimentações financeiras foram mostradas 
pelo contador Jean Souza, da JDL Associados, atra-
vés de análise das receitas e despesas e a influência 
dos resultados na saúde financeira da AAC. O pre-
sidente do Conselho Fiscal, Ailton Albuquerque elo-
giou a didática da explanação do contador e citou “a 

Associação marca presença na SIPAT
A AAC participou da Semana 

Interna de Prevenção de Aciden-
tes do Trabalho (SIPAT) da Celpe, 
evento realizado entre os dias 20 e 
24 de maio. Do programa, levado 
ao Edifício Sede e ao Centro de 
Treinamento do Bongi, constaram 
a palestra do presidente Gilberto 
Medeiros, que fez o resumo his-
tórico e traçou os objetivos da As-
sociação; a apresentação da cola-
boradora Jousimeire Oliveira, que 
fazendo uso de recursos visuais de-
talhou os serviços prestados com 
destaque para as áreas de saúde, 
lazer, assistência social e enumerou 
convênios com empresas presta-
doras de serviços de saúde, educa-
ção e outros segmentos.

Com a participação de profis-

Faculdade com
preços diferenciados

Voz Ativa. Informativo da Associação 
dos Aposentados, Pensionistas, Funcio-
nários e Ex-funcionários da Celpe e da 
Celpos. Rua Manoel Bezerra, 111, Ma-
dalena, Recife. CEP:50610.-250. Fo nes: 
3445.4362 e 3445.3818. Home Page: 
www.aacelpe.com.br. 
Presidente: Gilberto Alves Muniz de 
Medeiros, Diretor Financeiro e de Patri-
mônio: Maurício Pereira da Silva. Diretor 
Administrativo: Ivaldo José dos Santos. 
Diretora Social: Maria Cristina dos San-
tos. Conselho Fiscal, membro titulares e 
suplentes: Ademar Leite da Silva, Ailton 
José Albuquerque, Arnóbio José Tavares 
da Silva, Carlos Pereira Barros, Genival-
do França de Souza e José Carlos Nunes 
de Almeida. Produção: P&B Design e 
Texto. Pauta e fotos: Paulo Caldas. 
 Tiragem 1.900 exemplares. 

Expediente

Por sugestão dos próprios associados, passou para R$ 10,00 o aumento 
linear sobre as mensalidades.

seriedade da diretoria na condução da 
política financeira da AAC, apesar da es-
cassez de recursos”, comentou.

O associado Gastão Alves mostrou-se 
preocupado com os efeitos da relação en-
tre a mortalidade e o ingresso de novos 
associados,“aspecto que merece toda a 
preocupação dos dirigentes”, concluiu. 

O balanço foi aprovado por mais de 
90% dos associados. Em seguida, ao 
solicitar o aumento das mensalidades, o 
presidente da AAC justificou a necessi-
dade de manter a qualidade dos servi-
ços, inclusive a contratação do geriatra. 
Desse modo solicitou um reajuste de R$ 
8,00 (oito reais) nas mensalidades, que 
seria o mínimo para viabilizar a saúde 
financeira daAAC, momento em que a 
Assembleia sugeriu e aprovou a adição 
linear de R$10,00, nas mensalidades.

sionais de empresas par-
ceiras e colaboradores da 
Associação, aconteceram 
a palestra sobre o sono, 
com a nutricionista An-
drea Cunha, sessão de 
Reiki com a reikiana Elia-
ne Marques, aferição de 
pressão arterial e teste de 
glicemia com a técnica de enfermagem Jéssica Fakete e equipe 
da Drogaria Madalena, a triagem auditiva procedida pela fonoau-
dióloga Gabriela Guedes, da Ouvirmais, triagem odontológica, 
com aplicação de flúor, pela cirurgiã-dentista Amanda Araújo 
(foto), além de orientações, aplicação de flúor e escaneamen-
to digital realizado pela cirurgiã-dentista Gabriela Alves da Inova 
Odontologia.

