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FILIADA

Prezados associados,

 Em 2015, enfrentamos desafios que colocaram à prova, 
e muito, nossa força e união. Porém, graças à determinação e à 
fé que sempre fizeram parte do DNA da nossa entidade, conse-
guimos superá-los.

Agora, cada vez mais unidos e persistentes, abrimos os olhos 
para a chegada de 2016 confiantes de que encontraremos, jun-
tos, a solução para todos os desafios que aparecerem em nosso 
horizonte. 

Que o ano novo nos traga grandes vitórias e muitos motivos 
para celebrarmos juntos!

Um excelente 2016 a todos!

Obrigado por tudo!

O ano de 2015 foi muito difícil 
para a nossa categoria. O tão es-
perado, prometido e necessário 
concurso público para o car-
go de auditor-fiscal da Receita 
do DF foi revogado, conforme 
publicado no Diário Oficial do 
Distrito Federal de 13 de no-
vembro passado.

Ao tomar essa medida, ficou ób-
vio que a prioridade do atual go-
verno não é fortalecer os cofres 
do DF por meio da arrecadação 
e melhorar os serviços prestados 
de forma vigorosa e permanen-
te. A renovação do quadro de 
auditores-fiscais da Receita, uma 
prioridade para a nossa associa-
ção, seria uma das soluções mais 

Jadson Januário de Almeida
Presidente AAFIT
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eficazes para resolver a crise finan-
ceira, fiscal e orçamentária em que 
nos encontramos agora, mas mui-
tas promessas são feitas para serem 
descumpridas, infelizmente…

Apesar disso, a luta continua. O 
GDF ainda tem 3 anos para rever 
essa decisão equivocada e realizar 
o certame. Vamos insistir todos 
os dias nessa causa que garante a 
sobrevivência da nossa catego-
ria, pois temos convicção de que 
exercemos papel fundamental na 
melhoria da qualidade de vida dos 
habitantes da nossa capital.

Vamos em frente! Feliz 2016!

Boa leitura!

Com a palavra, 
    o presidente

Editorial
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Em discurso durante a festa, Jadson reforçou que, apesar dos obstáculos, a associação 
continua a oferecer os melhores benefícios a associados e dependentes 

Banda Nova York agitou os convidados com músicas para todos os gostosBuffet variado foi novamente um dos pontos 
fortes do jantar
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A Confraternização Natalina da Asso-
ciação dos Auditores Tributários do 

DF (AAFIT), em parceria com o Sindi-
cato dos Auditores da Receita do Distrito 
Federal (Sindifisco-DF), foi um grande 
sucesso. Realizada no último dia 17, no 
Espaço Patrícia Buffet, a festa reuniu cerca 
de 500 pessoas, que tiveram inúmeras op-
ções de diversão. 

Durante as mais de 5 horas de even-
to, além de colocar o papo em dia com os 
amigos da carreira tributária, associados, 
dependentes, pensionistas e demais con-
vidados saborearam uma deliciosa varie-
dade do cardápio e dançaram e cantaram 
ao som da banda Nova York. 

O associado José Assis Simões Uts-
ch, hoje morador de Curitiba, explicou o 
motivo de viajar quilômetros só para pres-
tigiar a festa. “Estou em Curitiba há 20 

CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REÚNE 500 PESSOAS 
NO ESPAÇO PATRÍCIA BUFFET

anos, mas a cada ano, a cada festa, nós 
viajamos cerca de 3 mil quilômetros só 
para estar aqui. Sempre vale a pena só 
para reencontrar meus amigos, as pes-
soas que convivemos 10, 20 anos… En-
tão, vale muito a pena vir para reviver 
esses momentos de confraternização 
e alegria. Eu e minha esposa estamos 
muito felizes por estarmos aqui”. 

O presidente da associação, Jadson 
Januário de Almeida, ressaltou que, ape-
sar dos obstáculos, a entidade continua 
a oferecer os melhores benefícios a as-
sociados e dependentes. “Temos lutado 
diariamente para manter nossas ativi-
dades em pleno funcionamento e com 
grande qualidade. Além disso, temos 
feito esforços homéricos para garantir 
que encontros como esse sejam agradá-
veis e à altura dos nossos convidados. 
Espero que todos gostem do que prepa-

ramos com muita vontade e carinho”. 
O vice-presidente do Sindifisco, Orlando 
Ribeiro de Souza, complementou: “para 
nós, é uma honra ter a companhia de 
todos vocês nesta festa. O ano de 2015 
foi difícil, mas estamos prontos para 
enfrentar 2016 de cabeça erguida, pois 
somos uma categoria forte”. 

