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Novas datas das reuniões mensais
Nossas reuniões mensais são 

realizadas todas as terceiras terças-
feiras de cada mês.

É uma ótima oportunidade de tirar 
suas dúvidas, trazer seus problemas 
e inquietações e participar da  
administração da nossa Aseapprevs.

Então, anote: toda a terceira 
terça-feira de cada mês, sempre a 
partir das 9 horas.

Abril - Dia 18 Maio - Dia 16 Junho - Dia 20

Em meio a tantos noticiários 
ruins para nós, aposenta-
dos e pensionistas, temos 

um alento. Uma motivação a 
mais para continuarmos nos-
sa luta. Estamos ampliando a 
atuação e implantando novas 
unidades da RIAAM – a Rede 

Ibero-Americano de Associações 
de Idosos do Brasil, com eleições 
nos Estados de Minas Gerais e 
Rio de Janeiro. 

Além disso, já elegemos a 
nova diretoria da RIAAM-Brasil. 
Um acordo técnico com o INSS 
vai garantir os recursos que pre-
cisamos e esta nova fase nos dá a 
certeza que estamos no caminho 
certo. O nível dos debates e a par-
ticipação de diversas entidades 
nos mostrou isso. As novas dire-
torias, bem como o que pensam 
as novas lideranças estão nesta 
edição de O ECLÉTICO.

E nesta edição de O ECLÉ-
TICO também trazemos um 
entrevista com Mário Borges do 
Amaral, especialista do INSS que 

nos brindou um curso de Educa-
ção Previdenciária.

Além de aprofundarmos a 
questão da Previdência Social – 
com seus dez benefícios, alguns 
desconhecidos da maioria da po-
pulação – também ampliamos o 
debate em torno desta malfada-
da proposta de Reforma da Previ-
dência, que quer mexer e retirar 
direitos dos atuais 33 milhões 
de aposentados e pensionistas, 
além de interferir no futuro de 
gerações nos próximos anos.

Estamos nos mobilizando e 
nos engajando na luta de outras 
entidades que se posicionam fir-
memente contra esta Reforma da 
Previdência. Somos e seremos in-
cansáveis neste grito: NENHUM 

DIREITO A MENOS.
E por último, ao apresentar 

mais esta edição de O ECLÉTI-
CO, inauguramos mais uma fase 
na nova etapa de comunicação 
da entidade com seu corpo de 
associados: temos uma página 
na rede social do Facebook e, em 
breve, teremos um site completo 
na internet, no qual as informa-
ções serão diárias, aumentando 
mais nossa conversa com você, 
nosso associado.

Venha conosco nesta luta que 
é de todos. E boa leitura!  

Maria Machado Cota
Presidente

Estamos com uma Fanpage

(um perfil no Facebook).

O espaço é atualizado diariamente 

e serve para você acompanhar 

nosso trabalho, além de notícias, 

informações, vídeos e links com 

informações sobre

Reforma da Previdência e o 

noticiário político e econômico.

Visite nossa página no Facebook

e compartilhe com seus amigos.

https://www.facebook.com/

aseapprevs/

Estamos no 
Facebook

Todos os nossos associados 

estão convocados para nossa 

Assembleia Geral Ordinária (AGO) 

quando será aberta a

Prestação de Contas referente

ao ano de 2016.

A assembleia será no dia 28 de 

abril, quarta-feira, às 9 horas 

na sede da Aseapprevs (Rua dos 

Caetés, 530 – sala 1108 – Centro).

A reunião é aberta a todos os 

associados e sua participação é 

importante e muito bem-vinda. 

Prestação
de contas



O advogado Mário Borges 
é o coordenador do PEP 
– Programa de Educação 

Previdenciária – do INSS e sua 
missão é detalhar e orientar tra-
balhadores e aposentados sobre 
uma série de benefícios, direitos e 
conquistas dos qual muita gente 
nunca ouviu falar. Ele ministrou 
para associados e parceiros 
da Aseapprevs, quando teve a 
oportunidade de detalhar sobre 
os dez benefícios da Previdência 
Social, bem como alertar sobre os 
deveres e cuidados que as pessoas 
devem ter para garantir e não 
perder estes direitos. 

Ele concedeu entrevista a “O 
Eclético” quando garantiu que 
não há Rombo na Previdência. 
“É uma falácia”, afirmou.

Leia a entrevista.

O Eclético – Existe, de fato, 
este chamado “Rombo na Pre-
vidência”

Mário Borges – Não existe 
este falacioso deficit na Previ-
dência Social. Porque não exis-
te? Porque a Previdência Social 
faz parte da Seguridade Social, 
juntamente a Previdência, a As-
sistência Social e a Saúde.

Mas a Previdência em si, 
sozinha, ela apresenta déficit?

Não. Quais são as fontes de 
contribuição para a Seguridade 
Social: contribuição sobre a folha 
de pagamento, tanto dos empre-
gados quanto das empresas; a 
Contribuição Social sobre o Lu-
cro Líquido [também conhecida 
como CSLL]; a contribuição sobre 
o faturamento e as contribuições 
sobre exportações. Todas estas 
são para a Seguridade Social. 
Então quando você pega quanto 
a Seguridade Social arrecadou e 
quanto gastou com saúde, Previ-
dência e Assistência Social, sem-
pre há um superavit. Em 2016 foi 
o menor de todos: R$ 11 bilhões. 
Nos anteriores sempre foi de R$ 
20, 30 e até 50 bilhões de supe-
ravit. Então quando falam em 

Entrevista Mário Borges – Coordenador do Programa de Educação Previdenciária do INSS

“Não existe este falacioso deficit 
na Previdência Social“

deficit na Previdência Social eles 
não levam em conta o contexto 
da Seguridade Social.

