
Na abertura da festa, realizada em 30 de janei-
ro, na sede do Círculo Militar do Recife, o presidente 
Gilberto Medeiros convocou ao palco seus colabora-
dores diretos, na nova gestão da Associação dos Apo-
sentados e Pensionistas da Celpe: o vice-presidente 
José Carlos Almeida, o diretor financeiro Maurício 
Pereira da Silva e o diretor administrativo Ivaldo José 
dos Santos, que dirigiram mensagens aos associados. 

Em seguida, o presidente anunciou as atrações 
da festa. “Por ser um dia especial, dedicado a vocês, 
vamos ter o tradicional almoço, que vamos servir 

Novas chances de ações na Justiça • Saiba como participar da história da Celpe 

Dia do Aposentado 
encontro marcado com a alegria

pontualmente ao meio-dia, sorteio de 15 valiosos 
prêmios e, a apresentação da aplaudida Orquestra 
do Clube das Pás. Divirtam-se, pois a festa é de 
vocês”, anunciou. A festa dos aposentados serviu 
também para inaugurar o serviço de climatização 
do dancing do Clube, o que tornou o ambiente mais 
agradável e aconchegante. A orquestra apresentou 
um repertório amplo e diversificado, contemplando 
todas as preferências musicais, o que fez por mere-
cer elogios dos dançarinos. Mais Dia do Aposenta-
do na página 3.

Gilberto promete mudar a face da AAC
A solenidade foi conduzida pela mestra de ce-

rimônias Jousimeire Oliveira, que compôs a mesa 
convidando o presidente Geraldo Cabral Caval-
canti, em seguida o presidente eleito Gilberto Al-
ves Muniz de Medeiros e os demais componentes 
da nova diretoria: o vice-presidente José Carlos 
de Almeida, o diretor financeiro Maurício Pereira 
da Silva, o diretor administrativo Ivaldo José dos 
Santos e os integrantes do conselho Fiscal, Car-
los Pereira de Barros, Genivaldo França de Souza, 

Ademar Leite, Francinete Borba e Antonio Galdino 
Neto.

Em seguida, ouviu-se o hino nacional e as pa-
lavras de Geraldo Cabral Cavalcanti, que fez um 
breve relato das realizações de sua gestão. “Te-
mos a consciência do dever cumprido”, afirmou. 
Na sequência, o presidente da Comissão Eleitoral, 
Eraldo José de Oliveira, de acordo com o estatuto, 
deu posse ao novo presidente. Mais detalhes na 
página 2.
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Gilberto promete mudar a face da AAC
O que disse Gilberto Medeiros -   Ao ini-

ciar seu discurso, o presidente dirigiu-se aos 
associados e presidentes de outras entidades 
que prestigiaram o evento. “Fomos eleitos, di-
retoria executiva e Conselho Fiscal, num pro-
cesso político legitimado por um expressivo 
número de votos, e revalidados por decisão 
da Comissão Eleitoral, que impugnou a chapa 
concorrente. A par disso, a nossa chapa foi 
vencedora, motivos pelos quais, estamos sen-
do empossados”.

“Revalidamos nossos compromissos à fren-
te da administração desta Casa, em nos de-
dicar com afinco e entusiasmo e tal promessa 
fazemos com imensa alegria”. Acrescentou, e 
prometeu ao lado dos companheiros cumprir 
um trabalho harmonioso, dedicado, voltado 
para o bem-estar dos associados.

“Queremos uma AAC sadia, transparente, li-
vre de preconceitos e, sobretudo sem o estigma 
do egoísmo e ambição, integrada aos mesmos 
propósitos das coirmãs Aposchesf, Aposcompe-
sa, Asfabe e à Celpos, principal parceira, além 
da Celpe, de onde viemos, e aqui hoje presente 
por seus representantes”, detalhou o presidente.

Em seguida solicitou ao Conselho Fiscal que 
seja atuante, independente e zeloso na obser-
vância do estatuto. Quanto à reforma do esta-
tuto, adiantou a preocupação com implantação 
de novos padrões de convivência associativa, 
ampliação do quadro social para que a entidade 
tenha uma vida longa e afirmou que, “o futuro 
da AAC é agora”.

