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Uma entidade dedicada aos associados

Nesta Edição

Mensagem do presidenteMensagem do presidenteMensagem do presidenteMensagem do presidenteMensagem do presidenteMensagem do presidente
Caros associados. Em primeiro lugar gostaria 

em nome da diretoria e de todos que fazem a 
AAC, levar nossos votos de saúde e prosperidade 
ao quadro associativo, fornecedores e prestado-
res de serviços, para o ano que começa. 

Inicio essa conversa revelando a satisfação de 
ter cumprido em 2012 muitas realizações. Em-
preendemos ações no Recife, trabalhamos na re-
gião Agreste e Mata Norte, mantivemos ótimos 
resultados na prestação de serviços oferecidos 
na sede. Desse modo, convidamos a todos para 

acompanhar nas páginas 
deste informativo nosso 
trabalho de valorização dos 
associados e pensionistas, 
cuidados e informações de 
saúde e bem-estar, pas-
seios e viagens para o lazer 
e cultura e aspectos admi-
nistrativos financeiros entre 
outros. 

Geraldo Cabral Cavalcanti

Novidade jurídica: revisão de aposentadoria para quem trabalhou em área de risco. 
Dia do Aposentado de muitas atrações: Acontece na quinta-feira 31 de janeiro, a partir das 11h, no 
Círculo Militar do Recife. A festa será animada pela orquestra do Clube das Pás com almoço, sorteio 
de presentes, e para encerrar, frevo com apresentação de grupo de passistas. As senhas, duas por 
associados, devem ser obtidas na sede da AAC até o dia 28 de janeiro. 



2

Ações de valorização do associado
Nesse segmento, a AAC concentrou esforços no sentido de proporcionar ao associado momen-

tos de diversão e ao mesmo tempo de se confraternizar com antigos colegas. 

Dia do Aposentado
A programação deste ano teve início logo em 27 de janeiro, quando das comemorações do Dia do Aposentado.
A festa aconteceu nos Círculo Militar do Recife, ao som da renomada orquestra de frevo do maestro Lessa. Na 

ocasião, foi servido almoço e sorteados valiosos prêmios.

Tradicional festa de São Pedro, outro destaque de 2012

Arrasta-pé com xote e baião e mais uma anima-
díssima quadrilha improvisada, com a participação do 
corpo de dança da AAC, foram os ingredientes do su-
cesso, na véspera de São Pedro, quando associados e 
convidados lotaram o Círculo Militar do Recife. 

Logo na entrada, uma boneca (nega maluca) sen-
tada numa cadeira de balanço recepcionava os partici-
pantes e a decoração dava o tom do evento: bandeiri-
nhas espalhadas por todo o salão, balões, tecidos com 
estampas floridas e quadriculadas, além de fotos em 
homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga. 

Show musical marcou o II Festival de Verão 

Mais de 350 aposentados, pensionistas, de-
pendentes e convidados participaram do clima de 
descontração do II Festival de Verão da AAC. Na 
programação a mostra de TenChi Tessen, com a 
professora Maria das Graças Costa Pinto e equi-
pe, e a parte musical com a banda Ultraleve, com 
o tecladista celpeano aposentado Kelssen Pereira. 
Na sequência, aconteceu o esperado show Prata da 
Casa, foi servido o almoço e a parte final do pro-
grama com a famosa Orquestra do Clube das Pás. 

Benefícios da AAC chegam ao interior 
Região Agreste - A primeira incursão ao Agreste, realizada em 16 de 

março, contou com serviços de atendimento médico nas especialidades de 
cardiologia, com o doutor Écio Wanderley, clínica-geral, com doutor João 
Amorim, triagem de catarata feita pela Fundação Altino Ventura e testes 
de glicemia aplicados pelo técnico em enfermagem Genivaldo França.

O apoio jurídico também fez parte da programação com atendimento 
e palestra sobre direito previdenciário e leis trabalhistas, com a advogada 
Danielle Rocha. 

Na ocasião o presidente Geraldo Cabral agradeceu às entidades que 
concederam apoio. A Celpe articulou a infraestrutura e o SAMU Regional 
Agreste. 

Região Mata Norte - Na sexta-feira 28 de setembro, as equipes de 
saúde, apoio jurídico e administrativo foram até Carpina, onde atende-
ram associados de várias cidades da região. O exemplo da mesma ação, 
realizada em Caruaru, mais de 80 associados chegaram de ônibus e vans. 
O evento contou com representantes da Fundação Celpe de Seguridade 
Social (Celpos), que explicaram as reais funções da entidade e tiraram 
dúvidas sobre os benefícios oferecidos pela Fundação. 



