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AAC chega ao Sertão

O programa de visitas às diversas regiões de
Pernambuco, meta da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Celpe, levando serviços e
atendimento à saúde dos associados residentes
no interior, marcou mais um ponto positivo com
a ida ao Sertão, precisamente à cidade de Serra
Talhada, polo regional.
Na página 2 saiba mais sobre a visita, realizada em 27 de julho, nas dependências do Escritório Regional da Celpe.

Eleições na AAC.
Participe
O exercício da democracia excede aos próprios limites. É imperativo, fundamental, absoluto e como afirmou Ruy Barbosa: “A pior democracia é preferível à melhor das ditaduras”.
Seguindo esse preceito, a AAC por intermédio da
comissão coordenadora das eleições, já lançou
o edital de inscrições para candidatos e divulgou
amplamente, nas mídias sociais da Associação,
desde 23 de agosto. Do citado edital consta o
calendário de procedimentos do processo eleitoral desde o registro e divulgação das chapas
concorrentes, o prazo legal de impugnação, sorteio da ordem das chapas inscritas, encaminhamento dos kits de votação e outras providências
até a apuração, divulgação dos resultados e a
conclamação da chapa vitoriosa, programada
para 18 de novembro deste ano.

Leia ainda:
• O Raio X da Clínica São Bento.
• AAC e Telex longa parceria.
• Empregados e ex-empregados
da Celpe e Celpos e ex-agregados já podem se associar à AAC.
•Exames de ecocardiograma a
cada 15 dias

AAC chega ao Sertão

O evento em Serra Talhada contou com a participação dos profissionais de saúde Fernando Maniçoba
– optometrista, Wedson Vila Nova – dentista, Andréa
Cunha - nutricionista, além de teste de glicemia, preventivo do diabetes, com o enfermeiro do trabalho
Genivaldo França, a colaboração de Aldjair Silva e o
apoio administrativo prestado pela equipe da AAC,
além da presença do presidente Gilberto Medeiros e
do diretor Financeiro Maurício Pereira da Silva.
Participou do encontro, também, uma equipe

da Celpos, à frente o diretor de Benefícios Pompeu
Henrique, acompanhado de Rakel Azevedo e Caroline Albuquerque.
Muita gente – A ação, considerada um sucesso
pela direção da AAC, reuniu um número expressivo de participantes entre associados, pensionistas e
dependentes, e contou com a decisiva colaboração
dos aposentados Germano Santos e Vanduí de Melo
Lima e do coordenador técnico da Celpe (EDST/EDT)
Péricles Fabrício Xavier Bezerra.

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.

• Ecocardiografia
Dr. Edson Magno M. Júnior, após encaminhamento da cardiologista Ana Luíza Vasconcelos,
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 alimentícia, exoneração de pensão, etc.

•Dança de salão
Professor André Felipe. Diversos ritmos de 14h50 às 16h50 nas segundas-feiras
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• Pilates de solo
Professora Sabrina Tegethoff. Terças e quintas-feiras, de manhã.
Marcação de consultas e inscrições pelos telefones: 3445.3818 / 3445.4362.

