
A Associação dos Aposentados e Pensionistas da 
Celpe participou ativamente da edição 2014 do Valo-
rizar, encontro anual promovido pela Fundação Cel-
pe de Seguridade Social (Celpos) realizado em 10 de 
dezembro no espaço de eventos Vila Ponte D’Uchoa.

 Para o presidente Gilberto Medeiros a pre-
sença da AAC nesses encontros vai além da simples 
distribuição de brindes, atualização de cadastros e 
entrega de exemplares deste Voz Ativa. “Aqui mos-
tramos aos associados o nosso verdadeiro potencial 
de realizações, o que de fato temos feito e mais, tra-
balhando para a inserção de novos sócios em nosso 
quadro”, afi rmou.

AAC investe em saúde bucal. • Ação social chega a Garanhuns. • Confraria 
dos aposentados completa dez anos.  

AAC presente no Valorizar 2014AAC presente no Valorizar 2014AAC presente no Valorizar 2014
O que é o Valorizar – “O encontro objetiva dis-

seminar informações das atividades da Fundação de 
forma lúdica, ao tempo em que também se aproxi-
ma dos participantes” defi ne a assessora de Relações 
Públicas Rakel Azevedo. Ela acrescenta que “além de 
desfrutarem do coquetel, almoço, shows e brincadei-
ras o Valorizar é um momento de reencontro”.  

A AAC compareceu com toda a diretoria e um gru-
po de colaboradores formado por Jousimeire Olivei-
ra, Mary Medeiros e Lina Souza e contou ainda com 
a participação das técnicas de enfermagem, Cristiane 
Rodrigues, Edileuza Gomes e Sara Regyna, da Escola 
Técnica Irmã Dulce.

Infarto leva 
Eraldo de Oliveira

O aposentado José Eraldo de Oliveira, inte-
grante de várias comissões eleitorais criadas ao 
longo do tempo na Associação, sempre presente 
nas festas e encontros promovidos pela entidade, 
Eraldo Saúva, como era conhecido nos meios es-
portivos, deixou além das amizades, saudade e 
tristeza em toda a família celpeana. 

Nesta Edição
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Um 2014 de realizações
Foram muitas as mudanças inseridas na gestão 

de 2014 na AAC. A diretoria priorizou ações já 
aguardadas pelos associados, em vários segmen-
tos de atuação. Na parte financeira, mantivemos 
o equilíbrio das contas inibindo gastos e poten-
cializando receita, ao tempo que diminuímos a 
taxa de adesão dos empréstimos de 5% para 3%.

Investimos firme na estrutura física da sede, 
reformando o gabinete odontológico com novo 
mobiliário e adquirindo equipamentos para o uso 
diário do cirurgião-dentista. Ao mesmo tempo, 
climatizamos o salão de eventos, outro desejo 
dos associados.

Incrementamos ações na área de saúde com ce-
lebração de convênio com a Clínica Mais Vida, na 
Rua Pedro Henrique, em frente à sede da Celpe e 
reeditamos a Semana da Saúde, com a participa-
ção do Hospital de Câncer de Pernambuco, Centro 
Auditivo Telex, Fundação Altino Ventura, Distrito 
Sanitário IV da PCR e Associação Amigos do Peito. 

É interessante lembrar a ação social desem-
penhada pela AAC, este ano, em duas importan-
tes cidades: Vitória de Santo Antão e Garanhuns, 
quando levamos atendimento preventivo de saú-
de, apoio jurídico e administrativo, com nossos 
colaboradores, equipe de saúde, além de entida-
des convidadas. 

O âmbito institucional foi contemplado quan-
do participamos do programa Meu Momento, 
da Celpe e do Valorizar, evento anual de lazer 
da Celpos. Da Celpos contamos também com 
as palestras de seus representantes, em nossas 

ações pelo interior do Estado.  É bom lembrar 
que nessas ocasiões conseguimos mais adesões 
para o quadro social, registrando um acréscimo 
significativo de novos sócios. Em ação paralela, 
estamos gradativamente procedendo à reforma 
do Estatuto.