Quanto à gestão que inicia, deu a receita 
para o sucesso. “Precisamos de trabalho coleti-
vo, decisões compartilhadas, revezamento das 
atividades e sentimento de solidariedade, além 
de divertimento, eventos sociais bem pensados 
para momentos de congraçamento e alegria”, 
explicou.

Dirigindo-se aos diretores e membros do 
Conselho, pediu atitude abrangente diante das 
mudanças e novas necessidades, capacidade de 
reconhecer os equívocos e corrigir rumos, sem 
se distanciar da luta por dias melhores para os 
aposentados. “Vamos começar uma nova era, 
não esquecendo os feitos das diretorias que pas-
saram, a diretoria que hoje se despede e que 
fizemos parte eu, Gilberto Medeiros e Maurício 
Pereira, sob a presidência de Geraldo Cabral, al-
cançou resultados importantes, fazemos questão 
de lembrar, pois as coisas boas têm de ser man-
tidas para frutificar”, lembrou.  

Finalizando, parabenizou a Comissão Eleito-
ral, “que honrou com sabedoria e competência 
os problemas surgidos durante o pleito. Agra-
decemos os colaboradores pelo comportamento 
imparcial e agradecemos a Deus por tudo que 
acontece em nossas vidas”, concluiu.

Outras palavras - Maurício Pereira da Silva fez 
referência à presença do ex-presidente Maurício 
Almeida e acrescentou que está pronto para a 
nova missão. “Cientes que as receitas não acom-

panham o crescimento da entidade e de que 
novas parcerias precisam ser conquistadas com 
a Celpe, Celpos entre outras associações, esta-
mos prontos para receber sugestões”.

José Carlos Almeida acompanhou a fala de 
Maurício e acrescentou: “Vamos fazer um tra-
balho voltado para o associado procurando 
sempre fazer o melhor”. 

Representando os associados, o aposentado 
Germano Santos, considerado o “embaixador” 
da AAC no Sertão, deixou uma mensagem de 
otimismo, lembrando o desempenho das ges-
tões passadas e pedindo à atual administração 
que não esquecesse os associados do interior. 
“Podem contar comigo, já estou de mangas ar-
regaçadas”, prometeu. 
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Encontro marcado com a alegria
Servido no capricho, o almoço trouxe um car-

dápio variado com opções de carne, frango e pei-
xe, saladas, arroz branco, refrigerantes e sobre-
mesas, preparado pelo Buffet do CMR.

O sorteio contemplou 15 associados com os 
seguintes prêmios: uma batedeira de bolo, três 
cafeteiras, três ventiladores, um rádio AM/FM 
com acesso USB para pen drive, e seis kits de O 
Boticário, linhas masculinas e femininas, perfu-
mes de classe com fragrâncias diversificadas. 

Associados sugerem ações à diretoria
 
Durante a comemoração do Dia do Aposenta-

do, o Voz Ativa colheu opiniões e sugestões dos 
participantes da festa, que responderam à se-
guinte questão: A AAC tem uma administração 
renovada, com que sugestão você pode ajudá-la?

- “O atendimento da odontologia poderia me-
lhorar se também prestasse o serviço de radio-
grafia”. Gastão Figueiredo.  

- “A minha expectativa é a melhor possível. Su-
giro que deveria ser contratado mais um clínico 
geral”. Inaldo José Batista de França.

- “Penso que será uma boa gestão, mas é hora 
de pensar na ampliação de serviços básicos de 
saúde, de onde vêm mais queixas. Estamos bem 
em festas e na parte de viagens de lazer”. Diolin-
da Cavalcanti Valença.

- “Em primeiro lugar afirmo que a oxigenação 
do comando é bastante positiva. Sugiro a ado-
ção de um modelo de transparência de gestão e 
ao mesmo tempo a reformulação do Estatuto, so-
bretudo para garantir a sobrevida da entidade. A 
cada ano falece um determinado número de as-
sociados, e essas vagas deixam de ser preenchi-
das porque o Estatuto não permite o ingresso de 
empregados ativos da Celpe no quadro da AAC. 
Na área de saúde pode expandir o atendimento 
de fisioterapia e a prática do Pilates”. Ailton Al-
buquerque.

- “A gente precisa de mais lazer, atividades 
para o aposentado se distrair. Para a saúde pre-
cisa também de mais um médico clínico geral”. 
Valdemar Francisco dos Santos. 

