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Outra festança daquelas
Tradição mantida. Na véspera de São Pedro, mais
uma vez a AAC promoveu uma verdadeira festança
junina. Comidas da época, decoração cuidadosamente preparada e o mais importante, o clima de
alegria que marca as festas dos aposentados da Celpe. E olhe que não faltaram os que vestiram trajes
típicos e até ganharam prêmios valiosos.
Foi tudo feito no capricho. O salão ornamentado

FAV atende a 315 consultas
na Associação

Nesta
Edição

A
Associação dos Aposentados
e
Pensionistas
da Celpe, em
parceria com a
Fundação Altino
Ventura
(FAV), instituição de reconhecido prestígio no atendimento oftalmológico
em Pernambuco, procederam ao atendimento de
315 consultas entre associados e dependentes. O
convênio, conduzido pelo Departamento Sociocultural da AAC, teve as atividades divididas em
duas etapas, com dia e hora marcados.
Detalhes na página 3.
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com chita de estampas em xadrez multicoloridas e
elementos regionais com palhas de coqueiro nas colunas. O ambiente de pura amizade, um grande reencontro animado pela Banda Forró sem Fronteiras,
que priorizou o chamado forró pé de serra, interpretando sucessos de Luiz Gonzaga, Trio Nordestino e
outros importantes nomes da música regional.
Mais detalhes na página 2.

AAC firma convênio
com a Clinsind
Associados, pensionistas e dependentes
ganham mais uma alternativa para tratar
da saúde. Convênio firmado com a Clinsind
permite acesso a diversas especialidades
por R$ 35,00, preço por consulta.
A Clinsind oferece atendimento médico
nas áreas de reumatologia, ortopedia, neurologia, odontologia, clínica geral, cardiologia, pneumologia, gastroenterologia, pediatria e dermatologia.
O atendimento ao associado será realizado com a apresentação da carteira social ou outro que comprove o vínculo com a
AAC. A Clinsind fica na Rua Gervásio Pires,
803, Boa Vista, Recife.

•É hora de entrar na Justiça •Celebrado convênio para aparelhos auditivos
•Aposentados querem reajustes iguais •Assembleia aprova as contas de 2012.
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AAC mantém a festança de São Pedro
Dois convidados especiais prestigiaram a festa. O
presidente da Aposcompesa, Carlos Cunha (camisa vermelha) e o diretor social da Aposchesf José Luiz de Brito.
Carlos Cunha disse que a festa estava ótima, “um clima
excelente”, e em seguida confessou sua preocupação
com as associações de aposentados. “É hora de renovar
os quadros, precisamos cada vez mais atrair empregados
da ativa se não quisermos vislumbrar um futuro nebuloso. Atualmente temos 30% de associados da ativa em
nosso quadro e vamos à busca de mais adesões”, previu.
Por sua vez, Brito também elogiou a festa. “Tudo bem
organizado, a turma participativa, estou levando a melhor impressão do
evento”, comentou.
Para o presidente da
AAC, Geraldo Cabral
Cavalcanti, a presença dos dois dirigentes
reforça a tese que é
preciso unir as associações. “Faz tempo que as entidades
funcionam de forma isolada, mas estamos tentando quebrar esse jejum”, prometeu.
Qual o melhor traje típico? – Outro destaque da festa foi o concurso para eleger o participante com o melhor traje típico, com prêmio para o primeiro, segundo
e terceiro lugares. Dentre os 14 candidatos inscritos, o
público através de aplausos escolheu Gerson Pereira em
primeiro, Cida Salgado em segundo e Maleide Pereira
em terceiro lugar. Aos vencedores couberam os seguintes
prêmios: batedeira de bolo, liquidificador e ventilador.
Durante a festa foram comemorados os aniversários
de Gastão Alves, Rafael Torres e Gláucia Ferreira, com
direito a aplausos e o “parabéns pra você” tocado pela
Forró sem Fronteiras.

