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Saldo positivo fecha gestão
2010 a 2013
Uma retrospectiva da gestão Geraldo Cabral
Cavalcanti, Roberval Souza, Gilberto Medeiros e
Maurício Pereira da Silva, mostra um saldo amplamente positivo em todas as ações empreendidas
nesse período.
Nesta edição, os frutos do trabalho realizado
nos três anos de mandato dessa diretoria estão
sendo mostrados em amplo documentário fotográfico, intercalado com resumo textual das realizações que, por certo, premia uma das profícuas
gestões da história da entidade.

Segundo o presidente, as ações começaram
aparentemente tímidas, contudo com o caminhar
do tempo assumiram dimensões mais visíveis e,
agora, no final da gestão mostraram a necessidade de sua implantação. “Mantivemos o ritmo
de atendimento com pleno nível de satisfação dos
associados, consideramos nossa passagem pela
presidência da AAC, como simples, porém profícua”, sintetizou.

Boa notícia: Revisão do art. 29 da Lei 8.213/91

Nesta
Edição

A TNU já firmou entendimento segundo o
qual o cálculo do salário de benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e
pensão por morte não precedida de outro benefício, concedidos após a vigência da Lei n.º
9.876/1999, consiste na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo, independente do número de contribuições
que o integre, nos termos do art. 29, inciso II,
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da Lei n.º 8.213/1991.
Com isso os segurados do INSS em gozo
auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e
pensão por morte, desde que, a partir de 1999,
pode ter direito à revisão do art. 29 da Lei n.º
8.213/91.
A advogada da AAC, Euvânia Muñoz recomenda que “todo o segurado que receber
cartas sobre o assunto procure, de imediato, a
nossa assessoria jurídica”.

• Festa do Aposentado: Dia 30 de janeiro de 2014, das 10h às 15h. Circulo Militar do Recife.
Almoço, sorteio de prêmios e o som da Orquestra do Clube das Pás.
• Atendimento na sede cresce 9%
• Entra Lira é uma lenda
07/01/2014 11:45:23

Mensagem do presidente
Caros associados
Nesse final de 2013 concluímos nossos três anos de
mandato à frente da presidência
da AAC. É possível que a gestão
não fique marcada na história
com grandes empreendimentos,
contudo nos sobraram disposição e boa vontade para fazer
bem feito o que nos foi possível.
É correto afirmar que ninguém
consegue realizar grandes ou
até pequenos feitos sozinho. E
nesse particular contamos com
a ajuda valiosa de todos os segmentos da Associação para que
as coisas dessem certo.
Para início de conversa
concentramos o atendimento ao
público no andar térreo, deslocando o escritório de advocacia
também, facilitando o acesso do associado à privacidade
das consultas. Climatizamos o
espaço que passou a abrigar
também um televisor grande,
de tela plana, modernizamos a
mobília da recepção e colocamos aquela bolachinha gostosa
com café e chá, A partir daí iniciamos 2011, registramos ações
exitosas nas áreas de saúde e
bem-estar, passeios e viagens,
apoio jurídico. Demos continuidade aos serviços oferecidos na
sede, nas áreas de cardiologia,
clínica médica, fisioterapia e
odontologia, ampliamos a carga de trabalho do dentista e a
rede de convênios com clínicas
e hospitais na Região Metropolitana do Recife.
Dinamizamos os encontros
do calendário festivo da Associação. Dia do Aposentado,

