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Os aposentados e pensionis-
tas da Mata Norte tiveram um 
dia diferente na sexta-feira 28 
de setembro. A Associação dos 
Aposentados e Pensionistas da 
Celpe deslocou suas equipes 
de saúde, apoio jurídico e ad-
ministrativo para o Centro de 
Treinamento do IPA, em Car-
pina, onde atendeu associados 
de várias cidades da região. “A 
exemplo da mesma ação que 
realizamos em Caruaru, aqui reunimos mais de 80 
associados vindos de ônibus e vans. O trabalho com-
provou a necessidade de outras iniciativas desse porte 
que vão satisfazer os anseios do nosso público”, afirmou 
o presidente Geraldo Cabral Cavalcanti, que ao lado 
do diretor Financeiro Gilberto Medeiros e do Adminis-

• Ampliado o atendimento odontológico. • Maurício Vanderlei reeleito para a Faapipe. 
• As belezas do turismo ecológico.  • Atividades físicas na terceira idade. 

Benefícios da AAC chegam à Mata Norte
trativo Maurício Pereira da Silva 
coordenaram as atividades.

O evento contou com a par-
ticipação de representantes da 
Fundação Celpe de Seguridade 
Social (Celpos), que desenharam 
o perfil institucional da entidade  e 
tirou dúvidas inerentes aos planos 
e benefícios oferecidos pela  Fun-
dação. A diretoria da Associação 
agradece a participação da Cel-
pos, que contribuiu para destacar 

o evento, aos associados Gilvan Menezes, Luiz de França. 
Willian, Expedito, dona Corina, aos aposentados e depen-
dentes que compareceram e registra um agradecimento 
especial à Secretaria de Saúde da Prefeitura do Carpina, 
na pessoa da coordenadora de Atenção Básica Flávia 
Magno Fernandes. Mais detalhes páginas 2 e 3.

Nesta Edição

Show musical foi destaque no II Festival de Verão
Mais de 350 aposentados, pensionistas, dependen-

tes e convidados participaram do clima de descontra-
ção do II Festival de Verão da AAC. A programação foi 
aberta com a mostra de TenChi Tessen, com a professo-
ra Maria das Graças Costa Pinto e equipe, uma prática 
oriental que mistura meditação e movimentos, trazendo 
benefícios à postura, respiração e equilíbrio, artrose, ar-
trite, que pode ser exercitado por pessoas dos sete aos 
70 anos. 

Em seguida foi iniciada a parte musical com a banda 
Ultraleve, com o tecladista celpeano aposentado Kels-
sen Pereira. Na sequência aconteceu o esperado show 
Prata da Casa, foi servido o almoço e a parte final do 
programa com a famosa Orquestra do Clube das Pás. 
Leia  na página 06. 

A Comissão Mista de Orçamento aprovou este ano, por unanimidade, o texto-base da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) para 2013. Dentre as emendas destaca-se a aprovação de reajuste das 
aposentadorias no próximo ano.

Segundo matéria veiculada na edição de julho do jornal da Confederação Brasileira dos Aposen-
tados e Pensionistas (Cobap), “essa importante vitória deve-se ao trabalho político do senador Paulo 
Paim (PT/RS) e do deputado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB / SP), autores da emenda e que fizeram 
o possível para garantir sua aprovação”.   

Emenda sinaliza reajuste das aposentadorias
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A visita da Associação contemplou ações diversas 
Saúde Bucal. O cirurgião-dentista Thiago Lou-

renccini procedeu a exames clínicos, orientações à 
saúde bucal e tratamento restaurador atraumático 
(curetagem na cavidade e resatura com cimento 
ionômero de vidro). Ele constatou na maioria dos 
pacientes patologia periodontal, ou seja, a per-
da do tecido de sustentação dos dentes causados 
pelo tártaro.

