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A própria dificuldade em ob-
termos informações, confiá-
veis e atualizadas, junto aos 

órgãos de segurança e proteção 
aos idosos, já demonstram que o 
assunto não tem a devida aten-

ção. E é neste clima que comple-
tamos, neste mês de outubro, os 
14 anos de implantação do Es-
tatuto do Idoso. Se houve alguns 
avanços, muita coisa ainda não 
saiu do papel.

Todos nós provavelmente 
conhecemos e temos casos para 
contar de idosos que sofrem 
violência por parte dos próprios 
familiares. É o descaso, a impaci-
ência, a intolerância. E pior: são 
muito comuns os filhos tomarem 
os documentos dos pais – princi-
palmente do cartão de banco - e 
usar e abusar de seus recursos, 

deixando os pais muitas vezes à 
míngua. 

Mas devemos refletir sobre 
um outro tipo de violência. A 
violência do próprio Estado que 
não cumpre a lei e desrespeita, 
diariamente, o que determinam 
as regras de proteção aos idosos. 
O desrespeito com a anunciada 
Reforma da Previdência está aí, 
escancarado, e não nos deixar 
mentir.

Por falar em Reforma da 
Previdência, temos informações 
atualizadas sobre o a CPI da Pre-
vidência, instalada no Senado. O 

material está nas páginas 4 e 5.
E é por isso que não nos can-

samos de chamar todos os nossos 
pares à reflexão, ao debate, à 
troca de ideias. As portas da Ase-
apprevs estão e estarão sempre 
abertas para reforçamos nossa 
luta em comum.

Diga não à violência contra 
os idosos! Faça respeitar o Esta-
tuto do Idoso.

Boa leitura e até a próxima.

Maria Machado Cota
Presidente

Familiares e amigos comemora-
ram os 80 anos de Anita Maria 
da Silva, segunda-tesoureira da 

Aseapprevs e uma das mais antigas 
e atuantes na entidade. A festa, na 
casa de uma das sobrinhas de Anita, 
no bairro Nossa Senhora das Gra-
ças, em Betim, reuniu mais de 300 
pessoas. Na foto, Anita com paren-
tes e amigos, entre eles o primeiro-
-tesoureiro da Aseapprevs, Afonso 
Dolabela Bicalho.

Mudou-se? Trocou de telefone?
Avise para nós. Só assim podemos manter contato com você.
Entre em contato com nossa secretaria pelo telefone (31) 3271-7180.

Os 80 anos de Anita

Cadastro

Faremos recesso a partir do dia 21 de dezembro, 
retornando apenas no dia 8 de janeiro (segunda-feira)Recesso

Os 
aniversariantes 

do mês

Aniversário da Maria
e da Ana Lúcia...

...Aniversário de
Aparecida e Anita
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Os números da

Fonte: Armazém de dados Reds/Sesp

violência

O Estatuto do Idoso comple-
tou 14 anos em outubro. 
Instituída para concretizar 

os preceitos da Constituição 
Federal em relação às pesso-
as maiores de 60 anos, a Lei 
10.741/03 regula questões 
como atendimento prioritário, 
moradia, saúde, proteção con-
tra tratamento discriminatório 
ou violento, assuntos trabalhis-

tas e previdenciários e muitos 
outros.

Se é inegável reconhecer 
alguns avanços, não podemos 
deixar de registrar que ainda 
há muito desrespeito e os 
idosos continuam recebendo 
pouca atenção do Poder Pú-
blico. Além das questões da 
Previdência com a perda de 
direitos com a reforma pre-

tendida pelo Governo, temos 
questão nos transportes, no 
mercado de trabalho, no aces-
so à saúde, etc, etc. etc.

No entanto, uma ques-
tão nos chamou a atenção. 
O número de ocorrências 
registradas pela Delegacia 
Especializada de Crimes Con-
tra a Mulher e o Idoso. Os 
números são assustadores 

Desrespeito, descaso e abandono
(veja quadro nesta página) 
e nos preocupam por que se 
referem àqueles que foram 
registrados. E aqueles que não 
prestaram queixa e sofrem 
silenciosamente. 