Mas, de qualquer forma, 
todo este sistema vai precisar 
de uma reforma levando-se 
em conta que as pessoas estão 
vivendo mais e o crescimento 
da população está estacio-
nando. Ou seja, menos gente 
contribuindo e mais gente se 
aposentando.

A Previdência sempre vai 
precisar fazer reformas. 

Por qual motivo?

Por causa do sistema de re-
partição simples. E como este 
sistema funciona? Aqueles que 
estão na ativa estão contribuin-
do para aqueles que não estão 
mais na ativa. Se na década de 
50 nós tínhamos dez, 15 ou 20 
pessoas trabalhando para sus-
tentar um aposentado, hoje a 
realidade é outra: nós temos três 
ou quatro ativos para sustentar 
um aposentado. E o que está 

acontecendo no nosso país? A 
nossa longevidade está aumen-
tando, estamos vivendo mais 
e está nascendo menos gente. 
E isto vai afetar diretamente a 
Previdência Social.

Qual é o verdadeiro volume 
da dívida das empresas com a 
Previdência. Há informações de 
R$ 300, R$ 400 bilhões e até de 
um R$ 1 trilhão? 

O INSS, hoje, não tem res-
ponsabilidade nenhuma sobre 
a arrecadação. O INSS hoje é 
exclusivamente concessão e ma-
nutenção de benefícios sociais. A 

arrecadação ficou a cargo da Re-
ceita Federal. Mas o que a gente 
ouve é que a dívida das empresas 
com o INSS gira em torno de R$ 
350 bilhões, ou mais. Mas não 
temos este número oficialmente. 

Caso este valor seja pago, 
tiraria a Previdência de uma 
situação ruim?

É claro! Mas como é um sis-
tema de repartição este dinheiro 
não fica parado. Vai recebendo e 
vai pagando. Vai sendo utilizado 
para pagar todos os benefícios. 
Não é um sistema de capitaliza-
ção, no qual você vai pagando 
e eu vou direcionando para sua 
conta. No sistema de repartição 
é: os ativos sustentando os ina-
tivos.

A Previdência e o INSS não 
têm autonomia para fazer al-
gumas destas reformas, diga-
mos mais técnicas, sem ter que 
passar pelo Congresso? 

O INSS não tem o poder de 
legislar. Isto é uma atribuição 
exclusiva do Congresso Nacio-
nal. Qualquer alteração Lei 
8.212, que é de custeio  e na 
Lei 8.213, que é de benefício, 
somente o Congresso Nacio-
nal pode alterar. O que deve 
acontecer é a apresentação 
de sugestões para se alterar 
a legislação, inclusive pelas 
entidades representativas do 
próprio INSS. Mas, se não hou-
ver uma pressão da população 
estas reformas serão feitas ao 
bel-prazer das instituições fi-
nanceiras.
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A Previdência 
sempre vai 
precisar fazer 
reformas”.“

Hoje a 
realidade é 
outra: nós 
temos três 
ou quatro 
ativos para 
sustentar um 
aposentado”.

“
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A contabilidade e 
a situação fiscal 
da Previdência 

Social deverão ser inves-
tigadas por meio de uma 
Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI), no 
Senado.  O requerimen-
to pela instalação da co-
missão, lido no final de 
março, em Plenário, foi 
do senador Paulo Paim 
(PT-RS), e teve o apoio 
de mais 57 senadores, 
cerca de 70% da casa. 

Senado instala
CPI da Previdência

Ela terá sete membros ti-
tulares e até oito meses de 
duração.

Paim quer verificar as 
dívidas de grandes empre-
sas com a Previdência, a 
sonegação e a concessão 
de anistias, desonerações 
e desvinculações tributá-
rias que teriam provocado 
o desabastecimento do 
caixa do setor nos últimos 
anos. Segundo o requeri-
mento, o foco da CPI será 
não apenas sobre os valo-

A Proposta de Emen-
da Constitucional 
287/2016, a que estu-

da a Reforma da Previdência, 
segue sendo bombardeada. 
Depois de manifesta-
ções em pelo menos 19 
capitais e que reuniram 
centenas de milhares de 
pessoas, houve algumas 
mudanças por parte do 
Governo Federal. No 
final de março, foram 
retirados das propostas 
os servidores estaduais 
e dos municípios.

No entanto, continu-
am dentro da reforma 
apresentada pelo gover-
no os servidores públicos 
federais, bem como os 
trabalhadores da inicia-
tiva privada, como por 
exemplo os regidos pela 
Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT).

Ao que tudo indica, 
as manifestações foram 
maiores do que o pró-
prio Palácio do Planalto 
estimava e deixou parla-
mentares preocupados, 
já que a cobrança da so-
ciedade tem sido grande 
e eles temem perder seus 
mandatos no ano que 
vem, ano de eleição para 
senadores e deputados 
federais e estaduais.

Outro revés do governo foi 
a suspensão da publicidade 
oficial. A Justiça do Rio Gran-
de do Sul suspendeu a propa-
ganda do Governo, ampla-
mente divulgada em TVs e nos 
jornais. Segundo a denúncia 
de nove sindicatos gaúchos, a 
campanha publicitária veicu-
la “mensagens alarmistas com 
o objetivo de propagar a ideia 
de que a Previdência Social 
brasileira é economicamente 
inviável, de que haveria um 
‘rombo crescente’ e um dé-
ficit intransponível e de que 
a proposta de emenda cons-
titucional é a única forma 
de viabilizar a manutenção 
dos direitos previdenciários, 

Reforma da Previdência enfrenta resistências
buscando, desta forma, apoio 
popular ao projeto”.

