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Ação social chega a Caruaru e região
Um polo de serviços foi instalado durante o dia
22 de maio na Faculdade de Filosofia Ciências e Línguas de Caruaru, (Fafica) para o atendimento de associados da AAC. A novidade nesse segundo evento
realizado no Agreste foi a parceria celebrada entre
AAC e Aposcompesa, que permitiu receber também
os aposentados da Compesa, ação conjunta acertada entre as diretorias das entidades de aposentados.
“O importante é que a partir dessa iniciativa,
possamos empreender outros eventos conjunto, reduzindo custos e contemplando um número
maior de aposentados”, comentou o presidente da
Aposcompesa José Carlos Cunha, opinião que se
junta ao pensamento do presidente da AAC Gilberto Medeiros. “A ideia é muito boa e está mostrando resultados positivos, sinalizando que podemos
manter a parceria em outras ações”, concordou.
Detalhes na páginas 2 e 3.

AAC promove vacinação contra gripe e hepatite
Demonstrando a sua
permanente preocupação com a saúde dos
associados, a AAC articulou ações junto ao Distrito Sanitário da Prefeitura da Cidade do Recife,
para vacinação daqueles
com mais de 60 anos e
crianças de seis meses
a cinco anos que ainda
não haviam se imunizado contra a gripe influenza e hepatite B.
A ação aconteceu em 13 de maio, com a presença das vacinadoras Rosângela Lima e Tereza Ma-

ria de Araújo e atendeu
a 70 associados. A associada (dependente) Aureci Santos Guerra elogiou
a iniciativa. “Achei uma
oportunidade maravilhosa, principalmente porque
visou proteger, a gente
de duas doenças”. O associado Severino Rocha
concordou com a colega
e acrescentou: “Além de
proteger a vacinação em dose dupla evitou que a
gente ficasse se deslocando de um canto pra outro”, afirmou.

Nesta Edição
•Assembleia aprova contas de 2014 por unanimidade
•Em outubro o destino é Aracaju
•Cidades históricas de Minas é o programa para janeiro de 2016

Ação social

em Caruaru

O encontro ganhou em importância com a presença da equipe da Celpos, liderada pelo diretor
de Benefícios Pompeu Henrique Cavalcanti Neto,
que trouxe esclarecimentos importantes sobre os
programas da entidade. O aposentado Severino
Araújo da Silva, eletricista, fez o teste de glicose
e disse que muita gente não tem condições e a
Associação dá tudo de graça, “Dou nota 10 pra
todo mundo”.
José Hipólito, motorista aposentado do DR Caruaru revelou. “É ótimo, uma benção, ainda dividimos com os colegas da Compesa, foi melhor
pra todos”.

A prática do Reiki, pela terapeuta Tereza Vasconcelos aconteceu pela primeira vez no projeto. Cada sessão leva 45 minutos e as pessoas se
sentem satisfeitas e relaxadas.
Uma novidade ótima para Josefa Quitéria do
Nascimento, dependente do mecânico, Edmilson
Nascimento da Compesa fez o Reiki pela primeira vez, disse como se sentiu. “Gostei muito, fui
mesmo noutro mundo, dei nota 100”.
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Maria Dolores da Silva pensionista da Compesa disse que a ideia só merece elogios. ”Aqui
o idoso se sente valorizado, estão de parabéns”.
O optometrista Sérgio Fernando Maniçoba
procedeu ao exame de refração e acuidade visual. Durante o atendimento, Waldemar Alves
da Silva teve indicação cirúrgica, reparação de
uma catarata, “É benefício para todos. Tem gente
que não pode nem sair de casa, quanto mais ser
atendido num plano desse”.
A avaliação nutricional e dietética, sob a orientação de Andréa Cunha e Eliane Marques. Para
Mário José Viana, aposentado e na ativa trabalhando na Compesa, a iniciativa foi uma ideia
inusitada. “Isso dá entrelaçamento das associações coisa inédita e deve ser mantida”.