Por isso, pedimos se você ou 
algum conhecido está sofrendo 
maus tratos: denuncie. Só as-
sim podemos eliminar este mal 
que afeta tantos idosos.

Minas Gerais

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão 
ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes 

aplicação diversa da de sua finalidade (Artigo 102 do 
Estatuto do idoso):

Belo Horizonte

Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou 
psíquica, do idoso, submetendo-o a condições de-

sumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos 
e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, 
ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado 
(Art. 99 do Estatuto do idoso):

Minas Gerais Belo Horizonte

Deixar de prestar assistência ao idoso, quando 
possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação 

de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar 
sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, 
nesses casos, o socorro de autoridade pública (Art. 097 
do Estatuto do idoso):

Minas Gerais Belo Horizonte

Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo 
motivo, a execução de ordem judicial expedida nas 

ações em que for parte ou interveniente o idoso (Art. 
101 do Estatuto do idoso):

Minas Gerais Belo Horizonte

Janeiro a julho de 2017: 
54

Janeiro a dezembro
de 2016:

121
Janeiro a julho de 2016: 

71

Janeiro a julho de 2017: 
06

Janeiro a dezembro
de 2016:

11
Janeiro a julho de 2016: 

09

Janeiro a julho de 2017: 
30

Janeiro a dezembro de 
2016:

35
Janeiro a julho de 2016: 

18

Janeiro a julho de 2017: 
08

Janeiro a dezembro de 
2016:

08
Janeiro a julho de 2016: 

06

2016:
357

Janeiro a julho de 2016: 
212

Janeiro a julho de 2017: 
169

Janeiro a julho de 2017: 
34

Janeiro a dezembro
de 2016:

98
Janeiro a julho de 2016:

70

Janeiro a julho de 2017: 
31

Janeiro a dezembro de 
2016:

65
Janeiro a julho de 2016: 

42

Janeiro a julho de 2017: 
47

Janeiro a dezembro de 
2016:

12
Janeiro a julho de 2016: 

08

TELEFONES ÚTEIS:
Delegacia Especializada de Proteção ao 
Idoso: 3295-6913
Conselho Municipal do Idoso: 3277-9865

Conselho Estadual do Idoso: 3222-9737
Disque Idoso:  100
Promotoria de Justiça do Idoso
(Ministério Público): 3295-2045



4 Associação Eclética de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social do Estado de Minas Gerais
Entidade de Utilidade Pública Municipal e Estadual, conforme as Leis 10505/2012 e 21479/2014 

O relatório final da CPI 
da Previdência no Se-
nado foi aprovado por 

unanimidade. Com suas 
253 páginas, o documento 
será enviado para diver-
sos órgãos “para análise e 
adoção das providências e 
iniciativas cabíveis”. 

O relatório aponta erros 
na proposta de reforma 
apresentada pelo governo; 
sugere emendas à Cons-
tituição e projetos de lei; 
além de indicar uma série 
de providências a serem 
tomadas para o equilíbrio 
do sistema previdenciário 
brasileiro, como mecanis-
mos de combate às fraudes, 
mais rigor na cobrança dos 
grandes devedores e o fim 
do desvio de recursos para 
outros setores.

O documento alega ha-
ver inconsistência de dados 
e de informações anuncia-
das pelo Poder Executivo, 
que “desenham um futuro 
aterrorizante e totalmente 
inverossímil”, com o intui-
to de acabar com a previ-
dência pública e criar um 
campo para atuação das 
empresas privadas. 

Segundo o relatório da 
CPI, as empresas privadas 
devem R$ 450 bilhões à 
previdência e, para piorar 
a situação, conforme a 
Procuradoria da Fazenda 
Nacional, somente R$ 175 
bilhões correspondem a 
débitos recuperáveis. Uma 
das propostas do relatório é 
aumentar para R$ 9.370,00 
o teto dos benefícios do Re-
gime Geral da Previdência 
Social (RGPS), que atual-
mente é de R$ 5.531,31.

