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Pilates na terceira
idade com Prof. 2
Anderson Alves
Minicurso de
Chocolate
3
Gourmet é sucesso

Imposto de Renda
Home Office
(Em casa)

Dep. Médico
Superv. Médica Ana Carolina 9.9857.0075
Dep. Médico Ivonacy Fausto 9.8491.7929
Diretoria Social
Dir. (a) Social Cristina Santos 9.9857.0172
Eventos Kessia Alves 9973.0863
Comunicação Jousimeire Oliveira 9.9903.2127
Diretoria Financeira
Dir. Financeiro Gilberto Medeiros 9.9927.3222
Tesouraria Ursulina Souza 9.8491.7927
Diretoria Administrativa
Dir. Administrativo Arnóbio José Tavares
9.9857.0292
Superv. Administrativa Catarina Ferreira
9.8491.7928.
“Algumas de nossas ações podem salvar
vidas.”

Presidência
Maurício Pereira da Silva 9.9644.2300

(81) 99903.2127

Redução das
contribuições
previdenciárias
Celpos

A AAC preocupada com o
cenário atual pede a colaboração de todos para
juntos e conscientes vencermos essa pandemia.
Como nosso público é
considerado o maior grupo
de risco de contaminação pelo Corona Vírus
devido as doenças preexistentes como: diabetes, doenças cardiovasculares, respiratórias e
outras, tivemos que fechar a associação por
tempo indeterminado. Durante esse período,
disponibilizamos alguns dos nossos funcionários e toda a diretoria para ficar à disposição
dos associados para quaisquer esclarecimentos através dos telefones que estão abaixo
listados.
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Estamos iniciando mais um mandato. Mais
uma jornada caracterizada pela continuidade
de um trabalho voltado para o interesse dos
associados.
Oferecemos serviços que abrangem a área
de advocacia, saúde e lazer como: odontologia, geriatria, clínica geral, cardiologia, fisioterapia, exame de ecocardiograma, nutrição,
pilates, dança de salão e diversos eventos do
calendário social anual, na sede e no interior.
Objetivamos contemplar a todos, do litoral ao
sertão, tarefa que não é fácil por conta dos
elevados custos, porém nos esforçamos e
sempre que podemos levamos os serviços
para outros municípios mais afastados.
A empresa tem uma receita que se reajusta
uma vez por ano e que sofre perdas mensais,
por óbitos ou desligamentos, enquanto a
despesa sofre diversos acréscimos no período, assim a luta da diretoria é evitar que os
gastos superem a receita.
A receita de aplicação financeira é o que nos
ajuda a realizar eventos e fazer ações sociais, mas desde 2016 com a crise econômica
do país essa receita caiu para menos da me-

Maurício Pereira da Silva

tade e nos forçou a reduzir nas mesmas proporções as nossas ações sociais. Porém, na
medida do possível, o trabalho acontece. É
importante que haja um compromisso social e
institucional.
Além dos associados, que são os pilares da
nossa estrutura, temos os empregados, os
prestadores de serviços e suas famílias mostrando que são muitas vidas que dependem
da AAC. Vamos nos dar as mãos e considerar definitivamente que a nossa empresa é
imortal.

PÁGINA 2

Realizada no último dia 30 de
janeiro, no Circulo militar do
Recife, a festa em comemoração
ao Dia do Aposentado trouxe
muita animação aos presentes.
Iniciada pelo Presidente Maurício
Pereira da Silva, que pediu a
todos um minuto de silencio em
reverência ao colega Roberto Paz
que havia falecido no dia e em
seguida a festa foi embalada pela contagiante
banda Black Nigth. O público encheu o salão pelo
seu repertório diversificado sem deixar faltar o tão
esperado frevo. A AAC atestou para o Voz Ativa o
quanto é importante esse evento para os celpeanos
e seus convidados. “Tivemos um público grande
este
ano
de
associados
fantasiados e não, que há muito
tempo não se encontravam.
Pessoas de outras cidades que
vieram pela primeira vez e pode
rever os amigos,” concluiu. A AAC
diz que tem um trabalho muito
bonito na saúde, mas, diz também
o quanto é importante para a
saúde se divertir, sorrir, viajar,
rever amigos que há muito anos
são se viam e dançar. Falando em dançar, a festa

teve como participação ímpar, uma apresentação de
alguns dos alunos da turma de dança de salão,
comandada pela professora Adriana Ianino e
monitores. A aluna Aparecida Limeira relembrou
dançando o saudoso soltinho ou popularmente
chamado
de
rock dos anos
70. Já o aluno
Dijalma Martins,
fez
duas
apresentações,
uma de forró e
uma de bolero.
Mostrando
assim
ao
público presente
que é possível ser feliz e ter saúde dançando.
Como de costume não poderia faltar o tão esperado
sorteio de presentes e brindes patrocinados pela
AAC e parceiros, como: a Nupé Sandálias, Cordiale,
Objetiva Tecnologia, Medical Center Boa Vista e
Roca Informática. Tivemos a participação do stand
do NACC – Núcleo de Apoio a Criança com Câncer,
que trouxe produtos confeccionados por voluntários
para que a renda seja revertida para ajudar a
instituição e o apoio do buffet volante e do bar da
Asinha do Tonho que deixou a festa completa.