3

Recomendações e cuidados com a saúde
Coração – O cardiologista Écio Wanderley, da AAC, 

esclareceu sobre os fatores de risco e sintomas do in-
farto. Alertou às pessoas que convivem com o estresse, 
os sedentários, diabéticos, hipertensos e obesos, indi-
víduos mais propensos à doença e chamou a atenção 
para os procedimentos emergenciais: “Ao surgirem dores 
intensas na região anterior do tórax, normalmente re-
lacionada ao esforço físico e às emoções significativas, 
que podem ser acompanhadas por sudorese contínua, 
náuseas, vômitos, palidez e tonturas, nessas situações 
deve-se imediatamente procurar uma emergência car-
diológica, de carro ou acionando o SAMU, pois as duas 
primeiras horas são as mais importantes para o clínico 
optar por uma conduta cirúrgica ou uma angioplastia”.

Saúde bucal – Aspecto dos mais importantes para 
um organismo saudável, as doenças da boca dentre elas 
as lesões cervicais foram comentadas pelo dentista da 
AAC, Thiago Lourenccini. Perguntado sobre as doenças 
que mais incomodam os idosos, revelou: “São as chama-
das lesões cervicais, no pé do dente, como se diz popular-
mente, problema provocado, geralmente, por escovação 
feita com excesso de vigor". Ele explicou que a conse-
quência desse ato é a recessão gengival e exposição da 
dentina, "a parte do dente onde não tem esmalte e isso 
aumenta a sensibilidade do paciente ao beber água ge-
lada, por exemplo, nesses casos restauramos a cervical 
com resina ou ionômero de vidro ou associação dos dois 
materiais", recomendou. 

Acidentes caseiros – A terapeuta ocupacional Jamyl-
le Silva Britto falou dos déficits funcionais relacionados 
com a velhice, causadores de limitações e que provocam 
acidentes, muitas vezes causados por quedas, na maioria 
dos casos ocorridos em ambiente doméstico. E recomen-
dou: “Orientar a transferência da cama para a poltrona 
e vice-versa, cuidado com animal doméstico e crianças 
pequenas, que podem atravessar de forma inesperada 
na frente do idoso, o uso de barras de segurança nos 
banheiros (próximos ao vaso sanitário e dentro do box    

na altura da mão), bem como o uso de tapetes antiderra-
pantes e de corrimões nas escadas”.   

Atividade física na terceira idade - Os benefícios 
que exercícios físicos orientados podem trazer à saúde fo-
ram apresentados pelo professor Carlos Henrique Andra-
de, diretor técnico da Academia Corpo. Ele recomendou 
atividades para os associados com idade igual ou maior 
que 65 anos. “Para essa faixa adotamos exercícios de 
baixo impacto, com grau moderado, de três a seis vezes 
por semana, de preferência os que oferecem resistência 
à musculatura. Hidroginástica, musculação, caminhadas, 
exercícios de equilíbrio, alongamentos e Pilates, mas ob-
servando que cada caso merece avaliação individual”. 

Nutrição- Neste item, o informativo da AAC abriu 
espaço para recomendações de bem-estar e saúde. Co-
laborou a nutricionista Karolyne Rossana. Ela explicou 
que na velhice ocorrem alterações em todas as partes 
do organismo, “para uma boa nutrição na terceira idade 
devemos considerar as condições orgânicas e funcionais 
de cada indivíduo e optar por um cardápio rico em vi-
taminas, minerais”, e sugeriu opções para alimentação 
saudável e saborosa.
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Passeios e viagens para o lazer e cultura 
Nada mais importante para o ser humano 

como desparecer, mudar parcialmente de ares, 
costumes, conhecer outras terras outras gentes. 
Para tanto, a AAC mantém o programa de viagens 
e visitas a locais históricos, estâncias minerais, cida-
des e capitais importantes para o conhecimento e 
cultura e descanso. 

O sucesso das iniciativas do programa de pas-
seios e viagens deveu-se à atuação do Departa-
mento Sócio Cultural. Foram realizadas excursões à 
cidade de Maceió, em março, com 50 participantes. 

Em junho foi à vez dos encantos de Petrolina, com 
direito à visita ao lago de Sobradinho e às fazendas 
de uva e manga. Em setembro, um passeio de des-
canso e recreio no Engenho Pedra do Rodeadouro, 
em Bonito, com banho de cachoeira, os sabores da 
vida no campo e forró pé de serra. 

O passeio de catamarã no Rio Capibaribe, foi rea-
lizado em dezembro, com saída do Cais de Santa Rita até o 
Shopping Plaza, no Parnamirim, passando pela história de 
14 pontes e de 14 bairros incluídos no roteiro. 