O associado José Hable, presiden-
te do Tribunal Administrativo de Recur-
sos Fiscais (TARF), elogiou o encontro: 
“é um momento muito especial, em 
um lugar agradável, onde podemos en-
contrar amigos da carreira, que no dia 
a dia corrido do trabalho, por muitas 
vezes, não é possível, além dos que já 
se aposentaram, e bater aquele papo 
descontraído e gostoso.” Já o associado 
Carlos Benevenuto Pereira da Silva resu-
miu em poucas palavras o que achou do 
evento: “venho todos os anos e a cada 
ano a festa fica melhor. Quem não vem, 
não tem ideia do que está perdendo”. 

Também prestigiaram a confra-
ternização o presidente da Terracap, 
Alexandre Navarro, o secretário de 
Trabalho do DF, deputado Joe Valle, o 
presidente da Credsef, Manoel Raimun-
do Nunes, o presidente da Sociedade 
Esportiva do Gama, Antônio Alves do 
Nascimento Neto (o Tonhão), entre ou-
tros. 

Veja nas próximas páginas as fo-
tos da Confraternização Natalina. Para 
quem participou e quiser guardar esse 
momento em imagens, as fotos em alta 
resolução do evento já estão disponíveis 
em nosso site, na aba Menu principal/
Galeria de fotos. Há a opção de baixá
-las para seu computador. Aproveite. 
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Especial Confraternização Natalina 2015

Fotos das páginas 4 a 7: Diego Freitas
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Confraternização Natalina AAFIT/Sindifisco-DF: 
IMAGENS DA CELEBRAÇÃO
“Estou em Curitiba há 20 anos, mas a cada ano, a cada festa, nós viajamos cerca de 3 mil quilô-
metros só para estar aqui. Sempre vale a pena só para reencontrar meus amigos, as pessoas que 
convivemos 10, 20 anos… Então, vale muito a pena vir para reviver esses momentos de confra-

ternização e alegria. Eu e minha esposa estamos muito felizes por estarmos aqui”. 

Associado José Assis Simões Utsch 
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“Venho todos os anos e a cada ano a festa fica melhor. Quem não 
vem, não tem ideia do que está perdendo”. 

Associado Carlos Benevenuto Pereira da Silva 
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“A festa é um momento muito especial, em um lugar agradável, 
onde podemos encontrar amigos da carreira, que no dia a dia cor-
rido do trabalho, por muitas vezes, não é possível, além dos que já 

se aposentaram, e bater aquele papo descontraído e gostoso.”  

Associado José Hable 
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Os registros destas duas páginas foram gentilmente cedidos pelo Sindifisco-DF. Fotógrafo: Hélio Pereira Santos.
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ASSOCIADO MARCELO ELIAS BARBOSA, AUTOR DO 
LIVRO “BRASIL-NORDESTE”, CONCEDE ENTREVISTA 
À CELEBRAAFIT 

O associado Marcelo Elias Bar-
bosa, auditor-fiscal da Recei-
ta aposentado desde 1993, é 

nosso entrevistado nesta edição da 
CelebrAAFIT. Marcelo Elias acaba de 
lançar o livro “Brasil-Nordeste”, obra 
em que apresenta, ao longo de 154 
páginas, políticas afirmativas para o 
migrante nordestino e formas de com-
bate estratégico ao preconceito anti-

Nordeste. Além disso, traz sugestões 
para o turismo nordestino e ideias-
síntese para a cultura daquela região.

Marcelo Elias, 71 anos, nasceu 
na Paraíba, é casado e possui seis fi-
lhos. Na área acadêmica, é formado 
em Economia (UnB) e pós-graduado 
em Ciências Sociais (USP). Ingressou 
no Fisco do DF em 1970 por meio 

de concurso público específico para 
Auditor Tributário, tendo atuado no 
cargo por mais de 32 anos. Além de 
Brasil-Nordeste, é autor das obras 
“Sindicalismo com responsabilidade 
social” e “Alvarenga, o maior buro-
crata do mundo cristão”, ao lado de 
quase 50 monografias de projetos tu-
rísticos e culturais, a maioria para o 
Nordeste. 