A pensionista Maria Lúcia Silva Soares, residen-
te em Carpina, que veio para consulta com o den-
tista e o cardiologista Écio Wanderley disse. “Achei 
maravilhoso, ir para o Recife é inconveniente, su-
giro que o clínico e cardiologista venham mais ve-
zes”.

Teste de glicemia. Outro serviço levado aos 
associados foi realizado pelo técnico de enferma-
gem do trabalho Genivaldo França, com auxílio 
do aposentado Ademar Leite. Eles executaram os 
testes em mais de 50 participantes. “A maioria tem 
mostrado a taxa dentro dos conformes, mas tive-
mos três casos de hiperglicemia e um de hipogli-
cemia”, explicou França.

Clínica geral. O serviço foi prestado pelo mé-
dico clínico da AAC João Amorim. “Nos pacientes 
que atendemos prevaleceu casos de hipertensão, 
diabetes e artroses”, registrou. 

Cardiologia.  O cardiologista da AAC Écio 
Wanderley constatou que a hipertensão se fez pre-
sente em 90% dos pacientes que compareceram à 
consulta. “Procedemos também aferição de pres-
são arterial e eletrocardiograma”, revelou.

Apoio jurídico. A advogada Danielle Rocha, 
do escritório Baptista e Vasconcelos, um dos es-
critórios credenciados pela AAC, atendeu indivi-
dualmente os associados e proferiu palestra em 
que abordou revisão de aposentadoria, inclusão 
de novos dependentes, momento em que surgi-
ram vários questionamentos de parte do público. 
“Além de causas trabalhistas, os principais ca-
sos de consulta foram sobre prazo decadencial e 
questões familiares”, comentou.

Apoio administrativo. Uma equipe formada 
por funcionários da Associação procedeu ao aten-
dimento de triagem, conduziu o associado até às 
salas, organizou as listas para agilizar o atendi-
mento. O trabalho da equipe esclareceu dúvidas 
sobre os benefícios oferecidos pela AAC e ainda 
registrou o ingresso de mais de dez novos asso-
ciados. 

 Presença da Celpos. A Fundação promoveu 
uma palestra com a assessora de comunicação 
Raquel Azevedo, com a participação da diretora 
Elisabete de Almeida Duarte e do presidente Sér-
gio Magalhães, quando explicaram o perfil dos 
benefícios oferecidos pela Fundação e o déficit do 
plano atuarial. 

O que disse o presidente. Sérgio Magalhães 

explicou que a razão da parceria com a Associa-
ção de Aposentados da Celpe teve a intenção de 
tornar a entidade mais próxima dos participantes, 
pois o empregado quando se aposenta se afasta e 
toma outros destinos, mas que todos precisam de 
informações sobre a Celpos. “Desse modo viemos 
aqui hoje. Em nossa sede criamos uma sala de 
estar para encontros, bate-papo, uso da internet e 
promovemos anualmente o valorizar, evento que 
contempla atrações de real interesse para os par-
ticipantes”. Perguntado sobre as queixas surgidas 
da plateia, Sérgio citou o pagamento da joia para 
inclusão de novos dependentes e o fornecimen-
to periódico dos contracheques. “Hoje o prazo de 
divulgação do contracheque é trimestral, precisa-
mos apenas de ajustes no sistema. O pagamen-
to da joia está ligado ao equilíbrio do plano, um 
novo dependente vai exigir uma reserva a mais 
de recursos para garantir seus benefícios”. Quan-
to à adesão de participantes ativos para a AAC, 
questão levantada por este informativo, respon-
deu. “Na hora da aposentadoria, informamos a 
existência da associação de aposentados e os be-
nefícios que ela oferece”.

O que disseram os associados. Marcelo Al-
buquerque, leiturista e escriturário aposentado, 
veio para o cardiologista Écio Wanderley. “Tra-
balhei no Recife, me aposentei e voltei aqui para 
minha terra. Essa é uma iniciativa nota dez, gos-
taria que a visita da saúde fosse periódica, tenho 
problema de pressão alta e fica ruim me deslocar 
para o Recife”.