Ainda de acordo com a 
denúncia, “a campanha, além 
de não informar, se vale da 

potencial desinformação do 
público destinatário sobre a 
complexa forma de custeio e 
de gestão das verbas da Segu-
ridade Pública”.

ALMG

O presidente da Assem-
bleia Legislativa de Minas Ge-
rais, Adalclever Lopes (PMDB) 

anunciou a criação de 
uma comissão que vai 
percorrer municípios 
mineiros para debater 
a PEC e indicou que o 
grupo deve fazer cam-
panha contra a apro-
vação. “Não podemos 
permitir que esse mal 
seja feito aos trabalha-
dores”, disse.

Todos os 53 depu-
tados federais foram 
convidados mas só 11 
compareceram. Ou-
tros 42 faltaram. Dos 
presentes, todos se 
posicionaram contra 
a Reforma da Previ-
dência.

Na Câmara dos De-
putados, a PEC recebeu 
130 emendas a maior 
parte apresentando 
propostas em torno da 
regra de transição. Ou 
seja, como fica quem 
está muito próximo de 
se aposentar ou tem 
algum de seus atuais 
benefícios ameaçados.

res que deixaram de ser 
aplicados, mas também 
sobre quem se benefi-
ciou com isso.

Além dos sete mem-
bros titulares, a CPI 
terá cinco suplentes. O 
prazo de funcionamen-
to da comissão é de 120 
dias, prorrogável por 
mais 120. Ela terá uma 
dotação orçamentária 
de até R$ 100 mil para 
custear suas despesas.

(Com Agência Senado)

NA LUTA - A ASEAPPREVS marcou presença no dia 29 de janeiro, Dia Nacional 
do Aposentado. Durante toda a manhã, dezenas de entidades representantes de 

trabalhadores discursaram e manifestaram seu repúdio à Reforma da Previdência, 
proposta pelo Governo Federal. A entidade foi representada no evento 

pela secretária-geral Ana Lúcia de Souza Carvalho 
e pela primeira-secretária Antônia Maria Braga de Assunção.
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RIAAM Brasil
Maria Machado Cota – Presidente
Moisés de Oliveira Melo – Vice-
presidente
Raimundo Nonato de Souza – Diretor-
financeiro
Rômulo de Carvalho – Diretor para 
Assuntos de Aposentados, Idosos e 
Pensionistas
Ana Lúcia de Souza Carvalho – Diretora 
Social, Marketing e Relações Públicas

Os primeiros encontros e estudos 
preliminares para a criação da 
RIAAM Brasil começaram em 

1997 quando da implantação da Red Ibero 
Americana de Asociaciones de Adultos 
Mayores (do espanhol Rede Ibero-Ameri-
cana de Associações de Idosos). A entidade 
internacional, hoje com sede em Madri, 
foi criada por ocasião do Geronto Vida  
96, realizado em Buenos Ayres  evento 
recomendado pela RIICOTEC – Red Ibero 
Americana de Cooperação Técnica  em 
Conferência realizado em  Cuba em maio 
de 1996. Houve também outro encontro 
realizado  pela Defensoria Del  Pueblo de 
la Ciudad de Buenos Ayres  em dezembro 
de 1996.

As primeiras tentativas enfrentaram 
o problema do idioma, Neste grupo ape-
nas o Brasil falava o português, os demais 
países eram de língua espanhola o que 
facilitava o entendimento entre eles.

O diálogo entre diversas associações 

Realizada na sede da Associação 
dos Aposentados e Pensionistas 
de Volta Redonda (AAP-VR) a 

assembleia de implantação e eleição 
da diretoria executiva da RIAAM Rio 
de Janeiro contou com a presença de 
lideranças da região e uma comitiva de 
Minas Gerais. Além das discussões em 
torno da formação da unidade no Esta-
do do Rio de Janeiro, houve a apresenta-
ção de palestras, oportunidade em que 
a presidente da RIAAM Brasil, Maria 
Machado Cota, pode detalhar melhor 
os conceitos e a forma de organização 
dos trabalhos da entidade.

Maria Machado lembrou da luta 
pela organização, enquanto categoria, 
dos aposentados em todo o Brasil. “As 
primeiras propostas de reforma da 
Previdência, ainda nos tempos do pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso, 

“O idoso, não pode ser  
mero espectador da 
vida político social, da 

qual ele é inserido, Tem que ser, 
sim, agente, transformador de seu 
tempo.” A definição é do advogado 
Almir Elias Teixeira Mauad, elei-
to presidente da RIAAM-Minas. 
E como objetivo comum para a 
diretoria (veja quadro), eleita em 
assembleia realizada em janeiro, 
é a criação de uma “Cultura Pre-
videnciária”.

Com a presença de represen-
tantes de diversas entidades de 
aposentados e pensionistas, a as-
sembleia que marcou a implanta-
ção e eleição da primeira diretoria 
da RIAAM-MG também deu lugar 
a debates, principalmente em 
torno da Reforma da Previdência. 

Um novo capítulo na 
história da RIAAM-
-Brasil. Assim pode-se 

definir o acordo de coopera-
ção técnica, assinado com o 
INSS, que permite o desconto 
automático das entidades 
afiliadas, o que vai permitir 
um aumento de receitas e 
a possibilidade se fazer um 
planejamento a médio e longo 
prazos. Assim, a entidade na-
cional já começou a estimular 
a implantação das unidades 
estaduais (leia matérias nesta 
página), como forma de dar 
mais fôlego à luta pela causa 
que une aposentados, pensio-
nistas e idosos.