A Clínica Médica São Bento, instalada na Avenida
Governador Carlos de Lima Cavalcanti 1704, Casa
Caiada – Olinda é uma das alternativas de atendimento credenciado oferecido aos associados da AAC.
A clínica possui infraestrutura formada por 20 consultórios, equipados para atendimento em diversas especialidades, sala de pequenos procedimentos, bloco
cirúrgico, três consultórios exclusivos para atendimento odontológico instalados com modernos equipamentos. Dispõe ainda de uma área específica de
coleta de material para exames laboratoriais, além
de cinco recepções e estacionamento.
No amplo leque de especialidades médicas, oferece atendimento nas áreas de Angiologia, Cardiologia,
Cirurgia Geral e Infantil, Clínica Médica, Dermatologia,
Endocrinologia, Exames Laboratoriais, Fonoaudiologia,
Gastroenterologia, Ginecologia, Infectologia, Mastologia, Neurologia, Nutrição, Odontologia, Oftalmologia,
Otorrinolaringologia, Pediatria, Preventivo Ginecológico, Psicologia, Psiquiatria, Reumatologia, Traumato-Ortopedia, Urologia, Cirurgia Plástica, Anestesia, Imagem
(Mamografia, Ultrassonografia) e Geriatria.
Funcionando desde 2000, a Clínica São Bento tem
ampliado as instalações, adquirido equipamentos de
última geração, inserido novas especialidades e investido na qualificação constante de sua equipe de
profissionais.
Dirigida pelo Dr. Sampson Sampaio, médico pós-graduado em Cirurgia Pediátrica, a clínica tem a missão de oferecer diagnóstico e orientar tratamento para
promover a saúde de forma ética e humana. “Não temos destaque para uma especialidade específica, seja
Cardiologia, Oftalmologia ou Pediatria, todas são vistas como de excelência no atendimento, mas podemos
destacar os equipamentos de mamografia, ultrassonografia e de oftalmologia, todos de última geração”, detalhou o diretor.
Horários: de segunda à sexta-feira das 7 às 19 horas e aos sábados das 7 às 12 horas. Mais informações
pelo telefone (81) 3491-1415. Na sequência de fotos
fachada principal da clínica, exame de acuidade visual

com a oftalmologista Renata Emery, manuseio de equipamento pela enfermeira Glauce Barreto e paciente em
preparação para exame de ultrassom.
Desconto - A Clínica São Bento oferece 10% de desconto ao Associado da AAC.
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Equipe Reforçada
O recifense Lucas Ferreira Eustáquio é o novo auxiliar de serviços gerais da Associação. Ele conta que começou a vida profissional trabalhando em supermercado. “Lá eu fazia de tudo. Depois
trabalhei em mais três empresas”. Lucas ingressou na AAC através de seleção de currículo. “Meu objetivo é evoluir profissionalmente e fazer uma carreira de sucesso”, prometeu.

Jéssica Deborah Fekete da Silva é natural do Recife. Estudou na Escola Sizenando Silveira, onde cumpriu o segundo grau e o curso Técnico de Enfermagem na Faculdade Mauricio de Nassau. “Comecei a vida
profissional numa loja, como auxiliar de administração. Depois, passei
por outras duas empresas, sendo a última na função de auxiliar médico”,
lembrou. “Entrei na AAC por análise de currículo, aqui sou recepcionista e
atendo à parte médica”, acrescentou. Quanto ao futuro Jéssica prevê: “Quero sempre aprimorar meus conhecimentos, para ser uma profissional excelente”,
finalizou.

Serviços credenciados na área de saúde
Com o intuito de propiciar mais opções de atendimento na área de saúde, a AAC estendeu seu
leque de credenciamento às seguintes empresas.

- Academia Personale. Fisioterapias motora, vascular e aquática, Pilates, RPG, Biofeedback. Rua Lopes de Carvalho, 73, Madalena,
Recife. Fones: 3031.8095 e 99665.6030. Desconto de 20%.

Site atualizado
Impulsionada pelo avanço tecnológico, a dinâmica do dia a dia nos motiva estar ligados no
que acontece no mundo em que vivemos. Visite
o site da AAC, e acompanhe as atividades da
Associação.
Voz Ativa
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www.aacelpe.com.br

- Farmácia Roval de Manipulações, Farmácia
Homeopática. Lojas na Boa Vista, Santo Antônio, Casa Forte, Espinheiro, Paulista, Olinda e
nos shoppings Recife, Rio Mar e Guararapes.
Desconto de 10%.