Pilates é sinônimo de saúde na terceira idade

JORNAL VOZ

A maioria das pessoas da faixa etária da chamada
terceira idade (acima dos 60 anos) conhece ou já
ouviu falar dos benefícios que a prática do Pilates
pode trazer à sua saúde. Em vista disso, a AAC
mantém aulas de Pilates orientadas pelo professor
Anderson Alves de Souza, profissional de educação
física, formado pela Uninassau.
Voz Ativa – Quais os maiores benefícios que as
aulas de Pilates oferecem na
terceira idade?
Anderson Alves – A atividade
do Pilates ajuda no condicionamento físico como: aumento de
força, melhora o equilíbrio,
melhora a coordenação motora
e flexibilidade. Contribuindo
para um melhor condicionamento físico, postural e ajuda
na capacidade respiratória.
Voz Ativa – Tais benefícios são observados em
breve tempo ou se manifestam a longo prazo?
Anderson Alves – Depende do condicionamento
físico dos alunos. No momento os alunos aqui na
AAC são idosos, alguns têm resposta rápida outros
demorada, dependendo das suas limitações.
Voz Ativa – Quais as queixas comuns manifestadas
por idosos que procuram praticar Pilates?
Anderson Alves – É comum falarem sobre a falta
de força e equilíbrio. Mas isto é um fato normal nes-

ta idade. Ao longo da vida perdemos massa muscular, reduzindo a densidade óssea.
Voz Ativa – Quais os resultados positivos mais comuns registrados com a prática?
Anderson Alves – O que eles atestam é a melhora
de equilíbrio, força e flexibilidade. Alívio de dores
em algumas regiões do corpo, das dores na lombar
e articulações, por exemplo.
Voz Ativa – Os alunos, após os exercícios, revelam
um nível de melhoria que possa servir de exemplo?
Que avanços conseguidos? Houve a prescrição de
um programa específico para obter tais resultados?
Anderson Alves – Sim. Com os nossos alunos não
temos teste que comprove, o resultado vem dos
seus relatos.
Opiniões
Agnelo Moura Arruda, 78 anos. "Vim resolvido a
diminuir peso, pois sofria com dores nos joelhos.
Estou há mais de um ano, tive boas melhoras".
Antônia Augusta de Melo, 90 anos, "eu precisava de
um exercício que melhorasse o vigor físico e a respiração, estou indo bem com dois meses de exercícios, o professor Anderson é simpático e atencioso".
Eliane de Lima Arruda, 72 anos. "Procurei o Pilates
para movimentar o corpo, sabemos que é bom para
a saúde, tenho mais de um ano de atividade, ganhei
disposição, habilidade e flexibilidade para as tarefas
do dia a dia.
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Dança de Salão em nova fase
A atividade atualmente está sob a responsabilidade do professor Everton Oliveira, pernambucano que já rodou o país
buscando se qualificar cada vez mais na sua profissão.
“Obtive experiência em participações durante 14 anos de
dança em bandas de forró em Fortaleza e aqui no Recife”.
Do seu currículo consta cursos de dança com gente do primeiro time do Rio de Janeiro e São Paulo: “Jaime Arôxa,
Jimmy Oliveira e Patrick Oliveira, este do grupo Dança dos
Famosos da TV Globo”, lembra.

acrescenta "é um momento de descontração, a gente se
comporta aqui como uma família unida, se preocupa uns
com os outros, isso traz benefícios ao psicológico da gente”.
Matilde Soares da Silva, associada participante frequente
das atividades da Associação, destacou o exercício físico a
partir da alimentação saudável e que “a dança ainda facilita
a criação de novas amizades”.

Everton veio para AAC convidado pela professora Adriana
Ianino e agora inicia seu trabalho para trazer benefícios especialmente ao pessoal da terceira
idade. "A dança de
salão desenvolve a capacidade motora e mental, busca o
bem-estar e principalmente a diversão. Aqui a gente deixa lá
de fora os problemas de cada um”, afirmou.
Quem está no grupo: Aparecida Limeira, Cida, 66 anos pensionista, participa das atividades da dança desde o início e

Minicurso de Chocolate Gourmet é sucesso na AAC
Trufas, ovos de Páscoa e outras iguarias do universo do
chocolate, foram vistas, aprendidas e degustadas no
primeiro Minicurso de Chocolate Gourmet, promovido pela
AAC, nos dias 3 e 4, 17 e 18 de março.
Ministrado por Cristina Santos e Flávia Spencer, o evento
reuniu vários participantes que destacaram a facilidade do
aprendizado, a estética das embalagens e sobretudo o
excelente
sabor
obtido nos
produtos.
Marilia
Moreira
Coelho
que veio
com
objetivo de
aprender
para
em
seguida
Turma dos dias 3 e 4 de março/2020

Turma dos dias 17 e 18 de março/2020

comercializar as iguarias disse que “o curso ensina a fazer
fácil e fazer bem produtos bem aceitos no mercado”. Para a
associada Maria da Paz, que veio de Limoeiro, confessou:
“Minha expectativa foi satisfeita quanto a vontade de
aprender, elas têm um jeito de fazer fácil”.
No final do evento houve sorteio das peças produzidas,
sessão de degustação e foi conferido certificado de
reconhecimento.

