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Saúde e lazer no I Festival de Verão
Um dia inteiro de palestras educativas, exposição de artes, literatura e artesanato, música, exames de saúde e orientação médica odontológica.
Essa foi a receita do sucesso do primeiro Festival
de Verão da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Celpe (AAC), realizado em 16 de setembro no Círculo Militar do Recife.
O encontro proporcionou momentos de pura
interação e alegria a cerca de 300 participantes.
A abertura do encontro coube ao presidente da
entidade, Geraldo Cabral, com palavras de agradecimento. “Esse evento vai entrar para a história
e com certeza é o primeiro de muitos dessa natureza que irão acontecer. Agradeço a todos que
colaboraram, em maior ou menor medida”. Geraldo agradeceu em particular ao vice-presidente
Roberval Souza, que emprestou sua experiência e
dinâmica à organização da festa.
Em seguida, ouviram-se as palestras da
médica Carla Núbia Borges, mestre em Ciências
Sociais e presidente da Abraz (Associação Brasileira de Alzheimer) que ministrou a palestra “Demência e Alzheimer”. O segundo tema abordado
foi câncer de boca, com a cirurgiã-dentista Aurora Karla Vidal. Finalizando o ciclo de palestras, o
tema foi a Visão, anatomia e fisiologia do olho,
proferido pelo optometrista clínico e fundador do
Instituto Optométrico de Pernambuco (IOPE), Darilson Albuquerque.
Na sequência, foi servido almoço com o cardápio cuidadosamente preparado com arroz, massa,
filé ao molho madeira, strogonof de frango, e salada, pelos mestres de cozinha do Círculo Militar e
teve início a programação musical com o maestro
Luiz Gonçalves, teclados, Fernando Nóbrega, sax,
Alfredo Barros, guitarra, e Ed Oliveira, vocal.
A última atração do evento, o show dos talentos da casa contou com a Orquestra Vento Norte
- com Ivan Bernardo, Fernando Bernardo e Maria
Ribeiro -, e os cantores Roberval Souza, Gilberto
Medeiros, Luiz Franklin e Cristina Lemos.
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• Parceria com Be-a-Beyte mostra a nova maneira de dominar
o computador
• Veja novidades no site da Associação
• Receba o dinheiro pago a mais nos financiamentos de carros
• Cidades do Agreste na agenda da diretoria

Mensagem do presidente

Temos observado no dia a dia de nossa Associação
que o número de associados, aposentados e pensionistas, não reflete o potencial associativo que de fato
possuímos. No entanto, desde o início de nossa gestão
temos envidado esforços no sentido de proporcionar
atrativos para conquistar maior quantidade de associados.
Em primeiro lugar contratamos uma pesquisa que
nos apontou vários caminhos que pouco a pouco,
dentro das possibilidades, estamos tentando por em
prática, claro, com a inestimável ajuda dos diretores
financeiro Gilberto Medeiros, administrativo Maurício
Pereira da Silva e do nosso vice-presidente Roberval
Souza.
Realizamos modificações na estrutura física da
sede, ampliando espaços para melhor atender nas
áreas de saúde e assessoria jurídica. Mudamos o lay
out e equipamos a sala de recepção. Mantivemos o
calendário oficial de festas da AAC, comemorando o
Dia do Aposentado, em janeiro, o São Pedro e trans-

formamos o festival de
inverno, com atrações
noturnas, na abertura do
verão, uma festa matinal
com direito ao almoço de
confraternização e show
com nossos talentos.
Mantivemos também
o calendário de passeios
e viagens assegurando
bons momentos de cultura e lazer. Vamos ainda oxigenar a área de saúde e prestação de serviços
levando a AAC para cidades polo do Estado. Diante
de todas essas realizações, convidamos aqueles que
ainda não fazem parte da grande família dos aposentados e pensionistas da Celpe. Aqui, por certo, terão
além de tudo que citamos o cafezinho amigo, as escolas de dança e de informática, e aquele sorriso sincero
com o qual recebemos cada um de vocês.

Rumo ao Agreste
Na agenda da diretoria da AAC visitas a duas importantes cidades do Agreste pernambucano: Caruaru e
Garanhuns. Nesta oportunidade serão oferecidas novas opções de assistência médica e jurídica para os associados das duas cidades e região.
“Pretendemos ampliar as relações da AAC com estas e outras cidades, bem como estudar alternativas de
atender as demandas ali existentes”, comentou o presidente.
De acordo com Geraldo, este ano já foram visitadas cidades das regiões da Mata Norte e Sul. “Em Água
Preta, Palmares e Barreiros, no sul, visitamos associados atingidos pelas enchentes de 2010. Na Mata Norte, celebramos convênios nas áreas de clínica médica, de fisioterapia e academias de ginástica em Carpina e Goiana.

