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Ativa
Reforma do Estatuto 

garante futuro da AAC
Assembleia Geral Extra-

ordinária, realizada em 14 
de janeiro deste ano, apro-
vou a proposta de alteração 
do Estatuto Social da AAC. 
“As modifi cações dão novo 
fôlego à vida da entidade. 
A partir de agora, empre-
gados ativos da Celpe, Cel-
pos, aposentados da Celpos 
e seus dependentes podem 
fazer parte do nosso quadro 
de associados, abertura que 
garante a longevidade da 
Associação”, afi rmou o presidente Gilberto Medeiros.

Até então era vedado o 
acesso de empregados ati-
vos da Celpe ao quadro da 
AAC, enquanto ao longo do 
tempo o número de asso-
ciados diminuía com o fale-
cimento, fato que impedia o 
crescimento da Associação.

De acordo com o presi-
dente, o processo de refor-
ma, votação e homologa-
ção do Estatuto, “obedeceu 
ao que rege o Novo Código 
Civil Brasileiro”, esclareceu. 

Saiba mais detalhes sobre a Assembleia na página 5.

Prêmios e folia no 
Dia do Aposentado

Comemorado oficialmente em 24 de janeiro, o 
Dia do Aposentado, este ano, aconteceu no Cír-
culo Militar do Recife, em 29 de janeiro. Dada a 
proximidade do Carnaval, foi promovido um ver-
dadeiro baile de máscaras, com direito a sorteio 
de prêmios, almoço, concurso de máscaras, or-
questra de frevo e, claro, muita alegria. 

Veja matéria completa nas páginas 2 e 3

Afine a viola, ensaie uma canção, revise 
o texto, retoque seu quadro e se inscreva. A
Semana Cultural, mais um evento comemo-
rativo aos 30 anos da AAC, acontece de 4 a 
6 de maio na sede da Associação. Inscrições 
no Departamento Sociocultural, telefones 
3445.3818/ 3445.4362. 

Detalhes na página 5.

Semana cultural 
acontece em maio

Festa Junina da AAC será no dia 09 
de junho na AABB, com Paulinho do 
Acordeom e banda. 

Você não pode perder!

Leia: 
• Ione Martins ajuda crianças carentes
• Tem caras novas na equipe da AAC
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Prêmios e folia no Dia do AposentadoPrêmios e folia no Dia do AposentadoPrêmios e folia no Dia do Aposentado
O Dia do Aposentado, este ano, dada a pro-

ximidade do Carnaval, foi comemorado em 29 
de janeiro, com um animado baile de máscaras. 
Houve sorteio de prêmios, almoço, concurso de 
máscaras, orquestra de frevo e, a alegria que 
marca as festas promovidas pela Associação. 
Couberam elogios à decoração do cenógrafo 
Gustavo Oliveira, destacada pela harmonia de 
cores sobre faixas e sombrinhas, elemento sím-
bolo do Carnaval pernambucano.

Ao receber os foliões, o presidente Gilber-
to Medeiros deu as boas vindas, falou sobre o 
sorteio de prêmios, ressaltando a melhoria da 
qualidade dos presentes. Foram sorteados: Ade-
mar Leite, um micro-ondas. Edilson Santana, um 
aparelho celular. Maria José, ventilador. Odálio 
Teixeira, liquidifi cador. Cleto Correa, um kit do 
O Boticário.

O presidente apresentou a comissão julgado-
ra para o concurso de máscaras, formada pelos 
associados Germano Santos (“embaixador” da 
AAC no Sertão) Liane Menezes e Marcos Chagas, 
momento em que foram explicadas as regras dos 
sorteios e do concurso que teve os fi nalistas es-
colhidos pelos quesitos: criatividade, harmonia, 
cores e detalhes.

Gilberto Medeiros ainda falou das excursões 
(passeios e viagens) como a de Triunfo, que ain-
da tem vagas disponíveis e comentou em poucas 
palavras o resultado da Assembleia de 14 de ja-
neiro.

Lembrou ainda que aquela era a trigésima 
primeira festa do Dia do Aposentado promovida 
pela AAC e anunciou a grande atração da festa: 
a orquestra Pop Gandelman, que interpretou rit-
mos variados, a música romântica e o legítimo 
frevo pernambucano.

O baile apresentou outras atrações. Uma de-
las o expressivo número de mascarados, detalhe 
que mantém viva as tradições do Carnaval de 
Pernambuco. Outro destaque foram as delícias 
oferecidas no almoço servido pelo renomado Bu-
ffet de Raquel Santana.

