
Trinta anos não são trinta dias. Uma 
instituição para chegar a este tempo de 
vida, precisa buscar seus objetivos tra-
balhando, sobretudo com garra e ab-
negação. Por aqui passara homens que 
se doaram ao ideal comum. Os resulta-
dos das gestões que se sucederam no 
comando da AAC, são exemplo vivo de 
que, quando se quer é possível e assim 
o tempo passou, as pessoas passaram, 
mas o ideal permaneceu no coração de 
cada um. 

Para comemorar um momento tão 
signifi cativo, a AAC preparou uma pro-
gramação que vai se estender até o 
fi nal deste ano, começando em 18 de 
novembro com uma grande festa de 
aniversário, na sede da AABB, na Avenida Dr. Malaquias – Jaqueira. Na ocasião será prestada homena-
gem aos ex-presidentes, apresentação do grupo de dança de salão do professor André Felipe, animado 
pela Orquestra Pop Gandelman e servido buffet. 

As senhas para participação no evento serão entregues ao associado na sede da AAC a partir de 15 de 
outubro. A Associação solicita a doação de fraldas descartáveis ou um quilo de alimento (não perecível) 
para o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC).
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Nesta Edição

Cultura e lazer no Conheça sua Cidade
A segunda edição do programa “Conheça sua 

Cidade!” propiciou um dia completo de ativida-
des culturais e de lazer.

160 associados são atendidos na Semana da 
Oftalmologia.

Boa visão

Novidades na equipe médica
O clínico Justiniano Vasconcelos e a cardiolo-

gista Ana Luiza já atendem associados e depen-
dentes da AAC.
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Cuidados para uma boa visão 

Parceria celebrada entre a Associação dos Apo-
sentados da Celpe e a Fundação Altino Ventura 
(FAV) promoveu mais uma edição da esperada Se-
mana da Oftalmologia. Em cada um desses en-
contros são realizados exames de refração, fundo 
de olho, pressão ocular e acuidade visual, pree-
xistência ou existência de doenças oculares e re-
comendadas medidas de tratamento convencional 
ou com indicação cirúrgica. O oftalmologista Gui-
lherme Alves, da FAV, avaliou cerca de 160 asso-
ciados entre os dias 8 e 11 de setembro último. 
“Constatamos que 30% dos pacientes receberam 
indicação para cirurgia de catarata”, operação re-
alizada pela própria FAV. “Em seguida registramos 
o glaucoma como a patologia de maior ocorrência 
entre os pacientes examinados aqui”, quantifi cou.

Francisco Carlos Uchoa Moreira, aposentado 
DECL, disse que a ação representa grande ajuda 

“mesmo para quem possui seguro saúde”. Elo-
giou a organização, “recebi um telefonema com 
a programação, agendei a hora e pronto, deu 
tudo certo”, resumiu. Irinalva Gonçalves, depen-
dente de Mario Valzetudes, disse: “é a segunda 
vez que venho, sou bem atendida. Acho uma ma-
ravilha, não tenho plano de saúde, pois é muito 
caro”, revelou.

Outro associado que se manifestou foi o ex-
-dirigente do Sindicato dos Urbanitários Eduardo 
Simplício. “Acho que valoriza o associado, divul-
ga o trabalho feito aqui, vemos como conquista 
da AAC que avança nos seus objetivos ao tempo 
que ajuda o bem-estar do associado”, ressaltou. 

Além do oftalmologista, a equipe da FAV con-
tou com o assistente oftálmico Cleyson Freitas e 
o apoio logístico do motorista Luciano Albuquer-
que, bem como dos funcionários da AAC.

Uma iniciativa que merece todo apoio
Durante todo o mês de outubro, as mulheres 

são alertadas para a importância da prevenção e 
do combate ao câncer de mama. É o movimento 
Outubro Rosa, que surgiu em 1990, em Nova Ior-
que, e ocorre no mundo inteiro. O Recife também 
tem programação para lembrar a data.

Os médicos explicam que, quando diagnostica-
do no início, o câncer de mama tem 95% de chan-
ce de cura. “Todas as mulheres com mais de 40 
anos devem procurar o Hospital de Câncer para 
realizar mamografi a, é uma lei nacional. A mamo-
grafi a é o único exame capaz de detectar o câncer 
no estágio inicial”, alertam os especialistas. 

O Outubro Rosa acontece com mais ênfase no 
Hospital de Câncer de Pernambuco, que anual-
mente procede à distribuição de material educati-
vo nas ciclofaixas do Recife, a realização de ciclos 
de palestras sobre o câncer de mama por masto-

logistas da instituição. A programação conta tam-
bém com um quiosque nos shoppings, onde serão 
vendidas camisas temáticas da campanha, com a 
renda revertida para aquela unidade de saúde.
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Caras novas no atendimento médico
Justiniano Vasconcelos: clínica médica

Natural de Olinda-PE, Justiniano Frederico 
Ponzo de Vasconcelos, médico formado pela UFPE, 
turma de 1971, é o novo componente do quadro 
de saúde da AAC, na função de médico clínico. 

