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Novas datas das reuniões mensais
Continuamos nos reunindo com 

nossos associados todas as terceiras 
terças-feiras de cada mês. É a oportu-
nidade de tirarmos dúvidas, trocarmos 
ideias, reforçar nossas lutas e parti-
cipar da administração da ASEAPPREVS.

Participe!
Toda a terceira terça-feira de cada 

mês, sempre às 9 horas na sede da Rua 
dos Caetés, 530 - sala 1108.

Julho- Dia 18 Agosto - Dia 15 Setembro - Dia 19

Voltamos muito entu-
siasmadas do Paraguai, 
onde, no final de junho, 

participamos da Reunião Re-
gional da Sociedade Civil sobre 
Envelhecimento Madri+15. 

Além do enriquecedor convívio 
com dezenas de companheiros 
e companheiras de 18 países 
da América Latina e do Cari-
be, elaboramos um documento 
que vai exigir, por parte dos 
governos, o cumprimento de 
uma série de conquistas sig-
nificativas para nós, idosos e 
aposentados, mas que nunca 
saíram do papel.

A Declaração de Ypacaraí 
– leia material completo na 
página 3 desta edição – bate 
duro na negligência de alguns 
governantes que se recusam a 
reconhecer direitos dos apo-
sentados e dos idosos e colocar 

em prática as políticas públicas 
que eles mesmos reconheceram 
como avançadas e necessárias.

O documento de nove pági-
nas é completo e aborda várias 
questões que são motivo de 
nossas lutas e nosso empenho, 
particularmente aqui na ASE-
APPREVS, passando por saúde, 
questões previdenciárias, tra-
balho, atenção institucional e 
pobreza.

Mas há um tópico que tam-
bém nos chama a atenção: a 
questão dos maus tratos. Uma 
ameaça quase silenciosa em 
todos os seus aspectos: físico, 
financeiro, econômico, psico-

lógico, social e institucional. 
É um assunto que precisa ser 
tratado com a urgência neces-
sária. Tanto que vamos abordá-
-lo nas próximas edições de O 
Eclético.

Esta edição também contém 
outra importante conquista 
para nossa categoria. A cele-
bração de um convênio médico. 
Inicialmente serão 14 especia-
lidades, podendo ir ampliando 
ao longo do ano. Leia reporta-
gem completa na página 6.

Boa Leitura!

Maria Machado Cota
Presidente

Desde o mês de maio 

estamos celebrando 

e homenageando os 

aniversariantes do mês. 

A festa ocorre durante a 

reunião dos associados, 

na terceira terça-feira 

do mês. 

Na última reunião, celebramos os 91 anos do senhor Ulysses, um dos mais 

antigos e atuantes associados da ASEAPPREVS. 

Venha você também comemorar seu aniversário conosco! Saiba como 

entrando em contato conosco pelo telefone 3271-7180.

Parabéns 
para 
você!
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Ministério não se 
posiciona sobre 

as reivindicações

A redação de 
O Eclético enviou uma 
cópia da “Declaração 

de Ypacaraí” para a 
assessoria do Ministério 
das Relações Exteriores, em 
Brasília. No e-mail enviado, 
foram abordadas as questões 
abaixo:

1) O Brasil vai ratificar o 
documento?

2) O Ministro ou alguém 
do MRE tem conhecimento do 
referido documento? 

3) O documento tem de 
percorrer alguma tramitação 
interna antes de ser estudado 
e aprovado?

 Até o fechamento desta 
edição não tínhamos obtido 
nenhuma resposta.

MOÇÃO DE REPÚDIO

Nós, os idosos em toda a América Latina e Caribe presentes 
à Reunião Regional da Sociedade Civil sobre o Envelhe-
cimento, Madrid+15 – Direitos Humanos dos Idosos 

Aqui e Agora, realizada em Ypacarai, Paraguai; repudiamos 
as determinações do Governo Brasileiro em realizar reformas 
sobre questões de trabalho e previdência social apenas para 
penalizar os mais frágeis, com a exclusão de direitos históricos 
conquistados com suor e sangue de muitos.

Mais grave, sem hesitação, é o clamor da sociedade, aten-
dendo apenas às exigências do poder econômico e do mercado 
financeiro e os interesses dos politicos da situação.