Mantido ritmo de atendimento à saúde
Os números dos atendimentos prestados aos associados na sede da AAC, neste primeiro semestre, um total de 2.395, mostraram equilíbrio quando comparados com os
2.393 contabilizados no período de julho a dezembro do ano passado.
Segundo o diretor administrativo Maurício Pereira da Silva, os números revelam a
manutenção do ritmo dos atendimentos. “Registramos uma visível estabilização, o que
revela um perene nível de fidelidade do associado”, analisou.
Os resultados desse semestre, entre consultas e exames, foram: Clínica Médica, 798.
Odontológica, 926. Fisioterápica, 223 e Cardiológica 329.

Atividades e serviços oferecidos na sede
Clínica Geral - Dr. João Euclides Amorim - Segunda 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. Sexta-feira de 13h30 às 16h30. 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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FAV atende a consultas e exames na Associação
“A primeira etapa do convênio aconteceu de 17 a 19
de abril e a mais recente, agora em junho, entre os dias 17
e 21,” explicou com entusiasmo o chefe do Departamento SocioCultural, José Adrião
Gomes(foto).
Ele acrescenta que a “iniciativa vitoriosa” já aconteceu
também em 2012. “No ano
passado contemplamos, inclusive, associados do interior, quando de uma incursão à
região Agreste, onde beneficiamos Caruaru e outras cidades”, lembrou, “e naquela ocasião contamos com o
apoio da Celpe, Secretaria Municipal de Saúde e SAMU
Regional do Agreste”.
O atendimento consiste nos serviços de triagem e
exame de acuidade visual, prescrição de óculos e encaminhamento para o Ambulatório da FAV para exames
e cirurgias de catarata e pterígio, entre outros procedimentos. Nas duas etapas deste primeiro semestre, a
FAV mandou duas equipes formadas pelas oftalmologistas Daniela Raposo Vieira (foto na página 1) e Keila
Silva (foto acima), os assistentes oftalmológicos Clayson
Freitas e Regina Célia Lopes (foto ao lado) e os auxiliares Marconi Graciliano e Luciano Albuquerque.
Para o aposentado Edvaldo Figueiredo a iniciativa é
ótima. “Isso ajuda muito a gente, que não tem certa
condição”. Ele destaca que com a renda que tem não
daria para fazer um exame desse porte numa clínica
particular. “Trouxe a esposa, minha dependente, para
aproveitar a oportunidade, já que para outros problemas temos de recorrer ao SUS”, revelou.
O depoimento da aposentada Maria da Paz Batista
é semelhante ao de Edvaldo: dificuldades financeiras.
“Com a renda que disponho não consigo nem comprar
os remédios que preciso, essa iniciativa significa muito

para mim”, declarou.
É um centro 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.

Celebrada parceria com a Telex
Visando o bem-estar dos associados e dependentes, a AAC e a Telex – Soluções Auditivas - firmaram termo de parceria para a realização de
aferição de surdez e comercialização de produtos
auditivos. O documento prevê um teste com aparelhos auditivos durante sete dias, sem custos, para
no final desse prazo o associado decidir pela com-

pra do aparelho.
A aquisição pode ser feita por cartão
de crédito, em até 12 vezes ou com cheques, também em doze meses, ambas as opções sem juros.
A Telex oferece 20% de desconto para compra de
um aparelho. Quando da aquisição dos dois aparelhos, o desconto será de 30% sobre a compra total.

Expediente Voz Ativa
Informativo da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Celpe. Rua Manoel Bezerra, 111 – Madalena, Recife. CEP: 50610-250. Fones:3445.4362
e 3445.3818. E-mail:aacelpe@bol.com.br. Site:www.aacelpe.com.br. Presidente - Geraldo Cabral Cavalcanti; Vice-presidente - Roberval José de
Souza;Diretor financeiro Gilberto Medeiros. Diretor administrativo Mauricio Pereira da Silva Departamento Sócio-Cultural - José Adrião Gomes; Departamento Administrativo, Patrimonial e Informática - Edimar Queiroz de Oliveira; Conselho Fiscal Titular: Maurício Ferreira Vanderlei - Edmilson Trajano.
de Lima e Édio José Wanderley; Conselho Fiscal Suplente: Antonio Soares da Fonseca - Elpídia Fernandes de Almeida. Produção – P&B Design e Texto.
Pauta: Paulo Caldas e Julia Maia. Fotos: Paulo Caldas. Diagramação: Bel Caldas. Tiragem: 2.100 exemplares. Impressão: Bagaço Design Ltda. Rua Luiz
Guimarães, 263, Poço da Panela, Recife.