No aspecto de cultura e lazer mantivemos as 
tradicionais festas de calendário (Dia do Aposen-
tado e São João) e excursões a pontos turísticos 
importantes: vivenciamos  Paulo Afonso e Petro-
lina e lançamos o elogiado programa Conheça a 
sua Cidade, que contempla os principais pontos 
turísticos do Recife. 

Clínica Geral - Dr. João Euclides Amorim - Se-
gunda a quinta-feira de 07h às 11h. 
Cardiologia - Dr. Écio Ferreira Wanderley - Sex-
ta-feira de 13h às 16h. 
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 Ma-
ria Cruz Muñoz. Segunda e quinta-feira de 13h 
às 17h. Quarta-feira de 08h às 12h.  
Cultura e lazer - Dança de salão professor 
André Felipe e equipe. Segundas das 14h50 as 
16h50.
Marcação de consultas e inscrições pelos telefo-
nes 3445.3818 / 3445.4362. 

Atividades e serviços oferecidos na sede

Em Garanhuns.  
Descontos na compra a prazo 

e à vista assistência no 
pós-venda
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AAC promove ação de saúde em Garanhuns

Todo o grupo de colaboradores da AAC, for-
mado por profissionais de saúde e da área de 
apoio administrativo, além de representantes da 
Celpos, visitou Garanhuns, cidade polo do Agres-
te Meridional de Pernambuco, em 3 de outubro. 
A ação obedeceu aos mesmos moldes da que foi 
realizada no mês de abril passado, na cidade de 
Vitória de Santo Antão.

De acordo com o diretor social Maurício Pe-
reira, esse programa de ação social, que já con-
templou as cidades de Caruaru, Carpina, Vitória 
e Garanhuns, visa aproximar a Associação do 
seu público. “Temos vários outros aspectos que 
mobilizam a iniciativa: o atendimento clínico, 
que aponta potenciais doenças, a identificação 
do grau de glicose no sangue, o atual momento 
do sistema auditivo, sem falar do diagnóstico de 
possíveis problemas da saúde bucal. Nessa visita, 
contamos ainda com os exames oftalmológicos 
e de acuidade visual dos idosos realizados pelo 
optometrista Sergio Fernando Maniçoba de Sá”, 
detalhou.

Fizeram parte da ação, na área de apoio ad-
ministrativo ao associado, todos os colaborado-
res da AAC, na atualização de informações ca-
dastrais e no processo de acolhimento de novos 
associados.

Assessoria jurídica foi prestada pelo advoga-
do que atua naquela cidade Sergio Oliveira, do 
Escritório S/Oliver & Spilborghs, especialista em 
advocacia fiscal e tributária e que deverá ser cre-
denciado para impetrar ações dos aposentados 
da Celpe na região. 

Fortalecendo a parceria mantida com a AAC, 
uma equipe da Celpos marcou presença com o 
intuito de esclarecer detalhes e tirar dúvidas dos 
associados. O grupo da Celpos foi formado pelo 
diretor de Benefícios Pompeu Henrique, a asses-
sora de Relações Públicas Raquel Azevedo e a ge-
rente de Benefícios Jackeline Lira.
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AAC
mantém ação preventiva à saúde dos associados e dependentes

Com a presença de renomadas instituições da 
área de saúde, como a Fundação Altino Ventura 
(FAV), o Hospital de Câncer de Pernambuco, a 
Associação Amigos do Peito e do Centro Auditivo 
Telex, com apoio da equipe da AAC, a Associa-
ção realizou em 18 e 19 de novembro, mais uma 
edição do programa Semana da Saúde.

“Todas as instituições que aqui vieram, ofe-
recendo serviços de qualidade aos nossos asso-
ciados, obedeceram a regime de parceria, o que 
muito nos envaideceu. Temos uma preocupação 
permanente com o bem-estar dos associados”, 
declarou o presidente Gilberto Medeiros.  

Cuidados com a visão – A equipe FAV proce-
deu a exames de refração e avaliação de retina, 
na foto a oftalmologista Gynna Terra Patriota 
com o aposentado do DECM Edézio Sérgio de 
Melo. Quem também aprovou a iniciativa, foi a 
pensionista Suely Soares: “É ótimo para todos, 
muitos não têm plano de saúde e nem condi-
ções de ir ao médico particular, estou dando 
nota dez”.