Expedito Paulo dos Santos aposentado como 
coordenador gerente do escritório regional em 
Carpina veio para o clínico geral João Amorim. 
“Superou a minha expectativa. Tudo muito bom e 
ainda a chance de rever antigos colegas”.

Marinalva Menezes, dependente de Inaldo Ro-
drigues, aposentado. “Vim fazer um check-up e 
trouxe as meninas (duas filhas menores) para o 
dentista e o clínico”. “Moramos em Vicência, vim 
para o cardiologista e me consultar com a advo-
gada”. Essa iniciativa foi ótima, pois a Associação 
diminui a distância pra gente, ganhei muito com 
isso”, disse Inaldo.

José Venon Silva, aposentado, trabalhou como 
motorista e eletricista no Sertão e reside em Con-
dado. “Vim me consultar com a advogada e com 
o clínico. Foi muito bom, favorece quem não tem 
contato com quem pode resolver seus problemas”.

Maria Lúcia Silva Soares, pensionista, residente 
em Carpina, veio para consulta com o cardiologis-
ta e exames com o dentista. “Achei maravilhoso o 
evento. Ir para o Recife é inconveniente para todo 
mundo que mora no Interior. Sugiro uma ação 
permanente com o clínico e o cardiologista”, fi-
nalizou. 
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Expediente Voz Ativa

Mensagem do presidente
Prezados associados
 Mais uma vez mantemos nosso contato por meio 

desta mensagem, para falar sobre as atividades da 
Associação. De início registramos com alegria o su-
cesso do II Festival de Verão, que promovemos no 
dia 14 de setembro último, com a inestimável par-
ticipação dos companheiros de diretoria Roberval 
Souza, Gilberto Medeiros e Maurício Pereira da Silva 
e a expressiva colaboração dos funcionários desta 
casa, todos ativos e comprometidos com os ideais 
da entidade.

Outra iniciativa exitosa, registramos com mere-
cido destaque, foi a visita que realizamos à região 
Mata Norte, quando na cidade de Carpina reunimos 
aposentados, pensionistas e dependentes de diver-
sas cidade que, numa espécie de mutirão, viram 
atendidas suas necessidades mais imediatas nas 
áreas de saúde e de assistência jurídica, cumprindo 
assim nosso objetivo principal que é oferecer bene-
fícios aos associados.

Gostaria de registrar que em novembro pró-

ximo o nosso vice-
-presidente Roberval 
Souza, conselheiro 
deliberativo da Confe-
deração Brasileira de 
Aposentados e Pen-
sionistas (Cobap), vai 
representar AAC no 
21º Congresso Nacio-
nal de Aposentados, 
Pensionistas e Idosos, 
promovido pela enti-
dade, na Bahia, que 
irá debater importantes alterações no estatuto da 
instituição. 

Para quem não sabe, a Cobap é responsável por 
inúmeras ações em defesa dos aposentados frente 
ao poder central em Brasília. Uma dessas ações con-
seguiu junto ao INSS o desconto em folha dos apo-
sentados que não pertencem a Celpos, para contri-
buição aqui para a AAC.

Maurício Vanderlei reeleito por aclamação 
O associado Maurício 

Ferreira Vanderlei foi re-
conduzido por aclama-
ção para presidência da 
Federação dos Aposen-
tados Pensionistas e Ido-
sos de Pernambuco (Fa-
apipe), para o mandato 
2012/2016. A eleição 
aconteceu durante a rea-

lização do IV Congresso Estadual de Aposentados 
de Pernambuco, em 11 de setembro, diante de 48 
delegados votantes, representantes de 12 entidades 
de base.

