
 

O salutar exercício da 

atividade democrática 

mais uma vez é posto 

em prática na AAC. 

Iniciado no mês de 

agosto, com final pre-

visto para novembro 

deste ano, o calendário do processo das 

eleições para escolha da nova Diretoria 

Executiva da AAC, para o triênio 

2019/2022, vem sendo cumprindo, rigo-

rosamente. 

A Associação tem modernizado seus ser-

viços e procedimentos numa constante 

busca pela melhoria das informações e de 

resultados positivos nas diferentes áreas 

da administração. Desse modo, deu mais 

um salto de qualidade implantando a 

eleição eletrônica a partir deste pleito, 

iniciativa para facilitar a votação e que 

será realizada através de computador, 

smartphone, telefone fixo ou móvel. 

Como vai funcionar -  O associado rece-

berá uma carta contendo instruções para 

votação que terá início a zero hora do dia 

18 de novembro de 2019, com o encerra-

mento às 18 horas do dia 21 de novem-

bro. Da referida carta consta a senha e as 

Paixão de Cristo 2020 inclui giro pelo Agreste 

instruções para votação, e será validada 

juntamente com CPF do associado.   

A votação pode ser feita em qualquer 

computador, smartphone ou telefone, 

basta seguir as instruções que constam 

na carta, lembrando que o sistema foi 

desenvolvido para facilitar o voto, bem 

como garantir a lisura do processo. Se-

rão registrados o número do CPF, da se-

nha e o IP do equipamento utilizado, ga-

rantindo que ninguém possa votar mais 

de uma vez. 

Caso não receba a carta -   O associado 

deverá entrar em contato com a Comis-

são Eleitoral através dos telefones (81)  

3445.3818 ou 3445.4362 para obter a se-

nha de votação que será emitida pela 

empresa contratada e enviada para o e-

mail que o associado informar. Lem-

brando que, para obter a senha o associa-

do deve estar dentro dos critérios confor-

me Regulamento Eleitoral. 

Pode votar na sede - Aquele que prefe-

rir votar na sede da AAC, durante o ho-

rário comercial, terá uma urna eletrônica 

que será guardada pela comissão eleito-

ral e pelos fiscais representantes de cada 

chapa concorrente. 

Nos dias 4 e 5 de abril do próximo ano, associ-

ados e acompanhantes participarão de um inte-

ressante giro pelo Agreste pernambucano.  

Do roteiro consta visita ao polo de confecções 

em Caruaru e no fim da tarde a presença no es-

petáculo da Paixão de Cristo, encenada no tea-

tro ao ar livre de Nova Jerusalém, em Brejo da 

Madre de Deus. 

 O pernoite acontece no Reserve Hotel em Su-

rubim e no domingo, após o café da manhã, é hora do pessoal curtir as dependên-

cias do hotel: parque infantil, academia de ginástica, pista de Cooper, piscina e ou-

tras atrações. Após o almoço, o retorno ao Recife. 
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A dificuldade da maioria dos associados em manter um Plano de Saúde vem crescendo nu-

ma proporção elevada, sendo esta a causa principal da constante busca pelos serviços ofere-

cidos na AAC. Sensibilizada com a situação que afeta diretamente os ex-colegas da Celpe, e 

tentando encontrar soluções adequadas, a Diretoria iniciou a reestruturação na área de saúde 

da AAC, abrigando maior quantidade de profissionais, dentro da sua realidade. Partiu para 

novas contratações, bem como renovação de alguns equipamentos, otimização de horários, 

ampliação de convênios com laboratórios e outras especialidades médicas.  

A promoção de aulas de Pilates e de dança de salão tem sido eficaz no tratamento de patolo-

gias, tais como diabete, depressão, pressão alta, Alzheimer, etc., dessa forma, priorizando a 

saúde do idoso. Uma das primeiras mudanças foi a Fisioterapia, que ganhou a reorganização 

do espaço físico, novos equipamentos e a contratação da fisioterapeuta Laurilene da Silva 

do Carmo, que em poucas semanas identificou necessidades para melhorar o atendimento. 