Facilitado acesso ao plano
de saúde Santa Clara
A AAC instituiu modelo de facilitação de
acesso dos associados ao HAP Vida, operadora do Plano de Saúde Santa Clara. A partir de
agora, de maneira opcional, aposentados e
pensionistas podem fazer parte do plano através de carnê de pagamento.
“A Associação serve de ponte entre nosso
associado e Plano de Saúde Santa Clara. Acreditando no potencial dessa empresa, nosso
primeiro passo foi inscrever seis funcionários
daqui da AAC no plano, mas ressaltamos que
o associado tem plena liberdade de escolha,
podendo optar por qualquer plano de saúde
existente no mercado”, reiterou Geraldo Cabral Cavalcanti.
Quem tiver interesse em se associar ao Santa Clara, poderá fazê-lo na sede da AAC. Para
mais informações ligue para o 3445.3818.

Falecimentos
Em nome de todo quadro social da entidade, a diretoria da Associação dos Aposentados e Pensionistas da
Celpe estende votos de pesar às famílias dos seguintes
colegas recentemente falecidos.
Joaquim Ribeiro da Silva – 22de julho, eletricista, João
Alfredo.
Josué Silva do Nascimento - Julho, Caruaru.
Agripino Luiz de França – 23 de junho, Recife.
José Martins da Silva – 25 de junho, Paulista.
Wilson Dornelas da Silva – 23 de julho, Goiana.
José Bento Alexandre – 09 de agosto, aux. de engenharia, Recife.
Sebastião Ribeiro da Silva - agosto, Arcoverde.
Pedro José da Silva – 13 de agosto, Jaboatão dos
Guararapes.
José Manoel Chagas - 25 de julho, Toritama.
Sebastião Sotero Andrade – 05 de setembro, motorista,
Paudalho.
Amaro Newton da Silva – 27 de setembro, aux técnico
de eletricidade, Olinda.
Lupércio Moreira Nascimento – 15 de outubro, desenhista, Olinda

Saúde e lazer no I Festival de Verão
Mal de Alzheimer: A palestrante Carla Núbia Borges definiu a doença e explicou os sintomas, efeitos,
além das formas de prevenção e retardamento. “O
Alzheimer é uma doença bastante complicada, não só
para o acometido, como também para a família. É importante destacar que nem todo esquecimento é sinônimo de Alzheimer. Às vezes, o acúmulo de tarefas ou
deficiências nutricionais gera lapsos de memória, mas
isso é normal. A partir do momento em que passam
a ser recorrentes, é necessária uma avaliação com o
especialista, sobretudo se atitudes simples do dia a dia
são afetadas, como entrar no chuveiro de roupa, ter
emoções oscilantes, rir demais ou chorar, por exemplo,”
destacou.
Segundo ela, uma das principais formas de adiar
o desenvolvimento da doença é estar sempre estimulando o cérebro. “Antes de cuidar do corpo, temos que
cuidar da mente, e o idoso deve provocar desafios a
si mesmo, seja mudando hábitos ou adquirindo novos,
voltar a escrever cartas, ler jornais, jogar xadrez, fazer
compras com a lista na cabeça, desbravar o mundo da
informática”, aconselhou. Ela acrescentou que é fundamental continuar ativos, “cuidando da mente, mantendo um bom relacionamento social, pois isso interfere
diretamente na saúde mental, melhora a autoestima,
evita depressão, e aumenta ainda mais a vontade de
se cuidar”.
Câncer bucal: Professora Aurora Karla Vidal, do
Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco (ICB/UPE), que atua nas áreas de clínica geral
e patologia bucal, alertou. “A boca é a porta de entrada de inúmeras doenças, e a partir do momento que
cuidamos da higiene oral, estamos preservando a saúde do corpo inteiro”. Aurora abordou a importância do
sorriso enquanto forma de comunicação e bem-estar,
os fatores de risco que podem predispor a diversas alterações buco-dentais, além de lesões potencialmente
malignas e carcinoma oral propriamente dito.
A visão: O professor Darilson Albuquerque enumerou os fatores que prejudicam a visão, problemas que
atingem como hipermetropia, miopia, astigmatismo,
presbiopia, dentre outras patologias. “A melhor dica
para prevenir essas doenças é cuidar da alimentação.
Comemos besteiras em excesso. Alimentos com sal e
açúcar deveriam ser ingeridos com moderação. Também é recomendável fazer atividade física, exames de
vista periodicamente e procurar óticas de boa qualidade, pois lentes ruins prejudicam a visão”, recomendou.
Presenças e depoimentos: Marcaram presença na
festa o presidente da Fundação Celpos, Sérgio Magalhães, e a diretora administrativa financeira Elizabete
Pereira. Na opinião do sócio fundador da AAC, José
Lauro de Carvalho, o evento superou as expectativas.
“Não tinha como estar melhor. Palestras sobre a saúde e realização de exames que são importantes para
o idoso. Esse clima de informalidade deixa tudo mais
divertido”, elogiou.
Odálio Teixeira da Costa, de 72 anos, destacou a
linguagem acessível dos palestrantes. “Eles nos expli-