Ypacarai, Paraguai, 26 de junho de 2017

Moção de Repúdio contra
a Reforma da Previdência
Durante a reunião regional em Ypacaraí, uma moção de 
repúdio ao Governo brasileiro foi lida em plenário e em 
seguida assinada pela maioria dos representantes dos 

18 países. Leia, abaixo, a íntegra da Moção.

“Reconhecemos o im-
portante avanço que 
significa a aprovação 

da Convenção Interamericana 
sobre os Direitos Humanos dos 
Idosos conclamamos os Governos 
a assinar, ratificar e cumpri-la”. 
Este é um dos pontos de abertu-
ra da Declaração de Ypacaraí, 
documento de conclusão da 
Madri+15 – Reunião Regional 
da Sociedade Civil sobre Envelhe-
cimento. O documento, de nove 
páginas, também aborda ques-
tões como Previdência, Saúde, Po-
breza e Desigualdade, Maltrato 
e Atenção Institucional.

Em um dos tópicos, o docu-
mento chama a atenção para o 
fato de que as políticas públicas 
voltados para os idosos e aposen-
tados “foram reduzidas a um en-
foque subsidiário e assistencia-
lista, mantendo os idosos como 
objeto de compaixão e não como 
sujeitos titulares de direitos”. 

Também destaca o maltrato 
em suas diferentes formas – fí-
sico, financeiro, patrimonial, 
econômico, psicológica, social e 
institucional. E ressalta que “não 
houve diminuição e sim aumenta 
dia a dia”. O documento ainda 
levanta questões do trabalho, 
com enfoque na aposentadoria 
e na previdência.

Ao final, a declaração susten-
ta algumas demandas aos gover-
nos. Entre as quais destacamos:

1 – Reconhecer e respeitar 
o direito a envelhecer, que não 
é outra questão do que o cum-
primento das obrigações dos 
Estados e Governos, nos direitos 
civis, os direitos econômicos, 
sociais e culturais, para todos e 
todas, desde a concepção até a 
morte (...)

2 – Fazemos um chamado 
urgente aos representantes de 
Governos para que se modifique 

o paradigma econômico que 
sustenta o progresso dos países, 
pois o ‘desenvolvimento somente 
pode prosperar quando se investe 
nas pessoas e nas instituições 
(PNUD). O investimento no de-
senvolvimento humano deve dar-
-se em todas as etapas da vida. 
Os idosos não podem estar fora 
destas considerações.” 

Fundamentos
Neste ano de 2017 comple-

tam-se 15 desde que foi aprovado 
o Plano Mundial e a Declaração 
Política sobre Envelhecimento e 

Declaração de Ypacaraí 
cobra ações do Governo

Velhice, discutido e aprovador 
em Madri, em 2002. O tema foi 
retomado para que seja feita 
uma avaliação sobre os avanços 
e as deficiências detectadas neste 
período. Assim, ao final foi ela-
borado o documento com a par-
ticipação de várias entidades – 
desde as especializadas em saúde, 
como as que têm como bandeira 
a defesas por mais direitos civis 
e cuidados com a previdência 
social e aspectos mais políticos.

Ao final, o documento tam-
bém registra um pedido às Na-
ções Unidas – por intermédio 

da Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe (Ce-
pal) que a Terceira Assembleia 
Mundial sobre Envelhecimento e 
Velhice, em 2022, seja realizada 
em um país da América Latina 
ou do Caribe.

Participação
Durante o evento, realizado 

entre os dias 24 e 27 de junho 
na cidade de Ypacarai, no vizi-
nho Paraguai, foram dezenas 
de palestras e mesas redondas. 
Participaram mais de 350 dele-
gados inscritos, além de obser-
vadores, congregando 18 países 
da América do Sul e do Caribe. 
Pela ASEAPPREVS participaram a 
presidente Maria Machado Cota; 
a secretária-geral Ana Lúcia de 
Souza Carvalho, e a associada 
e colaboradora Luiza Martins 
Ruppnig.

Também integraram esta 
comitiva os representantes da 
Associação dos Aposentados de 
Volta Redonda (AAP-VR), Rômulo 
de Carvalho e Protógenes Gomes 
de Vasconcelos. 
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“Quem não se comuni-
ca, se trumbica”, já dizia o 
apresentador Chacrinha. E 
a Aseapprevs já colocou no 
ar seu projeto de ampliar 
os canais de divulgação e 
informação, entrando no 
mundo da internet. Já te-
mos uma página (ou site) 
na rede mundial de com-
putadores – basta acessar 
www.aseapprevs.com.br – e 
uma fanpage no Facebook, 
a mais popular e acessada 
mídia social. No facebook 
o endereço é https://www.
facebook.com/aseapprevs/.