3
voz_Ativa_34.indd 3

09/07/2013 11:38:16

A briga por reajustes iguais
Aposentados querem o percentual do teto do benefício da época que deixaram de trabalhar.
O presidente da Federação de Associações de
Aposentados, Pensionistas e Idosos de Pernambuco
(Faapipe) Maurício Vanderlei, em entrevista ao Diário de Pernambuco, do dia 12 de junho, comentou
que, devido ao Projeto de Lei- 4434/2008, de autoria do Senador Paulo Paim (PT-RS), ter sido aprovado no Senado, e; enviado para votação na Câmara
dos Deputados, até hoje não entrou para a pauta de
votação, “mesmo depois de vários protestos, mobilizações, vigílias e promessas de campanha, foi sempre adiado pelo fato do Ministério da Previdência
ser contra, pois calcula em R$ 76 bilhões o impacto
anual com a implantação do projeto”, acrescentou.
O movimento nacional dos aposentados, articulado pela Confederação Brasileira de Aposentados,
(COBAP), e os presidentes de federações de aposentados de todo o Brasil, inconformados com a insensibilidade do governo, reunidos em maio deste ano,
em uma grande mobilização nas ruas de Catanduva
(SP),e; cientes da missão em defender os trabalhadores aposentados, resolveram elaborar e aprovar,
minuta de Projeto de Lei, assinado por 17 Federações estaduais. “ O documento foi entregue em
12 de junho, em Brasília, na Comissão de Direitos
Humanos do Senado Federal, começando assim a
tramitar pelo Congresso Nacional”, disse Vanderlei.
Ele afirma que o novo Projeto de Lei visa garantir
a milhões de aposentados receberem o mesmo percentual do teto do benefício da época que deixaram
de trabalhar, “prevê um índice de correção previdenciário para garantir o reajuste anual dos benefícios

da Previdência Social
restabelecendo num
espaço de cinco anos
o mesmo número de
salários mínimos pagos na época da concessão inicial do benefício, ou seja, o mesmo
da época em que deixaram de trabalhar”,
detalhou.
“É por conta desta
omissão e descaso do
governo e do legislativo, onde a base governista é
maioria e só vota o que é determinado pela presidente, que o cidadão aposentado encara significativa perda do poder de compra, justamente numa
fase da vida em que deveria ser tratado com dignidade”, acrescentou.
Embora a Constituição nos artigos 194 determine
a irredutibilidade (proíbe a diminuição do salário) e
201 (aplicação na íntegra dos reajustes anuais a fim
de manter o valor real do salário), dos 30 milhões
de aposentados, 21 milhões ganham apenas um
salário mínimo. “Destes, 14 milhões que ganhavam
mais de um mínimo, pela atual política de correção, foram empurrados para o patamar do mínimo
e nove milhões vivem o desespero da espera de uma
solução, uma vez que, certamente, em curto espaço
de tempo, todos ganharão apenas um só salário mínimo”, previu o presidente da Faapipe.

Mensagem do presidente
A considerável adesão
dos associados à iniciativa de trazer para a AAC os
serviços oftálmicos da Fundação Altino Ventura, com
315 atendimentos realizados nas duas etapas do
convênio, em abril e agora
em junho, reﬂete o êxito da
nossa capacidade de articulação e mobilização bem
como revela a necessidade do amparo à saúde
dos associados. Tal constatação nos inspira a empreender novas ações nessa área, o que por certo
tentaremos dar continuidade.
Destacamos nesse período, o equilíbrio financeiro da AAC. Essa condição foi mostrada durante
a apresentação dos itens do balanço patrimonial;
das receitas e despesas aprovadas na Assembleia
Geral Ordinária, em abril último, não obstante as

