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Mantendo a tradição, a AAC promoveu 
mais um forró anual de 
São Pedro. Apesar da 
noite chuvosa, apo-
sentados e convida-
dos participaram pra 
valer do arrasta pé ao 
som da elogiada ban-
da Forró sem Frontei-
ras. A esmerada deco-
ração elaborada a base 
de elementos regionais 
não dispensou bandei-
rolas, balõezinhos e duas 
barracas de comidas da 
época junina garantiram o quesito gastrono-
mia.

Foi registrada presença de crianças e adultos 

AAC mantém tradição em homenagem a São Pedro

vestidos à caráter – chapéus 
de palha, camisas xadrez, 
aquele jeito matuto e apare-
ceu até Lampião, Maria Bo-
nita e um convidado vestido 
tal o cantor Roberto Carlos, 
entre outros participantes.
Quadrilha matuta sucesso 
de sempre – A quadrilha 
improvisada, outra tradi-
ção mantida, mais uma 
vez se constituiu no pon-
to alto da festa. A brinca-

deira foi conduzida por Sueli 
Cavalcanti e provocou momentos de alegria e 
descontração, com a encenação de um casa-
mento matuto com a participação especial de 
Rosa Cavalcanti e Roberval Souza.

I Festival de Verão acontece em setembro
O I Festival de Verão da AAC acontece em 16 de setembro, das 9h às 16h, na sede do Círculo Militar do Recife. 

A organização do evento promete um dia inteiro de atrações dirigidas para saúde e bem-estar dos associados. Da 
programação consta ciclo de palestras com especialistas convidados sobre prevenção de doenças oculares, uso 
correto de medicamentos e automedicação, auto-exame e cuidados contra o câncer de boca, qualidade de vida e 
até uma massagem terapêutica relaxante para descontrair.

Está programado ainda o módulo específico de exames, quando serão aferidos níveis de glicemia, pressão ar-
terial, exames clínico-cardiológico com os médicos João Amorim e Écio Wanderley, saúde e higiene bucal com a 
cirurgiã-dentista Patrícia Amorim, cuidados fisioterápicos com o fisioterapeuta Gilson Falcão. Após o almoço, uma 
tarde de música com a prata da casa, além da costumeira mostra de arte e artesanato, entre outras atrações. 

As senhas para o almoço (duas para cada associado) serão entregues na sede da AAC até o dia 9 de setembro.
 

Assembleia marcada por debate propositivo • Pesquisa mostra 95% dos associados satisfeitos 
com a AAC • Programa de viagens do segundo semestre •Assessoria Jurídica assume nova causa

Leia Também
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Caros associados

De mangas arregaçadas começamos as ações 
práticas de nosso mandato. As mudanças foram 
iniciadas na parte interna do prédio, no pavi-
mento térreo, foi criada nova sala onde passou 
a funcionar o apoio jurídico, antes no primei-
ro andar, que motivava queixas dos associados 
que têm dificuldade para subir escadas. A am-
pliação da área do atendimento jurídico atende 
também à crescente demanda de clientes, em 
virtude do aumento do número de ações ganhas 
na Justiça.

Na área sócio-cultural estamos preparando 
um evento importante. A festa de abertura do 
verão, para o do dia 16 de setembro.  Para o fi-
nal de outubro dia 29, e início de novembro, dia 
2, vamos realizar a esperada viagem para Sal-
vador e Aracaju, com passeios inesquecíveis aos 
principais pontos turísticos das duas cidades. 

Por falar em viagens e passeios, é interessan-
te registrar a excursão que fizemos à Nova Jeru-
salém e Toritama, quando da Semana Santa. Na 
ocasião, 50 associados e seus convidados junta-
ram o sagrado e o profano num clima divertido 
e de reflexão religiosa.

Ainda com relação aos eventos culturais cabe 
citar a contratação da funcionária Jousimeire 

Freitas, com experi-
ência em gestão de 
empresas e de pes-
soas, que por certo 
dará um novo im-
pulso às atividades 
dessa área. 

O cargo de presi-
dente da AAC exige 
atribuições que vão 
além do dia a dia 
do expediente in-
terno da entidade. São as chamadas atividades 
institucionais, quando somos chamados a par-
ticipar de ações externas de visão ampliada. E 
nesse segmento temos comparecido às reuniões 
da Federação das Associações de Aposentados 
e Pensionistas e Idosos de PE FAAPIPE, o maior 
movimento social de Pernambuco. 

