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Você pode ter resíduo no saldo no FGTS

As mulheres traduzem a beleza da vida

Com o patrocínio da Hinode Cosméticos e do Servi-
ço Nacional do Comércio (SENAC), no dia oito de mar-
ço, a AAC promoveu uma série de atividades para ce-
lebrar o Dia Internacional da Mulher. Da programação 
constou um suculento café da manhã, dicas de beleza 
com SPAs das mãos, do rosto e maquiagem profi ssio-
nal. O evento contou com a participação do Núcleo de 
Apoio à Criança com Câncer (NACC), com estande de 
exposição e venda de artesanato.

Ao abrir a programação, o presidente Gilberto Me-
deiros comentou sobre a importância do Dia Interna-
cional da Mulher. “Essa data simboliza o antigo sonho 
do empoderamento feminino em diversos países. Há 
mais de um século a mulher busca consolidar seus 
espaços na sociedade, desejo natural do ser humano. 

Depoimentos - “A festa está legal, foi uma boa lem-

Para aqueles que possuíam saldo na conta vincu-
lada do FGTS nos meses de março de 1989 e maio 
de 1990 e ainda não cobrou judicialmente as dife-
renças de correção monetária sobre esses saldos, 
geradas pelos planos econômicos Verão e Collor I, 
ou não fi rmaram o Termo de Adesão instituído pela 
Lei Complementar nº 110/2001, através do qual foi 
realizado acordo com a Caixa Econômica Federal 
para pagamento dessas diferenças.

Para ingressar com a referida ação de cobrança, 
venha a AAC, para assinar a procuração do contrato 
de prestação de serviços advocatícios e a declara-

brança da Associação, o dia merece uma comemora-
ção como essa. Para afi rmação da mulher ainda falta 
muita coisa. No trabalho, por exemplo, sempre ganha 
menos do que o homem. Também na sociedade e 
na política, pois o povo pensa que a mulher não 
merece ser votada”. Josefa Joaquina Santana – 
Juju, 69 anos.

Nerinalda Santos considerou a iniciativa excelente. 
“Tem a participação dessas entidades parceiras e a 
interação entre os associados”. Quanto ao Dia Inter-
nacional da Mulher, afi rmou: “Ainda lutamos pelo re-
conhecimento do valor da mulher em vários setores, a 
maioria delas ainda resume suas atividades às tarefas 
de casa, mas o futuro dessa cultura pode mudar nas 
escolas, a partir da educação infantil. Nosso país é ma-
chista, mas vamos chegar lá”, previu.

ção de pobreza, (se for o caso). Serão necessárias 
cópias dos seguintes documentos: 
1. Documento de identidade, CPF e comprovante de 
residência atualizado; 
2. Folhas da Carteira de Trabalho em que conste o 
número e a série, a qualifi cação, os contratos de tra-
balho e as opções pelo FGTS;
3. Extrato atual da conta vinculada do FGTS;
4. Carta de concessão da aposentadoria ofi cial (INSS).

Outras informações no Departamento Jurídico 
da AAC, nas segundas–feiras de 13h às 17h e nas 
quartas e quintas-feiras de 09h às 12h.
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Um plano de saúde que você só paga se usar

Cuidado com o leão 

A Acesso Saúde é o mais novo parceiro da AAC.  A em-
presa não exige pagamento continuado (tipo mensalidade) 
e oferece 10% de desconto em mais de 20 especialidades 
médicas. A Acesso Saúde disponibiliza ainda 300 exames 
laboratoriais e complementares (ecocardiograma, ergomé-
trico, mapa, Holter, tomografia, raios-X, e ressonância mag-
nética, entre outros) e consulta com hora marcada.

Na hora do atendimento, o associado e ou dependente 
deve se identificar com a carteira da AAC.  

Acesso Saúde.  Avenida Caxangá, 2215, em frente ao 
Parque de Exposição de Animais – Cordeiro. Telefones: 
3226.4800 e 99797.0180.

