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O associado Maurício Pereira da Silva, vencedor das
eleições de novembro de
2019, assumiu a presidência
da Associação dos Aposentados, Pensionistas, Empregados e Ex-empregados da
Celpe e da Celpos, para o
período de 2020-2022. A
solenidade de posse aconteceu no dia 6 de janeiro deste
ano, na sede da entidade.
No discurso de posse, o
novo presidente enalteceu as
reformas e realizações conseguidas, êxito dos resultados obtidos, “vencendo as
dificuldades enfrentadas”. Agradeceu aos
prestadores de serviços e ao quadro de
pessoal, “uma família unida que trabalha
com amor, determinação e competência”.
Falou ainda das idas ao interior do Estado, do trabalho voltado para o bem-estar dos associados, a dificuldade de
atender os anseios daqueles que habitam
em áreas mais distantes, mas elogiou o
engajamento de tantos outros associados, “sempre prontos a nos ajudar nas

visitas aos associados mais
necessitados”.
Concluiu.
Na
foto
maior, a partir da esquerda, Walter
Alexandre da Silva, Arnóbio José Tavares da Silva, Luiz Germano dos
Santos, Maurício Pereira da Silva, Gilberto Medeiros, Maria Cristina dos
Santos, Maria José de Medeiros, José
Carlos Nunes de Almeida, Ivaldo José
de França e Ailton Albuquerque.

Quem é quem na
administração da AAC
O contador Maurício Pereira da
Silva assume a presidência da Associação. Ele deixa a Diretoria Financeira e de Patrimônio, onde atuou por
duas gestões consecutivas, para na
presidência levar adiante metas voltadas para os anseios dos associados,
mantendo a saúde financeira da AAC.
O contador Gilberto Alves Muniz
Medeiros, até então presidente da
entidade, assume a Diretoria Financeira e de Patrimônio, enquanto a
Diretoria Social continuará conduzida por Maria Cristina dos Santos.
A novidade é a presença do administrador de empresas Arnóbio José

Tavares da Silva, que por 36 anos
ocupou diversos cargos de gerência na Celpe.
O Conselho Fiscal vai contar
com o engenheiro eletricista Ailton
José Albuquerque, o administrador
de empresas José Carlos Nunes de
Almeida e a secretária Maria José
Moura de Medeiros. Dentre os suplentes a novidade são as presenças do engenheiro eletricista Ivaldo
José Batista de França e do advogado Walter Alexandre da Silva, e do
nome já conhecido de Luiz Germano dos Santos.
Mais detalhes na página 2.
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AAC tem nova gestão
Fazendo uso
da palavra, o
presidente Gilberto Medeiros
ressaltou o apoio
recebido dos colegas durante os
seis anos em que
dirigiu a AAC
e em casa pela
compreensão
da companheira. Agradeceu a
Ivaldo José dos
Santos, que naquele momento deixava a diretoria Administrativa.
Agradeceu ainda aos conselheiros as críticas e sugestões e desejou
votos de boa sorte a Arnóbio José Tavares da Silva que ficará à
frente da diretoria Administrativa e a Maurício externou desejo de
uma grande administração.
Representando os associados do interior, o conselheiro Luiz
Germano dos Santos lembrou o início da Associação “ainda no
quarto andar do prédio sede da Celpe, na Avenida João de Barros”
e se dispôs a continuar apoiando ações da entidade no Sertão.
Em seguida, o conselheiro Ailton Albuquerque comentou que
apesar das turbulências “foram obtidos resultados positivos pela
administração da AAC”. Agradeceu a confiança depositada em seu
nome, desejou sucesso à nova diretoria e ao novo presidente.
A representante da Aposchesf, Carmem Valença, ressaltou as
parcerias entre as duas entidades. “Vamos manter as ações conjuntas, pois ainda temos muito a realizar”, concluiu.
Na sequência, nos jardins da AAC, foi servido coquetel ao som
da banda WM.