Para que se tenha uma ideia, é resultante de 
ações impetradas pela Cobap que conseguimos 
grandes avanços e benefícios, como a recente 
decisão do Governo Federal que concedeu me-
dicamentos gratuitos para cerca de 33 milhões 
de aposentados hipertensos e diabéticos, além 
de comandar todos os atos, campanhas e ma-
nifestações em favor da causa dos aposentados 
de Norte a Sul do País. 

Nova dinâmica para o Departamento Sócio-Cultural
Jousimeire Freitas, a nova contratada da AAC, é natural de Gara-

nhuns. Possui cursos de gestão de empresas e de pessoas, realizados 
no SEBRAE, experiência que por certo vai ajudar no seu trabalho que 
exige permanente contato pessoal e com outras intuições.  

Casada, mãe de uma menina de 10 anos, ela fala dos seus objetivos 
na AAC. “Pretendo dar todo apoio às atividades voltadas para organi-
zação de passeios e viagens, exercer o controle do quadro social e os 
eventos culturais e festas que vamos promover”, promete.

Jousimeire vem se dedicando ainda à organização, contatos e fe-
chamento de contratos de empresas conveniadas. “É o caso das par-
cerias com consultórios, clínicas, laboratórios, hospitais e academias, 
entre outras empresas que possam oferecer benefícios aos associa-
dos”, explicou.

Menssagem do presidenteMenssagem do presidenteMenssagem do presidenteMenssagem do presidenteMenssagem do presidenteMenssagem do presidente

Expediente Voz Ativa



Muita animação na homenagem a São Pedro

Para o presidente Geraldo Cabral Cavalcanti 
o caráter tradicional das festas juninas moti-
va bastante as pessoas. “E para hoje, tudo foi 
cuidadosamente planejado e com a devida an-
tecedência. Conseguimos trazer uma excelente 
banda de forró que conta com os filhos da can-
tora Marinalva, irmã da inesquecível Marinez 
(Rainha do Forró), caprichamos na decoração, 
o pessoal está animado e, desse modo, nossos 
objetivos foram alcançados”, comentou. 

Depoimentos
Para o aposentado Nelson Nunes, 85 anos, 

esses encontros rejuvenescem a pessoa. “Estou 
aqui dançando, revendo antigos colegas. Esta 

é a primeira vez que venho à festa dos aposen-
tados, passei por um problema de saúde, mas 
estou aqui e trouxe a noiva, ela está adorando 
e prometeu que virá outras vezes. 

Roberto Soares, 59 anos, declarou “a fes-
ta está ótima, tudo muito bonito, decoração 
bem característica da época junina. Participo 
muito das promoções da Associação e sempre 
que posso, estou aqui”. Outro aposentado que 
deu testemunho foi Mauro Germano, 61 anos. 
“Um dos objetivos dessa festa é a gente rever 
os amigos, voltar ao passado reviver a época 
das confraternizações”. Romildo Santana, 75 
anos, fantasiado de cangaceiro, fez questão 
de opinar. “Festa excelente, bem organizada, 
a banda é ótima, mas a turma poderia vir mais 
fantasiada”, sugeriu.

Pesquisa mostra que 95% dos associados estão 
satisfeitos com os benefícios da AAC

Um perfil completo da Associação de Aposentados 
e pensionistas da Celpe foi revelado por pesquisa de 
satisfação e necessidade realizada entre 102 associa-
dos de 28 de março a 8 de abril deste ano. Segundo 
a psicóloga Flávia Spencer, responderam os questio-
nários aposentados, pensionistas e dependentes que 
compareceram à sede para os atendimentos de roti-
na.  “89% dos aposentados e pensionistas elogiaram 
a iniciativa da AAC em ouvir, pela primeira vez, a opi-
nião do associado”, observou a psicóloga.

A faixa etária também foi alvo do trabalho. “A 
maioria dos associados está nas faixas etárias de 61 a 
65 anos (34%) e de 66 a 70 anos (29%), tendo ainda 
parcela significativa (12%) na faixa etária de 71 a 75 
anos. Portanto, 75% dos associados que frequentam 
a sede está na faixa entre os 61 aos 75 anos. Dentre 
os dependentes a média é de 50 anos”, quantificou.

Sobre esse quesito o presidente Geraldo Cabral 
ressaltou. “Nota-se que sobre a questão devemos 
proceder visando aspectos ligados às atividades, 
acessibilidade, conforto e atendimento, voltados para 
pessoas na faixa etária predominante”, afirmou.

Quanto aos serviços disponibilizados na sede da 
AAC os mais utilizados são os do Clínico Geral (26%), 

seguido de Dentista (25%). Na sequência foram cita-
dos Cardiologia (19%), Advogada (16%) e Fisiotera-
peuta (9%). Os convênios foram citados por 3% dos 
entrevistados, enquanto que 1% mencionou dança e 
1% ainda não utiliza qualquer serviço.