―A Fisioterapia reabilita o paciente, propicia funcionalidade 

através de exercícios de alongamento e manipulação, visando 

trazer melhor qualidade de vida. Ao assumir a Fisioterapia da 

AAC, havia uma fila de espera de pacientes que já aguardavam há al-

gum tempo para iniciar o tratamento. Conseguimos realizar avalia-

ções, terminamos a espera. Durante as avaliações registramos que a 

tendinite de ombro e artrose de joelho são as patologias mais comuns 

e a dor a principal queixa.  Desse modo, buscamos junto à Diretoria 

equipar a sala com aparelhos de ultrassom, laser e tens, além de equi-

pamentos para os exercícios de espaldar, faixas elásticas, halteres, 

step, disco de equilíbrio, rampa e bastões, entre outros. 

Assim, ao oferecermos um melhor atendimento, alcançamos a 

funcionalidade para o membro afetado de acordo com a necessidade 

de cada paciente e suas respectivas patologias‖. Concluiu a fisiotera-

peuta.  

 Assumiu a geriatria da AAC, Dra. Carla Nubia Borges, atual diretora Científica da Associa-

ção Brasileira de Alzheimer — Abraz, que fala sobre uma das principais causas identificadas entre 

os idosos: o mal de Alzheimer. ―São cada vez mais frequentes as questões de falhas de memória na 

população idosa. Vários fatores ao longo da vida são influenciadores para a formação e amadureci-

mento do cérebro. Falhas de memória acontecem em qualquer idade, nestes casos, possivelmente 

algum motivo tirou a atenção e prejudicou a aquisição e manutenção da informação. A concentração 

e o foco são fundamentais em qualquer atividade que vamos realizar. Várias doenças crônicas e agu-

das podem prejudicar a memória no idoso e não ser necessariamente uma doença neurológica como 

uma demência. Como exemplos: o diabete descompensado; pressão alta ou baixa; alteração 

dos níveis de colesterol; problemas na tireoide, a depressão (que prejudica muito a atenção), 

distúrbio do sono, o déficit de vitaminas, entre outras. Se não forem controladas, essas situa-

ções podem trazer prejuízo à memória. Precisamos também cuidar do lado emocional. Com 

o tempo, passamos por frustrações, perdas e traumas. É preciso ter fé e saber lidar com essas 

situações, trabalhar a resiliência e seguir adiante. Deve haver preocupação maior quando 

existe a alteração de memória, além de outra alteração cognitiva que pode ser: alteração na 

linguagem, falhas nas atividades do dia a dia, desorientação ou 

alteração de comportamento que comprometa a funcionalidade 

ou seja, o indivíduo não funciona mais como antes e não lem-

bra do que esqueceu. Esses casos precisam passar por um pro-

tocolo de investigação para melhor diagnóstico. 

Nem todo esquecimento é demência. Setembro é o Mês Mun-

dial da Doença de Alzheimer, a demência mais comum de to-

das, que responde por mais de 60% dos casos diagnosticados. 

A cada três segundos, se dá um novo diagnóstico. Atenção aos sinto-

mas e procurar diagnosticar o mais precoce possível‖, concluiu. 

 A AAC contratou o clínico geral Victor Arruda que iniciou os 

atendimentos em junho. Ele registrou um alto índice de associados hi-

pertensos e diabéticos, carentes de um acompanhamento adequado. Ar-

ruda revelou que para auxiliar nesse acompanhamento, poderá contar 

com os demais colegas médicos da Associação.  

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

―Varias doenças 

crônicas e agudas 

podem prejudicar 

a memória no 

idoso e não ser 

necessariamente 

uma doença neu-

rológica como 

uma demência.‖ 
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Agende seu exame através dos telefones: 

(81) 3445-3818 / 3445-4362 
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Cardiologia - Ana Luiza Medeiros - Sexta-feira das 8h às 12h30.  

Exame de Ecocardiograma - Edson Magno de Macedo - Quinta-feira das 13h30 às 16h30. 

Geriatria - Carla Núbia Borges - Segundas-feiras das 13h às 17h e Quintas-feiras das 8h às 12h (hora marcada) 

Clínica Geral - Victor Arruda - Segundas e Sextas-feiras pela manhã. 