CPI da Previdência
aprova relatório e faz sugestões

O presidente da Câmara, 
deputado Rodrigo Maia, 
afirmou que a Casa vol-

tará a discutir a Reforma da 
Previdência a partir de novem-
bro. A pauta deve retornar ao 
centro do debate após os de-
putados rejeitarem mais uma 
denúncia contra o presidente 
Michel Temer.

Na avaliação de Maia, 
para que seja aprovada, a 
Reforma da Previdência pre-

cisará ser enxugada e focada em 
aspectos considerados essenciais 
para “acabar com a maior trans-
ferência de renda do mundo de 
pobres para ricos”. Ele destacou 
a fixação da idade mínima e as 
regras para servidores públicos.

Analistas e cientistas políti-
cos avaliam que o Governo deve 
tentar fazer a votação ainda 
este ano, já que 2018 é um ano 
eleitoral e os parlamentares evi-
tariam temas impopulares. Para 

a maioria destes analistas não 
haverá a Reforma pretendida 
pelo Governo e sim “uma refor-
ma possível”. 

Até mesmo uma agência de 
risco, financiada e que aten-
de aos interesses dos bancos 
internacionais, cravou: “a 
aprovação de uma reforma da 
Previdência com conteúdo sig-
nificativo é improvável”

(Com Portal UOL e EBC)

O senador Hélio José exibe o relatório ao lado do senador Paulo Paim
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Na Câmara,
aprovação já não é tão fácil

— Proposta de Emenda Constitu-
cional (PEC) para recriar o Conselho 
Nacional de Seguridade Social - que 
participará da formulação e fiscali-
zação da proposta orçamentária da 
Seguridade - e determinar a não apli-
cação da Desvinculação das Receitas da 
União (DRU) nas receitas da seguridade 
social;

— Projeto de Lei do Senado (PLS) que 
permite a flutuação da alíquota de con-
tribuição das empresas: essa alíquota 
poderá aumentar em um ponto percen-
tual sempre que a empresa reduzir em 
5% ou mais seu quadro de pessoal; ou 
a alíquota poderá ser reduzida sempre 
que a empresa aumentar em 5% ou 
mais seu quadro de pessoal;

Outras sugestões apresentadas:

(* Com informações da Agência Senado)



Veja os principais pontos do
relatório da CPI da Previdência
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Problemas apresentados

Estimativas
falhas

Estimativas que serviram de base para a proposta de reforma em 
tramitação no Congresso têm erros e imprecisões. Tomou como base um 
ano de forte recessão e parâmetros irrealistas, delineando um futuro 
caótico.

Fraudes

A gestão para concessão e manutenção de benefícios está sujeita a 
fraudes e erros que impactam negativamente as contas. Na maioria 
dos casos, os crimes não são praticados por segurados comuns, mas por 
quadrilhas especializadas.

Desvios de
recursos

Historicamente os recursos previdenciários sofreram significativas 
apropriações por parte da União, resultando na destinação de dinheiro 
para outros gastos de interesse do governo.

DRU

Com a criação da DRU (Desvinculação de Receitas da União), uma 
parcela significativa dos recursos originalmente destinados ao 
financiamento da Previdência foi redirecionada.

Envelhecimento
da população

As projeções do governo levam em conta um envelhecimento da 
população exagerado, ao passo que consideram um crescimento do PIB 
muito abaixo da média histórica nacional. Tais falhas exacerbam a 
previsão futura de necessidade de financiamento do RGPS.

Soluções propostas

Políticas de 
desonerações

O governo tem que reavaliar toda a política de desonerações e de 
renúncias fiscais, de tal forma que a contribuição equitativa de todos 
os segmentos econômicos impacte positivamente no resultado da 
arrecadação.

Estimativas
falhas

Administração Pública Federal precisa apoiar as estruturas de 
arrecadação, cobrança da dívida ativa, e de prestação de serviços aos 
segurados do RGPS. Deve ainda ampliar os quantitativos de 
auditores-fiscais dedicados à arrecadação da seguridade social.