Sobre visitas dos associados à sede, (35%) respon-
deram que vêm entre três e duas vezes por semana. Os 
demais vêm à sede em menores frequências. Durante 
a entrevista foi perguntado qual o expediente prefe-
rido, a grande maioria prefere o da manhã. Quanto 
ao grau de satisfação sobre os benefícios oferecidos 
pela AAC, (95%), responderam que estão satisfeitos, 
enquanto que apenas 5% responderam que não.

A pesquisa quis saber que sugestões os associados 
oferecem à AAC, o resultado foi: climatização da re-
cepção 35, lazer 25; oculista16, geriatra 13, exames 
laboratoriais 12, protético 9, lanchonete 9, atividades 
físicas 8, psicólogo 6 e Nutrição 6, entre outras. Fo-
ram ouvidas ainda sugestões de viagens mais curtas 
e mais baratas, permissão para adicionar compa-
nheiro (a) como dependente, apoio aos aposentados 
do interior e instalar sub-sedes regionais, aumentar 
o auditório, credenciamento com farmácias, hotéis, 
lojas, e equipar melhor a sala de fisioterapia.



Lista de opções de empresas conveniadas 
com a AAC – 2011

PRÓ-SORRINDO
Unidade – Progresso
Rua do Progresso, 181 – Boa Vista 
Fone: 3231-0751
Unidade – Boa Viagem
Av. Domingos Ferreira, 2238, Ed. ACA – Boa viagem
Fone: 3463-0808
Unidade – Olinda
Av. José Augusto Moreira, 241 – Casa Caiada
Fone: 3432-6611
Unidade – Cabo de Santo Agostinho
Av. Presidente Getúlio Vargas, 900 – Centro 
Fone: 3521-0282
Unidade – Paulista
Praça Papa João XXIII, 615 – Centro 
Fone: 3437-1886
Unidade – Caruaru
Av. Agamenon Magalhães, 543 – Maurício de Nassau
Fone: 3719-6393
Unidade – Santa Cruz do Capibaribe
Av. 29 de Dezembro, 715 loja 01 – Via Shopping
Centro – Fone: 3731-1278
Unidade – Campina Grande
Rua 13 de Maio, 121 – Centro
F: (83) 3342-6137
Unidade – Oral Face – Petrolina
Rua Tobias Barreto, 12 – 1º andar – Centro
Fone: (87) 3861-8035
Unidade Carpina
Rodovia BR 408 km 50 – Bairro Novo 
Fone: 3621-0688
Unidade – Odonto Center – Serra Talhada
Rua Enock Ignácio de Oliveira, 913 – 1º andar
Fone: (87) 3831-1509
Unidade – Odonto Center – Afogados da Ingazeira
Praça Monsenhor Alfredo Câmara, 171, 1º andar, 
Fone; (87) 3838-2173
Unidade – Odonto Center – Triunfo
Rua Getúlio Vargas, 337, sala D
Fone: (87) 3846-1142

CONSULTÓRIOS MÉDICOS DE CASA AMARELA
Rua Taquaritinga, 78 – Casa Amarela – Recife
Fone: (81) 3442-8503

CLIMAPE – CLÍNICA DE IMAGEM DE PERNAMBUCO
Rua das Ninfas, 120 Boa Vista – Recife 
Fone: 3423- 7398/ 3423-4433

PHYSICAL ACADEMIA
Rua Manoel de Freitas, 99 – Maurício de Nassau 
Caruaru
Fone: (81) 3722-2330

HYDRO PHYSIO
Rua João Cursino, 977 – Maurício de Nassau
Caruaru

Fone: (81) 3723-1971

HOSPITAL DE OLHOS DE CARUARU
Av. Pedro Jordão, 734 – Maurício de Nassau 
Caruaru
Fone: (81) 3723-4444

CLÍNICA E FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO DIOCLÉ-
CIO COUTINHO
BR 408 - Km 50, Bairro Novo – Carpina
Fone: 3621-1069

COPE – CENTRO OFTALMOLÓGICO DE PERNAM-
BUCO
•Av. conde da Boa Vista, 1512 – Recife
Fone: 3081-5999
•Rua da Imperatriz, 131 – Boa Vista – Recife
Fone: 3222-3220
•Rua Padre Oséas Cavalcante, 88 – Centro
Camaragibe
Fone: 3458-1969
•Av. Getúlio Vargas, 1162 – Bairro Novo – Olinda
Fone: 3493-0931