As mesmas manifestações de satisfação foram 
registradas para os demais atendimentos. O mo-
torista aposentado José Bernardo de Oliveira, 
atendido pela fonoaudióloga Kellynne Pinheiro 
de Miranda do Centro Auditivo Telex, geralmen-
te vem à Semana da Saúde. “É a oportunidade 
de quem não possui plano ter uma consulta gra-
tuíta”, afirmou.

O exame de prevenção de colo do útero, o 
papanicolau, bastante procurado, foi procedido 
pela técnica de enfermagem Elizabete Menezes, 
do HCP.  O de mamografia, também muito pro-
curado, foi procedido pela técnica de raios-X, 
Miriam Leite, que teve a aprovação da pensio-
nista Isabel Brito. “Só tenho que agradecer, uma 
ação como essa tem que acontecer mais vezes”, 
opinou. 

Luiz de França, aposentado do DEPJ que re-
alizou coleta de sangue para o exame de PSA, 
foi outro que reforçou a validade da ação. “É 
louvável a preocupação da prevenção à saúde, 
excelente iniciativa”.

Cuidados com a aparência - Voluntárias das 
áreas de cuidados pessoais do HCP, manicures, 
cabeleireiros e maquiadores marcaram presen-
ça cuidando da estética dos associados. “Para 
mim foi ótimo: aparar o cabelo, sobrancelhas e 
unhas, momento importante para nós que não 
temos plano de saúde”, elogiou Izabel Cristina 
Torres Barros, dependente de Edmilson Gomes 
de Barros, aposentado da CGC Faturamento.
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Amizade marca 10 anos da Confraria 

Excursão aos verdes mares de Fortaleza

Desde 2004 o grupo Confraria dos Aposentados 
da Celpe, que congrega mais ou menos 400 parti-
cipantes, se reúne todas as primeiras quartas-feiras 
de cada mês em almoço de confraternização.

Marcos Chagas primeiro presidente e funda-
dor da entidade, conta como tudo começou. “Tive 
a ideia de convidar os colegas pra gente se reu-
nir. De início éramos sete: Luiz Fernando de Souza 
Leão, Florilson Tabosa dos Anjos, Ranulfo Andra-
de, Carlos Antônio Machado, Brivaldo Ferreira, Ve-
nâncio Gama, e eu. A gente se encontrava no bar 
Itália, à beira-mar de Olinda. Certo dia, alguém 
disse que havia outro grupo formado por mulheres 
celpeanas, liderado por Diolinda Valença, que se 
encontrava no restaurante Stillus no mesmo bairro, 
com as mesmas intenções: não perder o vínculo de 
companheirismo adquirido na vida ativa. Fizemos 
então o contato; ela possuía uma lista com outros 
nomes e sugeriu que dos dois grupos fizéssemos 
um, nos juntamos no final de 2004 e a ideia vin-
gou, agregamos desde peão a diretor”, detalhou.

“Em 2005, contratamos Meivinha Queiroga, que 
ficou cantando pra gente toda última sexta-feira de 
cada mês no Stillus de Olinda. Ela dava chance para 
os artistas pratas da casa, aí ouvimos Roberto Farias, 
Franklin Lacerda, Sueldo Marinheiro no pandeiro e 
Zé Lemos que tocava gaita. Como nossa mesa reunia 
muita gente, a cada 20 pessoas o bar nos ofertava 
um litro de uísque. Com o tempo surgiram reclama-
ções sobre o cardápio e fizemos uma votação para 
escolher um lugar mais central e assim estamos aqui 
no Círculo Militar do Recife há oito anos”, contou.

Chagas acrescentou que a brincadeira cres-
ceu e em 2010 foi registrada oficialmente, como 
Confraria dos Aposentados da Celpe, com Mar-
cos Chagas como presidente, Horácio Fittipaldi 
no cargo de vice-presidente, Marcílio Reinaux na 
função de secretário executivo e Ranulfo Andra-
de como o diretor de eventos. Segundo Reinaux, 
o aposentado que registrar dez comparecimentos 
ao almoço mensal recebe um certificado. O presi-
dente reforçou que sua gestão recebe importante 
apoio de Liane Silva e Eva Fittipaldi. 