Soluções auditivas recuperam autoestima
Empresa de origem dinamarquesa, com mais
de 60 anos de experiência e tradição no mercado
de aparelhos auditivos, o Centro Auditivo Telex
possui uma excelente imagem junto ao consumidor, acumulando ao longo dos anos mais de 300
mil clientes. “A nossa missão é proporcionar um
mundo melhor às pessoas com deficiência auditiva, ampliando seu convívio social, lhes proporcionando alto nível de satisfação, fato gerador do
excelente conceito que a empresa possui”, define
Gleybson Santos, fonoaudiólogo do Centro Auditivo Telex, unidade da Ilha do Leite, no Recife. Segundo ele, foram reabilitados pacientes que sequer ouviam a própria voz. “Em muitos casos eles
se emocionam quando voltam a ouvir, isso traduz
uma espécie de reconquista de um dos sentidos
mais importantes”, revela o fonoaudiólogo, que
acrescenta: “a perda auditiva é o segundo fator
que mais prejudica a qualidade de vida das pessoas, perdendo apenas para os estados de depressão”, acentua.
AAC e Telex - Perguntado sobre o que significa para o Centro Auditivo Telex o credenciamento junto a entidades do porte da AAC, Gleybson
disse. “Essas parcerias nos dão a possibilidade
de levar a saúde auditiva e o consequente bem-estar a um número maior de pessoas, especialmente àquelas de mais idade. Do lado da AAC, a
parceria lhe dá a segurança de encaminhar seus
associados para o lugar certo”, afirma. O fonoaudiólogo destacou ainda outros pontos positivos

da parceria. “Para nós é o grande momento da
parceria quando compartilhamos das ações da
AAC junto aos associados. Levamos nossos profissionais e equipamentos para triagem, proferimos palestras, procedimentos que nos trazem
também a fidelização do cliente”, assegura. Concluindo a conversa, a reportagem do Voz Ativa
solicitou de Gleybson que deixasse uma mensagem para os associados da AAC. “A deficiência
auditiva, não dói, não coça e o paciente só descobre quando está num estágio avançado. Desse
modo, é fundamental incluir a acuidade auditiva
entre os exames de rotina que se faz periodicamente, principalmente àqueles que têm casos de
deficiência auditiva na família”, finalizou.

O ecocardiograma é o exame de ultrassonografia do coração. Ele é frequentemente empregado no diagnóstico, avaliação e acompanhamento dos pacientes com
sopro cardíaco, sintoma de palpitação, síncope, falta de ar, dor torácica ou de portadores com diversas doenças cardíacas
como doenças do músculo cardíaco (infarto
do miocárdio), miocardiopatias, insuficiência cardíaca e demais doenças do coração.
Preocupada com o bem-estar dos associados, a AAC realiza exames de ecocardiograma a cada 15 dias, encaminhados pela
cardiologista Ana Luiza Vasconcelos e realizados pelo seu colega Edson Magno, que
na foto procede o exame do associado Edvaldo Carlos da Silva.
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AAC participa do Meu Momento
A partir deste primeiro de setembro já podem se associar à AAC as seguintes categorias:
aposentados da Celpos, empregados e ex-empregados da Celpe e Celpos e ex-agregados.
encontro, Jousimeire Oliveira falou sobre as atividades e benefícios oferecidos pela Associação nas
áreas de assistência à saúde e promoções socioculturais. Lembrou ainda que
a partir deste primeiro de
setembro já podem se associar à AAC as seguintes
categorias: aposentados
da Celpos, empregados e
ex-empregados da Celpe
e Celpos e ex-agregados
de sócio titular que, por
algum motivo se desligou
O programa Meu Momento, iniciativa do
grupo Neoenergia com o objetivo de preparar os colaboradores que atuam nas empresas
do grupo para a aposentadoria, contou com a
efetiva participação da AAC, no encontro realizado em 31 de agosto, na Celpe do Bongi.
O evento foi aberto pelo presidente Gilberto
Medeiros, que na sua fala fez um retrospecto
da história da Associação, hoje com 30 anos,
e que mesmo assim ainda não é de todo conhecida pelo grupo de
empregados da Celpe.
“Uma das nossas preocupações é levar os propósitos e benefícios da
AAC para todos os associados”. Gilberto explicou que a atualização
do estatuto abriu espaço para a participação
de empregados ativos
da Celpe e da Celpos, e
vislumbra aspectos positivos para a melhoria
das condições de vida
após o período laborativo. Na sequência do
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da Associação.
Na ocasião a advogada Danielle Rocha
ministrou uma palestra sobre ações previdenciárias levadas à Justiça e as perspectivas
da anunciada reforma da Previdência Social.
O assunto, de grande interesse, fez com que
a advogada estendesse sua participação no
evento, respondendo questões pontuais e esclarecendo dúvidas específicas de alguns dos
participantes.
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