“A persistência tem sido 
a ferramenta principal do 
grupo para continuar o árduo 
trabalho na construção da 
entidade”, lembrou a presi-
dente Maria Machado Cota, 
ao citar todo o histórico de 
lutas para consolidar a RIA-
AM-Brasil. Ela foi eleita nova-
mente para um mandato até 

RIAAM-Brasil abre um novo capítulo

Um breve histórico da RIAAM
prosseguiu até que em setembro de 2006 
foi criada a RIAAM Brasil, com o apoio da 
Associação de Aposentados e Pensionistas 
de Volta Redonda (AAP-VR), do Sindicato 
dos Trabalhadores em Telecomunicações 
de Minas Gerais (Sinttel-MG), Associação 
dos Comerciários Aposentados e Pensio-
nistas de Belo Horizonte e Região (Ascoap), 
do Departamento de Aposentados do Sin-
dicato Nacional dos Oficiais da Marinha 
Mercante (Sindmar), da Aliança Munici-
pal Espírita de Sete Lagoas da Associação 
Irmã Meire de Fátima Francisco (AME) e 
da ASEAPPREVS.

Ao longo deste processo de construção 
e consolidação, a RIAAM Brasil já organi-
zou e participou de congresso, seminários 
e palestras em Brasília, Duque de Caxias 
(RJ), Volta Redonda (RJ), Ubatuba (SP) e 
Sete Lagoas. Também marcou presença no 
I e II congressos mundiais de aposentados 
sediados no Brasil, realizado em Brasília 
e Araxá, respectivamente.

Cultura Previdenciária 
é a meta em Minas

Neste sentido, os participantes já 
começaram a apresentar uma sé-
rie de propostas a serem sugeridas 
a fim de aperfeiçoar o sistema de 
previdência pública do Brasil.

Representando a ASEAPPRE-
VS e RIAAM Brasil, a presidente 
Maria Machado Cota lembrou 
que o Estatuto do Idoso e a Política 
Nacional do Idoso são referência 
para outros países sendo destaque 
dentro dos diálogos com a RIAAM 
internacional.

O presidente eleito, Almir 
Mauad, garantiu que vai traba-
lhar “pela integração com as as-
sociações do gênero e luta inces-
sante, junto aos órgãos públicos e 
de atendimento publico, exigindo 
respeito, via de consequência, 
melhoria e bem-estar dos idosos.”

Lideranças prestigiam 
RIAAM-RJ

despertaram os aposentados e pensio-
nista”, ilustrou. Ainda de acordo com 
a presidente da RIAAM Brasil: “Bonito 
é lutar para conquistar mais direitos. 
Mas naquele tempo lutávamos para não 
perder direitos”.

O presidente da AAP-VR, Ubirajara 
Vaz, reforçou que sua entidade tem 
como objetivo principal “lutar para 
preservar o poder de compra dos asso-
ciados, principalmente em tempos de 
crise”. E acrescentou que à RIAAM cabe 
“a preservação da saúde mental, física 
e social do idoso”.

Eleito diretor-financeiro da RIAAM-
-RJ, Artur Gomes de Lima preside o 
Conselho do Idoso de Volta Redonda. Se-
gundo ele, também membro da diretoria 
da AAP-VR, a cidade, que tem milhares 
de aposentados, “todos os dias recebe 
de 40 a 60 reclamações de idosos – a 
maioria por abandono”. Outra queixa 
frequente é com relação a problemas 
com empréstimos consignados e cartões 
bancários.

VISITA

Considerada a maior do gênero 
na América Latina, a Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Volta 
Redonda, foi fundada há 44 anos e 
conta com mais de 26 mil associados. Os 
participantes da reunião e assembleia 
puderam conhecer o Centro de Preven-
ção à Saúde do Idoso e a Instituição de 
Longa Permanência para Idosos João 
Miguel da Silva.

2021 à frente da chapa Novo 
Tempo (confira o quadro)

De acordo com o vice-pre-
sidente recém-eleito, Moisés 
de Oliveira Melo, “trata-se 
de uma conquista que signi-
fica um novo caminho e uma 
nova filosofia no relaciona-
mento com as entidades. É 
uma oportunidade única de 
crescimento”. Moisés Melo, 
que preside a Ascon - Asso-
ciação de Contribuintes do 
Ipsemg e Servidores Públicos 
Estaduais, a nova etapa da 
RIAAM vai colaborar com a 
proposição de novos modelos 
para a Previdência Social. Um 
modelo que seja sustentável 
e que sirva para as futuras 
gerações”.

Durante a assembleia 
foram mostradas projeções 
financeiras e orçamentárias, 
enquanto se discutiam as for-
mas de apoio à implantação 
das RIAAMs estaduais, o que 
vai fortalecer o movimento 
nacionalmente.

Conselho Fiscal – 
TITULARES: Dilermando Magno Amaral 
Coelho, Genobre Gomes Lima, Maria Nilda 
de Figueiredo Nunes Rabelo. 
SUPLENTES: Adelino Ribeiro Chaves, 
Airton Januário e Luiza Martins Ruppnig. 