A Associação oferece apoio aos associados para o 
preenchimento e cálculos das declarações do Imposto 
de Renda Pessoa Física.  O colega Aldjair Silva se colo-
cou às ordens da AAC e vai atender às segundas-feiras 
das 8 às 12 horas e de terça a sexta-feira de 8h às 12h 
e das 14h às 16h, por ordem de chegada. 

De acordo com Aldjair, o associado deve vir muni-
do dos seguintes documentos: 

1. Informe de rendimentos de salários do titular e 
dependentes(Celpos e ou INSS);

2. Última declaração do imposto de renda entregue;
3. Comprovante de pagamentos de planos de saú-

D’Clínica serviço de
saúde credenciado

Localizada no centro do Recife, à Rua do Sossego, 199, 
a D’Clínica dispõe de especialistas em Clínica Médica, 
Fonoaudiologia, Urologia, Cardiologia (com exame ele-
trocardiograma – opcional), Endocrinologia, Dermato-
logia, Ginecologia, Reumatologia, Ortopedia, Pediatria, 
Geriatria, Gastrenterologia e Nutrição. Fone: 3423.3268.

Chegou a Pharmapele
Empresa pernambucana há 30 anos referência em me-

dicamentos manipulados, dermocosméticos e suplementos, 
com mais de 70 lojas em todo Brasil, a Pharmapele se junta 
a outras empresas de porte credenciadas à AAC.  Dispondo 
de laboratório de última geração, oferece medicamentos 
produzidos de forma personalizada, que garante segurança, 
qualidade e eficácia.  

Traga sua receita para quem você mais confia.
No Recife, a Pharmapele atende na Praça do Entronca-

mento, 120, bairro das Graças fone (81) 3232-2000, está pre-
sente nos principais shoppings da capital e cidades do Estado.

de e odontológicos, recibos de consultas particulares 
e de mensalidade escolar, despesas com advogados, 
empregadas domésticas e recibo de aluguéis de imó-
veis;

4. Informação de bens e direitos;
5. Informes bancários; 
6. Declaração anual da faculdade dos dependentes 

maiores de 21 anos, como nome e data de nascimento 
dos dependentes; 

7. CPF dos dependentes acima de oito anos. 
É interessante lembrar que, só poderá dar entrada 

na declaração com a documentação completa.
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Assim pode se dizer do baile carnavalesco comemorativo 
ao Dia do Aposentado, realizadopela AAC, em 1º de feve-
reiro, nos salões da AABB. Com repertório diversificado do 
forró estilizado ao frevo de rua e ritmos caribenhos, a banda 
Black Night animou a festa. Logo na entrada do clube, uma 
comissão de colaboradoras da Associação formada por “ga-
tinhas” acolheu os foliões orientando sobre a programação 
e identificação e recebeu doações para a Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de PE. 

A festa contou com a presença das empresas parceiras 
Ouvir Mais Aparelhos Auditivos, e a Acesso Saúde. A Rede 
Feminina de Combate ao Câncer veio representada pela 
presidente Maria da Paz Azevedo Silva. “Somos parceiros 
há três anos e hoje viemos vender peças ilustradas com ele-
mentos carnavalescos: camisas, viseiras, chapéus, cuja renda 
ajudará nas atividades e na manutenção dos equipamentos 
do Hospital de Câncer de Pernambuco”, afirmou.

Animação e Prêmios - A expectativa dos associados 
também girou em torno do almoço de confraternização 
e sorteio de valiosos prêmios. Perguntado pelo clima do 
evento, o presidente Gilberto Medeiros observou: “Estamos 
em plena comemoração do Dia do Aposentado, vivemos a 
natural animação do período pré-carnavalesco e toda essa 
animação é marca registrada das festas da AAC”, definiu. 

No Dia do Aposentado um show 
de animação

Doutora Aline 
assume a Geriatria

Opiniões - Para a aposentada Eva Souza Fittipaldi o local 
do evento foi muito bem escolhido. “Também gostei da or-
ganização, comida boa e da banda. Observei que este ano 
vieram mais mulheres do que homens”. Já o aposentado 
Francisco Bacelar elogiou a organização da festa e a ban-
da, “acrescente a alegria em reencontrar antigos colegas de 
trabalho”.