Fisioterapia -  Laurilene do Carmo - Terças, Quartas e Quintas-feiras pela manhã. 

Odontologia - Thiago Lourenccini - De segunda a quarta-feira manhã e tarde / Dra. Amanda Souza - Quinta-feira manhã e tarde e 

Sexta-feira pela manhã.  

Nutrição - Andréa Cunha - Segunda-feira - Manhã das 08h às 12h.  

Assessoria Jurídica - Euvânia Cruz Muñoz - Quartas e Quintas-feiras das 8h às 12h. 

Dança de Salão - Prof.ª. Adriana Ianino - Segundas e Quintas-feiras das 15h às 16h30.  

Pilates - Prof.º. 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. 

Serviços Prestados na Sede 

Expediente  

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

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: (81) 3445.4362 e 3445.3818. Home Page: www.aacelpe.com.br. Presidente: Gilberto Alves Muniz de Medeiros, Diretor Financeiro e de Patrimônio: 

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

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

ção: Texto: Paulo Caldas. Diagramação : Oliveira Design. Tiragem 1.900 exemplares.  
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Dicas AAC 
Ações Revisionais na Justiça 

Ação Revisional PIS/PASEP - Busca diferenças referentes à correção e/ou ausência dos depósitos nas contas individuais 

do PIS/PASEP no período de 1970 a 1988. A ação contempla aposentados até cinco anos, ou seja a partir de 2014. 

Ação Revisional com Base na ORTN/OTN 1977/1988 - Com maior abrangência entre alimentandos, objetiva a substitui-

ção dos índices de correção utilizados originalmente por aqueles determinados pela legislação. Assim, há que se preservar 

os salários de contribuição utilizados ou se for o caso, os valores sobre os quais incidiram as contribuições dos empregados 

rurais, bem como a sistemática e coeficientes vigentes à época da concessão. 

Documentos Necessários 

Registro Geral (RG); CPF; Comprovante de Residência Atualizado; Extrato microfilmado de todo período desde a abertura 

do PIS/PASEP até o saque;  

Comprovante de Rendimento dos 3 (três) últimos meses antes da aposentadoria; Carteira de Trabalho – CTPS (todas elas, 

caso exista mais de uma); Número do Benefício do Cidadão no Cadastro PIS/PASEP. 

 Informações: Assessoria Jurídica — Euvânia Muñoz 

Fundação NÉOS e a Incorporação 
* Gilberto Medeiros  

  

Avançamos de certa forma quando enviamos carta solicitando representação dos aposentados, através da AAC, nas tratati-

vas concernentes ao plano BD da Celpos.  Atualmente este plano abriga mais de 3.500 assistidos e representa cerca de 90% 

do seu patrimônio financeiro. A carta, endereçada à presidente do Conselho Deliberativo da Celpos, seguiu com cópia para 

os conselheiros, inclusive para a Intersindical. Obteve resposta de todos os itens formulados, porém, alguns ainda não muito 

esclarecedores, os quais estão sendo estudados com vistas a uma participação mais presente, quando da incorporação. 

Destacamos alguns pontos ditos pela NÉOS/Celpos como benefícios aos assistidos: 

 Maior eficiência na gestão da Entidade; 

 Possibilidade de redução de custos com reflexos na rentabilidade e melhoria dos benefícios; 

 As regras gerais do plano BD serão mantidas integralmente, não havendo prejuízo aos participantes; 

 Serão mantidos escritórios regionais em Pernambuco e Rio Grande do Norte para atendimento presencial, além dos 

atuais canais de atendimento: site, aplicativo móvel e telefonia; 

 O material referente à incorporação deverá ser submetido à apreciação do Conselho Deliberativo da Fundação Celpos. 

Salientamos a importância de manter pessoas capacitadas e comprometidas nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da NÉOS, 

tendo em vista a responsabilidade e a eficiência para lidar com os assuntos a serem discutidos em plenário, e poder ajudar a 

AAC e aos assistidos, independente de ser associados ou não.  
* Presidente da AAC 


