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Dia do Aposentado comemorado com frevo no pé
Comemorado em 31 de janeiro, a festa, em
clima de Carnaval, aconteceu com orquestra de
frevo, passistas, show dançante com ritmos variados, almoço, concurso de fantasias e grande
sorteio de presentes para os participantes. Veja
como foi na página 2 e 3.

www.aacelpe.com.br

Notícias, informações sobre convênios, viagens, atendimento médico, odontológico e fisioterápico. Matérias e fotos veiculadas neste Voz
Ativa, balanço patrimonial e o ponto de interatividade, através do link ‘Fale Conosco’, entre outros itens, já disponíveis no www.aacelpe.com.br.
Acesse e navegue com a gente.

AAC promove a 1ª Semana da Oftalmologia

Nesta
Edição

É hora de cuidar da visão. Parceria celebrada entre a
Associação dos Aposentados e Pensionistas da Celpe e
a Fundação Altino Ventura (FAV) realiza nos dias 17, 18
e 19 de abril com 40 consultas e exames diários na sede
da AAC, especialmente programado para associados e
dependentes com mais de 50 anos de idade. As consultas são agendadas pelo telefone da AAC 3445.3818,
até 16 de abril.
Para realização da consulta – O associado deve
trazer RG, CPF, número da carteira do SUS e comprovante de residência.
Segundo o presidente Geraldo Cabral Cavalcanti,
este era um antigo desejo dos que fazem a Associação. “Temos trabalhado com afinco para realizar essa
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parceria. Já houve uma primeira atividade, ano passado, quando levamos a FAV em nossa visita ao Agreste”,
lembrou.
Para quem não conhece – A FAV é um centro nacional de referência para o atendimento de alta e média complexidade em oftalmologia, credenciado pelo
Ministério da Saúde. Possui ambulatórios especializados
que atendem diariamente 850 pacientes, além de 350
na Emergência Oftalmológica 24h.
Através do Sistema Único de Saúde (SUS), a FAV realiza, por dia, 50 cirurgias eletivas e quatro de emergência, procede a 30 transplantes de córnea por mês,
sendo responsável por 87% dessas intervenções em Pernambuco.

Nasce o PAI, Partido dos Pensionistas, Aposentados e Idosos • Abril para arte na AAC - Oficina de Canto •
Agenda de viagens mostra as atrações de Belém do Pará • AAC promove curso para captação de recursos
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Aposentados caem no frevo
Não há nada melhor do que se divertir com os amigos, antigos companheiros de trabalho e familiares. É
pensando nisso que a Associação dos Aposentados da
Celpe faz questão de festejar todas as datas comemorativas em grande estilo. No dia 31 de janeiro, promoveu
um evento em dose dupla: Carnaval e Dia do Aposentado, marcado pelo tradicional clima fraterno.
Longas faixas e toalhas de mesa nas mais variadas
cores enfeitaram o salão do Círculo Militar do Recife,
além de sombrinhas de frevo e máscaras. Mais de 800
pessoas participaram da festa e curtiram o som da Orquestra do Clube das Pás, com muita cúmbia, bolero,
samba e músicas carnavalescas. A parte gastronômica
coube à Raquel Santana Buffet e Decoração. Para o almoço, foi servido filé ao molho madeira, frango e peixe,
arroz e macarrão, verduras, saladas e, de sobremesa,
mousse de maracujá e limão.
Foram sorteados 28 presentes, como ventilador, as-

pirador de pó, secador de cabelo, sanduicheira, panela
elétrica, DVD, liquidificador. Dentre os ganhadores, estão os sócios Rosineide Claudino, Édio Wanderley, Roselene Gomes, Antônio Fonseca, Elpídia Fernandes, Ailton
Albuquerque, Luiz de França, José Geraldo, Rosário Silva, Gilson Barros, Carlos Alberto, Nilton José Carneiro,
Josefa Ferreira da Silva e Marcos Guimarães.
O momento mais esperado da festa foi o concurso de
fantasias. Os três primeiros colocados. Carla, de passista, Adauto Pereira, de morto carregando vivo, e Gérson
Pereira, de árabe, ganharam prêmio especial. Participaram, ainda, Tereza Cristina, yemanjá, Maria José Carvalho, cigana, Matilde Silva, bruxinha, Maria do Bom
Parto, brilhosa, José Salgado, comandante, Aparecida
Salgado, comissária de bordo, Djalma Martins, pirata,
Jener Moura, Olodum, Aliete Monteiro, rainha do carnaval, Socorro Costa, militar, Severina Cruz, presidiária,
Julia Santos, menina embolada, e Cléo, colombina.
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Boas - vindas à folia