com presença de orquestras
de renome, shows com artistas ´prata da casa’, sorteio de
prêmios valiosos. A festa junina, com banda de forró, decoração de época, comidas típicas, brincadeiras de quadrilha
e casamento matuto, sempre
reunindo público superior às
expectativas, ao tempo em
que diversificamos o serviço
de buffet nas nossas festas, no
Círculo Militar do Recife.
Criamos o festival de verão, com atrações próprias
da época e posteriormente o
substituímos pelos encontros
de saúde, ocasião na qual se ouviram palestras, aferiu pressão arterial, níveis de glicose, testes oftálmicos e auditivos, entre outros
exames.
Encomendamos a realização de pesquisa cujo resultado apontou 95% de grau de satisfação do associado. Promovemos o Festival de Verão, firmamos parceria com a Be-a-byte, para ensino gratuito de informática com acesso à internet. Celebramos convênios
com a Fundação Altino Ventura, com a Telex Soluções Auditivas e a
CLINSIND. Empreendemos programa de visitas ao interior levando
nossa estrutura à Carpina (31) e Caruaru (29) com equipe de saúde e de apoio administrativo.
Ampliamos espaço na nossa mídia impressa para divulgação
de mensagens para saúde na terceira idade, cuidados, nutrição,
audição, coração e recolocamos em funcionamento o site na internet com administração própria. Ampliamos também atividades
lúdicas, dança de salão e oficina de canto, desenvolvidas na sede
da AAC. Mantivemos o ritmo de atendimento com pleno nível de
satisfação dos associados.
Na área de cultura e lazer realizamos pequenos programas,
como o passeio lúdico cultural de catamarã pelo Rio Capibaribe,
aos hotéis fazenda, momentos nostálgicos especiais para os que
vieram do interior, viagens de médio porte contemplando capitais
aqui do Nordeste, mas fomos também mais longe, com as viagens à Foz do Iguaçu, todas em situações de conforto, segurança,
animadas com prêmios e brincadeiras de entretenimento entre os
participantes.
Desse modo, consideramos nossa passagem pela presidência
da AAC, como simples, porém profícua.

Expediente Voz Ativa
Informativo da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Celpe. Rua Manoel Bezerra, 111 – Madalena, Recife. CEP:
50610-250. Fones:3445.4362 e 3445.3818. E-mail:aacelpe@bol.com.br. Site:www.aacelpe.com.br. Presidente - Geraldo Cabral Cavalcanti; Vice-presidente - Roberval José de Souza; Diretor Financeiro Gilberto Medeiros. Diretor administrativo Mauricio Pereira da Silva. Departamento Sóciocultural - José Adrião Gomes; Departamento Administrativo,
Patrimonial e Informática - Edimar Queiroz de Oliveira; Conselho Fiscal Titular: Maurício Ferreira Vanderlei - Edmilson
Trajano de Lima e Édio José Wanderley; Conselho Fiscal Suplente: Antonio Soares da Fonseca - Elpídia Fernandes de
Almeida. Produção – P&B Desing e Texto. Pauta: Paulo Caldas. Fotos: Paulo Caldas. Diagramação: Bel Caldas. Tiragem:
2.100 exemplares. Impressão: Bagaço Design Ltda. Rua Luiz Guimarães, 263- Poço da Panela, Recife.

2
voz_Ativa_36.indd 2

07/01/2014 11:45:24

Gestão Geraldo Cabral Cavalcanti
Em 28 de janeiro de 2011, acontecia o primeiro
grande evento da gestão. Mantinha-se a tradição
com a festa do Dia do Aposentado, com dinâmica de grupo, palestra, almoço dançante e outras
atrações. Em 27 de janeiro do ano seguinte, a festa dos aposentados transformou o Circulo Militar
do Recife numa grande prévia carnavalesca. Decoração, fantasias, orquestra de frevos do maestro
Lessa. Cumprindo a tradição, houve sorteio de valiosos prêmios. E a história se repetiu este ano com
orquestra de frevos, passistas, desfile, premiação
de fantasias e mantidos almoço coletivo e sorteio
de prêmios.
Mostrando o perfil democrático da gestão, a
Assembleia Geral de 28 de abril, para aprovação
das contas, foi marcada ainda pelo debate propositivo, quando a diretoria ouviu atentamente as
críticas e sugestões apresentadas. Na assembleia
do ano seguinte, a aprovação das contas se deu
após amplo exame dos valores ingressados e suas
respectivas aplicações.
Em junho, foi promovida uma das mais animadas festas juninas da história da AAC. Uma noite
de São Pedro completa de tudo. Comidas típicas,
gente fantasiada, banda de forró e quadrilha matuta. De sobra um clima de alegria inesquecível.
Em 2012 a história se repetiu dessa feita com a
participação do grupo de dança da AAC. A versão
2013 superou as expectativas em detalhes e animação. Houve desfile e premiação para os melhores trajes típicos.
Em setembro de 2011, uma novidade. Acontecia o I Festival de Verão da AAC. Palestras com
especialistas convidados, ações de saúde e bem-estar, almoço, show musical com artistas ‘prata
da casa’. O II Festival aconteceu em setembro de
2012, com acréscimo de feira de arte e artesanato
e lançamento de livros.
No mesmo período foi fechado o convênio com
a Be-a-byte, para ensino de informática (Internet)
gratuito. Criado modo de facilitação do acesso ao
plano de saúde Santa Clara. Em abril de 2013,
parceria com a Fundação Altino Ventura propiciou
aos associados 360 consultas e exames oftalmológicos. O leque de opções de clínicas médicas credenciadas passou a contar com a Clinsind, com
acesso a diversas especialidades por R$ 35,00 por
consulta. O mesmo procedimento foi adotado junto à Telex Soluções Auditivas.
Na esfera jurídica a assessoria incorporou
ações para o ressarcimento de valores pagos a
mais contratada em financiamento de veículos.
Aqui houve a continuidade das ações comuns: bitributação, revisão de benefícios e juros progressivos entre outras causas.
Em setembro o programa de visitas a cidades