CLINOPE – CENTRO OFTALMOLÓGICO DE PER-
NAMBUCO
•Rua das Ninfas, 120 – Boa Vista – Recife
•Av. Manoel Borba, 237 – Boa Vista – Recife
Fone: 3423-7612 / FAX: 3222-2286
•Av. Rui Barbosa, 1489 – Graças – Recife 
Fone: 3426-0588
•Av. Presidente Getúlio Vargas, 376 – Bairro Novo 
Olinda
Fone: (81) 3439-1635 / FAX: 3429-5689
•BR 408 - Km 52, 371 – Bairro Novo – Carpina
Fone: 3621-0995

A S.O.S. FISIOTERAPIA
Rua Juscelino Kubistchek, 25 – Santa Cruz 
Carpina 
Fone: 3621-0995 / 3621-3947

ROVAL
Televendas: 3301-5500
Telefone: 3301-6136
•Rua Santo Elias, 416 – Espinheiro – Recife
•Rua Gervásio Pires, 234 – Boa Vista – Recife
•Shopping Center Recife
•Av. Getúlio Vargas, 1553 – loja 1 – Olinda
•Rua Duque de Caxias, 257 – Centro – Recife

IPANEMA ÓTICA
Av. Manoel Borba, nº. 94 – Boa Vista - Recife
Fone: 3222-1173

Olinda Ótica
Av. Conde da Boa Vista nº 514, lj 02 - ED. Pasteur 
Fone: 3423-9678



Assembleia marcada por debate propositivo
Assembleia geral realizada na sede da AAC, em 

28 de abril foram aprovadas as contas do exercí-
cio de 2010 e o aumento do valor das contribui-
ções sociais. O presidente Geraldo Cabral abriu a 
sessão fazendo a leitura do edital de convocação 
e da pauta da assembleia. Em seguida passou a 
palavra ao diretor financeiro Gilberto Medeiros. 
“Vamos detalhar a movimentação financeira do 
exercício, lembrando que as contas, como de cos-
tume, já estão aprovadas pelo Conselho Fiscal”.

O primeiro associado a se manifestar foi Ailton 
Albuquerque, que indagou a razão da existência 
de R$ 900 mil em aplicações financeiras.  Gilberto 
Medeiros respondeu que o valor era destinado à 
compra de imóvel para nova sede, “porém o in-
vestimento está sendo repensado”.

Ailton Albuquerque sugeriu que os balancetes 
devem ser publicados no site da AAC a cada três 
meses, em nome da transparência, atitude que, 
hoje, ocupa espaços no Brasil e pediu que sua su-
gestão constasse em ata. 

Gilberto Medeiros aceitou a ideia, mas contra-
pôs argumentando: “Fizemos uma enquete sobre 
o assunto e apenas duas pessoas haviam aces-
sado às informações”. Geraldo Cabral assegurou 
atualizar o site, disse que o serviço já havia come-
çado e que a intenção da AAC é de fazer o melhor.

Com a palavra, o conselheiro Edmilson Trajano 
explicou que o balanço foi analisado rigorosamen-
te e o Conselho Fiscal ficou satisfeito ao final da 
verificação dos números. O aposentado Germano 
dos Santos sugeriu que as planilhas fossem apre-
sentas por meio de slides na próxima prestação 
de contas, e teve a sugesta aceita. Em seguida, os 
números foram postos em votação, todos aprova-
ram e Gilberto Medeiros foi aplaudido.

O aumento das contribuições foi precedido de 
uma promessa da diretoria de empreender me-
lhoria nos serviços prestados. Gilberto justificou 
afirmando que, no momento, a situação das fi-

nanças está a conta pela receita e não se podem 
empreender novas ações. 

Respondendo nova indagação de Ailton Albu-
querque, disse que as viagens promovidas pela 
AAC são pagas pelos participantes. Em seguida 
enumerou despesas com vigilância, fardamento, 
impostos e folha de pagamento e Cremepe. Citou 
ações realizadas a partir da redução de custos e 
citou a diminuição do quadro social da entidade. 

Perguntado sobre a realização de campanha para 
trazer novos sócios, Gilberto afirmou que a Celpos 
não fornece os endereços dos aposentados não só-
cios para que possa ser feito os contatos. Disse ain-
da que, a AAC faz o melhor possível com os recursos 
que dispõe e comparou com uma congênere que 
tem subsídios da estatal e oferece menos serviços.

No momento seguinte, explicou a composição 
das propostas de aumento das contribuições e teve o 
apoio do vice-presidente Roberval Souza que sugeriu, 
com exemplos, que fosse votada a quarta proposta, 
na qual o desconto é de R$ 20,00 para que recebe 
até R$ 1.500,00, e vai até R$ 32,00, para quem rece-
be acima de R$ 2.301,00, e que foi aprovada.