intervenções dos participantes, todas elas, devidamente esclarecidas, ponto a ponto.
A festa junina merece também ser destacada.
Mesmo com protestos e manifestações de rua em
horário aproximado com o nosso evento, o associado marcou presença com animação de sempre, desafiando inclusive a incerteza do tempo
chuvoso. Em contrapartida, promovemos uma
festa elogiada pelo nosso público e os ilustres
convidados da Aposcompesa e Aposchesf, que
nos deram a honra de suas presenças.
Para este segundo semestre, convocamos o
quadro associativo para participar ainda mais
das promoções e fazer uso dos serviços oferecidos aqui na sede da Associação, pois aqui, além
do dentista, dos médicos, fisioterapeuta e da advogada, temos o espaço para o bate-papo, o cafezinho amigo, a dança de salão, a informática
e, claro, a boa convivência, afinal a AAC é a casa
de todos.
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É hora de entrar na Justiça
Revisões de benefícios publicadas recentemente podem trazer
ganhos para os aposentados e pensionistas.
A primeira delas refere-se aos valores do
auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e
pensão por morte, concedidas pelo INSS, entre 17
de abril de 2002 e 29 de
outubro de 2009, que terão revisão paga até maio
de 2022.
“Esse direito foi reconhecido pelo INSS, contudo é injusto que o segurado espere tanto tempo para receber. Desse modo, a
alternativa é ingressar com ação judicial pra receber
de imediato os valores atrasados”, explica a advogada da AAC, Euvânia Muñoz, ao comentar sobre
o assunto.
A segunda boa notícia contempla o pagamento da
diferença do valor devido, dos últimos cinco anos, às
aposentadorias e pensões dos que trabalharam em
área de risco, após 1997, com exposição à eletricidade acima de 250 Volts. O INSS não considerou

como tempo especial o período após março daquele
ano e isso contribuiu para diminuição da renda total
inicial. “Isso gerou a descaracterização da aposentadoria especial para o modelo de aposentadoria por
tempo de contribuição, inclusive, com incidência do
fator previdenciário, que normalmente diminui o valor da renda”, detalha a advogada.
Ela acrescenta que mesmo não havendo a possibilidade de revisão administrativa pelo INSS, existe a chance de se obter a revisão judicialmente. “O
entendimento dos tribunais é pacífico, desde que
seja possível o enquadramento como especial a atividade do eletricitário e provada essa condição com
apresentação do SB 40, DSS 8030 e laudo emitido
por engenheiro ou médico do trabalho, documentos
que podem ser emitidos pela Celpe”, lembrou.
Euvânia afirma que tem crescido o volume de
consultas respondidas pelo Email aacelpe@bol.com.
br e pelos telefones da AAC. “O associado ganha
tempo e não precisa se deslocar até a sede”. No momento, ela conduz junto aos escritórios de advocacia
credenciados ações de bitributação, revisão de benefícios, além de causas particulares dos associados.

A importância do turismo no Brasil e no mundo
Já houve um tempo que
o turismo era considerado
uma espécie de lazer, coisa de rico, se dizia. A rigor,
todavia, a atividade turística
ganhou espaços e revelou a
sua importância em diversos segmentos da sociedade. Atualmente o turismo,
conhecido também como
a indústria sem chaminés,
mobiliza milhões de dólares
no mundo inteiro, seja no
chamado turismo de negócios, seja nas atividades de formação profissional,
descanso e lazer, dois aspectos fundamentais para a
qualidade de vida das pessoas.
Já existe uma consciência de que a vida não se
resume ao cotidiano profissional e assim, crescem as
alternativas de passeios e viagens que contemplam as
diversas classes sociais e níveis de renda seja do trabalhador, do aposentado, estudante, de todos enfim.
E é neste espaço que o turismo aparece como grande
indutor do desenvolvimento social e econômico.
Não precisa ser um especialista no assunto para
observar que o turismo é responsável pelo ir e vir de