Em entrevista ao Voz Ativa, o presidente reafir-
mou seu compromisso de incentivar o intercâmbio 
e o congraçamento a partir de assembleias entre as 
filiadas que compõem a Federação. “Vamos criar as 
diretorias de Previdência Social, de Marketing, da 

Mulher e de Esporte Cultura e Lazer, a edição de 
um boletim periódico com espaço para divulgação 
das atividades das filiadas, entre outros projetos”, 
enumerou.

Perguntado sobre o perfil da Faapipe, definiu. “A 
Federação reúne associações de aposentados, caso 
da Aposcompesa, a nossa aqui da Celpe, e demais 
entidades de idosos, e as representa junto à Confe-
deração Brasileira de Aposentados e Pensionistas, a 
Cobap, que atua em busca da melhoria das condi-
ções de vida de nossa classe, nos representando nos 
ministérios e no Congresso Nacional”, explicou. 

Maurício acrescentou que uma boa notícia é a 
instituição do Partido dos Aposentados e Idosos do 
Brasil (PAI). “Será a vez e a voz do aposentado em 
todas as esferas políticas do País principalmente no 
Congresso Nacional. No momento, estão sendo co-
lhidas as listas de assinaturas necessárias à regula-
mentação do PAI”, concluiu. 

Com intuito de melhor atender a crescen-
te demanda dos associados, a AAC ampliou 
os serviços do cirurgião-dentista. Além de se-
gunda a sexta-feira de 8h às 12h, o dentista 
atende nas tardes de terças e quartas-feiras 
das 13h às 16h.

Ampliado o horário do 
atendimento odontológico
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Banho de saúde nas águas de Bonito 
Obteve sucesso absoluto com a presença de 

48 participantes entre associados dependentes e 
seus convidados, a viagem promovida pela AAC 
nos dias 01 e 02 de setembro ao Hotel Fazen-
da Engenho Pedra do Rodeadouro, localizado no 
município de Bonito.

De acordo com o vice-presidente Roberval 
Souza, que coordenou o passeio, o hotel fica em 
um vale com acesso por estrada de barro de um 
quilometro e meio de declive. 

“Nossos associados desfrutaram do clima frio 
do vale a noite, que foi esquentado pelo forró pé 
de serra logo no sábado. O calor do sol durante o 
dia seguinte nos levou à belíssima Cachoeira do 
Mágico. O hotel nos ofereceu bons pratos típicos 
regionais no almoço e jantar, café da manhã re-
gional, com leite tirado direto da vaca, além dos 
passeios a cavalo, banho de piscina de águas na-
turais e passeio de pau de arara, para desfrutar 
do belíssimo por do sol. Foram dois dias inesque-
cíveis”, lembrou.

O casal de associados Roberto Paes de Lima e 
Edileuza Lima, comemorou seus 34 anos de vida 
conjugal completados no dia 02 de setembro, o 
que resultou em mais um momento de festa. O 

engenheiro aposentado Hélio Medeiros Morais e 
esposa Lígia participaram do programa de via-
gem pela primeira vez, “é uma iniciativa interes-
sante para nosso lazer, bem organizada, quando 
a gente chega já está tudo pronto”,disse Hélio. 

Próximos Eventos 
Passeio de Catamarã no Rio Capibaribe. 01 de 

dezembro, saída: 9h30m do Cais do Catamarã 
até o Shopping Plaza, no Parnamirim. Conheça a 
história de 14 pontes e de 14 bairros incluídos no 
roteiro do passeio. Retorno: 11h30m até o Cais 
do Catamarã (próximo ao Viaduto das Cinco Pon-
tas). Investimento: Sócio/Dependente R$ 45,00 - 
Convidado de Sócio, R$ 50,00.

Lençóis Maranhenses e Círio - No próximo jor-
nal informações sobre os passeios previstos para 
2013, entre eles visita aos Lençóis Maranhenses 
e o Círio de Nazaré, em Belém do Pará.