Para 2013 – O vice-presidente Roberval Souza reassume 
o Departamento Social Cultural e promete: “Vamos incre-
mentar o setor com ações em favor dos nossos associados”.    

Na agenda – Fortaleza, os encantos da capital do Ce-
ará, de 5 a 8 de abril. Turismo e religiosidade no Círio de 
Nazaré, em Belém, de 03 a 06 de outubro. Informações 
com Jousimere Freitas no Departamento Social pelos fo-
nes: 3445.3818 ou 3445.4362.

Parceria ente a AAC e a Comunidade Obra de Maria 
(Rosa Mística Turismo) prevê viagem de 11 dias a Terra San-
ta. No roteiro, Tel-aviv, Jerusalém Nazaré e Galileia. 

seios e viagens deveu-se à atuação do Departa-
mento Sócio Cultural. Foram realizadas excursões à 
cidade de Maceió, em março, com 50 participantes. 

Em junho foi à vez dos encantos de Petrolina, com 
direito à visita ao lago de Sobradinho e às fazendas 
de uva e manga. Em setembro, um passeio de des-
canso e recreio no Engenho Pedra do Rodeadouro, 
em Bonito, com banho de cachoeira, os sabores da 

Aposentados mantém atividades literárias
Natural de Carpina, 71 anos, o aposentado da 

Celpe há 15 anos, do Escritório Regional de Ribei-
rão, Luiz de França do Nascimento é dado a prática 
da escrita poética há quase 30 anos, publica seus 
trabalhos em livros desde 1984, possui licenciatu-
ra plena em Letras. São dele os versos(fragmento) 
abaixo, do poema Praia de Tamandaré publicados 
na coletânea A poesia maravilhosa desses artistas 
incríveis. “Um dia contemplei o sol emergir do oce-
ano infinito, sobre o balanço das ondas espuman-
tes, relembrei o Criador e sufoquei o grito, grito de 
admiração pelo espetáculo deslumbrante”.

Paulo Caldas, editor responsável deste informa-
tivo, tem 30 anos de atividade literária nas funções 
de escritor e editor de livros. Em setembro passado 
lançou o romance Porto dos Amantes, 16° livro da 
carreira. Também adepto da poesia é de sua auto-
ria os seguintes versos. 

Por terras dos três reis
Estrela guia
Busquei teu vulto com olhos de saudade. Mas o 
amor não perdoa a fuga
Ao te buscar me perdi e lágrimas de estrelas 
inundaram a cidade.

Informática grátis fácil fácil
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 apren-
der. 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 dis-
seminam o aprendizado, os chamados parceiros do conhecimento. Comprometida com esse objetivo, a 
AAC mantém estrutura especial para atender aos associados. Faça contato pelo fone: 3445.3818.

Shopping Plaza, no Parnamirim, passando pela história de 

 O vice-presidente Roberval Souza reassume 
o Departamento Social Cultural e promete: “Vamos incre-
mentar o setor com ações em favor dos nossos associados”.    
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Expediente Voz Ativa

Faapipe presente em congresso na Bahia
Conduzir a representa-

ção de Pernambuco no XXI 
Congresso Nacional dos 
Aposentados Pensionistas 
e Idosos, evento organi-
zado pela Confederação 
Brasileira de Aposentados 
e Pensionistas, que reu-
niu 1.340 congressistas 
no  período de 08 a 11 
de novembro, no Com-
plexo Costa do Sauipe, na 
Bahia, foi a primeira ação 
empreendida por Maurí-
cio Vanderlei, após a sua 
reeleição para Federação das Associações de Apo-
sentados e Pensionistas de Pernambuco - Faapipe, 
em setembro passado.

Ele garante que mais uma vez  foi reafirmado   
o compromisso  com os trabalhadores aposenta-
dos. “Vamos construir  o projeto de um Brasil que  
queremos, com a participação  da sociedade  e 
do Estado brasileiro”. E acrescenta. “O clima do 
congresso nos deixou esperançosos para levar 
adiante questões aprovadas, como a  política de 
reajuste e recuperação das perdas para as apo-
sentadorias e pensões,  defesa e consolidação do 
SUS e o uso integral dos  recursos  da seguridade 

social na saúde e na as-
sistência social, além da 
reativação  do Conselho 
Nacional de Seguridade 
Social, com gestão qua-
dripartite, e com poderes 
deliberativos”. 