O presidente Geraldo Cavalcanti abriu oficialmente a festa convocando à animação do público.
Em seguida, o vice-presidente Roberval Souza falou
da preparação que envolveu a festa, da importância do tema central Carnaval e da celebração do
Dia do Aposentado. Criticou o sistema de reajuste
dos salários dos aposentados e convocou a classe
para lutar para que esse processo seja revisto. Ele
anunciou o passeio para Fortaleza, em abril. “Com
três dias de felicidade naquela capital”. Lembrou
que em 28 de junho terá o forró dos aposentados, uma das festas mais animadas da Associação
e prometeu para o mês de outubro a viagem ao
Círio de Nazaré, evento religioso de repercussão
nacional na cidade de Belém do Pará, com visita
aos principais pontos turísticos.
Em seguida, fez uso da palavra o presidente da
Federação das Associações dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Pernambuco (FAAPIPE), associado da AAC, Maurício Vanderlei.
Opiniões
Para Luiz de França, 71 anos, sócio e aposentado há 15 anos, que mora em Carpina, o importante
é reencontrar os amigos. “E, nesse congraçamento,

ajudar as pessoas. Trabalhei 21 anos no escritório
regional de Carpina e 14 no de Ribeirão. Queria
agradecer a Associação por mais esse momento de
festa e harmonia. Gostaria de sempre vir às festas,
mas a distância às vezes não permite”, disse.
Venâncio Gama, aposentado, gerente da Celpe
de Boa Viagem, 66 anos, sócio há 12 anos, costuma frequentar o almoço dos aposentados, mas
também prestigia as festas. “Ainda trabalho, tenho
minhas atividades. É uma oportunidade de reencontrar velhos companheiros de lutas, de reivindicações, pessoas que são como se fossem da nossa
família, que em nenhum outro momento conseguiríamos encontrar tanta gente ao mesmo tempo”,
contou.
O aposentado Ronaldo de Freitas revelou que
tem vindo recentemente às festas da Associação.
“Observo que este espaço está ficando pequeno”.
Já a aposentada Eleuza Lopes ressaltou o clima de
alegria. “Para mim representa um pouco de saudosismo, o que é muito bom, pinta uma antiga energia que ainda está presente”. Gilson Barros veio de
Água Preta para brincar junto com a turma. “Me
sinto muito bem entre meus antigos colegas”, falou
com entusiasmo.
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Mensagem do presidente
Gerir os destinos de uma sociedade formada
por aposentados pode parecer, à distância, uma
tarefa sem muitas preocupações. Na prática, a
rigor, não é bem assim. Há escassez de recursos
de natureza financeira, humana e material. Funcionamos em uma sede adaptada, imóvel projetado para ser residência, que embora seja ampla,
aparentemente, não dispõe de espaço para crescer. Para atender à demanda pelos serviços que
oferecemos, fizemos improvisações e usamos a
criatividade para contornar os problemas do dia
a dia.
Algumas novas ideias e outras tantas antigas sugestões que se tornaram nossos sonhos,
esbarram nesses obstáculos. Por outro lado, no
entanto, tem nos sobrado garra e determinação.
Conduziremos as rédeas da AAC até o final do
nosso mandato, em novembro deste ano, dando

sequência aos nossos
planos com apoio dos
colegas de diretoria e
dos funcionários desta
casa.
Foi
com
esses
apoios que conseguimos incursões às regiões do Agreste e Mata
Norte, quando estendemos programas de
saúde, incrementamos
reformas no ambiente físico da sede, dinamizamos os serviços aqui
prestados, sem contar com ações empreendidas
na área de turismo, atividades de cultura e lazer,
com viagens às capitais nordestinas, visitas a hotéis e pousadas para descanso e relax.