Iniciou sua carreira profissional em 1972, no 
Serviço Médico de Pernambuco – Semepe. A par-
tir de então, após aprovação em concurso públi-
co, trabalhou no Hospital Agamenon Magalhães, 
Hospital Geral de Areias e na Policlínica Centro, 
sempre participando, paralelamente, de congres-
sos e jornadas de atualização dentro de sua área 
de atuação. Na AAC, pretende dar continuidade 
ao trabalho que já vinha sendo realizado pelo seu 
antecessor. Na foto, em atendimento ao associado 
José Felinto Bezerra.

Ana Luíza Vasconcelos: clínica cardiológica 
Pernambucana do Recife, Ana Luíza Medeiros 

Vasconcelos Lima, é médica formada na turma de 
2007, pela UFPE.

Possui os cursos de especialização em cardiologia 
pela Funcordis e em Ecocardiografia pelo Procape.

Antes de assumir a cardiologia da AAC, traba-
lhou no Hospital da Aeronáutica do Recife, IMIP e 
Unicordis. Além da AAC, atua no Hospital Santa 
Joana como plantonista e diarista da Unidade Co-
ronariana.

Na AAC pretende focar na prevenção de doen-
ças cardiovasculares e dar continuidade aos con-
troles de hipertensão e de doenças cardíacas já 
diagnosticadas. Na foto atende o casal Severino e 
Luzinete Gomes de Moura.

João Amorim pioneiro no atendimento à saúde do associado
O primeiro médico da AAC, fundador do Departa-

mento Médico da AAC, João Amorim trabalhou nas fun-
ções de médico clínico da Associação durante 14 anos. 
“Comecei no período em que Paulo Alberto Lins foi o 
presidente. Ele criou o Departamento Médico e vim co-
ordenar o serviço. Mais tarde criou também o gabinete 
de odontológico, ampliando o atendimento à saúde em 
duas importantes especialidades”, lembrou.

Doutor João lembrou ainda da expansão do atendi-
mento em duas outras especialidades. “Na gestão de 
Roberval Souza, ele criou os serviços de fisioterapia, 
fundamental na recuperação física dos pacientes e car-
diologia, importantíssima na saúde dos associados da 
terceira idade”, asseverou.

Perguntado sobre a evolução da AAC disse que houve 
crescimento nesse período. “De fato, a Associação cres-
ceu e presta um bom serviço aos associados”, conclui.
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Ação social volta a Carpina em outubro

Atividades e serviços oferecidos na sede
•Clínica Geral
Dr. Justiniano Vasconcelos - Segunda, quartas e sexta-feira de 08h às 11h.

•Cardiologia
Dra. Ana Luiza Vasconcelos – Quinta-feira de 14h às 17h.

•Odontologia
Dr. Thiago Lourenccini - Segunda a sexta-feira de 08h às 12h. Terças e quartas à tarde.

•Fisioterapia 

Dr. Gilson Falcão - Segundas e quartas de 08h às 12h, sexta-feira de 13h30 às 16h30. 

•Assistência Jurídica
Advogada 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, pensão alimen-

tícia, exoneração de pensão, etc. 

•Cultura e lazer
Dança de salão-Professor André Felipe. Diversos ritmos de 14h50 às 16h50 segundas-feiras.

Marcação de consultas e inscrições pelos telefones: 3445.3818 / 3445.4362. 
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Expediente Voz Ativa

O encontro acontece em 23 de outubro no 
Centro de Treinamento do IPA

Depois do êxito obtido nas ações desenvolvidas em Carpina, Vitó-
ria, Garanhuns e Caruaru, a AAC reinicia o ciclo de ações sociais na 
cidade de Carpina, cidade polo da Mata Norte do Estado. “Em cada 
uma dessas ações, levamos ao associado do interior a oportunidade de 
ter consultas na área de saúde, nas especialidades de clínica médica, 
cardiologia, odontologia, fisioterapia, oftalmologia, nutrição, exames 
clínicos (glicose e aferição de pressão arterial), bem como serviços ad-
ministrativos, apoio jurídico e a presença da Celpos, nossa fundação de 
previdência”, promete o diretor Financeiro, responsável pelo Departa-
mento Social, Maurício Pereira.

Ele acrescenta que na primeira ação realizada em Carpina, em se-
tembro de 2012, “foi possível atender aos associados residentes em di-
versas cidades da região, vindos de ônibus e vans”, lembrou.