Marcelo Elias, em foto de divulgação do livro

CelebrAAFIT: quando e como 
surgiu a ideia de escrever o 
“Brasil-Nordeste”? 

Marcelo Elias: Há muito tem-
po, desde que tomei consciência 
mais forte da problemática do 

preconceito anti-Nordeste, prin-
cipalmente ao fixar residência, 
por cerca de 10 anos, no Rio de 

CelebrAAFIT  | Dezembro de 2015
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Entrevista AAFIT

“A ideia central do 
livro é a do comba-

te mais educativo 
do que punitivo do 

preconceito anti-
Nordeste, usando 

para isso um pou-
co do ‘boom’ tu-

rístico nordestino, 
muito da própria 

cultura nordestina, 
ao lado de outras 

propostas mais 
diretas”

Janeiro, onde se praticava aber-
tamente um preconceito violen-
to e mesmo avacalhador, este 
último pelos diversos programas 
radiofônicos (depois também os 
televisivos) gozando escrachada-
mente o sotaque, a compleição 
física, o vestir e até mesmo os 
costumes de outros nordestinos.  

 

CelebrAAFIT: Qual é a ideia 
central do livro? 

Marcelo Elias: A ideia central do 
livro é a do combate mais educa-
tivo do que punitivo do precon-
ceito anti-Nordeste, usando para 
isso um pouco do ‘boom’ turísti-
co nordestino, muito da própria 
cultura nordestina, ao lado de 
outras propostas mais diretas. 

 
CelebrAAFIT: Qual é a impor-
tância de se discutir o precon-
ceito anti-Nordeste? 

 Marcelo Elias: A importância é 
a de se discutir e a de se resgatar 
o respeito e a autoestima dos 9 
povos nordestinos, contribuindo 
para a pacificação da nação bra-
sileira, eliminando-se aventuras 
separatistas como na Catalunha. 
De quebra, o resgate da fortíssi-
ma cultura nordestina, obnubila-
da por conta desse preconceito. 

 

CelebrAAFIT: Como o senhor 
avalia a situação do nordestino 
em âmbito nacional? Por que o 
preconceito anti-Nordeste ain-
da é muito disseminado? 

Marcelo Elias: Por causa do 
“boom” turístico nordestino 
(quase 80% do turismo brasilei-
ro), melhorou muito a situação 
do nordestino fora de sua região, 
tendo em vista a mudança da vi-
são geral do resto do Brasil sobre 
o NE. Toda a cultura nordestina 
aumentou e muito seu grau de 
aceitação nas demais regiões do 
Brasil, o forró, a comida e alguns 
costumes nordestinos foram in-
corporados a essas outras regiões 
brasileiras, até o preconceito so-
freu um pouco de arrefecimento, 
logo aumentado por conta das 
eleições presidenciais de 2014, 
aqui aflorando um tipo de pre-
conceito raivoso e odioso. 

 

CelebrAAFIT: O livro é dividi-
do em quantos capítulos? Pode 
dar um panorama sobre cada 
um? 

Marcelo Elias: De forma mais di-
reta, o livro possui 13 capítulos, 
mas é dividido em duas grandes 
partes: na primeira, colocamos 

e discutimos aspectos variados 
da questão preconceitual. Na se-
gunda, propomos grande e varia-
da série de trabalhos e projetos 
capazes de atuarem eficazmente 
sobre o preconceito, na nossa 
opinião a parte mais impactante 
do livro. 

 

CelebrAAFIT: Como os leito-
res da nossa revista podem ad-
quirir o livro? 

Marcelo Elias: Brasil-Nordeste 
está para ser lançado oficial-
mente no Nordeste. Claro, co-
meçando por João Pessoa, aliás 
onde poderá ser colocado à ven-
da na Livraria do Luiz (uma das 
principais da cidade), seguindo 
depois para outras capitais nor-
destinas. O preço do livro ficará 
entre R$ 20,00 e R$ 30,00, de-
pendendo do acerto final com 
as livrarias. 

 

CelebrAAFIT: Gostaria de fa-
zer mais alguma consideração? 