Esta você não vai perder. O melhor de Fortale-
za às suas ordens. Hospedagem no Hotel Praia-
no, city tour, visitas ao Mausoléu Castelo Branco 
e à fabrica de Couro Fino, passeios para Mucuri-
pe (Mercado do Peixe) e à Praia do Futuro .

 - Saída sexta-feira 10 de abril às 6h, chegada 

à Fortaleza prevista para as 21h.
- Retorno na segunda-feira, dia 13, às 6h, com 

chegada ao Recife prevista para as 21h no Bom-
preço da Rua Benfica.

 Faça o contato pelos telefones: 3445.3818 e 
3445.4362.

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: Gilberto Alves Muniz de Medeiros. Vice-presidente: José 
Carlos Nunes de Almeida. Diretor Financeiro: Maurício Pereira da Silva. Diretor Administrativo e patrimonial: Ivaldo José dos Santos. Departamento 
Sociocultural: Antonio Soares da Fonseca. Departamento Administrativo, Patrimonial e de Informática: Edimar Queiroz. Conselho Fiscal - Titulares: 
Ademar Leite da Silva. Carlos Pereira Barros. Genivaldo França de Souza. Suplentes: Francinete Xavier Gomes Borba. Maria das Neves Pereira Dantas. 
Antonio Galdino de Lucena Neto. Produção: P&B Design e Texto. Pauta e fotos: Paulo Caldas. Diagramação: Bel Caldas. Tiragem 2.100 exemplares. 
Impressão: Bagaço Design. Rua Luiz Guimarães 263, Poço da Panela. Recife. Fone: 3205.0132.

Expediente Voz Ativa



AAC em números

Aposentados curtem a capital do Sertão
A cidade de Petrolina, no sertão pernambucano, 

está sempre entre as preferidas dos participantes 
dos programas de viagens da AAC.

O percurso é feito em ônibus turísticos, com brin-
cadeiras e atrações a bordo, além de sua elogia-
da programação de visitas aos pontos turísticos tais 
como o recomendado jantar no Bodódromo, visita 
às vinícolas da região, às plantações de uva e man-
ga, além do esperado passeio de barco até a Eclusa 
do Lago de Sobradinho, a Ilha do Rodeadouro, tudo 
isso em clima de amizade, alegria e a vantagem de 
contar com guia turístico do local.

Na viagem, realizada de 17 a 20 de outubro, o 
grupo foi integrado por 48 participantes e ficou hos-
pedado no Hotel JB.

A Associação dos Aposentados e Pensionistas 
da Celpe, completa mais um ano de atividade, 
com a consciência de ter cumprido seu papel.

Para que o associado tenha uma ideia, o 
atendimento prestado pela clínica médica su-
perou a marca de 1.100 consultas. A clíni-
ca odontológica superou a marca dos 1.400 
atendimentos, o serviço de fisioterapia pro-
porcionou 730 tratamentos, enquanto a clínica 
cardiológica ultrapassou as 500 consultas, es-
ses tratamentos e consultas na área de saúde 
da AAC alcançaram a considerável marca de 

3.750 atendimentos.
Apoio Jurídico - Serviço prestado por escritó-

rios de advocacia credenciados, sob a coorde-
nação da AAC, pela advogada Euvânia Muñoz, 
contemplou ações sobre Bitributação, Revisão 
de Benefícios do INSS, contra o FGTS, Desapo-
sentação e o Melhor benefício. Durante o ano 
de 2014, efetuou 448 atendimentos aos asso-
ciados e seus dependentes, bem como foram 
prestadas diversas informações por telefone e 
encaminhamentos para os demais escritórios 
que trabalham em parceria com a Associação. 

Música e alegria à beira-mar de Olinda

A tradicional festa de confraternização dos co-
laboradores da AAC, em 2014, aconteceu em 11 
de dezembro no restaurante Bode do Nô, na orla 
de Olinda. 

Entre as delícias do cardápio e do som con-
tagiante de Ricardo dos Teclados, aconteceu a 
brincadeira do Amigo da Hora, com troca de pre-

sentes e votos de felicidades no Natal e no Ano- 
-Novo. 

A festa contou ainda com a presença de  André 
Felipe, professor do grupo de dança de salão da 
AAC, que atendeu aos convites das damas, além 
de uma dose extra de alegria entre os colabora-
dores e convidados.