No site da entidade 
você pode acompanhar o 
notíciário, com atualiza-
ções praticamente diárias 
com informações de nossos 
eventos e campanhas, além 
de manter-se informado so-
bre atualizações de política 
e economia, com destaque 
para a Reforma da Previ-
dência. Por meio de textos e 
vídeos o site acompanha o 
andamento da CPI da Pre-
vidência, no Senado.

“Também é possível, no 
site da ASEAPPREVS, saber 
um pouco sobre a história 
da entidade, ler o estatuto 
e saber de quais convênios 
os associados podem se 
beneficiar. Há também um 
espaço com alguns links 
(ligação para outros sites) 
com sugestão de outras pá-
ginas que podem ser acom-
panhadas e pesquisadas e 
de interesse dos associados 
e dos aposentados, de uma 
maneira geral.”

No Facebook, a fanpage 
(perfil voltado para empre-

Oficina de Mídias Sociais

Aprenda a 
lidar com a 

informação na 
era digital

A 
Aseapprevs 

falando 
para o 
mundo

sas e instituições) também 
é atualizada   pelo menos 
cinco vezes por semana com 
informações em tempo real 
com a possibilidade de o 
associados compartilharem 
a notícias com seus amigos, 
ampliando o alcance de 
acordo com a relevância do 
assunto para a sociedade 
em geral.

Oficina

A fim de aprender como 
funcionam e a saber ti-
rar o melhor proveito das 
mídias sociais, diretores e 
associados da Aseapprevs 
participaram de um ofici-
na. Durante três dias, eles 
puderam ter contato com 

as infinitas possibilidades 
da internet, suas vanta-
gens para o exercício da 
cidadania e a discutir como 
as novas tecnologias estão 
mudando o mundo. 

A oficina foi realizada 
sob supervisão do jornalis-
ta Heraldo Leite, responsá-
vel pelo projeto de comuni-
cação e o editor responsável 
do jornal “O Eclético”.



Presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Previdência Social, 

no Senado, o senador Paulo 
Paim é taxativo: “A reforma da 
Previdência é desnecessária. E 
o governo tem de ter coragem 
para mostrar qual a realidade 
da Previdência.” O senador do 
PT gaúcho revela os números 
que indicam que a Previdência 
é superavitária, enquanto, 
também, calcula o rombo que as 
empresas provocam quando não 
repassam os valores e agigantam 
a dívida que o INSS tem a 
receber.

“A reforma da Previdência 
é desnecessária”

Apenas complementado
a questão anterior, o senhor

teria um modelo?

Reafirmo que não há necessidade 
de reformá-la. Porém o governo deve 
melhorar a fiscalização e a cobrança 
dos devedores, dos sonegadores. Prio-
rizar sim a fiscalização das contri-
buições, o que gera um volume alar-
mante de tributos não recolhidos, 
com dívida reconhecida em muitos 
casos pelos próprios sonegadores. O 
governo tem que mostrar enfim qual 
é a realidade da Previdência. E isso 
é uma decisão política. Precisa ter 
coragem, muita... 

Há algum tipo de entrave, dentro 
do Senado, à CPI da Previdência?

A CPI foi instalada no dia 26 de 
abril, com o apoio da população e 
de todos os partidos. Ela tem um 
prazo de 120 dias para a realização 
dos seus trabalhos, prorrogáveis 
por igual período, e é integrada por 
7 membros titulares e 7 suplentes. 
Sou o presidente e o senador Hélio 

José é o relator. Ela está em pleno 
vapor, com audiências nas segundas 
e nas quintas. Já ouvimos várias 
entidades e especialistas. Queremos 
a verdade. O Brasil tem o direito de 
saber. A reforma da Previdência é 
desnecessária.

Afinal de contas, qual
é o endividamento das

empresas junto ao INSS? 