do Interior já contemplara Garanhuns, Caruaru,
Carpina, Goiana Palmares, Barreiros e Água Preta, às três últimas com apoio aos associados vítimas das enchentes. Em 2012, o programa foi
ampliado e transformado em visita da saúde. Em
Caruaru com apoio da Celpe, participação do
SAMU, Fundação Altino Ventura e o corpo médico da Associação, que atenderam associados da
região Agreste. A iniciativa foi repetida em Carpina, que contou com apoio da Celpos, alcançado
o mesmo êxito.
Na área de turismo e lazer, realizado passeio
de catamarã sob 14 pontes do Rio Capibaribe,
viagens a Petrolina, Maceió, Bonito. Retomadas
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as atividades de dança de salão, com o professor André Felipe e equipe. Ao final do ano, esse
seguimento contabilizava passeios a hotéis fazenda, viagens pelas capitais do Nordeste, Natal,
João Pessoa e Maceió, pontos turísticos pernambucanos, Petrolina Fernando de Noronha e Bonito, e uma excursão à Foz do Iguaçu.
Nesse segmento sociocultural, em 2013, surge
a Oficina de Canto, iniciativa exitosa, conduzida

pelo renomado maestro Givanildo Amâncio (Gil),
com aspirações de que seja criado, mais adiante,
o coral da AAC.
Este informativo recebeu uma dinâmica extra
com a inserção de matérias relativas à saúde do
idoso. Na área de saúde bucal, o cirurgião-dentista Thiago Lourenccini foi contratado com uma
disponibilidade de tempo para atender a um número maior de pacientes.
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AAC presente no Conselho Fiscal da Celpos
O associado da AAC,
Roberto Paes de Lima (na
foto o quarto a partir da
esquerda), foi eleito para
o cargo de titular do Conselho Fiscal da Fundação
Celpe de Seguridade
Social (Celpos), para o
mandato de 13/12/2013
a 12/12/2016.
Dos
1.033 votos obtidos 539
(54%) foram de eleitores aposentados, o que
demonstra a força desse
segmento do eleitorado.
Ele aproveita este espaço para agradecer o voto
de confiança dos seus colegas aposentados e

se compromete a dar o
melhor de si nesta nova
missão.
A cerimônia ocorreu
em 12 de dezembro último, no auditório Manoel Maia, conjuntamente
com a posse dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria
de Benefícios da Fundação, na presença do
presidente da Celpe Luiz
Ciarlini e do presidente
da Celpos Sérgio Magalhães, entre outras personalidades que prestigiaram o evento.

Informática grátis e sem mistério
Aprenda informática gratuitamente e sem sair de casa. O
Be-a-byte, renomada empresa da área, mantém convênio
com a AAC para fornecer conteúdo de qualidade e sem custo
aos que desejam aprender. As aulas são construídas em linguagem simples e acessível para todos.
Se o associado não tem computador em casa, poderá assistir às aulas em várias entidades que disseminam o aprendizado, os chamados parceiros do conhecimento. Comprometida com esse objetivo, AAC mantém estrutura especial para
atender aos associados. Faça contato pelo fone: 3445.3818.
Comprovada por mais de 40 associados, a parceria firmada com Be-a-Byte, tem desvendado os segredos do uso do
computador. Cada vez mais presente na vida das pessoas, a
informática associada à internet, tem mudado os hábitos e contribuído para oferecer melhor
qualidade de vida, inclusive para os usuários na terceira idade.