Segundo o gestor da Celpe, Luiz Fruet, a presença da AAC é 
bastante positiva, “porque mostra o que faz a entidade”. Elogiou 
a palestra de Andrea, definiu como oportuno o trabalho da Inova 
Odontologia e que a iniciativa agrega valor à missão da SIPAT.
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Saúde em foco amplia atendimento
O Programa Saúde em Foco, 

realizado pela AAC, em parceria 
celebrada com a Prefeitura da Ci-
dade do Recife através do Distrito 
Sanitário 4, com a Secretaria Es-
tadual de Saúde via Laboratório 
Central de Saúde Pública (Lacen) 
e empresas da iniciativa privada, a 
Cordiali - Assistência Pessoal para 
Terceira Idade e o Instituto Em-
belleze, foi realizado no dia 16 e 
30 de maio.

Na abertura do encontro, o pre-
sidente Gilberto Medeiros fez um 
resumo da programação e agrade-
ceu nominalmente aos gestores das 
instituições parceiras do evento. 

Um “aulão” do Programa Acade-
mia da Cidade com os profissionais 
de Educação Física, coordenados 
pelo professor Renan Santos, que 
também procederam à avaliação 
física (relação peso x altura) e defi-
nição do índice de massa corpórea, 
iniciou as atividades.

A saúde do homem foi abordada 
pelo professor Joaquim Sérgio Lima 
e alunos do 6º período de Medicina 
da Universidade Federal de Per-
nambuco, enfocando os cânceres 
de mama e próstata.Em seguida, 
a enfermeira Rosilene Lisboa fa-
lou sobre cuidados alimentares na 
perspectiva de evitar doenças que 
comprometem a qualidade de vida.

As enfermeiras Cíntia Regina e 
Adriana Cavalcante procederam 
exames de citologia - Papanicolau 
– de prevenção do câncer, DST e 
outras doenças do colo do útero. 
Os exames de aferição de pressão 
arterial foram procedidos pelos 
residentes do Distrito 4, que con-
taram com o apoio do enfermeiro 
do trabalho Genivaldo França e do 
associado Aldjair Silva.

Os exames de mamografia para 
80 mulheres inscritas no programa, 
aconteceram em 30 de maio. As 
pacientes foram atendidas pela téc-
nica em radiologia Fernanda Carla 
Santos, numa unidade móvel da 

Prefeitura estacionada na 
sede da Associação.

As residentes de Me-
dicina Veterinária, Vitória 
Figueiredo e Iraci Oliveira 
orientaram o combate à 
dengue através de sensi-
bilização para a Educação 
Ambiental, distribuindo 
hipoclorito de sódio e 
impressos explicativos.

No período da tarde, 
os associados se subme-
teram a consultas com 
o clínico geral Antônio 
Henrique e a cardiologis-
ta Ana Luiza.

Registradas as partici-
pações de Bruna Chacon, 
da Cordiali e da jornalista 
Regina Moraes que falou 
sobre “Empoderamento 
na Melhor Idade”. Foram 
ainda oferecidos serviços 
de corte de cabelo e bar-
bearia com a equipe do 
Instituto Embelleze. 

Garanhuns presen-
te- Um grupo de asso-
ciados e dependentes de 
Garanhuns (foto), foi re-
cepcionado pelos direto-
res Maria Cristina e Mau-
rício Pereira.No final do 
encontro, a Associação 
prestou agradecimentos 
aos associados Ubiraja-
ra Pimenta Mendonça e Emanuel 
Barbosa, que coordenaram a vinda 
do grupo.  Segundo Emanuel, a ini-
ciativa representa um avanço na re-
lação AAC x associados. “Quando 
na ativa temos direito aos exames 
periódicos, mas aposentados per-
demos esse direito e ainda fugimos 
dos planos de saúde. Esse mutirão 
é bastante positivo para o associa-
do do interior”, revelou.