Conforme levantamento do Sin-
dicato Nacional dos Procuradores 
da Fazenda Nacional, a dívida ativa 
da União já alcança, hoje, mais de 
R$ 1,8 trilhão, dos quais mais de R$ 
500 bilhões são de dívidas relativas 
à Previdência. Somente o Grupo JBS 
deve cerca de R$ 2,3 bilhões. Os ban-
cos devem hoje cerca de R$ 100 bi. O 
Sindicato dos Auditores do Trabalho 
informa que somente em 2015, mais 
de R$ 46 bilhões em contribuições 
previdenciárias dos trabalhadores 
deixaram de ser pagos pelas empre-
sas à União.  O valor que os emprega-
dores deixaram de pagar entre 2012 
e 2015 soma, mais de R$ 108 bilhões.

Confira a entrevista que o senador 
concedeu a O Eclético:

O Eclético - Há, de fato,
a necessidade de uma

reforma da Previdência?

Senador Paulo Paim - O argu-
mento do governo Temer é que a 
Previdência Social só dá prejuízos. 
Mentira. Ela é superavitária. Há 
vários estudos que comprovam 
isso. Um deles é o da Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil [Anfip]. 
Vejamos: saldo positivo de R$ 59,9 
bi em 2006; R$ 72,6 bi em 2007; R$ 
64,3 bi em 2008; R$ 32,7 bi em 2009; 
R$ 53,8 bi em 2010; R$ 75,7 bi em 
2011; R$ 82,7 bi em 2012; R$ 76,2 
bi em 2013; R$ 53,9 bi em 2014; 
R$ 24 bi em 2015. Portanto, nada 
de deficit. A reforma é justamente 
para beneficiar o sistema financei-
ro. A estratégia é desmoralizar a 
Previdência pública para fortalecer 
a previdência privada. E o caminho 
utilizado é a apresentação de núme-
ros indicando rombos catastróficos.

Entrevista / Paulo Paim
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A ASEAPPREVS deseja muitas Felicidades, Saúde e Paz a todos os aniversariantes
dos meses de junho, julho e agosto de 2017.

Norma Leite Rezende ...........................15
Carlos Galvão de Souza E Silva ...........15
Rita Gabriela Pedroso Silva .................16
José do Carmo da Silva........................16
Geraldo Magela Lopes .........................17
José Raimundo Marçal ........................17
Edvaldo de Souza Barros .....................17
Anésia Fernandes de Carvalho ............18
Epaminondas Pimentel Filho ...............19
Edilson Teixeira Cota ...........................19
Marcos Antônio Ribeiro de Melo .........19
João de Freitas Neto ............................20
Antonio Marçal Felipe .........................21
Geraldo Magela Ivo .............................21
Expedito Nogueira Dias .......................21

Maury Raymundo Jorge ......................01
Walter Dutra........................................02
Ana Maria de Oliveira .........................03
José Oscar da Silva ..............................03
Sebastião Francisco .............................04
João Marcelino dos Santos..................04
Eliude Venturini ...................................06
Lidia Maria Sales .................................06

Maria Helena Santos ...........................08
Mário de Moraes e Silva ......................08 
Alaíde da Paz de Almeida ....................09
José Maria Pinto ..................................09
Albanize Renan Barbosa Lima ............09
Sebastião Rodrigues Ferreira ..............09
João Martins ........................................10
Gerson Morais Quintão .......................11
Pedro Fonseca .......................................11
José Camilo Azevedo ............................12
Teodorico Gonçalves Neto ...................12
Luiz Octávio Borges de Lima ...............12
Maria das Graças Guzela Fonseca ......13
Ruth Reis do Nascimento ....................14
José Gomes ...........................................15

José Raimundo Filho ............................22
Liberina Gomes da Silva ......................22
Josué Dias Vieira..................................23
Antônio Generoso de Laia ...................24
Carlos de Oliveira ................................24
José Vicente de Matos ..........................25
Lydia Pires de Britto .............................26
Mozar Tovar Vivas ...............................26
Roberto Pereira de Souza .....................27 
Felismino Francisco Drumond .............27
Divino Clodomiro de Araujo................27
Ana Maria Pereira Martins .................28
Orlando de Souza Valente ...................30
Maria Marta da Silva Rocha ...............30
Augusto Nunes Otoni ..........................31

JULHO / 17

Gilberto Dias ........................................01
Orlando Correa Silva ...........................01
Antônio Clarindo Rodrigues ................01
João Batista  Lopes ..............................03
Zulmira Rodrigues Braga ....................04
Luzia de Fátima da Silva .....................04
Marília Barbosa Hermine ....................05