Combate a 
fraudes

É recomendável a adoção de estratégia permanente 
e integrada de combate às fraudes e crimes contra a 
previdência, nos moldes da Estratégia Nacional de Combate 
à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), assim como 
a adoção de mecanismos de verificação e revisão periódica 
de benefícios.

Extinção
do Refis

A política de concessão de parcelamento de dívidas 
(Refis) deve ser revista. Na atual concepção, virou prática 
perniciosa e passou a representar um estímulo à sonegação 
e à livre concorrência ao deixar os contribuintes adimplentes 
em desvantagem.
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A ASEAPPREVS deseja muitas Felicidades, Saúde e Paz a todos os aniversariantes
dos meses de setembro, outubro e novembro de 2017.

Sidnei José da Costa ............................ 16
Islon Pinheiro Alves ............................. 17
Eliana de Fátima Renout .....................17
Marta Martins Gonçalves Teixeira ......18
José Carlos Campêlo de Castro ...........18
Miguel Urbano Pereira ........................ 18
Maria de Lourdes Soares Santos .........18
Renata dos Santos Rezende .................18
Elias Rodrigues..................................... 22
Anita de Mello ..................................... 23
Celso de Lima ....................................... 23
Solange de Fátima Baetas ...................23
Geraldo Rufino da Cruz Eleutério .......24
Nadir Araujo de Oliveira .....................24

Sônia Maria de Souza .......................... 01
Baltazar Eduardo da Silva ...................02
Valter Zacarias Furtado ....................... 05
Heber Eustáquio de Souza ...................05
Izaura Marreco Camelo ....................... 05
Valdeir Fernandes  Couto ....................07
Périson Perbori Fraga .......................... 07
Geraldo Vicente Aredes ........................ 08 
Enock  José dos  Santos .......................09

Odilon Junqueira Júnior .....................09
José Viturino da Cruz .......................... 10
Maria Luiza Alves Sobrinho ................10
Vicente de Paula  Silva ......................... 11
Maurício Sebastiao dos Santos ...........12
Carlos de Moraes Ferreira ...................12
Geraldo Ferreira Sobrinho ...................13
Carlos Pedra ......................................... 14
Hélio Bosco de Souza ........................... 14
José Geraldo Martins Pereira ..............14
Dalva Ires Agostinho ........................... 14
José Luiz Duarte .................................. 15
Dilermando Magno Amaral Coelho ....15
Geraldo Olinto Pereira ......................... 15

Moacir Cury ......................................... 24
Maria José Dias Cunha ....................... 25
Maria das Mercedes Grossi Voietta .....25
Ana Maria Pereira da Cruz .................26
Carlos Alberto de Freitas ..................... 26
Ana Lúcia Hilário ................................ 26
José Marinho Sobrinho .......................27
Joaquim Coelho Jorge ......................... 28
Domingos Vieira da Silva ....................28
Sebastião Firme.................................... 29
Mairyara Barbosa Loureiro Silveira ...29
Ronaldo Geraldo Pinto ........................ 30

NOVEMBRO / 17

Oswaldo da Silva Lima ........................01
José Romero Oliveira de Faria .............01
Edna Miranda Campos ........................01
Friedhelm Scholz ..................................01
João Francisco de Moraes ...................02
Matildes Mercês Godoy........................02
Elisío Conceição dos Santos ................03
Manoel Gomes Pereira .........................05
Francisco Flaviano ...............................05
Marco Antônio Correa.........................05

Edison Barroso .....................................06
Luciano Teodoro Ribeiro ......................07
José Marcos Soares ..............................07
Maria de Lourdes Araujo ....................08
João Evangelista dos Santos ...............08
Jair Laurindo da Cunha ......................08
Vicente Jacinto dos Santos ..................09
Celso Guilherme Ferreira .....................10
Joaquim Rita Galdino ..........................11
Darcy Ferreira Portela .........................11
Antônio Reis de Carvalho ....................11
Wanda Maria Netto ............................12
Afonso Messias de Queiroz ..................12
Edna da Conceição Batista Duarte .....12
Raimundo Alves da Silva .....................13