RIAAM Minas
Almir Elias Teixeira Mauad – presidente
Jorge Vieira Lara – vice-presidente
Afonso Dolabela Bicalho Filho – Diretor-
finaneiro
Ana Lúcia de Souza Carvalho – Diretora 
para Assuntos de Aposentados, Idosos e 
Pensionistas

Maria Nilda de Figueiredo Nunes Rabelo 
- Diretora Social, Marketing e Relações 
Públicas

RIAAM Rio de Janeiro
Clara Cibele Santiago Sabença – 
Presidente
Décio Martins – Vice-presidente
Artur Gomes de Lima – Diretor-
financeiro
Genobre Gomes Lima – Diretor para 
Assuntos de Idosos, Aposentados e 
Pensionistas
Djalma Marcelino da Silva – Diretor 
Social, Marketing e Relações Públicas

Quem é quem
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Aniversariantes A ASEAPPREVS deseja muitas Felicidades, Saúde e Paz
a todos os aniversariantes dos meses de
março, abril e maio de 2017.

Ana Lúcia dos Santos ......................... 01
Vera Lúcia Alcantara .......................... 01
Raimundo Nunes Ferreira .................. 01
Luciano Barbosa Pimenta ................... 01
Antônio Rubens de Salles ................... 01
Antônio Camilo Filho .......................... 02
Sergio Apolonio dos Santos ................ 03
Oswaldo Benedicto Silvestre ............... 03

Jair de Souza Ramos ........................... 04
Esperança de Barros ........................... 05
Moacir de Oliveira .............................. 06
Geraldo Olinto Pinto........................... 07
Onesio Camargos ................................ 08
Altamiro de Paula ............................... 08
Adão Paixão da Silva .......................... 10
Maria de Fátima dos Santos .............. 10
Francisco Luiz Gonçalves .................... 10
Sueli Aparecida Souza de Assis .......... 10
Hamilton José de Matos Coelho ......... 11
Cristian Martins Ruppning ................ 11
Tarcísio Marcio de Moura Braga........ 11

Alcionei Edwiges Gurgel ..................... 11
Renaldo Ferreira dos Santos ............... 13
Lourival Bento .................................... 13
Antonio Paixão .................................... 14
Déa Lucia de Deus Severino ............... 16
Orlandino Pacheco dos Santos ........... 18
Alcindo Ponciano Alves ....................... 19
José de Oliveira E Silva ....................... 21
Sebastião Pedro Pires .......................... 21
Jurandir Barbosa de Almeida ............ 22
Geraldo Paulino da Silva .................... 23
Alexandre Muniz ................................. 24
Margarida Paula da Silva Laudelino 24

José Batista ......................................... 24
Eloisa Gonçalves Ferreira ................... 25
Renato Augusto Gonçalves ................. 25
Emar de Moura Rocha ........................ 25
Nara Pontes ........................................ 25
Ildeu Baptista de Lima ........................ 25
José Ribeiro de Morais........................ 26
Devair Gouveia ................................... 26
Adriana Rotelli de Souza .................... 29
Hugo Pereira da Silva ......................... 29
Celia Vaz Diniz Mariano ..................... 29
Agostinho de Souza ............................ 30
Luiz Silvério da Silva........................... 30

Marcello Gomes Pereira .......................13
Geraldo Luiz Teixeira ...........................13
Marcelo Ferreira Prata ........................13
Marta Helena Duarte Amaral .............14
José Augusto de Carvalho ...................15
Maria José Machado de Souza ............16
Enos da Silva Campos ..........................16
Nicolau Ilton Fagundes .......................16
Jane Rodrigues de Morais ...................16
Almir Martins dos Santos ...................17
José  Soares Filho .................................17
Agenor joaquim Pereira .......................18
Dilson Alves da Silva............................19
Maria José Pinheiro .............................19
Waldo Francisco Esteves ......................21

Augustinha Maria da Silva .................01
Wilson Eustáquio .................................02
Alcides Dias da Silva ............................02
João Luiz T. Petrocchi R. da Costa .......02
Mauro Ferraz .......................................02
Isabel Cristina de A. Campelo .............02
João Simplicio Costa ...........................02
Geraldo Nogueira da Costa .................03
Sebastião Alves da Silva ......................03

Gilberto da Silva Gomes ......................04
Arnaldo da Silva ..................................05
Domingos Soares Gonçalves ................05
Maria Celeste Soares ...........................05
Vilobaldo da Silva Reis.........................06
José dos Santos ....................................07
Pedro Oliveira de Souza .......................07
Luiz Alaércio ........................................07
Atacílio Vieira ......................................07
Gelson Ferreira Pimentel .....................09
Moacyr Soares .....................................11
João Antônio L. Rodrigues Lima .........11
Jorge José .............................................11
José Nézio Alves Marinho ...................12
Wenceslau Teixeira Madeira ................12

Marcio José Ferreira ............................21
Ezio Menezes ........................................22
José Caetano Pinto Neto .....................23
Rosa Piedade dos Santos......................23
Antônio Cezario Lopes .........................23
Eides Martins .......................................25
Alice Santana de Carvalho ..................25
Dorileu Alves Dumbá ...........................27
Ilson Medeiro Corrêa ...........................29
Lorival Ferreira de Oliveira .................29
Maria Alves das Dores .........................30
Geraldo Teixeira de Menezes ...............30
Maria Ribeiro Alves .............................30
José Matias dos Santos .......................31
Lúcia Helena Silva Castro ...................31