A transformação da palavra
Maria dos Prazeres, aos 75, escolheu uma missão
nobre para o seu dia a dia. Após concluir o curso no
Centro de Treinamento Bíblico - Rhema Brasil.
“O aprendizado me permitiu o aprofundamento na palavra de Deus, e assim, resolvi levar o
conteúdo do evangelho, um verdadeiro manual
para a razão de vida para qualquer pessoa”, afirmou.
Prazeres diz que tem o máximo interesse de
conversar com pessoas, idosos ou jovens. “Essa
prática nos serve para preencher a vida de aposentado, agora com mais tempo de servir ao
próximo, na elevação de sua autoestima pela

transformação da vida pela
Palavra”, afirma.
Participante da igreja
Verbo da Vida, em Paulista, diz que não tem tempo
de pensar em aposentadoria, nem espaço para depressão. “Pois, as pessoas
a nossa volta necessitam de
um abraço sincero e uma palavra de avivamento, são tantas que ocupam esse
vazio deixado pelo trabalho dedicado ao longo
dos anos em nossa vida”, garante.
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Alamoço de
confraternização 2013
Este ano, o encontro mais uma vez contou
com a presença de diretores, membros conselheiros, funcionários e prestadores de serviço,
Alegria e descontração foi o clima do encontro
realizado em 3 de dezembro, no Restaurante
Spettus do bairro do Derby.

Entra; Lira
Severino José de Lira nasceu em 1929 na cidade
de São Caetano, Agreste de Pernambuco. Chegou ao
Recife em 1949, indo trabalhar no Colégio Santa Catarina, na Tamarineira. Mais tarde, em 1956, ele foi
admitido na Pernambuco Tramways, empresa antecessora da Celpe, onde trabalhou nas funções de eletricista e depois motorista, até se aposentar em 1992.
“Assim, fiquei na Associação desde aquela época,
o presidente era seu Peregrino e depois doutor Jessé
Pereira. Ainda fui funcionário daqui uns sete anos.
De lá pra cá, fiquei por aqui, faço tudo e não meço
distância, faço qualquer coisa, tudo por amizade”.
Seu Lira não confirma a versão de que certa vez
saindo com o carro do estacionamento da Celpe na
Madalena, batera noutro veículo por ter escutado

uma voz estranha dizer-lhe baixinho “entra Lira”.
“Isso é conversa, eu
estava dirigindo a ambulância com uma paciente
ali na Avenida Caxangá
quando uma senhora
e uma criança atravessaram a rua correndo;
para livrar o atropelamento puxei a direção
com tudo pra direita, o
carro bateu no meio fio
e virou, mas graças a Deus foi somente isso, pode
acreditar”, garantiu.

Atividades e serviços oferecidos na sede
Clínica Geral - Dr. João Euclides Amorim - Segunda a quinta-feira de 09h às 12h.
Cardiologia - Dr. Écio Ferreira Wanderley - Sexta-feira de 13h30 às 16h30.
Odontologia - Dr. Thiago Lourenccini - Segunda a sexta-feira de 08h às 12h. Terças e quintas à tarde.
Fisioterapia - Dr. Gilson Falcão - Segundas e quartas de 08h às 12h, sexta-feira de 13h30 às 16h30.
Apoio jurídico - Advocacia - Dra. Euvânia Maria Cruz Muñoz. Segunda e quinta-feira de 13h às 17h.
Quarta-feira de 08h às 12h. Ações de bitributação, FGTS, financiamentos de veículos, divórcio, alimentos,
exoneração de pensão, etc.

Cultura e lazer - Dança de salão professor André Felipe e equipe. Segundas e sextas à tarde.
Oficina de canto – Quartas-feiras a partir das 15 horas.
Dança de salão – Segundas e sextas-feiras à tarde
Marcação de consultas e inscrições pelos telefones 3445.3818 / 3445.4362.

Saúde: números da gestão 2010-2013
O atendimento da área de saúde prestado na sede da AAC, nesse período, apontou para um acréscimo de aproximadamente 9%, percentual compatível com a estrutura disponível.

Clínica médica
Odontologia
Fisioterapia
Cardiologia
Total de atendimentos

2010
1.786
1.004
890
478
4.158

2013
1.476
1.645
887
526
4.534
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