Marcelo Elias: Gostaria de co-
locar que estamos na campanha 
divulgacional mais ampla possí-
vel sobre o livro. Estamos desen-
volvendo muitos contatos nesse 
sentido, nas mídias de Brasília 
e, principalmente, do Nordeste, 
ao lado de um trabalho junto às 
mídias dos sindicatos fiscais do 
DF e especialmente do Nordeste, 
das quais recebemos forte apoio, 
como da AAFIT, da Fenafisco e 
da Febrafite. Além disso, esta-
mos num grande corpo a corpo 
com as mídias sindicais nordes-
tinas. Só tenho a agradecer pelo 
apoio de todos… Obrigado… 

CelebrAAFIT  | Dezembro de 2015
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ENFIM, A APOSENTADORIA… 

CONSUMIDORES TÊM ATÉ 31 DE JANEIRO PARA 
REQUERER BENEFÍCIOS DO NOTA LEGAL

No segundo semestre de 2015, 
o associado Edison Sadão Ito, 

após anos de excelentes serviços 
prestados à sociedade por meio da 
Secretaria de Fazenda do Distrito 
Federal, se aposentou e começou 
uma nova fase de vida. 

 A diretoria da AAFIT deseja 
felicidades ao nosso colega Edison e 
aproveita para fazer um convite não 
só a ele, mas a todos os associados: 
venham para a nossa entidade usu-
fruir dos benefícios que conquista-
mos juntos ao longo desses anos. Es-
tamos sempre de portas abertas para 
receber amigos… 

Vai até 31 de janeiro o prazo para 
indicar os créditos do programa 

Nota Legal para desconto no IPVA e 
IPTU de 2016. Os valores do benefí-
cio foram acumulados pelos consu-
midores que indicaram o Cadastro 
de Pessoa Física ao adquirir merca-
dorias ou serviços. 

 Para o desconto, são conside-
rados os créditos acumulados de se-
tembro de 2013 a outubro de 2015. 
O total a ser destinado para esta edi-

ção é de R$ 208.906.047,41. Os valo-
res do benefício em novembro e em 
dezembro poderão ser utilizados em 
2017. A medida é para que a Secre-
taria de Fazenda tenha tempo para 
receber as informações das empre-
sas, as indicações dos consumidores 
e ainda lançar a redução nos impos-
tos. 

 Não há limite para resgate dos 
créditos como desconto no IPTU e 
IPVA. Assim, se possuir crédito sufi-

ciente, existe a chance de se obter até 
mesmo o abatimento integral. Quem 
não possui veículo ou imóvel poderá 
resgatar a quantia acumulada em di-
nheiro em junho deste ano, em data 
a ser divulgada pela secretaria. 

Em caso de dúvidas, o con-
sumidor pode acessar a aba Dúvi-
das do portal http://www.notalegal.
df.gov.br/ e, se encontrar dificulda-
de, poderá entrar em contato pelo 
Atendimento Virtual; pelo telefone 
156, opção 3; ou pessoalmente, nas 
agências da Receita do DF. 

Com informações da Secretaria de Fazenda.
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CÂMARA LEGISLATIVA APROVA PROJETOS IMPORTANTES 
PARA O FISCO NO DF

DISTRITAIS APROVAM IPVA 2016 E PAGAMENTO PARA 
ALTERAR DESTINAÇÃO DE ÁREAS COMERCIAIS

A Câmara Legislativa do Distrito 
Federal aprovou, no último dia 

16, em segundo turno, o projeto de lei 
complementar nº 47/2015, do Execu-
tivo, que trata da racionalização no 
ajuizamento de execuções fiscais e re-
gula a inscrição e cobrança da dívida 
ativa do DF, conhecido como Pró-ju-
rídico. Pela proposta, não serão mais 
ajuizadas ações de execução fiscais 
para dívidas de até R$ 5 mil para tri-
butos diretos e até R$ 15 mil para tri-
butos indiretos. O que gera recurso é 
a sustentação financeira baseada em 
10% sobre o valor do montante do 
tributo inscrito na dívida ativa 

Também foi aprovado o projeto 
de lei nº 816/2015, do Executivo, que 
institui o Fundo da Receita Tributá-
ria do DF, o Pró-Receita. Segundo a 
proposta, o Pró-Receita será desen-
volvido e coordenado pela secretaria 
de Fazenda e tem como finalidade o 
aparelhamento, a modernização, o 
incentivo e o gerenciamento das ati-