Correção no endereço. Clínica Mais Vida.  Rua Dom Manoel Pereira, 136 - Santo Amaro – Recife, em 
frente ao prédio da Celpe, Fone - (81) 3031-9925 / 3031-9920, oferece atendimento em Geriatria, Car-
diologia, Dermatologia, Otorrinolaringologia, Medicina do Trabalho, Nutricionista, Ginecologia Clínica 
e Obstetra, Ortopedia, Reumatologia, Clínica Médica, Fisioterapia, Psicologia, Fonoaudiolgia, Urologista 
e Nutricionista. Consultar horários e valores na AAC pelos telefones 3445.3818/ 3445.4362. 
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A AAC é destaque no Meu Momento

“O primeiro dia do aposentado é tão difícil 
quanto o primeiro dia da criança no jardim da 
infância”, dizem os especialistas em 
preparação para a aposentadoria. 
Pensando assim, a Celpe vem proce-
dendo anualmente o Meu Momento, 
programa no qual os empregados 
pré-aposentados têm uma visão am-
pliada de como será esta nova fase 
da vida. Desse modo, a AAC tem um 
papel preponderante no processo, 
uma vez que se apresenta como ex-
celente alternativa de convivência 
saudável para o novo aposentado.

A segunda versão 2015 do Meu 
Momento aconteceu na quarta-feira, 
26 de agosto, no centro de treinamento da Cel-
pe, no Bongi. Na ocasião o presidente Gilber-
to Medeiros discorreu sobre o conceito de uma 
associação de aposentados, “ponto de conver-
gência para reencontro de antigos 
colegas, o ato de compartilhar mo-
mentos de entretenimento, cultura, 
lazer, bem como usufruir dos servi-
ços de assistência à saúde e apoio 
jurídico”, lembrou. 

Em seguida, o presidente fez uma 
retrospectiva histórica da evolução 
da entidade, ressaltando as con-
quistas obtidas nos 30 anos de vida 
da AAC. “A caminhada é longa, mas 
por certo será cumprida com a mes-

ma determinação e entusiasmo rumo ao futuro”, 
concluiu.

À Jousimeire Oliveira coube deta-
lhar para o auditório as atividades 
desenvolvidas na AAC. Fazendo uso 
de recursos visuais, ela definiu quem 
pode participar da entidade (asso-
ciados, pensionistas e dependen-
tes), dos eventos promovidos (Dia do 
Aposentado, Festa Junina, Aniversá-
rio da AAC) e vários passeios cultu-
rais e viagens. Citou as ações sociais 
no Recife e no interior, quando os 
associados são atendidos por nutri-
cionistas, médico, dentista, advoga-
do, as parcerias na área de saúde 

com a Fundação Altino Ventura e Hospital de 
Câncer de Pernambuco e dos serviços oferecidos 
na sede: clínica médica, cardiológica, odontoló-
gica, fisioterápica, apoio jurídico e o lazer sadio 

da dança de salão.
Houve ainda  a participação do 

advogado Guilherme Costa e Silva, 
parceiro da AAC em conquistas dos 
aposentados na Justiça, destacou a 
solidez dos procedimentos da AAC. 
“O modelo adotado na AAC, serviu 
de exemplo e acaba de ser adota-
do também pela Aposchesf”, reve-
lou. Além de Gilberto, Jousimeire e 
Guilherme, o trabalho contou com o 
apoio de Ester Leite.



Um dia inteiro de cultura e lazer

A segunda edição do programa “Conheça sua Cida-
de!” evento promovido pela AAC, teve um dia completo 
de atividades culturais e de lazer. Um ônibus de turis-
mo, com guia especializado cumpriu o seguinte roteiro: 
Marco Zero do Recife, visita ao Cento de Artesanato e 
o esperado passeio de catamarã, quando as belezas 
da cidade foram admiradas de um ângulo diferente a 
partir do curso do Rio Capibaribe, sua maior referên-
cia histórica e cultural. Em seguida, uma parada para 
o almoço de confraternização na Churrascaria Recanto 
da Várzea, de onde o grupo partiu para outro grande 
momento do passeio: a visita à Oficina Francisco Bren-
nand, momento em que os mais de 30 aposentados e 
acompanhantes curtiram com admiração e orgulho um 
dos maiores centros de artesanato do mundo, criado 
pelo artista plástico pernambucano, de fama internacio-
nal, Francisco Brennand.

Para o aposentado Hélio Medeiros foi um dia ma-
ravilhoso. “O passeio de barco foi muito agradável e 
agora a oportunidade de conhecer este universo da arte 
que é a Oficina Brennand, além da organização impe-

cável do passeio”, elogiou.
Para Liane Silva o passeio proporcionou dois momen-

tos distintos: “As belezas da cidade navegando pelo Rio 
Capibaribe e o aprendizado da nossa cultura com a visita 
às obras de Brennand. Ainda tivemos a alegria do reen-
contro com os colegas, um dia inesquecível”, afirmou.