Nasce o PAI, o legítimo Partido dos
Pensionistas, Aposentados e Idosos
Em depoimento a
este informativo, o
presidente da FAAPIPE, Maurício Vanderlei anunciou a criação do Partido dos
Pensionistas,
Aposentados e Idosos do
Brasil (PAI). Detalhou
as metas do partido, que vai reunir 30
milhões de aposentados e se propõe a
lutar para vencer as dificuldades dos aposentados, especialmente quanto ao achatamento dos
proventos de aposentadoria e pensão, que estão
levando-os ao desespero. Criticou os presidentes
da República, a quem chamou de carrascos dos
aposentados e os deputados, “cativos das emen-

das parlamentares e que não se chocam contra o
governo, prejudicando os aposentados”.
O novo partido tem como lema “homens do
passado criando um partido para o futuro” disse
Maurício e ressaltou a atuação do senador Paulo
Paim (PT.RS) como o grande mentor do PAI. “Na
câmara existem representação de vários segmentos: ruralistas, evangélicos, mas nós, aposentados, não temos representatividade”. Segundo
ele, a partir do momento que a população conhecer a força do voto dos aposentados, o PAI
poderá mudar o curso da história política deste
País, lembrou. Por ocasião da festa dos aposentados, Maurício distribuiu carta aberta de desabafo
dos aposentados brasileiros, lançada em 2012,
no Santuário de Aparecida do Norte, ponto de
concentração de grande número de aposentados,
que comparecem, anualmente, vindo de todos os
estados do Brasil.
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Professor da AAC participa da bienal do tango
Acompanhado da esposa,
Roberta Milet, médica e também dançarina, o professor
de dança de salão da AAC,
André Felipe se apresentou
durante a realização da VII
Bienal do Tango, entre 13 e
16 de fevereiro, deste ano,
em Florianópolis.
O foco do evento, segundo o professor, o ensino e a
fruição do tango, ritmo declarado pela UNESCO como Patrimônio Cultural e Imaterial
da Humanidade. “A bienal reúne cerca de 150 participantes nas aulas de dança com professores brasileiros e argentinos, mas esse número supera 1.500
pessoas nos bailes e shows”, contou André Felipe.
Em entrevista publicada na edição de quarta-fei-

ra, 13 de fevereiro, o Diário
Catarinense destaca a presença dos pernambucanos
na Bienal. “A médica nunca
havia feito dança de salão
antes de conhecer o marido
André Felipe, há dois anos e
meio, quando também teve
contato com o tango, ritmo
em que ele é referência no
Recife”. Mais adiante a matéria ressalta que o casal já
se apresenta em festivais e
que ainda busca o aperfeiçoamento. “Nos últimos dois anos já fomos a Buenos Aires quatro vezes para fazer aulas e vivenciar
o clima das milongas”, disse Roberta, e acrescentou.
“Participar de um evento deste porte, aqui em Santa
Catarina, é um privilégio”, afirmou a dançarina.

Abril para arte na AAC – Oficina de Canto
Mais uma opção de cultura e lazer para os associados da AAC. Inspirada
na máxima que diz “quem
canta seus males espanta”,
Aassociação convida os interessadas em música, em
particular, na arte do canto, para compor o grupo da
oficina Voz Ativa.
A iniciativa tem o objetivo
do entretenimento em grupo.
“O importante é brincar e,
claro, se divertir. É hora então
de cantar, basta participar
desse grupo de amigos para

quem sabe, mais adiante,
poderemos fundar o Coral
Comunitário da AAC”, previu.
O primeiro contato com
a oficina será uma dinâmica
de grupo com o regente Gil,
marcada para a segunda-feira 8 de abril, às 15:30
horas, na sede da AAC. A
partir de então os encontros acontecem às quartas-feiras, já a partir do dia
10, às 15 horas. Mais informações no Departamento Sócio Cultural, telefone
3445.3818. 3445.4362

Curso de capacitação de projetos
Estão abertas as inscrições para o curso de Capacitação para elaboração de projetos para obtenção de recursos.
O conteúdo do curso abordará a produção diversificada de conhecimentos básicos necessários
para elaboração textual, contabilidade e sistemas
financeiros existentes.
O foco principal é estruturar um time de pro-

jetistas que possam produzir proposições na área
de responsabilidade social junto às empresas privadas.
O curso será coordenado pelo professor Givanildo Amâncio da Silva, presidente da Ação da Cidadania Comitê Pernambucano e membro diretor
do Centro de Estudos Astronômicos de Pernambuco. Detalhes pelo telefone 3445-3818. 3445.4362