Novos Convênios

Endereço: Travessa Braz Marques de Pinho Seabra,
746,Centro – Paulista/PE
Contatos: 81 3433-1468 | 3372-3971
3118 | 99151-9939 | 98373-1968
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Especialidades:
Angiologia, Cardiologia, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Fonoaudiologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Mastologia, Neurologia, Nutricionista, Oftalmologia, Ortopedia, Laringologia, Pediatria, Pneumologia, Proctologia, Psicologia e Psiquiatria.

Redução das contribuições previdenciárias Celpos
Em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Celpos, realizada em 06 de fevereiro de 2020, foi recomendada
as reduções da Taxa Real de Juros que define a Taxa Atuarial, de 4,8% para 4,5%, e de 4,02% nas Contribuições Previdenciárias dos participantes e da patrocinadora. Essas reduções ocorrerão conforme a proporcionalidade das contribuições realizadas pelos participantes.
Este resultado é fruto dos esforços da atuação da Direção
da Celpos, em análise junto ao Comitê de Investimentos,
como também do Grupo de Trabalho da AAC, que vem
acompanhando os relatórios divulgados pela Celpos e solicitando melhores condições de vida para os assistidos e
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participantes dos planos BD e CD.
Foram as análises e os debates, nas reuniões, que fortaleceram o entendimento do Grupo de Trabalho da AAC. É importante reconhecer a participação do SINDURB, através
da pessoa do seu diretor Pompeu Henrique, (em memória)
que muito contribuiu em nossas reuniões trazendo as informações pertinentes aos assuntos abordados. A proposta é
a redução dessa contribuição a cada ano, até que seja atingido o percentual de desconto inicialmente praticado.
Diretoria Financeira

Imposto de Renda Home Office
A AAC informa que a partir do dia 1º de abril, retomaremos os trabalhos das declarações do imposto de renda em casa
(home office). Para que as coisas aconteçam de forma prática e organizada dadas as nossas limitações devido a quarentena da pandemia do Covid-19, a AAC pede a colaboração de todos os associados interessados no serviço.
Regras para um bom resultado e funcionamento / E-mail para envio da documentação— aldjair@gmail.com
•

•
•

•

A declaração do IRPF só poderá ser feita, quando toda a documentação estiver completa e enviada para o e-mail indicado em formato PDF ou JPG;
Enviar a documentação se possível de uma vez só, pois a demanda de e-mail será grande;
O WhatsApp indicado não é para o envio de fotos ou arquivos de documentos. E sim para esclarecimentos de dúvidas
que surgirem no processo;
Se tiver dificuldades em adquirir sua documentação, peça ajuda a seus parentes e/ou amigos mais próximos.

Uma vez que temos um prazo curto e limitações de trabalho, se todos colaborarem, teremos um trabalho bem organizado e
eficaz.
A Associação pede a todos a gentileza de não entrar em contato em horário que não seja comercial via WhatsApp. Afinal
estamos trabalhando em casa com as nossas famílias.

Serviços Prestados na Sede
Assessoria Jurídica. Euvânia Cruz Muñoz. Quarta e quinta
-feira das 8h às 12h.
Cardiologia. Ana Luiza Medeiros. Sexta-feira das 8h às
12h30.
Exame de Ecocardiograma. Edson Magno de Macedo.
Quinta-feira das 13h30 às 16h30.
Clínica Geral. Victor Arruda. Segunda e Sexta-feira das 8h
às 12h.
Fisioterapia. Laurilene da Silva do Carmo. Terças e quartafeira Manhã. Quinta-feira manhã e tarde.
Odontologia. Thiago Lourencinni. De segunda a quartafeira manhã e tarde / Amanda Souza. Quinta-feira manhã e
tarde e Sexta-feira pela manhã.

Geriatria. Carla Núbia Borges. Segunda-feira das 13h as
17h e Quinta-feira das 8h as 12h.
Nutricionista. Andréa Cunha. Quarta-feira – Manhã das
08h às 12h.
Dança de Salão. Prof. Everton Oliveira. Segunda e Quintafeira das 15h às 16h30.
Pilates. Prof. Anderson Alves – De segunda a quinta-feira
manhã e tarde.
Marcação de consultas pelos telefones – (81) 34453818 / 3445-4362 / Opção 01
Início da marcação a partir do dia 27 de cada mês às
7h30.
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