milhares de pessoas de um
lugar para outro do mundo,
utilizando-se de carro, ônibus,
trem, navio e, principalmente,
avião. Viagens de lazer, negócios e eventos, assim como
visita a amigos e parentes são
os principais motivos que levam ao desenvolvimento da
ação turística.
Em meio a essa engrenagem, aparece uma figura de
real importância: os guias turísticos (foto), cuja profissão é
regulamentada por Lei e Decreto Federal desde 1993.
Eles organizam as viagens, os deslocamentos, o entretenimento, elaboram roteiros, conhece as opções
culturais e de lazer, as regras de preservação ambiental, os polos de gastronomia e até a comunicação em
outros idiomas.
A AAC mantém um programa anual de turismo
adequado para o perfil dos seus associados. Aqui são
oferecidas opções de visitas, passeios e viagens, tudo
cuidadosamente preparado para atender a todas as
demandas e assim contribuir para a cultura, conhecimentos e lazer de cada participante.
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Assembleia Geral aprova contas de 2012
Em 30 de abril deste ano,
a diretoria da Associação dos
Aposentados e Pensionistas
da CELPE – AAC reuniu-se
para realização da Assembleia Geral Ordinária, conduzida pelo presidente Geraldo
Cabral Cavalcanti, com o objetivo de apresentar a prestação de contas do exercício
fiscal de 2012. A AGO discutiu ainda outros assuntos de
interesse dos associados.
Compôs a mesa o vice-presidente Roberval Souza,
o diretor-financeiro Gilberto Medeiros, o diretor administrativo patrimonial Maurício Pereira da Silva, membro
representante do Conselho Fiscal, associado Antonio
José da Fonseca, e para secretariar os trabalhos Maria
José Moura de Medeiros.
O diretor financeiro Gilberto Medeiros detalhou os
itens do balanço, comparando os resultados do ano
anterior, para em seguida ser arguido sobre os valores
apresentados. O associado Ailton Albuquerque pediu
detalhes sobre as despesas sociais e despesas administrativas revelando-se satisfeito com as respostas.
Ainda sobre as despesas sociais, Ailton Albuquerque sugeriu mais esclarecimentos com destaque
para os itens mais significativos no próximo balanço,
para melhor identificar tais despesas. Outra questão citada pelo associado foi o item despesas outras,
que segundo ele, são despesas diversas inclusive
com pessoal, lembrando que o quadro de pessoal
deve ser o extremamente necessário para evitar desperdícios.
Em resposta, o diretor financeiro falou que o

quadro de pessoal da AAC
conta com apenas oito empregados e que já tem uma
certa dificuldade quando
um deles entra de férias.
Em seguida, o associado
Édio Wanderley questionou
a quantidade de festas no
calendário social e se poderia haver um maior número
de eventos.
O vice-presidente, Roberval Souza lembrou que,
anteriormente, havia a festa
dos aniversariantes do mês e
que apesar de todo o empenho da AAC, não houve
público suficiente para que o evento fosse mantido.
Roberval informou ainda da continuidade do programa de viagens e as atividades da parceria com a Fundação Altino Ventura para as cidades do interior.
O diretor financeiro deu continuidade à Assembleia
colocando em aprovação o balanço, o que foi feito por
unanimidade. Mais uma vez Ailton Albuquerque sugeriu que no próximo Balanço Anual fosse criado um item
para atividades sociais específicas. Dando continuidade
à Assembleia a associada Maria Barbosa pediu a palavra para agradecer e informar que está muito satisfeita
com a acolhida e o bom atendimento que recebe dos
funcionários e médicos da Associação.
No final da Assembleia o presidente do Conselho
Fiscal da AAC, associado Mauricio Vanderlei, atual Presidente da Faapipe, revelou que participara de reuniões
junto ao INSS tratando de assuntos referentes aos aposentados, pensionistas e idosos do País, explicando sobre o surgimento do Partido dos Aposentados e Idosos
do Brasil (PAI), partido político que está sendo criado.

Agenda de viagens

Be-a-byte é informática
gratuita para o associado

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.

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.
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