Sebastião Correia da Silva ..................05
Giovana Cláudia Rosa .........................06
Humberto Gomes dos Santos ..............06
Osmar Silva ..........................................06
Maria Norberta Soares da Fonseca .....06
Carlos Alberto Campos Amaral ..........07
Hélio Severino da Cruz ........................08 
Joaquim Santiago da Cunha ...............08
Jaci Severiano Alves ............................08
Antônio Moreira da Silva ....................09
Jesus de Melo Alves ..............................10
Ulisses Ribeiro de Souza ......................10
João Venâncio Silva .............................10

Wanda Machado Pires .........................11
Agostinho de Souza .............................11
Antonio Paulo Thomaz ........................13
Antonio Elias Rocha ............................13
Antônia Maria Braga de Assunção .....14
José Abrahão de Paula.........................16
Arlete Gonçalves Pimenta....................16
Ovídio Fanticele ...................................17
Waldir Lopes Filho ...............................17
Antonia Benedita Pereira ....................18
João Domingos de Souza .....................18
João de Freitas Neto ............................20
Henrique Euler do Carmo ....................21

João Batista do Amaral .......................21
Adauto Brandão ..................................21
Maria das Graças F. Teixeira ...............22
Aécio Flávio Lisboa ..............................23
José Ricardo Chaves ............................23
Márcia Regina Aparecida Lima ...........25
João Batista da Silva ...........................25
Antonio Moreira Rios ..........................27
Anair Eustáquio Diniz .........................27
Alvarino José da Silva .........................28
Pedro Ferreira da Fonseca ....................29
Sebastião Alexandre Martins ..............29
Luciano Barbosa da Silva ....................30

JUNHO / 17

Convênio facilita tratamento de saúde

Florindo Scardoelli ...............................01
Genadir de Oliveira .............................02
Mário Eustáquio Cerqueira .................03
Lúcia Perpétua Madureira ...................03
Neusa da Conceição Gonçalves ...........03
Lidia Liberato .......................................03
Tânia de Rezende Vargas Reis .............04
Antônio Carlos Silvano ........................04

Marlene Machado Cotta da Silva .......04
José Osvaldo Lourenço Pereira ............05
Mauro Augusto da Silva ......................05
Armando Ribeiro de Paulo ...................05
Lúcio Gomes .........................................06
Iraci Araujo de Sousa ..........................06
Manoel Ciríaco Pereira ........................08 
José Cardoso ........................................08
Aroldo Miranda Costa .........................08
Maria de Souza Vieira .........................08
Paulo Antônio Bossi .............................09
Terezinha Perpetua Laranjo ................09
Márcio Viana de Paula.........................09
Antônio Carlos Borges .........................10
Vera Lúcia Lasmar ...............................11

Antônio Viana de Freitas .....................11
Juarez de Oliveira Lima .......................11
Helena Martins dos Santos .................11
Carlos Antônio Mafra Costa ...............11
Miguel Miranda Leite ..........................11
Aprígio de Paula Lima .........................13 
Paulo Cassiano da Costa .....................13
Raimundo Nonato Vieira .....................16
Joaquina da Anunciação Araújo ........16
Afonso Dolabela Bicalho Filho ............16
Francisco Rêgo .....................................18
José Carlos Texeira ...............................18
Teodolino Domingos dos Santos..........18
Francisco Felicio do Vale ......................20
Helcio da Cruz .....................................20

Jorcelino Carlos Ventura .....................22
Antônio Eustáquio de Ávila .................23
Waldiza Cirino Pires ............................24
Márcia Helena de Oliveira ..................24
Alírio Gomes da Rocha ........................24
Maria de Souza ....................................24
Sazuel Vaz Filho ...................................26
Lucas Ferreira de Faria ........................27
Donária Gomes Pereira ........................27
Geraldo Gonçalves de Freitas ..............30
Carlos Roberto Avelino ........................30
Antonio Ferreira das Dores .................31
Maria de Lourdes Lopes Magalhães ....31
Adilson Gallante Ariz ..........................31
Felisberto Pereira dos Santos ...............31

AGOSTO / 17

Aniversariantes

O convênio também é 
válido para os familiares, 
principalmente filhos
e até netos.

Agende sua consulta.
A Clínica fica na
Avenida Amazonas, 491
- salas 510/511 (5º andar)
Bem no Centro de BH
- a um quarteirão da
Praça Sete.

Marque sua consulta
pelo telefone
(31) 3566-3002.

