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Idosos e pessoas com alguma 

dificuldade de locomoção, perma-

nente ou temporária, que necessi-

tam acessar o prédio sede da 

ASFAL, agora terão a comodidade 

de uma cadeira de rodas à disposi-

ção, para se locomoverem do esta-

cionamento até o local a serem 

atendidos, garantindo comodidade 

e segurança.
Para utilizar o serviço, basta 

solicitar ao pessoal na entrada da 

ASFAL, ainda no estacionamento, 

que será prontamente atendido, 

com um funcionário disponível 

para realizar a locomoção do usuá-

rio nas salas do prédio sede.
Em relação a balança adquiri-

da, a mesma será utilizada pelo 

pessoal do setor médico, na produ-

ção de perícias médicas, como por 

exemplo nas cirurgias bariátricas, 

visando a detecção dos dados 

necessários para sua autorização.

Conforme anunciado no Bole-

tim nº 42-2020, a diretoria da 

ASFAL está tentando fazer uma 

REFORMA

Visando dar mais comodidade 

e melhorar o atendimento aos seus 

associados, a ASFAL está se equi-

pando no sentido de atender 

melhor aqueles que procuram a 

entidade, com a aquisição de uma 

cadeira de rodas, uma balança de 

precisão, cafeteira e televisão no 

setor de atendimento do ASFAL-

SAÚDE.

ASFAL equipa sua sede visando aumentar comodidade a seus usuários
Equipamentos já estão disponíveis para utilização dos associados e usuários na sede da ASFAL na Gruta

reforma necessária, com melhori-

as no prédio sede da ASFAL, com 

adequação às normas da prefei-

tura, como a mobilidade para 

portadores de necessidades espe-

ciais, no entanto, se deparou com 

grandes divergências entre a 

documentação do imóvel regis-

trada em cartório e na prefeitura 

com a área total efetivamente 

existente.
Neste sentido, a Diretoria 

está envidando todos os esforços 

necessários para regularização do 

imóvel. Os serviços de topografia 

já foram realizados e foi iniciada a 

agilização da documentação na 

Prefeitura de Maceió e, em segui-

da, será no Cartório.

A intenção é correr contra o 

tempo para regularizar definitiva-

mente o imóvel sede da ASFAL, 

sobretudo pelo cons iderável 

tempo já passado desde a sua aqui-

sição.   
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Massagem de Som auxilia no tratamento de dores crônicas
Estudo mostra que qualidade de vida exige integração entre sensação física e estado emocional

A dor é uma experiência sensitiva e 
emocional desagradável associada, ou 
semelhante àquela associada, a uma 
lesão tecidual real ou potencial. De acor-
do com a Associação Internacional para 
Estudo da Dor (IASP) essa é a nova defini-
ção para dor, essa sensação que todo 
mundo conhece com maior ou menor 
intensidade.

A nova abordagem demonstra que 
as dores físicas estão diretamente relaci-
onadas ao estado emocional - o qual 
pode intensificar as sensações desagra-
dáveis causadas por lesões - e revela que 
o indivíduo precisa ser tratado como um 
todo, um ser uno. Dessa forma, eliminar 
as dores contribui não somente para o 
bem-estar físico e emocional, mas é 
determinante para garantir qualidade de 
vida ao indivíduo. 

Acostumada a ver pessoas com os 
mais diversos e diferentes sintomas, a 
profissional de Massagem de Som Peter 
Hess, Stella Leoni, destaca que a nova 
definição proposta pelo IASP enxerga o 
indivíduo em sua totalidade indicando 
que a dor precisa ser revertida o mais 
brevemente possível para que assim seja 
possível impedir a 'cristalização' das 
sensações desagradáveis no organismo. 

Ela explica que a vibroacústica, com 
o uso de taças de som terapeuticamente 
certificadas, mostra-se eficaz na cura das 
dores físicas e emocionais. 

“Vários estudos apontam que 
temos cerca de 60 mil pensamentos por 
dia e apenas 3% deles são construtivos. 
Esse dado é assustador, pois demonstra 
que somos engolidos por maus pensa-
mentos que nos intoxicam e causam 
muitos tipos de dores físicas e emociona-
is”, conta. A especialista explica que quan-
do emoções, sentimentos, pensamentos 
e comportamentos de inferioridade, 
insatisfação, desamparo, solidão, medo 
ou  depressão extravasam, é importante 
reverter a situação o mais brevemente 
possível. “Todas as pessoas querem e 
precisam de autoestima, satisfação, 
equilíbrio, felicidade e saúde para viver 
seus sucessos, em um diálogo afirmativo 
e assertivo interno”, assinala Stella Leoni.

Tratamento com foco na saúde
Na Massagem de Som Peter Hess, o 

Princípio da Salutogênese, que vem do 
latim e quer dizer origem (genesis) da 
saúde (salus), é a base fundamentadora, 
pois o foco não deve estar no que causa a 
doença, mas naquilo que promove a 

saúde.
“O emprego da Energia Sonora 

como método terapêutico pode nos 
curar ou nos manter saudáveis s  em 
riscos ou efeitos colaterais. Durante o 
trabalho dos Sons Terapêuticos, a pes-
soa, embora em estado de profundo 
relaxamento, está presente e percebe 
as reações do seu organismo ao som e 
à vibração”, explica Stella.