As máscaras – A comissão julgadora teve 
bastante trabalho na escolha das três máscaras 
fi nalistas, apresentadas por Maria José de Souza, 
Maria de Lourdes Gomes e Gerson Pereira, sen-
do eleita com maior número de votos e aplausos 
a máscara Confete e Serpentina, de Gérson Pe-
reira, ganhador de um tablet, pelo primeiro lu-
gar. “Eu mesmo confeccionei a máscara, estou 
feliz com a vitória”, disse Gerson. “Criatividade,  
harmonia de cores, detalhes e combinação com 
a fantasia, foram os critérios usados para deter-

minar as máscaras selecionadas”, disse Liane Me-
nezes.

Opiniões e Presenças - Eneide Ribeiro, diretora 
da Associação dos Aposentados da Compesa, disse: 
“O que mais chamou minha atenção foi o clima de 
harmonia e empolgação das pessoas”. Sabrina Te-
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Prêmios e folia no Dia do AposentadoPrêmios e folia no Dia do AposentadoPrêmios e folia no Dia do Aposentado
gethoff elogiou a organização do concurso de más-
caras: “O concurso de máscaras foi uma ideia legal, 
gostei da animação da galera, parece um baile de 

jovens”, comparou. Marcou presença na festa, as 
nutricionistas Eliane Marques e Andréa Cunha e a 
terapeuta Tereza Vasconcelos, parceiras da AAC.
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Caras novas na equipe da AAC

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

•Cardiologia
Dra. Ana Luiza Vasconcelos – Terças-feiras de 9h30 às 12h30.

• Eco cardiografia
Dra Danielle Câmara, após encaminhamento da cardiologista Ana Luíza Vascondelos, duas 

vezes por mês.

•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
Professor André Felipe. Diversos ritmos de 14h50 às 16h50 segundas-feiras

• Pilates de solo
Professora Sabrina Tegethoff. Terças e quintas-feiras, de manhã. Contato: Marcação de consul-

tas e inscrições pelos telefones 3445.3818/ 3445.4362.

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

Késsia Rodrigues Alves é natural do Recife. Antes da AAC 
foi decoradora de eventos para o buffer Andréa Guerra e 
na Fábrica de Sonhos Festas Infantis. Autodidata, iniciou 
no ofício desde o primeiro emprego.

Veio para AAC por meio de seleção de currículo. Passou 
pelo período de experiência e hoje confere apoio às ativi-
dades do Departamento Sociocultural.

Gilvânia Maria da Silva, pernambucana de Ipojuca, 
veio para o Recife aos 18 anos. Aqui trabalhou em di-
versos restaurantes, dentre os quais o Porto Livre (tercei-
rizado da UFPE), no cargo de cozinheira, e Picanha do 
Gordo (Piedade). Foi admitida na AAC em 2015, quando 
se submeteu a teste e análise de currículo. Na Associação 
trabalha na área de serviços gerais e copa.
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Semana cultural acontece em maio

Assembleia modifi ca
 Estatuto da AAC

Telex Soluções Auditivas 
 Alta tecnologia em aparelhos auditivos. 

Exames preventivos, ciclo de adaptação, 
condições especiais de vendas. 

O presidente Gilberto Medeiros abriu a ses-
são, leu o edital e comentou que aquela era a se-
gunda reforma do Estatuto da AAC, “que entrará 
em vigor, após os trâmites legais”.

Em seguida, explicou em detalhes as modifica-
ções dos itens e artigos que sofreram alteração, 
inclusão ou exclusão, momento em que esclare-
ceu dúvidas levantadas pelos associados Roberto 
Paes, José Felinto Bezerra, sobre questões rela-
tivas ao respaldo jurídico das mudanças e sobre 
a ausência da figura do vice-presidente, no novo 
organograma constante da proposta.

Gilberto explicou que, com a retirada do cargo 
de vice-presidente, de acordo com a linha suces-
sória, nos impedimentos do presidente, assumirá 
o cargo o diretor administrativo ou outro diretor.
“Na estrutura organizacional, foi criado o cargo 
de diretor social”, concluiu.

Na sequência, a palavra foi facultada e não 
havendo outros questionamentos, o presidente 
solicitou que os associados que concordassem 
com as modificações erguessem o braço, o que 
foi registrado por unanimidade.