Confira as 
especialidades:
n Clínico Geral
n Cardiologista
n Ginecologista
n Urologista
n Pediatria
n Ortopedista
n Oftalmologista
n Fisioterapia
n Neurologia
n Psicologia
n Psiquiatria
n Medicina do Trabalho
n Otorrinolarigologista
n Reumatologia

Um dos sonhos antigos 
da ASEAPPREVS está se 
tornando realidade. O 

desejo de cuidar bem da saúde de 
nossos associados – bem como de 
seus dependentes – é uma reali-
dade e está bem fácil e perto de 
você. Assinamos convênio com a 
Clínica +BH e você poderá agen-
dar consulta com profissionais 
de 14 especialidades diferentes. 
E os preços variam de R$ 32 a R$ 
50 - dependendo do especialista. 

Isto mesmo. De R$ 32 a R$ 50 
por consulta. Não se trata de um 
plano mensal. Você só paga estes 
valores quando for ao médico.
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Lambari

Vamos Viajar...

Poços de Caldas fica a 460 
km de Belo Horizonte, na região 
Sul do Estado. Tem população 
em torno de 160 mil habitantes 
e excelente infraestrutura hote-
leira e turística. Em setembro, 
o clima ainda é de inverno com 
baixas temperaturas e ausência 
de chuvas.

O município de Andradas faz 
limite com Poços de Caldas, com 
clima parecido. Devido à imi-
gração italiana ficou conhecida 
como a “Terra do Vinho”.

Já Holambra fica no Estado 
de São Paulo. O município é o 
maior exportador de flores da 
América Latina, sendo respon-
sável por 80% da exportação e 
por 40% da produção do setor 
florícola brasileiro. A Expoflo-
ra, realizada anualmente desde 
1981 sempre no mês de setembro, 
é a maior exposição de América 
Latina e atrai anualmente apro-
ximadamente 300 mil visitantes.

Aliar lazer com dis-
cussões sobre temais 
atuais e apresenta-

ções de trabalhos técnicos 
sobre a questão do idoso 
são os principais atrativos 
do Festival da Primavera – 
Idoso Protagonista, em sua 
edição 2017. Será em Lam-
bari, uma das mais charmo-
sas estâncias hidrominerais 
do Sul de Minas. O evento 
será entre os dias 3 e 6 de 
dezembro.

Durante os quatro dias 
do evento, está previsto 
também o Fórum Técnico – 
Idoso Protagonista, no qual 
os coordenadores relatarão 
suas experiências nas áreas 
social, cultural e educacional.  

Segundo os organizadores do 
festival, do GREEN – Grupo de 
Estudos do Envelhecimento - “o 

Festival da Primavera em Lambari.
Imperdível!

idoso é formador de opinião, in-
fluencia quem está ao seu redor, 
interage passando experiência e 
sabedoria. Não fica apenas como 

Lambari fica a 339 km 
de Belo Horizonte, no Sul de 
Minas. Tem pouco mais de 
20 mil habitantes. O clima 
em dezembro é ameno, com 
média histórica em torno 
dos 21 graus.

A cidade é bastante pro-
curada pelas suas destaca-
das belezas naturais, clima 
e principalmente pela água 
mineral, eleita no passado 
como a terceira melhor do 
mundo e capaz de curar 
doenças.

um passivo da história”.
A inscrição no evento inclui 

café da manhã, almoço, jantar, 
festas temáticas, bailes, oficinas 

e as apresentações e mostras 
artísticas. Programe-se. Comece 
a planejar a viagem, pois os va-
lores podem ser divididos em até 
dez vezes no cheque ou no cartão 
de crédito.

Poços de Caldas e mais dois destinos

Um pacote que inclui três localidades em uma viagem inesque-
cível. Poços de Caldas, Andradas e Holambra (SP). Você já pode 
ir se programando, pois a viagem será em setembro, entre os 

dias 21 e 24. Além de conhecer a aconchegante Poços de Caldas, o 
pacote inclui a degustação de deliciosos vinhos em Andradas e ainda 
ir à Expoflora – Festa das Flores em Holambra. 