Segundo a especialista, a capaci-
dade Terapêutica Certificada desses 
Sons e Vibrações Sonoras impregna e 
oferece a criação de um ambiente 
seguro e confortável onde é possível 
abandonar as dores e traumas e, por 
outro lado, empreender as tão deseja-
das transformações pessoais.

A anestesista Ana Carla Cavalcan-
te conta que sofre com dores pelo 
corpo. Ela ouviu falar sobre os benefíci-
os da Massagem de Som Peter Hess e 
resolveu testar o método. “O resultado 
me surpreendeu. A massagem de som 
produz em meu corpo um relaxamento 
profundo que elimina por completo 
minhas dores físicas, que não são pou-
cas. Tenho dores musculares por con-
tratura, mas esse som maravilhoso 
viaja por todos os tecidos levando um 
comando ao cérebro de completo 
relaxamento, e me proporciona um 
sono profundo, restaurador e relaxan-
te. Aos céticos, aconselho-os que expe-
rimentem, vivenciem essa sensação 
maravilhosa que a vibroacústica provo-
ca”, recomenda.

Mais informações sobre a Massa-
gem de Som pelo instagram @massa-
gemdesom_stellaleoni ou pelo What-
sapp: (82) 99969-3007.

*Texto de Iracema Ferro.

SEMANA  27 a 31/03 a 02/04 2021

NILTON KACZAWA DOS SANTOS 30/03
MATHEUS DE SOUZA BARROS CERQUEIRA 27/03
MATEUS RAFAEL DE ARAUJO CEDRIM 28/03
MARINETE FELIX GOMES DE SOUZA 31/03

NORMA MACEDO DE H CAVALCANTI 31/03

RAQUEL PEREIRA DE BARROS C DANTAS 28/03
RAIMUNDO MARQUES DE C.NETO 31/03
RAFAEL QUEIROZ BRANDAO 01/04
PEDRO LAMENHA LIRA ARAUJO 29/03

RODRIGO LINS DA ROCHA 27/03

MARIA DELMA BARBOSA CORREIA 30/03

LUIZA LOPES PENN 30/03

MARIA DAS GRACAS S T YANAGHARA 28/03
MANOEL MAIA GOMES NETO 02/04

MARIA DO SOCORRO CRUZ EVANGELISTA 02/04
MARIA JOSE BARBOSA 01/04

LUIS FELIPE LOPES DOS SANTOS TONIAL 27/03

MARIA SOCORRO DE V C GAMA 29/03

LUAN CORTEZ TOSCANO BARBOSA 28/03
LUIS AMERICO DE ARAUJO SANTOS 01/04

MARIA VANUSIA DA ROCHA LIMA 28/03

ROSA ANGELICA CAVALCANTE ACIOLI 29/03
RONALD DE ALMEIDA BANDEIRA 01/04

ANNA CECILIA PINTO GAMELEIRA 27/03

AMELIE DE OLIVEIRA BOLDRINO 30/03
ADELIA AUGUSTA DE MELO DIMAS                   30/03

ANA PAULA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 01/04
ANA HELENA BORGUETTI DIAS 01/04

ANTONIO DE PADUA M.S. JUNIOR 28/03
BENICIO MAURICIO FREITAS CONSTANTE 29/03
BIANCA OMENA CARNAUBA GUEDES 27/03

HEITOR LIMA GONCALVES DE OLIVEIRA 29/03

IRMA DE OLIVEIRA MADEIRO 30/03

LAIS TORRES BASTOS 28/03

ISABELLA SABINO PALMEIRA DE NOVAES 27/03
JANAINA CORTEZ TOSCANO 27/03
JEDIDA DA CUNHA BRAGA 27/03
JOSE FA NUBIA DE SOUZA CHAVES 29/03
JUSCELANE TEIXEIRA DE SOUZA 29/03
KARLA QUINTILIANO CABRAL SILVA 02/04
KAROLINE DA SILVA MONTENEGRO 28/03

DJANIRA SANTOS SILVA 27/03
EDILEUZA BARBOZA MONTEIRO 30/03

DANIEL CLAUDINO LINS 29/03
DAVI LUZ CARVALHO 02/04

LENILDA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 28/03

EDLEUZA MELO VASCONCELOS 01/04
EMILIA MARIA FORTES FEITOSA 30/03
FRANCISCO DE PAULA SAMPAIO 01/04
FRANCISCO EMILIANO DA SILVA 02/04

GLINE LEITE VILELA 27/03
GILDETE FREITAS SANTANA 02/04

GUILHERME ALVES DA ROCHA 29/03

HELIO JORGE BALBINO DE CUNHA 29/03

DANIEL CHAVES VALENTE REIS 01/04

CELINA MARIA MELO TORRES 31/03

BRUNA ALMEIDA BISPO 27/03
CARLOS HENRIQUE ZACARIAS SANTOS 02/04

CLENICE SARMENTO SPINDOLA 31/03

GIL MARIO BARBOSA S RODRIGUES 27/03

RUI GABRIEL DE ALMEIDA MONTEIRO 28/03
THEO LINS TEIXEIRA FREITAS 28/03
VERONICA LIMA DE AQUINO 28/03
VON ROMMEL PRADO DE GUSMAO 02/04
YURI MASTRIANNI LIMA FURTADO 28/03

Stella Leoni é
associada da
ASFAL, oferecendo
24% de
desconto
a partir da
2ª sessão.
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