Por unanimidade, os deputados 
distritais aprovaram em primei-

ro turno na sessão extraordinária 
em 16 de dezembro o projeto de lei 
n° 745/2015, do Executivo, que esta-
belece a pauta de valores venais dos 
veículos automotores registrados 
no DF para efeito de lançamento 
do IPVA para de 2016. Conforme o 
projeto aprovado, os percentuais de 
reajustes foram definidos de acordo 
com os cálculos feitos pela Funda-
ção do Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas (Fipe), conforme a legisla-
ção em vigência. 

Outorga onerosa - Os distri-

vidades de fiscalização, lançamento e 
cobrança administrativa. 

Esse projeto de lei é uma gran-
de conquista para a categoria por 
meio de uma força conjunta entre 
vários entidades de classe. Em sín-
tese, em seu artigo 2º, fica instituído 
o aperfeiçoamento, o desenvolvi-
mento e manutenção da infraestru-
tura física e tecnológica de uso da 
Subsecretaria da Receita (Surec); 
aquisição de bens e serviços; quali-
ficação profissional dos servidores 
da Carreira de Auditoria Tributária; 
aperfeiçoamento dos processos de 
trabalho e da gestão de recursos físi-
cos e humanos; realização de outras 
atividades relacionadas aos objeti-
vos do Fundo. O que gera recurso é 
a sustentação financeira baseada em 
10% sobre o valor do montante do 
tributo inscrito na dívida ativa, que 
é o que compõe o Fundo. 

Com informações do Sindifisco-DF e da CLDF.

tais aprovaram também em primeiro 
turno o projeto de lei complementar 
n° 32/2015, do Executivo, que alte-
ra a Lei Complementar 294/2000, 
que institui outorga onerosa para 
mudança de destinação original de 
áreas comerciais, criando ainda o 
Instrumento Jurídico de Outorga 
Onerosa do Direito de Construir 
(Odir). 

Conforme o projeto, por 
exemplo, supermercados, hipermer-
cados e shoppings centers poderão 
instalar postos de abastecimento 
em suas áreas originais. A futura lei, 
contudo, estabelece que as mudan-

ças de destinação de áreas estejam 
de acordo com as legislações urba-
nísticas e ambientais.

Com informações do Sindifisco-DF e da CLDF.
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Dr. Alexandre Pantaleão
Ortodontia

Dra. Lúcia Helena
Cirurgia

Dr. Carlos Eduardo
Protesista

Jaqueline Meira
Auxiliar de Cirurgião Dentista

Margareth Rosana
Auxiliar de Cirurgião Dentista

Dr. Leonardo Melo Guimarães
Endodontia

Dra. Patrícia Rosa Gonçalves
Clínica geral
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Saúde e bem-estar...

Dra. Lúcia Helena (OdontoAAFIT)

Muita gente não sabe, mas pode ter 
gengivite, uma inflamação da gen-

giva de fácil tratamento. Ela é causada 
pela formação e acúmulo de placa bac-
teriana (restos alimentares) na superfície 
dos dentes, próximo à gengiva. Essa pla-
ca é uma película viscosa e incolor, reple-
ta de bactérias, que se não for removida 
pela escovação e uso do fio dental, produz 
toxinas (ácidos) que irritam a mucosa da 
gengiva. Nessa etapa inicial da doença, a 
reversão é mais fácil, uma vez que o osso 
e os tecidos que sustentam o dente ainda 
não foram atingidos. Porém, se não hou-
ver tratamento adequado, a doença vai 
evoluir para uma periodontite. 

 Sabemos que estamos com gengi-
vite quando nossa gengiva se apresenta 
vermelha, inchada e sensível, com san-
gramento durante a escovação e uso do 
fio dental. A pessoa também apresenta 
mau hálito frequente e gosto ruim na 
boca. 

Para prevenir o surgimento dessa 
doença, devemos estar atentos à utiliza-
ção do fio dental; escovação adequada 
e escovação da língua após todas as re-
feições; uma alimentação mais saudável, 
dando preferência a legumes, frutas, ver-
duras e cereais; evitar cigarro e álcool; e, 
por fim, fazer visitas regulares ao dentis-
ta, pelo menos a cada 6 meses. 