Concluída a votação, o presidente Geraldo Ca-
bral encerrou a assembleia e convidou os partici-
pantes para coquetel servido na sala de recepção. 

Recepção de cara nova
A aquisição de um novo mobiliário: mesa 

de recepção, cadeiras anatômicas, televisor 
de 42 polegadas e colocação da mesa do ca-
fezinho amigo, agora, acompanhado de bis-
coitos, mudou a cara da AAC. Agora, todo 
atendimento das áreas jurídicas e de saúde 
é realizado no andar térreo, evitando que o 
aposentado precise subir escada.   



Viagem contempla duas capitais
Aracaju e Salvador na rota dos associados da AAC para o final de 

semana, com feriado, de 28 de outubro a 2 de novembro. A saída está 
marcada para às 6h da sede da Associação, após o tradicional café da 
manhã. Do programa em Salvador consta passeio de escuna, roda de 
samba com almoço incluído, jantar (opcional) no restaurante Bambara 
e city tour.

Em Aracaju, as belezas de Mangue Seco, passeio de escuna, forró 
opcional na casa de shows Cariri.

O retorno ao Recife está marcado para as 13 horas do dia dois 
com chegada à noite em frente ao Restaurante Recanto do Picui, na 
Praça do Derby.

Compras e religiosidade no Agreste
O Departamento Sócio Cultural da Associação dos Apo-

sentados e Pensionistas da Celpe iniciou o programa anual 
de passeios e viagens harmonizando religiosidade e com-
pras. O primeiro evento de 2011seguiu a trilha da Paixão 
de Cristo, em Nova Jerusalém com paradas estratégicas 
em Caruaru e Toritama, a capital nacional do jeans, para 
comprinhas básicas.

Fim de semana na fazenda
Mais uma excelente opção de lazer proporcionada pela AAC. 

Viagem-passeio à fazenda Brejo Saloá, de 19 a 20 de novembro. 
Desfrute do melhor clima do Agreste Meridional de Pernambuco. 
Passeios a cavalo, charrete, trilha, piscina, brinquedoteca e forró.

E mais, café da manhã, almoço, lanche e jantar incluídos, com 
desconto especial para crianças dos seis aos 12 anos. Informações 
com Jousimeire e Adrião, pelos telefones 3445.3818, 345.4362 ou 
8874.3169.

Assessoria Jurídica assume nova causa
Ação ordinária de restituição de valores e danos morais contra a Telemar 

Norte Leste, antiga Telpe, sobre aquisição e venda de ações. Para iniciar os 
trâmites o associado deve trazer os seguintes documentos: - contrato de fi-
nanciamento, cessão e assunção de direitos e obrigações e outras avenças, 
firmado com a Telpe, na qual existe a subscrição da quantidade de ações com 
a financeira, indicando o valor recebido na época. São necessários ainda o 
CPF, identidade e comprovante de endereço. Segundo a advogada, assessora 

jurídica da AAC Euvânia Muñoz, já existe entendimentos favoráveis nos tribunais. 
A advogada acrescenta que a AAC continua dando encaminhamento a ações de revisão de benefícios pelo teto 

(para quem se aposentou de 1998 a 2003), aposentadoria por invalidez precedida de auxílio doença, juros pro-
gressivos e bi-tributação, ações de natureza familiar. Na foto, Euvânia atende a aposentada Aldenice Félix da Silva. 

O serviço médico, odontológico e fisioterápico prestado pela AAC, alcançou 2.113 atendimentos no primeiro semestre 
deste ano. Segundo o diretor Administrativo Patrimonial Mauricio Pereira, o atendimento prestado de segunda à quinta-feira 
pelo clínico João Amorim alcançou mais de 900 pacientes. A saúde bucal dos associados e dependentes, também de segunda 
a quinta-feira, entregue à cirurgiã-dentista Patrícia Amorim e neste semestre com a participação de sua colega Carmem Lúcia 
Leão, chegou aos 609 atendimentos. 

Os procedimentos fisioterápicos conduzidos por Gilson Falcão as terças, quintas e sextas-feiras beneficiou 372 pacientes, 
enquanto as consultas e exames cardiológicos realizados as sextas-feiras pelo cardiologista Écio Wanderley contemplou 219. 
“Os números de procedimentos fisioterápicos e cardiológicos também são expressivos, se considerarmos que estas especiali-
dades funcionam em menor horário semanal”, avaliou Maurício.

Atendimento à saúde supera 2 mil consultas