Serviços Prestados na Sede
Acessoria Jurídica
Dra. Euvânia Cruz Muñoz.
Quarta-feira das 8h às 12h.

Dra. Amanda Souza
Quinta-feira manhã e tarde e sexta-feira pela
manhã.

Cardiologia
Dra. Ana Luiza Medeiros.
Sexta-feira das 8h às 12h30

Nutricionista
Dra. Andréa da Rocha Cunha.
Segunda-feira – Manhã das 08h às 12h.

Exame de Ecocardiograma
Dr. Edson Magno de Macedo.
Quinta-feira das 13h30 às 16h30

Dança de Salão
Profa. Adriana Ianino
Segundas e quintas-feiras das 15h às 16h30.

Pilates
Geriatria
Prof. Anderson Alves
Dra. Carla Núbia Borges.
Segundas-feiras das 13h às 17h e quintas-feiras De Segunda a quinta-feira - Manhã e Tarde.
das 8h às 12h (hora marcada)
Agende a consulta
Telefones: (81) 3445-3818 / 3445-4362
Fisioterapia
Opção 01
Dra. Laurilene do Carmo.
Terças e quartas pela manhã, e quintas-feiras ma- Início da marcação a partir do dia 27 de cada
nhã e tarde.
mês às 7h30.
Odontologia
Dr. Thiago Lourenccini
De segunda a quarta-feira manhã e tarde

Horário para entrega das fichas:
Manhã: das 7h às 10h.
Tarde: das 13h às 14h30.
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Incorporação da Celpos/NÉOS acontece
no primeiro semestre de 2020
Gilberto Medeiros
Nesse primeiro momento, em consenso
com o SINDURB, indicamos os conselheiros representantes dos participantes e
assistidos dos planos BD e CD, os quais
deverão compor o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal Transitórios. Esse
conselho permanecerá ativo até o encerramento da incorporação da Celpos pela
NÉOS, prevista para meados de 2020. A
partir de então, serão abertas eleições
para diretor de Seguridade e Benefícios,
cargo que será ocupado por um representante eleito dentre os participantes e assistidos das três empresas incorporadas.
As vagas para os Conselhos Deliberativo e Fiscal serão preenchidas por membros indicados pelas patrocinadoras e por
membros eleitos por meio de voto direto
dos participantes ativos e assistidos.
Com relação à comunicação, os meios de
informação utilizados pela Celpos, (jornal, site, tele atendimento, etc.) serão

mantidos e aperfeiçoados, inclusive para
receber contribuições dos participantes.
Transcrevemos abaixo alguns pontos ditos
pela NÉOS/CELPOS como benefícios aos
participantes:
- Maior eficiência na gestão da Entidade;
- Possibilidade de redução de custos com
reflexos na rentabilidade e melhoria dos
benefícios;
- As regras gerais do plano BD serão mantidas integralmente, não havendo prejuízo
aos participantes;
- Serão mantidos escritórios regionais em
Pernambuco e Rio Grande do Norte para
atendimento presencial, além dos atuais
canais de atendimento: site, aplicativo
móvel e telefonia;
- Todo material referente à incorporação
deverá ser submetido à apreciação do
Conselho Deliberativo da Fundação Celpos.

Ações na Justiça
1 - Revisão da Vida Toda
O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) decidiu em dezembro de
2019 que os aposentados que trabalharam antes de julho de 1994,
têm direito à chamada Revisão da
Vida Toda.
A revisão consiste em pedir a
inclusão de todos os salários no
cálculo da aposentadoria, inclusive os anteriores a julho de 1994.
Requisitos para ajuizar ação de
revisão da vida:
• ter trabalhado em períodos
anteriores a 1994;
• estar aposentado há menos
de 10 (dez) anos.
Documentos necessários para
o ajuizamento:
• Carta de Concessão de Aposentadoria;
• Senha “meu INSS” (ou CNIS