Opiniões - O aposentado Mar-
cos Geraldo disse que a iniciativa da 
Associação traz informações pre-
ventivas para evitar doenças “e as-

sim obtermos melhor qualidade de 
vida no futuro”, avaliou.A associada 
Jucedir Batista Lima acrescentou 
que a iniciativa é excelente, “princi-
palmente para as pessoas que não 
têm plano de saúde. O governo 
não cumpre a sua parte, mas a As-
sociação nos traz esse benefício”, 
afirmou. A dependente Maria Geni 
da Silva destacou a importância da 
mamografia. “É oportuna a iniciati-
va, tem muita gente por aí perden-
do seio por conta dessa doença. 
Agradeço a oportunidade e estou 
feliz por ter vindo”, comentou.
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Alegria do litoral ao agreste
O sucesso do Ônibus do Forró - O progra-

ma obteve nota máxima entre os participantes. A 
viagem levou 98 pessoas às cidades de Toritama 
e Caruaru, no Alto do Moura, onde o forró se fez 
em alegria.

Eliane Pessoa elogiou a iniciativa. “Ótimo o ro-
teiro, as atrações, mas acho que deveria ficar mais 
tempo na animação do Alto do Moura”, opinou.

As belezas de Porto de Galinhas - Cami-
nhada pela praia, a brisa marinha, o mergulho sal-
gado, o sabor do peixe fresco, foram as atrações 
do passeio promovido pela AAC, à famosa praia 
de Porto de Galinhas, em 8 de abril passado.

Celpos integrada às fundações do grupo Neoenergia
Em reunião entre a Fundação NÉOS e a AAC, 

representada pelo presidente Gilberto Medeiros e 
o Grupo de Trabalho criado para tratar de assuntos 
de interesse dos aposentados da Celpe, em 04 de 
junho último, foram esclarecidos e discutidos alguns 
pontos, até então, motivo de dúvida, para avaliar o 
futuro da Celpos.

A Diretoria da NÉOS enfatizou que o Grupo 
Neoenergia, (detentor da Celpe) decidiu pela cria-
ção de uma nova fundação que pudesse abrigar seus 
participantes e os das fundações do Grupo, cada 
uma mantendo suas características próprias, sua 
cultura, inclusive seu CNPJ, para garantir a blinda-
gem dos Planos de Benefícios atualmente existentes.

O conselheiro da Celpos e representante da AAC, 
Paulo Emílio, lembrou a necessidade de representa-
tividade dos aposentados na gestão da NÉOS, suge-
rindo a formação de um comitê de acompanhamento. 

A ideia foi aceita pela Diretoria da NÉOS, re-
presentada pelo presidente do conselho da institui-
ção, Bruno Coelho, que afirmou ser propósito da 
Neoenergia garantir a máxima representatividade 
dos participantes. Destacou ainda que a formatação 
de eleições e da representatividade serão em breve 
apresentadas com mais detalhes. E adiantou que o 
cronograma de implantação está acompanhado pas-
so a passo, com previsão de conclusão no primeiro 
trimestre de 2020. 

O engenheiro José Carlos Medeiros Leite teceu 
comentários e criticou a falta de uma política de in-
formação que viabilize um acompanhamento pelo 
conjunto de patrocinadores, participantes das fun-
dações e assistidos. 

Ao final, o encontro causou boa impressão aos 
dois lados e revelou a perspectiva de continuidade 
do diálogo sempre que necessário.

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.
Geriatria: Dr. Atos de Macêdo Amaral. 
Quintas-feiras, das 8h às 12h e das 13h às 17h. (hora marcada).
Exame de Ecocardiograma: Dr. Edson Magno de Macedo. 
Quinta-feira das 13h30 às 16h30.
Clínica Geral: Dr. Victor Arruda. 
Segundas-feiras das 13h às 17h e nas sextas-feiras das 8h às 12h.
Fisioterapia: Laurilene do Carmo. 
Terças, quartas e quintas-feiras pela manhã. 
Odontologia: Dr. Thiago Lourencinni. 
De segunda a quarta-feira manhã e tarde / Dra. Amanda Sou-
za. Quintas-feiras manhã e tarde e sextas-feiras pela manhã.

Nutricionista: Andréa Cunha. 
Segundas-feiras das 08h às 12h. 
Dança de Salão: Prof. André Felipe. 
Segundas-feiras 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

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. 