Christovão Dias Filho ..........................13
Bráulio de Faria ...................................14
Paulo Calixto dos Santos .....................14
Márcio Alves da Silva ..........................15
Paulo de Matos Oliveira ......................15
José Rafael da Silva .............................17
Gabriela Lima Vianna..........................18
Antônio Miranda .................................20
Laudelina Barbosa Lima ......................20
Jacob de Oliveira Lima ........................20
José Monteiro de Souza .......................20
Norman Rego Pereira ..........................20
Jarcy Sebastião de Almeida .................22
Mário de Oliveira Fraga ......................23
Ildefonso Batista de Oliveira ...............23

Leolina Furtado Palhares Mendes .......23
José Raimundo  Azevedo .....................23
Maurício Pinheiro de Araújo ...............23
Petronio Arcanjo Lopes ........................24
Ernande Gonçalves de Souza ...............24
Maria Aparecida A. Marques ..............25
Antonio Evaristo Barbosa ...................25
Ireny de Oliveira ..................................25
Maria Madalena dos Passos ................27
Geraldo Simão dos Reis .......................28
Rene dos Santos Ribeiro ......................29
Maria Perpétua de Oliveira .................30
Leiá Baeta de Rodrigues ......................30
José Geraldo da Cruz ...........................30
Luiz Oliveira Filho ................................31

OUTUBRO / 17

José Lima .............................................01
Matuzalem Machado ...........................03
Ivo Urias Ferreira .................................03
Neide Raimunda Gouveia ....................03
Raimundo Lima Ferreira .....................04
Pedro Nunes da Silva ...........................04
Maria Aparecida de Fátima Costa ......04
Eustáquio  José de Oliveira .................04

José Ribeiro dos Santos .......................05
Edi Costa ..............................................06
Antonio Ambrósio Saturnino ..............07
Maria Inês da Silveira Dióla ...............07
Oswaldo Gomes Pedrosa ......................07
Maria Ephigenia de Oliveira Esteves ..07
Maria das Graças Alexandre Pereira...07
Antônio Carlos Faria ...........................08
Geraldo da Conceição Miranda ..........08
Adilson Eustáquio Braga .....................09
Anísio Francisco Nunes Ribeiro ...........11
José Gervásio da Silva .........................11
Ely de Sá Gonçalves .............................11

Fernando Pereira de Souza ..................12
José Ferreira de Morais .......................12
Colatino Pereira de Castro ..................13
José Maria Tolentino Nogueira ...........15
Francisco Augusto de Brito ..................19
Moacir Pereira da Silva .......................20
José Liberato Teles ...............................20
Maurício de Souza Dias .......................21
Rubens de Carvalho .............................23
Anete Mafalda Campi..........................23
Juarez Xavier de Oliveira ....................25
Maria do Rosário Vieira Lopes ............25
Wander Evangelista Nascimento ........25

Evanildo Ramos Ribas .........................26
Benvindo Ramiro Cezarino ..................26
Adelzi Guimarães de Carvalho ............27
Elisabeth Alves de Carvalho ................27
Dacio Teixeira ......................................28
Otávio da Silva Reis .............................28
Marinete de Oliveira Andrade ............29
Helvécio Sabino da Silva .....................30
Raquel Pacheco de Souza .....................30
José Silvestre ........................................31

DEZEMBRO / 17

Aniversariantes

Reuniões mensais
Nossa próxima reunião com nossos associados é 

no dia 21 de novembro.

É a oportunidade de tirarmos dúvidas, trocarmos 
ideias, reforçar nossas lutas e participar da 
administração da Aseapprevs.

Atenção: 
as  reun iões 
são realizadas 
toda terceira 
terça-fe ira 
de cada mês, 
sempre às 9 
h o r a s ,  n a 
sede - Rua dos 
Caetés, 530 
- sala 1.108 - 
Centro

Nossa tradicional festa de confraternização será 
no dia 14 de dezembro, quinta-feira.