Atração surpresa
 
Reginaldo Rossi cover foi a surpresa preparada 

para o clímax da festa. Desenvolto, comunicativo, 
ele deu um show na interpretação dos grandes su-
cessos do rei da música brega. A performance do 
cover recebeu merecidos aplausos dos dançarinos. 
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O associado da AAC, 
Roberto Paes de Lima (na 
foto o quarto a partir da 
esquerda), foi eleito para 
o cargo de titular do Con-
selho Fiscal da Fundação 
Celpe de Seguridade So-
cial (Celpos), para o man-
dato de 13/12/2013 a 
12/12/2016.  Dos 1.033 
votos obtidos 539 (54%) 
foram de eleitores apo-
sentados, o que demons-
tra a força desse segmento 
do eleitorado. Ele aproveita este espaço para agra-
decer o voto de confiança dos seus colegas apo-

sentados e se compromete 
a dar o melhor de si nesta 
nova missão.

A cerimônia ocorreu 
em 12 de dezembro últi-
mo, no auditório Manoel 
Maia, conjuntamente com 
a posse dos membros do 
Conselho Deliberativo e da 
Diretoria de Benefícios da 
Fundação, na presença do 
presidente da Celpe Luiz 
Ciarlini e do presidente da 
Celpos Sérgio Magalhães, 

entre outras personalidades que prestigiaram o 
evento.

AAC presente no Conselho Fiscal da Celpos

Novas chances de ações na Justiça
 Correção dos saldos das contas do FGTS

Sobre a ação de cobrança das diferenças decorrentes 
da aplicação indevida da taxa referencial (TR), na cor-
reção dos saldos das contas do FGTS, quando o índice 
aplicado deveria ser o INPC, IPCA ou outro, a advoga-
da da AAC, Euvânia Muñoz, explica: Para ingressar em 
juízo com ação cobrando essas diferenças de 1999 até 
hoje, o interessado deve apresentar os seguintes docu-
mentos.

a) Cópia do RG e CPF;

b) Cópia de comprovante de residência;
c) Assinatura de declaração de pobreza, caso o clien-

te não tenha condições;
d) Assinatura de procuração
e) Extratos analíticos das contas do FGTS do cliente, 

do período de 1999 até hoje (caso não tenha, deverá 
solicitá-los à CEF, entregando à AAC a cópia do proto-
colo do requerimento, para pedir os extratos na Justiça, 
caso a CEF não os disponibilize em prazo razoável).

Revisão do art. 29 da Lei 8.213/91
A Turma Nacional de Uniformização firmou entendi-

mento quanto o cálculo do salário de benefício de au-
xílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão por 
morte não precedida de outro benefício, concedidos após 
a vigência da Lei n.º 9.876/1999, consiste na média arit-
mética simples dos maiores salários de contribuição cor-
respondente a 80% de todo o período contributivo, inde-
pendente do número de contribuições que o integre, nos 
termos do art. 29, inciso II, da Lei n.º 8.213/1991.

Com isso os segurados do INSS em gozo auxílio-doen-
ça, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, des-
de que, a partir de 1999, pode ter direito à revisão do art. 
29 da Lei n.º 8.213/91.

A advogada da AAC, Euvânia Muñoz recomenda que 
“o segurado que receber cartas sobre o assunto procure, 
de imediato, a nossa assessoria jurídica”.

Ação desaposentação
Aposentados pelo INSS que continuaram tra-

balhando e contribuindo para a previdência so-
cial, podem ter direito a uma nova aposentação 
com melhoria na renda.  Documentação neces-
sária para análise: Carta de Concessão do INSS, 
relação dos salários de contribuição posteriores 
a data de início do benefício de aposentadoria 
(documento pode ser requerido na empresa tra-
balhada) ou Relação de Contribuições no próprio 
INSS (CNIS de Contribuições), RG e CPF, Com-
provante de residência, Carteira de Trabalho e 
Contra Cheque atualizado do benefício de apo-
sentadoria do INSS.

Para melhor atender aos associados, dependentes 
e pensionistas, a AAC firmou contrato com a Clínica 
Mais Vida. Localizada à Rua Dom Manoel Pereira, 
136 – nas imediações da Celpe Central, telefones: 
(81) 3031-9920 e (81) 3031-9925.