caram de uma forma fácil de entender e responderam
pacientemente aos questionamentos. Costumo sempre participar dos encontros da Associação, revejo os
antigos colegas de trabalho e coloco as conversas em
dia. O ruim é ficar em casa sem fazer nada”. Ricardo
Roma, aposentado DETE - Central, achou muito positiva
a ideia. “À programação e a organização da festa dou
nota dez, porém a divulgação poderia ser melhor”.

AAC promove Passeios e viagens
O Recife visto das águas - Conhecer as belezas do Recife a partir de um dos seus pontos turísticos mais significativos: o Rio Capibaribe. Aposentados e seus convidados tiveram a chance de
desfrutar desse famoso passeio de catamarã, na
manhã do sábado primeiro de outubro. No roteiro, a embarcação navegou sob 14 pontes, saindo
do Cais de Santa Rita e seguindo até os arredores
do bairro de Casa Forte.
Essa foi mais uma promoção do Departamento Sócio Cultural da AAC, que conseguiu inclusive realizar um evento tão interessante com preços diferenciados de R$35,00 para associados e
R$ 40,00, para seus convidados

Parceria leva aposentados à Europa
A Associação dos Aposentados e Pensionistas da
Celpe - AAC convida para uma viagem fantástica pelos
centros históricos de Portugal e Itália através da parceria com a empresa de Turismo Internacional Obra de
Maria.
Esse passeio inesquecível, com 10 dias de duração, contempla os mais importantes roteiros religiosos passando pelos santuários de Assis (São Francisco e Santa Clara), visitas a monastérios, mosteiros, a
Cidade do Vaticano, na Itália, Lisboa e Fátima, Portugal. O preço do pacote inclui hospedagem (pensão completa) hotéis categoria turística, passagens
aéreas e guias locais. Consulte Jousimeire Freitas
pelos fones 3445.3818/ 3445.4362. Na foto, o Panteon de Roma.

Dra. Eugênia chega para Be-a-byte é informática
cuidar da sua saúde bucal gratuita para o associado
Cirurgiã-dentista Eugênia
Leal de Figueiredo é a nova
profissional que está cuidando da saúde bucal dos associados da AAC. Formada
pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco da
Universidade de Pernambuco (FOP/UPE), turma de
2011.1, veio substituir a Cirurgiã Dentista Patrícia Amorim, que assumiu um novo momento em sua carreira
profissional.
Antes da AAC, Eugênia trabalhou no Projeto Sorrir
durante quatro meses. Ela possui o curso de aperfeiçoamento em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, pelo Hospital
Militar de Área do Recife (HMAR).
A nova dentista atende de segunda a sexta-feira na
sede da Associação, de 8h às 12h. Marcação de consultas com Nadege pelo telefone 3445-3818.

Inclusão Total - Aprenda informática gratuitamente e sem
sair de casa. O Be-a-byte, renomada empresa da área, celebrou
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 e a AAC é um deles. Faça contato pelo fone:
3445.3818.
Mudança de vida – A parceria com a Be-a-byte
também fornece certificados de conclusão dos módulos.
Com isso, os alunos não só terão acesso a novos conhecimentos, como a novas oportunidades na vida, melhorando os currículos e até obtendo mais uma oportunidade de ganhar um dinheirinho extra.