A partir das 10h com café da manhã, al-
moço, muita música e oportunidade de reencontrar 
colegas e fazer novas amizades.

Não perca! – Nossa confraternização é no 
dia 14 de dezembro – no Sinttel – Rua Senador 
Lúcio Bittencourt, 140 – no bairro Carlos Prates.

Confraternização
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Vamos Viajar...

Entre os dias 3 e 6 de dezembro, a 
cidade mineira de Lambari será a 
sede de mais uma edição do Festival 

da Primavera – Idoso Protagonista. O 
evento pretende discutir experiências 
com O idoso nas áreas, social, cultural 
e educacional. 

A inscrição no evento inclui café da 
manhã, almoço, jantar, festas temáti-
cas, bailes, oficinas e apresentações, 
além de mostras artísticas. 

Programe-se! Ainda dá tempo. Fale 
com A Luiza Ruppnig.

Que tal conhecer – ou até mesmo fazer outra 
viagem – a Aparecida do Norte, cidade que ho-
menageia a padroeira do Brasil, Nossa Senhora 

Aparecida?
Em janeiro teremos uma excursão inesquecível 

com preço muito em conta. Na ocasião será come-
morado o Dia Nacional do Aposentado – dia 24 de 
janeiro.

Conheça Aparecida do Norte

Aparecida é um municí-
pio brasileiro no interior do Es-
tado de São Paulo. Localiza-se 
no vale do Paraíba Paulista, a 
nordeste da capital do Estado, 
a cerca de 170 km. De Belo Ho-
rizonte são em torno de 510 km.

O clima é ameno e os meses 
mais quentes, janeiro e feverei-
ro, têm temperatura média de 

Saiba Mais

Lambari e o
Festival da Primavera

Acompanhe o assunto em nossas publicações:
Site – www.aseapprevs.com.br

Facebook - https://www.facebook.com/aseapprevs
Ou então entrar em contato com a Luiza Ruppnig.

23 °C, sendo a média máxima de 
28 °C e a mínima de 18 °C

A população municipal de 
cerca de 36 mil habitantes pode 
superar a marca de 140 mil em 
períodos festivos e com a ocor-
rência de festas religiosas, sendo 
a principal em 12 de outubro, 
dia celebrado à padroeira do 
Brasil.

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



8 Associação Eclética de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social do Estado de Minas Gerais
Entidade de Utilidade Pública Municipal e Estadual, conforme as Leis 10505/2012 e 21479/2014 

IMPRESSO

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

SAÚDE DE SEU TÊNIS

OBSERVAÇÃO: 
Um  tubo de 60g 
de Creme Dental 
dá para lavar um 
tênis, seis vezes.

No página da Aseapprevs na internet (www.aseapprevs.com.br) atualizaremos dados e 
informações sobre a chikungunya, dengue e zica.
O aumento preocupa autoridades, principalmente nesta época do ano.
Conheça os principais sintomas e saiba como evitar estas doenças.

A dica deste mês é da presidente da 
Aseapprevs, Maria Machado Cota, que 
compartilha conosco como deixar seu 

tênis impecavelmente limpos.
Segundo ela, a receita é “testada e 

comprovada”.

Como cuidar
do seu tênis 
de cor clara

Saúde Pública

PASSO 1  -  Passar o 
tênis em água limpa,  
de forma  que  retire 
toda a poeira do tênis;

PASSO 2  -  Com uma 
escova  (de dente) pas-
sar o creme dental em 
toda a superfície  do tê-
nis, até mesmo  na sola 
do tênis, deixar agir por  
30 minutos:

PASSO 3  -  Usar no-
vamente a escova  para 
escovar a peça.  Passar 
na água tendo o cuida-
do de tirar todo o creme 
dental.

PASSO 4 – Se tiver 
possibilidade, centri-
fugar e colocar para 
secar.