Funcionando com estrutura física climatizada, a 

Mais Vida oferece atendimento nas áreas de Clí-
nica Médica, Geriatria, Cardiologia, Dermatologia, 
Otorrinolaringologia, Medicina do Trabalho, Nutri-
cionista, Ginecologia Clínica e Obstetra, Ortope-
dia, Reumatologia, Fisioterapia, Psicologia e Fono-
audiologia.

Mais Vida é alternativa na área de saúde 
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 da palavra
A transformação

Maria dos Prazeres, aos 
75, escolheu uma missão 
nobre para o seu dia a dia. 
Após concluir o curso no 
Centro de Treinamento Bí-

blico - Rhema Brasil. 
“O aprendizado me per-

mitiu o aprofundamento na 
palavra de Deus, e assim, resolvi 

levar o conteúdo do evangelho, um ver-
dadeiro manual para a razão de vida para qualquer 
pessoa”, afirmou.

Prazeres diz que tem o máximo interesse de conversar 
com pessoas, idosos ou jovens. “Essa prática nos serve 
para preencher a vida de aposentado, agora com mais 
tempo de servir ao próximo, na elevação de sua autoes-
tima pela transformação da vida pela Palavra”, afirma. 

Participante da igreja Verbo da Vida, em Paulista, diz 
que não tem tempo de pensar em aposentadoria, nem 
espaço para depressão. “Pois, as pessoas a nossa vol-
ta necessitam de um abraço sincero e uma palavra de 
avivamento, são tantas que ocupam esse vazio deixado 
pelo trabalho dedicado ao longo dos anos em nossa 
vida”, garante. 

AAC em dia com as redes sociais 
Desde o início deste ano 

que a fan page www.facebook.
com/aacelpe, está disponível 
na internet. “A fan page é uma 

excelente ferramenta para o as-
sociado ter acesso a informações 

rápidas e sintéticas”, explica a admi-
nistradora da page, Jousimeire Oliveira.

Segundo ela, a novidade não invalida a importância 
da home page www.aacelpe.com.br. “Na home page o 
associado encontra todas as informações sobre a Asso-

Entra; Lira
Severino José de Lira nasceu em 1929 na cidade de 

São Caetano, Agreste de Pernambuco. Chegou ao Recife 
em 1949, indo trabalhar no Colégio Santa Catarina, na 
Tamarineira. Mais tarde, em 1956, ele foi admitido na Per-
nambuco Tramways, empresa antecessora da Celpe, onde 
trabalhou nas funções de eletricista e depois motorista, até 
se aposentar em 1992.

"Assim, fiquei na Associação desde aquela época, o 
presidente era seu Peregrino e depois doutor Jessé Pereira. 
Ainda fui funcionário daqui uns sete anos. De lá pra cá, 
fiquei por aqui, faço tudo e não meço distância, faço qual-
quer coisa, tudo por amizade”.

Seu Lira não confirma a versão de que certa vez saindo 

com o carro do estacionamento da 
Celpe na Madalena, batera nou-
tro veículo por ter escutado uma 
voz estranha dizer-lhe baixinho 
“entra Lira”.

“Isso é conversa, eu estava 
dirigindo a ambulância com uma 
paciente ali na Avenida Caxangá 
quando uma senhora e uma criança 
atravessaram a rua correndo; para livrar o atropelamen-
to puxei a direção com tudo pra direita, o carro bateu no 
meio fio e virou, mas graças a Deus foi somente isso, pode 
acreditar”, garantiu.   

Atividades e serviços oferecidos na sede
Clínica Geral - Dr. João Euclides Amorim - Segun-
da a quinta-feira de 08h às 11h30. 
Cardiologia - Dr. Écio Ferreira Wanderley - Sexta-
-feira de 13h30 às 16h30. 
Odontologia - Dr. Thiago Lourenccini - Segunda a 
sexta das 08h às 12h, terças e quartas das 13h às 
16h.
Fisioterapia - Dr. Gilson Falcão - Segunda e quarta-
-feira 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, alimen-
tos, exoneração de pensão, etc. 
Cultura e lazer - Dança de salão professor André 
Felipe e equipe. Segundas das 14h50 as 16h50.
 Marcação de consultas e inscrições pelos telefones 
3445.3818 / 3445.4362. 

ciação, desde o estatuto, balanço, horários de atendi-
mento, até fotos e comentários dos passeios e viagens”, 
acentua.