MARÇO / 17

ABRIL / 17

Santo Agostinho
Rua Curitiba, 865 - Centro
eficacia@farmaciaeficacia.com.br
Televendas: (31) 3213-7999

l Advogado Edson Figueiredo
Ações para desaposentação e im do fator 
previdenciário 
1ª consulta: gratuita. Honorários:
50% de desc.
Rua dos Caetés, 530, sala 609, Centro/BH.
Atende 2ª, 4ª e 5ª feira, de 8h às 18h.
Tel.: (31) 3271-4622

l Ricardo Barros e Silvia Ribeiro 
Advocacia
Tabela de honorários diferenciada para 
os nossos associados.  Pagamento feito 
em parcelas, conforme as condições do 
cliente.
Escritório: Av. Augusto de Lima, 479, 
conjunto 1316/1301, Centro, BH.
Tels: 3201-0771 / 3223-4477

l STI – Serviço Técnico Imobiliário
Serviço junto a cartórios de notas, registros, 
protestos, prefeituras, despachante em 
geral.
Atendimento domiciliar. Alvimar Garcia Santos
Rua Balsamar, 451 - Bairro Liberdade
Tel.: (31) 3491-2040 e
9 8846-2040

l Funcional Fisioterapia
Especializada em reabilitação: Cardiovascular, 
gerontológica, ortopédica, uroginecológica, 
entre outras. Desconto de 20% em trata-
mentos e na avaliação.
Rua Padre Rolim ,815, sala 301
Santa Efigênia, BH-MG - CEP: 30130-090
Tel.: (31) 3241-2401

l EMI - Centro Avançado em Diagnóstico
Ultra-som, mamografia digital e convencio-
nal, raio X digital, tomografia e endoscopia 
digestiva.
Unidades: Barro Preto, Centro, Venda Nova, 
Eldorado e Betim.Escolha a mais perto de 
você! Central de Marcação:(31) 3237-7222.
 
l Laboratório Real de Análises Clínicas 
Ltda.
Rua dos Carijós , 424 - Centro (BH)
Sala  802 - Praça Sete
Fone - 3271-9687 / 3072-4049

l Eficácia Farmácia de Manipulação
Desconto de 12% para pagamento à vista.
Av. Bernardo Monteiro, 921
Funcionários (Esquina Rua Padre Rolim)
Life Center
Av. do Contorno, 4747 - 1º piso - Serra
Av. Brasil, 1547- Funcionários
Av. Vicente Rizola, 1519 - Santa Inês
Av. Álvares Cabral, 1800

Se você é uma pessoa que pode 
oferecer aos nossos associados 
produtos e serviços a condições 

e preços especiais, seja nosso con-
veniado! 
Entre em contato com a ASEAP-
PREVS pelo (31) 3271-7180 para 
agendarmos uma reunião. Nossa 
parceria será divulgada em cada 
exemplar deste jornal, na lista de 
convênios.
Aguardamos sua proposta!

Seja nosso parceiro - Possuímos os Convênios:

l Centro de Implantodontia Dilson Pockel
Projeto Implante para todos
Para a fixação da prótese são cobrados 
apenas os gastos com material e operacional.
Rua Domingos Vieira, 587, sala 604, Santa 
Efigênia/BH. Atendimento pessoalmente: 
quinta-feira a partir das 19h e sábado de 
8h ao meio-dia. Não é preciso agendar a 
1ª consulta. Basta apresentar carteira da 
ASEAPPREVS e radiografia panorâmica da 

face – pegar o pedido desse exame na clínica 
odontológica. Em caso de dúvidas, ligue para 
(31) 2555-6610, 3041-8707 ou
99159-6766, de segunda a sábado,das 9h 
às 17h.

l Clinibel
Atendimento Odontológico: Cirurgia, 
Tratamento de Canal, Implantes, Próteses. 
Matriz: Rua Espírito Santo, 466, 2º e 3º 
andares - Centro/BH. Tel.: (31) 3503-3600.

l Espaço Odontológico
Atendimentos odontológico e psicológico, ex-
tensivo aos dependentes. Descontos de 50% 
a 80% das tabelas da ABO (Associação Bra-
sileira de Odontologia) e do CFP (Conselho Fe-
deral de Psicologia). Rua Goitacazes, 375, 15º 
andar - Centro, BH  Tel.: (31) 3274-4112

l Mais Odonto
- Implantes dentários - Aparelhos 
ortodônticos - Tratamento de canal
- Prótese fixa e removível - Cirurgias, Estética
- Odontopediatria - Periodontia
Desconto de até 70% sobre valores 
da tabela da Associação Brasileira de 
Odontologia (ABO). Atendimento de segunda 
a sexta-feira, de 08h às 20 horas.
Av. Afonso Pena, 748, sala 311, Centro – BH
Tel: 3271-1355.
Site: www.maisodonto.com.br

Lianir Alves de Oliveira .......................01
Geraldo Gomes de Almeida..................02
Maria da Cruz Soares ..........................03
Antonio de Carvalho Pimenta .............04
Antonio Manoel do Nascimento .........05
Manoel dos Reis Nogueira ...................05
Carlos Pereira Couto ............................06
Augustinho Martins ............................06
Renato Franco Ciodaro ........................07
João Jacinto Gomes Carmo .................08
Juvenil Pedro Nolasco ..........................08

José da Silva Ferreira ...........................09
Ana Isabel  Pereira Silva ......................09
Adriano Moreira de Souza ..................09
Ercílio Dias da Silva .............................10
Paulo Rodrigues Filho ..........................10
Maria do Carmo Martins Reis ............11
Glicéria Pereira Rodrigues ...................13
Moacir Roberto Braga .........................13
Antonio Bonifácio dos Santos .............14
Leivina Pereira da Silva .......................15
Ailson de Campos Braga ......................16
Flávio Amaral da Silva ........................16 
Roberto Alves Vianna ..........................17
Armando Sampaio  Fonseca  Filho ......17
Leila Maria Melo Ribeiro .....................17
Hely de Faria Gonçalves.......................17