Outros destaques da festa, o almoço, com o cardápio bas-
tante elogiado, participantes fantasiados e o grupo de dança 
de salão da AAC, que caprichou no visual padronizado.

Durante o período de licença de gestação da 
doutora Joana Camila, o atendimento geriátrico 
será prestado pela doutora Aline Melo. Formada 
pela Faculdade de Ciências Médicas (FCM-UPE) 
turma de 2011, possui Residência em Clínica Mé-
dica pelo Hospital Getúlio Vargas e de Geriatria no 
Hospital Português do Recife.
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Pilates é sinônimo de bem-estar

Anderson Alves é profissional de Educação Física, for-
mado pela Uninassau, turma de 2013.  Há um ano na  AAC, 
ministra aulas de Pilates a nove turmas com 45 alunos. O 
seu trabalho tem contribuído para melhoria da qualida-
de de vida de todos os participantes, porém destaca re-
sultados obtidos. “Seu Nelson Nunes, quatro pontes de 
safena, sentia dores no joelho, Seu Hilton Coutinho nas 
articulações, Dona Leda é portadora de encurtamento do 
ligamento cruzado do joelho, artrose, dores lombares, no 
ombro e início de hérnia de disco e Dona Severina possui 
bico de papagaio e dores lombares”, detalhou. 

Segundo Anderson, de acordo com as limitações de 
cada um, existe um programa de exercícios específicos 
“especialmente para fortalecer a musculatura das re-
giões afetadas”, acrescentou. Quando a AAC adotou a 
prática do Pilates, no início de 2016, com a professora 

Sabrina Tegethoff, só havia quatro participantes, atual-
mente, com os benefícios que os exercícios oferecem es-
pecialmente à terceira idade, esse número cresceu mais 
de 10 vezes.

Depoimentos - “Houve um tempo em que eu nem 
conseguia me baixar para atacar os sapatos, com os exer-
cícios saiu a gordura e veio a massa muscular, isso ame-
nizou meus problemas de bico de papagaio, hérnia de 
disco, dores na coluna cervical e lombar. Se não fosse o 
Pilates estava entrevado”. Hilton Coutinho, 78 anos.

“Mesmo com as pontes de safena, não me entreguei à 
preguiça, que talvez me deixasse com as ações limitadas. 
Há 18 anos sofro de artrose e aí entrou a ação do Pilates, 
hoje me sinto bem melhor, ganhei agilidade e equilíbrio, 
posso andar a pé e ainda dirijo o carro uma vez por sema-
na para Itamaracá”. Nelson Nunes,  92 anos.

Atividades e serviços oferecidos na sede
Apoio jurídico. Dra. Euvânia Cruz Muñoz. 
Segunda das 13h às 17h. Quarta e Quinta-feira 
das 8h às 12h.

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

Exame de Ecocardiograma. Dr. Edson  Magno 
de Macedo. Quinta-feira das 13h30 às 16h30 
(duas vezes ao mês).

Clínica Geral. Dr. Antônio Henrique Moreira. Ter-
ça-feira das 13h às 17h e Quarta-feira das 8h às 12h.

Fisioterapia. Dr. Gilson Falcão. Segunda e quarta-

-feira das 8h às 12h. Sexta-feira das 13h30 às 16h30. 

Geriatria. Dra. Aline Melo – Terça e quinta-feira 

das 8h às 11h.  

Odontologia. Dr. Thiago Lourencinni. De se-

gunda a quinta-feira das 8h às 12h. De segunda 

à quarta-feira das 13h30 às 16h30. 

Nutricionista. Dra. Andréa da Rocha Cunha. Quinta-
-feira – Manhã das 08h às 12h – Tarde das 13h às 17h

Dança de Salão. Prof. André Felipe. Segunda-

-feira das 14h50 às 16h50. 

Pilates. Profs. Anderson Alves – De Segunda a 

Quinta-feira Manhã e Tarde.
Agende a consulta: Telefones – (81) 3445-3818  
3445-4362 / Operadora VIVO.
Marque a consulta por ordem de chegada e entre-
ga das fichas: Manhã - das 7h às 10h. 

              Tarde - das 13h às 14h30. 
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