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
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 DIOCLÉCIO
COUTINHO
BR 408 - Km 50, Bairro Novo – Carpina
Fone: 3621-1069
COPE – CENTRO OFTALMOLÓGICO DE PERNAMBUCO
•Av. conde da Boa Vista, 1512 – Recife
Fone: 3081-5999
CLINOPE – CENTRO OFTALMOLÓGICO DE PERNAMBUCO
•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
CLIMOG
Rua dos Martírios, 181 – Centro – Goiana/PE
Fone: (81) 3626-0670/3014
HOSPITAL MEMORIAL DE GOIANA
BR 75 Km 22, 61 – Centro – Goiana/PE
Fone: (81) 3626-0877
DR. EPAMINONDAS FEITOSA NETO
Rua cinco de Maio, 61 – Centro – Goiana/PE
Fone: (81) 3626-0535
CLINICA ARMANDO Q. MON-TEIRO
Av. Idelfonso Lopes, 228 – Heliópolis – Garanhuns/PE
Fone: (87) 3761-2330
DRA. ALINE DAMASCENO
Rua Maria Araujo caldeira, 172/182
Bairro Novo – Carpina/PE
Fone: (81) 3622-0911
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Nova ação restitui valores pagos a mais
em financiamento de veículos
Assessoria Jurídica da AAC abre caminho para
mais uma alternativa de ação judicial em favor dos
associados. Desta feita o alvo são os financiamentos
de bens duráveis, mais precisamente automóveis.
Segundo a advogada Euvânia Muñoz essas ações
têm origem no fato dos bancos cobrarem ilegalmente tarifas e taxas. “São as chamadas taxas de abertura de crédito, a cobrança pela emissão de boleto,
serviços de terceiros, tarifa de operação ativa, tarifa
de liquidação antecipada e outras, em financiamentos de veículos”.
Euvânia acrescenta que as cobranças indevidas
estão sendo restituídas em dobro pela Justiça. “Ao
vir nos procurar, é importante ter em mãos a cópia
do contrato de financiamento do veículo, além dos
documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência”.
Euvânia disse ainda que a ação está sendo trabalhada em conjunto com mais um escritório de advocacia credenciado. “Trata-se do Escritório Henrique
& Stanford Advogados Associados, constituído de re-

nomados profissionais e de
grande prestígio em diversas áreas do direito”.
Isenção de Imposto
de Renda Pessoa Física
– A advogada adianta que
o credenciamento com o
escritório Henrique & Stanford permitiu ainda o acesso a outras ações. “São os
casos de enquadramento
das pessoas portadoras de
doenças previstas na lei ao pagamento de imposto
de renda, como o câncer e tipos de cardiopatias, entre outras patologias”, explicou.
Agenda de atendimento - O serviço de apoio
jurídico prestado pela AAC continua atendendo casos de ingresso de ações relativas ao FGTS, revisão
de benefícios e causas particulares. Para tanto, basta
ligar para Mary Medeiros pelo telefone 3445.3818 e
marcar sua visita.

Atividades serviços oferecidos na sede
Cuidados com a saúde - Clínica Geral: Dr.
João Euclides Amorim - Segunda à quinta-feira
de 09h às 12h. Cardiologia: Dr. Écio Ferreira
Wanderley - Sexta-feira de 13h30 às 16h30.
Odontologia: Dra. Eugênia Figueiredo - Segunda à sexta-feira de 08h às 12h. Fisioterapia: Dr.
Gilson Alves Falcão - Segunda e quarta-feira de
08h às 12h, sexta-feira de 13h30 às 16h30
Marcação de consultas com Nadege Monteiro
pelos telefones: 3445.3818 / 3445.4362
Apoio jurídico - Advocacia: Dra. Euvânia
Maria Cruz Muñoz - Segunda e quinta-feira de

13h às 17h |Quarta-feira de 08h às 12h
Marcação de consultas com Mary Medeiros
pelos telefones: 3445.3818 / 3445.4362
Cultura e lazer - Dança de salão:Inscrições
pelos fones -3445.3818 / 3445.4362
Curso de Informática - Inscrições pelos fones -3445.3818 / 3445.4362 – Jousimeire Freitas.
Comunicação - Associação dos Aposentados
e Pensionistas da Celpe. Rua Manoel Bezerra,
111 – Madalena. WWW.aacelpe.com.br.
Email – aacelpe@bol.com.br

Confira novidades no site da AAC
Notícias e informações atualizadas sobre o dia a dia da
Associação você encontra no WWW.aacelpe.com.br. Além
do mais, no site consta o horário de atendimento médico,
odontológico e fisioterápico, bem como as consultas à assessoria jurídica. Estão também no site, a listagem das clínicas credenciadas na Região Metropolitana do Recife e nas
cidades do interior.
O site significa o acesso fácil à vida da Associação. Lá estão as edições anteriores deste Voz Ativa, o estatuto, a história da entidade, o perfil dos dirigentes, balanço financeiro
patrimonial, os eventos em pauta, a localização da AAC, e
o link Fale Conosco, lugarzinho reservado para você opinar
ou mandar seu recado. Acione o Fale Conosco, a AAC vai lhe responder, com certeza.