Valdemir Pereira Leite ..........................17
Luiz Pereira da Silva ............................18
José Geraldo Ferreira ...........................19
Ronaldo Eustáquio Rodrigues Natividade 
19
Marco Antônio Dias ............................19
José Fernandes da Rocha .....................19
Ivanildo Maria dos Santos ..................19
Maria Aparecida de Oliveira Gonçalves 20
Lázaro de Lourdes Vilaça .....................20
Francisca dos Santos Soares ................20
Francisco Bernardino de Souza ...........20
Rosemberg Fonseca ..............................21
Nivalda Fernandes Oliveira .................21
Maria Jose Moreira .............................22
Marlene Figueiras de Freitas ...............22

Creuza Maria Francisco de Souza .......23
Wilson Paixão .......................................23
Maria Rodrigues ..................................25
Juarez Vieira Vasconcelos ....................25
Paulo Lúcio Rodrigues Ximenes ...........26
Antônio Cyrilo .....................................26
José Izidoro da Silva ............................27
José Rodrigues do Carmo ....................28
Luiz Nóia Dellacenta ...........................29
Celso Machado .....................................29
Assis José dos Santos ...........................29
José Gomes da Silva .............................29
Fernando da Conceição Barbosa .........29
Laércio Francisco dos Reis ...................30
Maria Beatriz Edmundo Gomes ..........30
Petrônio Antônio da Silva ...................31

MAIO / 17
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Uma pesquisa recente mostrou a relação entre Be-
leza e Terceira Idade. Embora as mulheres nesta fase da 
vida estejam com mais disposição e preocupação com a 
qualidade de vida, a maioria se queixa de não encontrar 
produtos específicos nem se sentem representadas pelas 
propagandas de cosméticos e produtos de higiene pessoal. 
A maioria também revela que não está satisfeita com a 
própria aparência.

Estes são os principais resultados da pesquisa “Beleza 
na Terceira Idade”, conduzida pela agência Mundo do 
Marketing em parceria com a Reds e eCGlobal.

O levantamento traça um quadro deste público e 
aponta oportunidades para marcas e empresas, já que é a 
faixa da população que mais cresce. O estudo revelou quais 
são os procedimentos mais realizados entre as mulheres, 
divididos em cada parte do corpo: rosto, corpo e cabelo; 
a percepção delas sobre as marcas, como se cuidam, onde 
se informam sobre produtos de beleza e ainda faz uma 
comparação com outras gerações.

Conheça os principais resultados da pesquisa.

Insatisfação
Linhas de expressão, rugas, sobrepeso, pele ressacada, 

cabelos mais finos. São muitas as mudanças que o corpo 
passa ao longo dos anos e por isso este público demanda 
produtos específicos. 

Produtos
Itens para a pele, corpo, cabelo, unha e maquiagem 

são alguns dos produtos que podem ser desenvolvidos 
exclusivamente para este nicho, mas ainda são poucas as 
marcas que oferecem linhas.

Representatividade
A falta de representatividade, no entanto, não é exclu-

siva para o segmento de beleza, os idosos são ignorados 
pelas marcas na maior parte de suas comunicações.

Terceira Idade
no espelho

6 em cada 10 mulheres 

acima de 55 anos estão 

insatisfeitas com sua aparência

6 em cada 10 mulheres 

acima de 55 anos procuram usar 

produtos cosméticos adequados 

à sua faixa etária, mas nem 

sempre os encontram

Mais da metade (59%) 
das mulheres acima de 55 anos 

não se sentem representadas 

pelas propagandas de cosméticos

Beleza e Idade

Batom é o item de maquiagem 

mais usado entre as mulheres 

acima de 55 anos (71% 
das mulheres 
usam batom 

frequentemente)

A Região Nordeste é a campeã na 

realização de procedimentos nos 

cabelos entre as mulheres acima 

de 55 anos (58% das 
mulheres realizam 
procedimentos nos 

cabelos)

Abril - Dia 18

Antecipe-se e comece a se planejar para estar pre-
sente no Festival da Primavera, em Lambari (no Circuito 
das Águas mineiro). O evento, memorável e completo, 
será realizado entre os dias 3 a 6 de dezembro. Reserve 
sua vaga e aproveite nossas promoções.

Também temos, ao longo de 2017, viagens para 
Olímpia (SP), onde será o Encontro da Feliz Idade, em 
maio; além de programações para Araxá, Ubatã e Dia-
mantina – todas em Minas Gerais.

Em Diamantina, cidade histórica mineira, partici-
paremos da tradicional Vesperata. A viagem será em 
agosto, entre os dias 4 a 6.

Terra dos diamantes e da famosa escrava Xica 
da Silva, Diamantina foi fundada como Arraial do 
Tejuco em 1713, com a construção de uma capela que 
homenageava o padroeiro Santo Antônio. A localida-
de teve forte crescimento quando da descoberta dos 
Diamantes em 1729. 

DIAMANTINA
Sua população atualmente é estimada em torno de 47 mil habitantes. 

A cidade é conhecida por suas serestas e vesperata, que é um evento em 
que os músicos se apresentam à noite, ao ar livre, das janelas e sacadas 
de velhos casarões, enquanto o público assiste das ruas.

No clima, Os invernos são secos e relativamente frios durante às 
noites e dias ensolarados amenos a frescos com névoa úmida durante 
as manhãs.