Além do presidente Gilberto Medeiros, compôs 
a mesa o diretor Financeiro Maurício Pereira, o 
diretor Administrativo e Patrimonial, Ivaldo José 
dos Santos, o vice-presidente José Carlos Nunes, 
o presidente do Conselho Fiscal, Carlos Barros e
a secretária da Assembleia Maria José Moura de 
Medeiros.

Prepare-se para fazer parte de um grande 
evento ligado à cultura. São 14 estandes expon-
do as produções dos associados da AAC. São pe-
ças de artesanato em geral, CDs, DVDs, livros, 
folhetos de cordel, pinturas e esculturas entre 
outras formas de expressão artísticas. O evento 
trará ainda oficinas de tapeçaria e produtos re-
ciclados, palestras com o professor Marcílio Rei-
naux sob os temas: A Capacidade Criadora e Re-
ciclando Sua Auto Estima, exibição de filmes em 
curta metragem, apresentação de canto coral e 
recital de poesia. Mais informações pelos telefo-
nes: 3445.3818 e 3445.4362.

Rua Joaquim Inácio, 770, Paissandu, fone: 3421.4375 e 
 Avenida Conselheiro Aguiar, Boa Viagem, fone: 3326.5426.
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Estendido atendimento fisioterápico
Preocupada com o bem-estar do associado, a di-

retoria da AAC estendeu o atendimento especial aos 
idosos nas áreas de Fisioterapia e Osteopatia, atra-
vés de parceria firmada com o profissional Gustavo 
Oliveira, que mantém clínica na Rua do Sossego, 
683-Boa Vista, Recife, fone 3231.3756. Formado 
em fisioterapia pela Faculdade Integrada do Recife, 
turma de 2004, Gustavo possui especialização em 
Osteopatia Estrutural e Osteopatia Cranial e Visce-
ral, em Reeducação Postural Global (RPG). Especia-
lista e pós-graduado em Acupuntura e em Trauma-
to-Ortopedia. No exercício da profissão Gustavo já 

atuou como instrutor de 
Pilates, cumpriu estágio 
voluntário no Ambula-
tório de Traumato-Or-
topedia do Hospital das 
Clínicas da UFPE. Traba-
lhou na Clínica Corpo 
em Terapia na área de 
Acupuntura e Osteopa-
tia e atualmente presta 
atendimento domiciliar 
a idosos.

É dando que se recebe
Fazer doações é uma 

marca no perfil da as-
sociada Ione Martins. 
“Guardava uma parte 
do décimo terceiro mês 
para presentear crian-
ças das creches”. Recen-
temente, numa de suas 
festas de aniversário, 
Ione resolveu trocar os 
presentes que receberia 
por produtos que pudes-
sem ser doados às crian-

ças carentes. “Foi um sentimento que aflorou em 
mim”, revela. Ela acrescentou que, no convite para 
a festa que enviou aos amigos dizia: “para comple-
tar a minha alegria, tragam leite, sustagen, fraldas, 
etc”, e teve sua vontade satisfeita. Assim, trouxe os 
produtos à sede da AAC onde existe uma caixa pra 
receber doações destinadas ao Núcleo de Apoio à 
Criança com Câncer (NACC) e praticou mais uma 
boa ação em sua vida. 

O que é o NACC? - Uma entidade de caráter fi-
lantrópico, com mais de 30 anos de atividades no 
Recife, à Rua do Futuro, 855, no bairro dos Aflitos, 
telefone 3267.9200, que oferece apoio de serviços 
oncológicos às crianças carentes. A entidade con-
cede hospedagem ao paciente, com direito a um 
acompanhante, transporte para o hospital onde rea-
liza tratamentos e exames e alimentação. De acordo 

com a gerente Cristiane Campos, o NACC oferece 
ainda uma série extensa de outros benefícios: “Pro-
grama de suporte alimentar com o acompanhamento 
de nutricionista, suporte psicossocial de Fisioterapia, 
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, reabilitação 
para pacientes amputados, com doação de próteses 
e órteses, atendimento odontológico para pacien-
tes e acompanhantes, entre outros”, enumerou. O 
NACC sobrevive de doações, patrocínios, venda de 
produtos e voluntariado. A ONG conta ainda com 
depósito online através de transferência bancária, 
documento de ordem de crédito (DOC) ou através 
de mensalidades de empresa e pessoas físicas, são 
alternativas que permitem continuar seu trabalho.
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