O apoio jurídico Danielle Rocha orientou para
diversos segmentos do Direito: cível, familiar, previdenciário. Para Fernanda Caldas foi uma chance
de tirar dúvidas sobre a lei das domésticas.
Kildere Gomes professor de Educação Física
do SESI - Caruaru ministrou aula de ginástica laboral. A prática, segundo ele, consiste na descontração, “a pessoa sai da atividade repetitiva
do ambiente de trabalho, mexe com o corpo e a
mente e interage com outras pessoas”.
Antônio Fernando da Silva – Celpe, ex-chefe
de leiturista, aprovou a ideia. “Avalio como positivo, a associação é preparada, venho acompanhando o trabalho dela, nota dez em todos os
sentidos. A união com o pessoal da Compesa foi
uma ótima ideia, recebi atendimento jurídico”.
Maria Aparecida foi mais além. “Adorei o Reiki
deixa a gente relaxada. Essa foi a primeira vez,
vou procurar uma clínica aqui em Caruaru”.
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Gildecyr Alves Espíndola (Cipó), eletricista
aposentado, opinou. “Hoje já fiz ginástica de
manhã e agora fiz pela primeira vez a laboral.
Gosto de praticar atividade física, é importante.
A união com o pessoal da Compesa, até pelo fato
da gente morar no interior e poder se encontrar,
é positiva. A Associação faz um bom trabalho, eu
me sinto bem. Eles são atenciosos. Este ano fui à
festa dos Aposentados, uma beleza”.
Elenilson Agapito da Silva é aposentado da
Compesa, mas está na ativa, na gerência regional, fez teste de glicose e nutrição. “Muito importante, uma ação valiosa, porque a união trouxe
benefício comum, no interior a gente quase não
tem essas oportunidades”, avaliou.
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Assembleia atenta e propositiva
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Foi esse o clima da Assembleia Geral
Ordinária da AAC, realizada em de 19 de
maio. O presidente Gilberto Medeiros abriu
a sessão e convidou o vice-presidente José
Carlos Nunes, o financeiro Maurício Pereira,
o administrativo Ivaldo José Santos, o presidente do Conselho Fiscal Carlos Barros e a
secretária Maria José Medeiros para compor
a mesa e em seguida leu o edital de convocação que contemplou a prestação de contas
de 2014, a proposta de reajuste das mensalidades e outros assuntos de interesse geral.
Gilberto se dirigiu aos participantes enumerando realizações de gestão. Na área
administrativa, citou a climatização do salão de eventos e reestruturação do suporte
de informática. No aspecto social ressaltou
o perfil das festas. “Na comemoração do Dia
do Aposentado, por exemplo, associado tem direito ao
almoço e bebida não alcoólica. Já na festa junina o
consumo é por conta de cada um”. Em seguida citou
o exitoso programa de viagens, “cada um paga a sua
despesa, mas com preço reduzido. Em 2014 fomos a
Paulo Afonso e Petrolina com ótima aceitação”, lembrou.
Ainda sobre viagens, o presidente acrescentou que
havia também uma demanda específica para passeios
de menor custo. “Assim criamos o Conheça Nossa Cidade e visitamos o Paço do Frevo, o Museu do Cais
ao Sertão e fomos ao Instituto Ricardo Brennand, tudo
com preço baixo, R$ 65,00 com direito ao transporte
em ônibus de turismo, ingresso, almoço e o acompanhamento de um guia turístico”, explicou.
Fazendo uma síntese do trabalho da gestão, comentou ainda sobre outros serviços prestados: “Realizamos a vacinação contra a gripe e hepatite B, atendendo a mais de 70 associados, reeditamos a Semana
da Saúde, com atendimento do Centro Auditivo Telex,
Hospital de Câncer de Pernambuco e Associação dos
Amigos do Peito (com exames de Papanicolau, de
próstata e mamografia) tudo a custo zero e procedemos a consultas e exames oftalmológicos aqui na sede
pela renomada Fundação Altino Ventura, duas vezes
por ano”, lembrou.
Também na área de saúde, citou benefícios oferecidos dentro e fora da sede: “Mantemos convênio com
a Clínica Mais Vida, Rua Dom Pedro Henrique na Boa
Vista, em frente à Celpe, ao preço de R$ 50,00 por
consulta, que tem sido bem aceita pelo associado. Na
sede existem os atendimentos clínicos, cardiológicos,
fisioterápicos e odontológicos, já usufruídos com ótima
aceitação dos associados”, e acrescentou: “Investimos
no gabinete odontológico, já ultrapassado, e fizemos
uma reforma na área física e nos equipamentos. Dada
a grande demanda pelo serviço, aumentamos em dois
dias o atendimento do dentista na parte da tarde”.
Em sua fala Gilberto acrescentou que a diretoria

procedeu a diversas ações positivas em 2014. “Demos
continuidade à ação social no interior. Assim, as cidades polo como Caruaru, Carpina, Vitória e Garanhuns,
são atendidas com a mesma estrutura disponível aqui
e mais a ação da Celpos, tirando dúvidas e a presença de pré-aposentados da Celpe, momento em que
conseguimos trazer mais associados para o quadro”,
completou.
Falou dos atendimentos prestados na sede e detalhou os serviços oferecidos na área jurídica, empréstimos, da elaboração das declarações do Imposto de
Renda e destacou a cooperação do aposentado Aldjair
Silva que atendeu cerca de 250 associados. Citou ainda as aulas de dança de salão, excelente atividade de
lazer, e da parceria com a Celpe, com a participação
no Meu Momento.
Encerrando lembrou a reforma do Estatuto da AAC,
já em fase de conclusão e que será submetida à aprovação dos associados.
Neste particular chamou a atenção para o conteúdo do Estatuto. “O modelo existente não permite o
ingresso aos empregados ativos da Celpe, situação
que, em certo prazo, decretará o fim da AAC com o
gradativo falecimento dos associados e a consequente
falta de novos”. Afirmou que para pôr em prática a
reforma estatutária vai ser preciso a aprovação de um
terço dos associados.
Na sequência, o diretor Financeiro Maurício Pereira da Silva fez uma apresentação detalhada do
balanço financeiro e patrimonial. O associado Ailton
Albuquerque sugeriu também que fossem realizadas aplicações financeiras de longo prazo, opinião
compartilhada pelos colegas João Francisco Neto e
Vicente Ferreira de Lira.
Em seguida, o balanço foi aprovado por unanimidade. Posta em prática a proposta do reajuste linear
(única para todo o quadro de associados) da mensalidade, em três alternativas: R$ 2,00, R$ 3,00 e R$
4,00, prevaleceu esta última, que entra em vigor no
mês de junho.