Vamos Viajar...
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IMPRESSO

Rua dos Caetés, 530
Sala 1108 - Ed. Cartacho
Centro  Cep: 30120-080  Belo Horizonte
Tel.: (31) 3271-7180 e 3582-0729

SAÚDE

Por machismo, os homens 
costumam ir menos ao 
médico do que as mulhe-

res. E esta pretensa masculi-
nidade também está ligada 
a uma frequência menor de 
cuidados com a saúde, como 
ir ao dentista, usar protetor 
solar, comer frutas e vegetais e 
realizar autoexames de mama e 
testículo (para identificar cân-
cer). Os dados fazem parte de 
estudos de Mary Himmelstein, 
pesquisadora da Universidade 
de Connecticut (EUA).

No Brasil as estatísticas 
também comprovam este há-
bito: dados do Ministério da 
Saúde apontam que 31% dos 
homens ainda não têm o hábi-
to de ir ao médico. Desses que 
não vão, 55% afirmam que “não 
precisam.”

Mas o fato é que – conforme 
o antigo provérbio - “É melhor 
prevenir do que remediar”. 
Ou seja, exames preventivos e 
rotineiros ainda são a melhor 
forma de combater algumas 
doenças e garantir saúde e 
vida longa. Algumas moléstias, 
quando detectadas e tratadas a 
tempo, são mais fáceis de curar, 

Prevenção: garantia de boa saúde
Confira alguns exames preventivos que devem ser feitos anualmente

além de exigir menos tempo e 
menos procedimentos caros e 
invasivos.

E como ainda estamos no 
primeiro trimestre do ano, 
ainda dá tempo de fazer aquele 
exame anual e verificar como 
anda sua saúde.

Portanto, homens e mu-
lheres, separamos e explica-
mos alguns exames que dever 
ser feitos com frequência.

Hemograma: esse exame 
avalia as células sanguíneas 
e verifica se o paciente está 
anêmico ou se o número de 
glóbulos brancos está dentro 
do normal e indica as funções 
do fígado.

Ácido úrico: o ácido é o 
responsável pela metaboliza-
ção de algumas proteínas pelo 
organismo. Níveis alterados 
podem detectar cálculo renal, 
gota, hipertensão e doenças 
cardiovasculares. Pode ser 
feito anualmente a partir dos 
30 anos.

Colesterol total e frações: 
o exame mede o nível de coles-

terol no sangue. Pode ser feito 
todo ano, a partir dos 30 anos. 
Mas pode ser pedido antes, 
dependendo de fatores de risco 
como obesidade ou histórico 
familiar.

 
Triglicérides: moléculas 

compostas de colesterol e gli-
cerol (tipos de gorduras), as 
triglicérides podem ser produ-
zidas pelo organismo ou ingeri-
das por meio de alimentos Se o 
nível estiver alterado, aumenta 
o risco de doenças cardiovas-
culares.

Glicemia de jejum: o exame 
previne e detecta o diabetes 
(deficiência de produção ou 
ação da insulina que causa o 
aumento anormal de glicose no 
sangue). É importante que seja 
feito todos os anos, a partir dos 
60 anos.

Mamografia: o objetivo é 
avaliar as mamas para identi-
ficar lesões benignas ou câncer. 
Especialistas recomendam a 
periodicidade anual (ou no má-
ximo bianual) para mulheres 
acima de 40 anos de idade.

Raio-X de tórax: reco-
mendado, especialmente, para 
aqueles que são fumantes, o 
exame avalia os pulmões, pre-
venindo o câncer nessa região. 
Além disso, ajuda a identificar 
uma pneumonia em estágio 
inicial.

Eletrocardiograma: esse 
exame avalia o número de ba-
tidas cardíacas por minuto. Por 
meio dele identificam-se arrit-
mias cardíacas e distúrbios na 
condução elétrica do coração.

Densitometria óssea: reco-
mendado para ambos os sexos, 
o objetivo do exame é detectar 
a redução da massa óssea, 

prevenindo, dessa forma, a os-
teoporose e a osteopenia.

Colonoscopia: recomenda-
do a partir dos 50 anos e até os 
85, esse exame avalia o reto e 
a última parte do cólon (partes 
do intestino). A finalidade é 
rastrear o câncer de colorretal.

Exames ginecológicos: 
papanicolau, pois previnem 
câncer de colo do útero, e ajuda 
a identificar outras alterações.

Exame da próstata: são 
três os exames necessários para 
detectar o câncer de próstata 
(uma glândula masculina que 
envolve a uretra e produz o 
líquido prostático, que vai com-
por o sêmen. Do tamanho de 
uma azeitona, está localizada 
entre a bexiga e o reto): o to-
que retal (introdução do dedo 
indicador, coberto por uma 
luva, no ânus do paciente), a 
ultrassonografia transretal 
(introdução de aparelho com 
microcâmera no ânus) e o 
exame de sangue PSA (antíge-
no prostático específico), que 
mede os níveis de uma substân-
cia relacionada a alterações na 
próstata.

Sangue oculto nas fezes: 
O exame de sangue oculto nas 
fezes é um teste que avalia a 
presença de pequenas quanti-
dades de sangue nas fezes que 
podem não ser visíveis a olho 
nu e, por isso, serve para de-
tectar a existência de pequenos 
sangramentos no trato diges-
tório que possa indicar úlceras, 
colite ou, até, câncer de cólon.

É recomendável fazer o 
primeiro exame de próstata 
a partir dos 40 anos. Aos 50, 
deve-se fazê-lo anualmente, 
pois o risco de câncer aumen-
ta com a idade.