atualizado e salvo em (PDF);
• Carteira (s)de trabalho e GPS;
• RG, CPF e comprovante de
residência.
2 - Ação Revisional com base
na ORTN/OTN 1977/1988
Com maior abrangência entre
alimentandos, esta ação objetiva
a substituição dos índices de correção utilizados originalmente por
aqueles determinados pela legislação. Assim, há que se preservar os
salários de contribuição utilizados
ou se for o caso, os valores sobre
os quais incidiram as contribuições
dos empregados rurais, bem como
a sistemática e coeficientes vigentes à época da concessão.
Em ambos os casos, aqueles que
tiverem interesse, podem entrar
em contato com a advogada Euvânia Muñoz (foto), no setor jurídico
da Associação.
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Associados elogiam o Novembro Azul
Mais uma vez este programa de saúde
é distinguido com elogios dos associados.
Resultado de parcerias celebradas junto à
Prefeitura da Cidade do Recife – Distrito
Sanitário IV, Secretaria Estadual de Saúde– Laboratório Central de Saúde Pública
de Pernambuco (Lacen), com o ônibus do
Programa Prevenção para Todos – além
de parceiros da iniciativa privada: Laboratórios Cerpe e Instituto Embeleze.
Para pensionista Elizete Lima o encontro foi ótima iniciativa da Associação. “Sou
muito grata por tudo, se fosse pelo SUS
era uma judiação”. Para Melquisedeque
Almeida o programa é ótimo: “Sempre
aproveito a oportunidade, sou bem recebido pelos profissionais, me sinto em
casa”, afirmou.
Na abertura do evento, em 5 de novembro passado, o presidente Gilberto
Medeiros falou dos propósitosdo Domingo Azul e estendeu agradecimentos aos
profissionais que vieram prestar serviços.
Na sequência, ouviram-se as palestras da
enfermeira Rafaela Marques, que abordou
a saúde do homem, com enfoque para
cada ciclo de idade em que atravessa.
Em seguida os direitos e deveres de idosos foi o tema do defensor público Manoel
Jerônimo de Melo Neto. Nas palestras seguintes foram ouvidos os representantes
do Distrito Sanitário IV, Juliana Santiago,
Antônio de Pádua, Joaquim Sérgio de Lima
e Silvia Rolim. A fisioterapeuta Lucia Santos abordou a fisioterapia pós-retirada da

próstata, na impotência sexual e na
incontinência urinária. A psicóloga
Alice Morato falou sobre a saúde no
Estado e da importância dos testes
de prevenção do HIV, sífilis e hepatite tipos B e C, naquele momento
realizados pelos biomédicos da Secretaria Estadual de Saúde. A cirurgiã-dentista Joseane Delfino, coordenadora de Saúde Bucal do Distrito
Sanitário IV, destacou os perigos do
câncer de boca e a validade dos procedimentos preventivos: “sintomas,
sinais, autoexame e fatores de risco”.
A geriatra Carla Núbia Borges,
enfocou as patologias da próstata.
Detalhou os sinais, fatores de risco (idade, histórico familiar, sedentarismo, cigarro e alimentação) e a
prevenção do câncer. Alertou para
os problemas da próstata crescida,
dificuldades na excreção de urina e
fezes. “As doenças da próstata são
assintomáticas, assim a prevenção
é fundamental”. Lembrou que 95%
dos tumores são identificados já em
fase avançada da doença. Em seguida
relacionou alguns indicadores: urinar
em gotas e fazer força para urinar.
Dentre os exames citou a eficácia do
toque retal em paralelo com PSA.
Citou ainda a biópsia e o ultrassom
como exames complementares.
Participaram ainda do encontro
os expositores de alimentos orgâni-

cos, flores do deserto e de cactos. Houve
a venda de lanches com renda revertida
para uma instituição de caridade.
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