Por hoje, é só. Na próxima edição 
da CelebrAAFIT, falaremos sobre pe-
riodontite, uma evolução da gengivite. 
Até lá! 

A OdontoAAFIT oferece assistência 
odontológica de qualidade para associados, de-
pendentes e pensionistas. Com mais de 300 aten-
dimentos por mês nos dois consultórios do Com-
plexo Administrativo da associação, os pacientes 
recebem toda a atenção necessária para manter 
a saúde bucal em dia. Os atendimentos ocorrem 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h30 e das 
13h30 às 17h30. O agendamento pode ser feito 
pelos telefones: (61) 3468-1808 e 3468-1828.

PARA LEMBRAR...
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Ortodontia

Dr. Carlos Eduardo
Protesista

Dra. Patrícia Rosa Gonçalves
Clínica geral

AAFITNESS: A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE 
FÍSICA NA MELHOR IDADE

Não tem idade para cuidar 
da saúde. Além de manter uma 
alimentação saudável, fazer o que 
gosta e ter tempo para descansar, 
a prática de atividades físicas re-
gularmente é fundamental para ter 
um estilo de vida ativo e longevo. 

Os benefícios para quem pra-
tica exercícios são inúmeros: me-
lhora a autoestima e o sentimento 
constante de bem-estar; aumenta 
a energia para as atividades do dia 
a dia; aumenta e mantém a resis-
tência e a força muscular; reduz o 
colesterol ruim; melhora a flexi-
bilidade e a postura; reduz o ris-
co de doenças cardíacas, diabetes, 
osteoporose, AVC etc.; controla a 
pressão arterial; reduz a depressão 

Depois de todas essas informações, está es-
perando o quê? Comece hoje mesmo a melhorar 
sua qualidade de vida. Lembre-se: a AAfitness 

A AAFITNESS DISPONIBILIZA AS SEGUINTES MODALIDADES

Hidroginástica

Musculação

De segunda a sexta

De segunda, quarta e sexta

De segunda a sexta

Terça e quinta

9h15 às 10h15

7h às 13h (com instrutor)

8h15 às 9h15

20h às 21h (sem instrutor)

Gratuito para associados 
e dependentes

R$ 35,00 mensais*

ATIVIDADE DIA HORÁRIO VALOR

Pilates
Terça e quinta

8h15 às 9h15

10h15 às 11h15

19h às 20h

Gratuito para associados 
e dependentes

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. Entre, leia 
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Saúde e bem-estar...

está à disposição para ajudá-lo a ganhar e a man-
ter a saúde e rever os amigos. O essencial é se 
exercitar. Vamos?

e a ansiedade; auxilia na integração 
com outras pessoas; e aumenta o 
bom-humor. 

Depois de certa idade, o cor-
po não trabalha mais com a mesma 
vitalidade, pois perde, diariamente, 
massa muscular e óssea, flexibili-
dade, força e equilíbrio, ao mesmo 
tempo em que aumenta a gordura 
corporal. O exercício físico contribui 
para retardar esse envelhecimento e, 
o que é melhor, não tem idade limite 
para começar. Mesmo para as pes-
soas que estão hoje na melhor idade 
e não tiveram tempo, ao longo da 
vida, de praticarem alguma ativida-
de física, seja lá por qual motivo for, 
nunca é tarde para desfrutar dessa 
fórmula de juventude. 

Entretanto, é importante bus-
car antes orientação médica. Só 
após aquele check-up que se deve 
seguir, sempre acompanhado de um 
profissional de Educação Física e de 
um fisioterapeuta, para um progra-
ma de exercícios físicos direciona-
do e eficiente para sua faixa etária e 
condicionamento físico. Geralmen-
te, numa fase inicial, recomendam-
se atividades de baixo impacto. Aí, 
valem caminhadas, danças de salão 
e hidroginástica, por exemplo. 

É importante frisar que o tra-
balho de fortalecimento muscular 
também é um grande aliado não só 
para a diminuição do declínio de 
déficit motor, mas também para a 
melhora da autoestima e da inde-
pendência funcional, pois diminui 
o risco de quedas e facilita os movi-
mentos dos braços, pernas e tronco. 

* Ressarcimento associativo
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