Fortaleza, Aracaju e Minas

A viagem para Fortaleza, no mês de abril,
correspondeu plenamente aos desejos dos
aposentados. O programa foi bem elaborado
e ao final só houve elogios. Na foto, parte do
grupo no hall do hotel.
O sucesso de Fortaleza por certo vai se repetir em Aracaju, em outubro (veja matéria
nesta edição) e reúne grande expectativa para
a viagem à Minas Gerais.
Em outubro Aracaju nos espera - Mais uma
promoção coordenada pelo Departamento Sociocultural da AAC, a visita à cidade de Aracaju, acontece entre os dias 16 a 19 de outubro.
Esta você não pode perder. Viagem em ônibus
grã-turismo, hospedagem no Hotel Mercure, visitação aos pontos turísticos da cidade:

Praia de Mangue Seco com passeio de bugre
nas dunas, Praia de Atalaia, Centro de Artesanato e Catedral Metropolitana, entre outras
atrações. Outras informações pelos fones (81)
3445.3818 e 3445.4362.
Belo Horizonte e cidades históricas – Já programada para o período de 20 a 26 de janeiro
de 2016, esta viagem fará um verdadeiro passeio cultural entre o novo e o tradicional, contemplando a capital e as chamadas cidades
históricas, famosas pela arquitetura colonial:
Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, Congonhas,
São João Del Rey, além da famosa gruta de
Maquiné e o espetacular Centro de Arte Contemporânea Inhotim. Contatos com Antônio
Fonseca 81 99857.0075

Atividades e serviços oferecidos na sede
•Clínica Geral
Dr. João Amorim - Segunda a quinta-feira de 07h às 11h.
•Cardiologia
Dr. Écio Wanderley - Sexta-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.
•Assistência Jurídica
Dra. Euvânia 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. Segundas das 14h50 as 16h50.
Marcação de consultas e inscrições pelos telefones: 3445.3818 / 3445.4362.

Pelo segundo ano a AAC participou do Meu Momento, evento promovido pela Celpe com o propósito de
orientar o empregado em vias de se aposentar. Nesse último, em 20 de maio, o presidente Gilberto Medeiros
fez uma retrospectiva das ações empreendidas pela Associação, enquanto a assistente administrativa Jousimeire
Oliveira, ministrou palestra sobre os benefícios e serviços oferecidos nas áreas de cultura e lazer, saúde e jurídica.
A presença da AAC no encontro contou com a participação da nutricionista Andréa Cunha e da terapeuta Tereza
Vasconcelos, que mostraram os benefícios do programa funcional de qualidade de vida.
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O São João da gente

Mantendo a tradição já incorporada ao seu
calendário de festas, com comidas típicas, decoração de época, boa música e o principal: gente
animada, assim foi o forró da AAC, oferecido
aos associados e dependentes, em 18 de junho,
no Clube dos Oficiais da Polícia Militar de Pernambuco.
Ao som do excelente grupo musical Antônio
Paulino e banda, a turma mostrou que ainda
“dá no couro”, quando o negócio é se vestir a
caráter e dançar.
No quesito musical, houve
ainda a conhecida “canja sonora”, dada pelos
aposentados Mossoró e Gilberto Medeiros, que
interpretaram os grandes sucessos da música regional.
Comentários – Dando exemplo de garra
e disposição, Germano Santos, residente em
Triunfo, atravessou mais de 400 quilômetros na
BR 232, para prestigiar a festa. Considerado o
“embaixador” da AAC no Sertão, assegurou que
ninguém ali tinha vindo mais de longe do que
ele e concordou com a mudança na festa. “O
salão aqui é de excelente qualidade e ainda tem
um amplo estacionamento”, opinou.
Eliane Cavalcanti, pela primeira vez no forró
dos aposentados, também elogiou a mudança
de local da festa. “Está tudo ótimo, muita animação, salão bem decorado e o prazer de reen-

contrar antigos colegas da Celpe”, revelou. Eliane Menezes concorda com o comentário da sua
xará em todos os aspectos, mas considerou: “Em
um espaço tão amplo a gente perde um pouco
de aconchego, né?”.
Parabéns – Na ocasião foi comemorado o
aniversário do aposentado Gastão Alves, que
durante a vida ativa foi líder do segmento dos
motoristas da Celpe.
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