Informações 
sobre datas, 

preços e prazos 
das viagens

Às segundas
e quartas-feira
na sede da 
Aseapprevs
3271-7180

Nos demais dias 
pelo celular
99276-6205

Fale com a 

Luiza Ruppnig

O pacote, operado pela 
Ivotur (parceira da 

ASEAPPREVS), inclui:

l Transporte rodoviário 
em ônibus licenciado, 
seguro e com
ar-condicionado, som, 
mantas, poltronas 
reclináveis e
confortáveis, tripulação 
especializada e WC;
l Hospedagem no Palace 
Hotel ou similar em Poços 
de Caldas-MG sendo três 
pernoites, três cafés da 
manhã, cinco refeições
Passeio a Vinícola São 
Geraldo em Andradas
l Passeio à Expoflora 
2017 em Holambra (SP)
l Acompanhamento de 
guia credenciado pelo 
Ministério do Turismo. 
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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

Ultimamente uma sé-
rie de desinformações 

e boatos têm tomado conta 
das conversas sobre saúde. 
Uma onda de medicvina al-
ternativa teria apontados 

Mitos e verdades sobre a vacinação

O mito de que somente as 
crianças precisam ser 
vacinadas tem preocu-

pado médicos. Principalmente  
com o aumento da expectativa de 
vida, pois os idosos estão adoe-
cendo mais devido a pneumonia 
e outras doenças respiratórias. 
De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a Or-
ganização Pan-americana da 
Saúde (OPAS) e o Ministério da 
Saúde do Brasil, idosos devem 
ser vacinados contra Influenza, 
Pneumonia Pneumocócica, Téta-
no e Febre Amarela se a pessoa 
residir em locais em que ocorrem 
as doenças ou quando for viajar 
para regiões endêmicas.

Todas essas vacinas estão dis-
poníveis na rede básica de Saúde.

Veja aqui algumas doen-
ças e a importância da 

vacinação.

Influenza (ou gripe): 
Embora vista como enfermidade 

Vacine-se!
trivial, a gripe, na população 
de idosos, pode trazer conse-
quências graves, representadas 
principalmente pelas pneumo-
nias, devido à rapidez com que 
se propaga. A vacina antigripal 
deve ser aplicada, anualmente, 
pelo menos duas semanas antes 
do início do inverno ou do perí-
odo das chuvas nas regiões mais 
tropicais.

Pneumonia: As pneumo-
nias  estão entre as infecções 
que mais trazem riscos à saúde 
dos idosos. Considerando-se as 
recomendações técnicas atuais, 
a vacina antipneumocócica deve 
ser administrada em dose única 
nos idosos, se mostrando segura 
e efetiva.

Tétano: A grande maioria 
das hospitalizações para o tra-
tamento do tétano ocorre em 
pessoas com mais de 60 anos de 
idade, que devem receber três 
doses da vacina antitetânica (se 

a mesma não estiver compro-
vada na caderneta de vacina-
ção) e reforço a cada dez anos 
(antecipado para cinco em caso 
de acidente com predisposição 
ao tétano).  O maior risco são 
os acidentes domésticos, muito 
comuns entre idosos.

Febre amarela: Recomen-

da-se a atualização da vacina 
nas pessoas idosas que residem 
em regiões de risco e naquelas 
com viagem programada para 
essas áreas. Principalmemnte 
com o aumento de viagens entre 
grupos de idosos. A vacina tem 
dose única e requer reforço a 
cada dez anos, enquanto persis-
tirem os riscos.

Uma gripe é muito mais do que um incômodo. É uma doença 
grave que mata 300 mil a 500 mil pessoas no mundo todo a 

cada ano. Mulheres grávidas, crianças pequenas, pessoas idosas com 
problemas de saúde e qualquer pessoa com uma condição crônica, 
como asma ou doença cardíaca, estão em maior risco de infecção 
grave e morte. A vacinação de mulheres grávidas tem o benefício 

“Gripe é doença grave”

(Com informações do site Saúde Melhor)

os malefícios e prejuízos da 
vacinas. Foram tantas as men-
tiras pregadas que em alguns 
lugares doenças que estavam 
erradicadas retornaram, com 
força. Médicos afirmam que há 

um certo risco com as vacinas, 
mas que tais riscos são baixos 
quando comparados com os 
benefícios provocados pelas 
campanhas de vacinação. 

Há uma série de informa-

ções para defender a vacina, 
mas vamos ficar somente a 
desvendar o mito em torno 
da vacina contra a gripe- 
uma das mais comuns para 
adultos.

adicional de proteger os seus recém-nascidos. A maioria das vacinas 
contra a gripe oferecem imunidade para os 3 tipos de vírus mais 
prevalentes que circulam durante uma dada estação do ano. 