Segundo Maurício, o 
congresso foi marcado 
por um extenso progra-
ma de trabalho. “O ob-
jetivo do congresso foi 
alcançado, sobretudo em 
relação às mudanças es-
truturais polêmicas, como 

a reforma do estatuto, que pretende dinamizar o 
movimento dos aposentados, para que possamos 
ampliar as atividades  ligadas à nossa  capacida-
de financeira. Objetivou ainda criar mecanismos 
para prestação de contas com  responsabilidade e  
transparência  da administração”.

  “Nas horas de discussões mais acaloradas, os 
debates duraram mais de dez horas, todas com 
auditório lotado”, disse. Das 20 federações pre-
sentes, a delegação de Pernambuco levou 49 partici-
pantes, sendo 33 congressistas e  16 delegados, entre 
os quais o próprio Maurício, também sócio da AAC e 
o vice-presidente da AAC Roberval José de Souza.

Adrião na diretoria da Faapipe
José Adrião Go-

mes assume lugar na 
diretoria executiva da 
Federação das Asso-
ciações de Aposen-
tados, Pensionistas e 
Idosos de Pernambu-
co - FAAPIPE, eleito 
na chapa encabeça-
da pelo presidente 
Maurício Vanderlei.

A história de 
Adrião é marcada por atividades associativas. 
Fundador da AAC, ele foi vice-presidente, dire-
tor administrativo e no momento chefia o De-

partamento Sócio Cultural da sociedade. Já foi 
do Conselho Estadual de Direito dos Idosos, con-
selheiro da Previdência Social e em 2013 assu-
me o cargo na Associação dos Idosos, Aposen-
tados e Pensionistas do Estado de Pernambuco 
(AIAPEPE), Grupo Girassol. “Sempre trabalhei 
em defesa dos aposentados e pensionistas em 
vários momentos. Agora, nossa missão é pres-
sionar o presidente da Câmara Federal, Marcos 
Maia, para colocar em pauta a votação pelo fim 
do fator previdenciário e recomposição das per-
das dos aposentados”, prometeu e acrescentou: 
“Aqui no Recife faremos manifestações para sen-
sibilizar as autoridades para rumar à Brasília no 
dia dessas votações”, concluiu.
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Clínica Geral - Dr. João Euclides Amorim - Segun-
da 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 quar-
tas de 08h às 12h, sexta-feira de 13h30 às 16h30. 

Atividades e serviços oferecidos na sede

Aspectos administrativos e financeiros 
Contas aprovadas – Como 

acontece anualmente, a AAC 
apresenta suas contas para 
aprovação em Assembleia Ge-
ral Ordinária. Em seguida, os 
componentes da diretoria mos-
tram detalhadamente as rea-
lizações de suas pastas. Este 
ano, o vice-presidente Roberval 
Souza falou do sucesso do pro-
grama de viagens e passeios e 
o diretor Maurício Pereira da Silva deu conta das me-
lhorias no espaço físico da sede e as ações de saúde 
promovidas em Caruaru, bem como a parceria fir-
mada com a Clínica Altino Ventura.

Atendimento ao associado, de julho a dezembro 
de 2012 – AAC contabilizou os seguintes resulta-
dos no atendimento à saúde. Clínica médica – 798, 

Odontologia – 926, Fisioterapia – 448, Cardiologia 
– 223, Total – 2.395. Confraternização – Seguindo a 
tradição, dirigentes, conselheiros e funcionários da 
AAC se reuniram em almoço de confraternização. O 
encontro aconteceu no restaurante do Círculo Militar 
do Recife, em 21 de dezembro último, em clima de 
total descontração.

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, alimen-
tos, exoneração de pensão, etc. 

Dança de salão e Curso de Informática 
Marcação de consultas e inscrições pelos telefo-

nes 3445.3818 / 3445.4362. 

Aposentados de áreas de risco podem ter revisão de benefício
Novidade - Uma boa nova é anunciada pela advogada Euvânia Muñoz: 

“Pode ser concedida revisão de aposentadoria para os que trabalharam 
em área de risco, com exposição à eletricidade acima de 250volts, após 
1997 e às pensionistas desses trabalhadores”, explicou Euvânia. 

Retrospecto do apoio jurídico - De acordo com a advogada, este ano 
o apoio jurídico concedido ao associado totalizou 550 atendimentos, 
“Temos demanda crescente, uma vez que além das ações já trabalhadas 
como: revisões de benefício; juros progressivos; bitributação do imposto 
de renda e demais ações particulares como: família, direitos do consu-
midor, entre outras, trabalhamos com a ação referente aos financiamen-

tos de carros junto aos bancos, onde são cobradas taxas abusivas e ilegais”, enumerou.
 Ela lembra que os autores do imposto de renda, depois de muito trabalho no judiciário, estão come-

çando a receber os valores. 