Jousimeire revela que após a recente parceria com a 
Empetur, a página da AAC ganhou muitas informações 
interessantes. “Especialmente na área de turismo e lazer: 
a Agenda Cultural, com tudo que acontece no Recife e 
Olinda a cada 15 dias, a Rota da Fé, com pontos turísti-
cos de referência religiosa, o Conhecendo Pernambuco, 
com opções de visitas aos museus, praias, sugestões de 
passeios culturais, entre outras opções”, concluiu.
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Expediente Voz Ativa

Veja quem é quem na Diretoria da AAC
Presidente: Gilberto Alves Muniz de Medeiros. Ba-

charel em ciências contábeis trabalhou na Celpe por 
34 anos, exerceu os cargos de escriturário e contador, 
foi financeiro da AAC, na gestão Geraldo Cabral Ca-
valcanti. Vice-presidente: José Carlos Nunes de Almei-
da. Graduado em administração de empresas, possui 
os cursos de tecnologia e auditoria, tem experiência 
na administração do Centro de Treinamento da Celpe 
e ocupou o cargo de diretor administrativo da Associa-
ção Esportiva Celpe.

Diretor financeiro: Maurício Pereira da Silva
Formado em ciências contábeis, atuou na Celpe na 

função de auditor e assessor administrativo nas áreas 
de auditoria, contabilidade, tesouraria e pessoal.

Diretor administrativo e patrimonial: Ivaldo José 
dos Santos. Possui  cursos de eletrotécnica pela anti-
ga ETFP, engenharia elétrica pela Escola Politécnica da 
UPE, trabalhou durante 28 anos na Celpe ocupando 
cargos de chefe do Serviço Técnico e do Escritório 
Regional de São Lourenço, da divisão de construção 
rural, do Departamento de Projetos e da Divisão de 
Operação e Manutenção do Litoral Sul.

Gilberto
José Carlos

Maurício

Construtores da Celpe é o título do livro que vai 
contar a história da empresa a partir de depoimentos 
colhidos entre os seus empregados (ativos ou apo-
sentados). O trabalho, já iniciado, conta com a coor-
denação do professor de Relações Públicas Marcílio 
Reinaux, também aposentado da Celpe, com ampla 
experiência na área editorial. 

Segundo ele, trata-se de uma coletânea com in-
formações biográficas e atividades vivenciadas pelos 
empregados Celpe. “Fizemos uma das empresas res-
ponsáveis pelo desenvolvimento do Estado, formada 
por pessoas que destinaram esforços e talentos por 
uma vida inteira dedicada às responsabilidades do 
seu trabalho”, asseverou. 

De acordo com o editor, o livro não terá um texto 
saudosista, mas um conjunto de anotações de vivên-
cias e convivências, com pequenas narrativas, histo-
ria e “causos” bem como dados biográficos de cole-

Ivaldo José

gas.  “Pretendemos resgatar a memória, registrando 
episódios de desafios, lutas e conquistas contadas 
por quem os vivenciou, contribuindo assim para a 
história da eletricidade e em especial à cultura de 
Pernambuco”, previu.

O que você deve fazer para participar – Inicialmen-
te contatar com o editor pelos telefones 3454.5278 e 
9192.5430 ou E-mail: reinauxcerimonial@uol.com.
br. Em seguida, preencher a ficha de adesão (criada 
para identificar e quantificar os interessados a parti-
cipar como biografado). A partir daí serão marcadas 
as entrevistas. 

Cada biografado terá direito a duas páginas, 
sendo uma com a transcrição da biografia, com foto 
e a outra com a descrição do seu depoimento. Os 
biografados terão direito a um exemplar, podendo 
adquirir outros volumes pelo valor de custo, estabe-
lecido quando do lançamento da obra.

Aberta as inscrições para a viagem:  
R$ 3.300,00, em até 10 vezes de R$ 330,00. 

Contato com Fonseca: 9608.5093 ou Edmar 
9668.9943

Foz do Iguaçu  2015