Falecimentos
Em nome de todos os associados, a diretoria da AAC registra com pesar o falecimento de Nedvaldo Ferreira
de França, 04.11.11. Maria Natividade Rocha, 31.12.11. Zacarias Antonio do Nascimento Filho, 19.02.12. Fábio Barbosa Xavier Filho, 05.12.11. José Barbosa da Silva Neto, 01.12.12. Severino Vicente Ferreira, 05.07.12.
José Petrucio Rodrigues, 29.11.12. Geraldo de Albuquerque Sena, 17.09.12. Mário José da Silva, 29.11.12.
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Agenda de viagens
Fazenda Betânia. Dias 15 e 16 de junho. Os encantos da vida no campo estão ali. A fazenda fica em
São Benedito do Sul, 169 quilômetros do Recife. No
programa, passeio de charrete, cavalo, banhos de bica
e açude. Gastronomia regional e forró pé de serra.
Círio de Nazaré. Uma das mais concorridas festas
religiosas do País. Excursão aérea via Gol, no período
de 03 a 06 de outubro. Roteiro: Recife-Belém dia 3
às 3h32, chegada às 8h10. Saída de Belém dia 6, às
18h32, chegada ao Recife às 23h32. Apenas 40 vagas.
Estadia no Hotel Tulip Inn Plus ou similar.
Programação:
04/10- City Tour. Após café da manhã, saída
para caminhada pela primeira Rua de Belém, Centro
Histórico, o Complexo Feliz Lusitânia, visita ao Parque
Naturalístico Mangal das Garças, o Complexo do VerO-Peso, Solar da Beira e visita no marco inicial da
cidade, o Forte do Presépio e o Museu do Passeio à
Estação das Docas, complexo gastronômico e de lazer
da Baía do Guajará, onde se dança o carimbó, tempo
para jantar (não incluído) e tour panorâmico noturno
pelo centro histórico.
05/10- visita a Ilha do Mosqueiro. Mais de 17 km de
praias de água doce, roteiro de ônibus visita a ’Vila’ arquitetura do século XIX, tempo para banho de praia e
almoço (não incluído) na beira da praia.
06/10- Transfer Hotel/Aeroporto -Em horário pré-estabelecido haverá o traslado Hotel/ Aeroporto.
Investimento: valor por pessoa. Entrada de R$ 556,00
+ R$ 43,14 de taxa de embarque totalizando R$ 559,14

e saldo parcelado em 09 X de R$ 141,00 (Cheque ou
Cartão de Crédito), sem juros. Total R$ 1.828,14 (incluso taxa de embarque).

Be-a-byte é informática gratuita para o associado
Aprenda informática gratuitamente e sem sair de casa. O Be-a-byte, renomada empresa da área,
mantém parceria com a AAC para fornecer conteúdo sem custo aos associados. As aulas são construídas
em linguagem simples e acessível. 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, segundas, terças, quartas e quintas-feiras pela manhã e à tarde. Faça contato pelo fone: 3445.3818.
A parceria com a Be-a-byte também fornece certificados de conclusão dos módulos. Com isso, os alunos
terão acesso a novos conhecimentos, melhorando os currículos e até obtendo oportunidade de ganho extra.

Declarações do IRPF
Este é mais um ano em que a AAC presta o serviço gratuitamente. Os
aposentados Edimar Queiroz e Eraldo Cavalcanti, espontaneamente, fazem
os cálculos e excutam o preenchimento dos formulários da declaração de
pessoa física dos associados. Na foto, Eraldo Oliveira atende Ademar Leite
e Solon Lira Correia.

Atividades e serviços oferecidos na sede
Clínica Geral - Dr. João Euclides Amorim - Segunda a quinta-feira de 08h às 12h. Cardiologia - Dr. Écio
Ferreira Wanderley - Sexta-feira de 13h00 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. Dança de salão, Curso de Informática
e Oficina de Canto. Marcação de consultas e inscrições pelos telefones 3445.3818 / 3445.4362.
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