Para 12 de abril de 2013, em parceria AAC 
Comunidade Obra de Maria (Rosa Mística Turis-
mo) viagem de 11 dias a Terra Santa. No roteiro, 
Tel-Aviv, Jerusalém, Nazaré e Galileia.

Informações e inscrições no Departamento só-
ciocultural com Adrião e Carol, Fones: 3445-3818 
e 9927-3223.
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O show Prata da 
Casa apresentou os in-
térpretes Mossoró (mú-
sica brega), Zilma Araú-
jo (hits internacionais), 
Luiz Franklin (nostalgia), 
Cristina Lemos (roman-
tismo), Gilberto Medei-
ros (ritmos regionais) e 
Roberval Souza (anos 
60 e 70), acompanha-
dos por Édio Wanderley 
(baixo), os teclados de 
Kelssen, Alfredo Barros 
na guitarra e o músico 

convidado Jacaré na bateria. A atração principal 
do programa, a Orquestra do Clube das Pás, en-
cerrou o show com apresentação de ritmos latinos 
próprios para dançar. 

Outros destaques do II Festival foram a feirinha 
de produtos de arte, com a presença de artesãs,  
e a exposição de empresas parceiras da AAC. O 
almoço, momento mais esperado da festa, ficou a 
cargo do Buffet Raquel Santana. Durante a festa 
foram sorteados presentes da Tuppeware.

O livro Noites de insônia, de Diana Santana, 
lançado durante o evento, representa resumo de 
impressões captadas pela sensibilidade da autora 
sobre a vida e a natureza.

Destaques no II Festival de Verão

Atividade Física na terceira idade: benefícios e cuidados
 São muitos os benefícios que 

exercícios físicos praticados com 
orientação podem trazer à saúde. 
Quem garante é o professor Carlos 
Henrique Andrade, diretor técnico 
da Academia Corpo há 16 anos.

Segundo ele, a Organização 
Mundial de Saúde classifica como 
idoso indivíduo que alcança os 65 
anos. “Para essa faixa adotamos 
atividades de baixo impacto com 
grau moderado, de três a seis vezes 
por semana, observando, que cada caso merece ava-
liação individual”. 

O professor classifica como mais indicadas às 
atividades que oferecem resistência à musculatura. 
“Hidroginástica, musculação, caminhadas, exer-
cícios de equilíbrio, alongamentos e Pilates, por 
exemplo. A partir de então, o corpo ganha massa 
suficiente para inibir a perda muscular decorrente 
do natural envelhecimento e restaura fatores que 
são queixas constantes dos idosos como a falta de 
equilíbrio, força e a flexibilidade, fundamentais para 
o desempenho de suas atividades diárias”, definiu. 

Perguntado sobre os benefícios para estrutura 
óssea, revelou que ganho de massa muscular, tam-

bém acentua a densidade ós-
sea, “normalmente enfraqueci-
da na medida em que a idade 
avança”. Quanto as atividades 
para os portadores de diabetes, 
hipertensão e obesidade afir-
mou que tais doenças exigem 
exercícios moderados, “com 
características aeróbicas mais 
leves, mas que proporcionam 
a queima de gordura a partir 
do gasto calórico e estímulo ao 

metabolismo, o que também diminui o risco de que-
das, melhora a mobilidade. Todos sabem que o ido-
so possui um percentual de gordura natural de uma 
vida mais próxima do sedentarismo”.

O professor recomenda ainda cuidados com os 
excessos. “Eles se tornam perigosos nas ativida-
des de alto impacto com longa duração, caso das 
corridas a pé e de bicicleta, que contribuem para 
possíveis lesões musculares, ósseas e até compli-
cações cardiovasculares, entre outros distúrbios. O 
idoso tem que respeitar suas limitações”, finalizou. 
Na foto, Flávio Couceiro,70, aposentado do Ministé-
rio dos Transportes, recebe orientação do professor 
Carlos Henrique Andrade.


