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O ano de 2018 mal come-
çou e já estamos a pleno 
vapor aqui na Asea-

pprevs. Em abril escolhemos 
nossos novos diretores e repre-
sentantes e este processo – para 
que cumpra seu papel – tem de 
ser o mais transparente pos-
sível. Isso quer dizer dialogar, 

ouvir, estar aberto a críticas e 
sugestões, deixar de lado vai-
dades pessoais e pensar sempre 
no bem comum, em oferecer o 
melhor para os associados.

Chegamos ao fim de mais 
um mandato com a certeza de 
que avançamos. Embora a es-
trada seja longa e os obstáculos 
permanentes, basta fazer um 
balanço de nossas conquistas. 

Temos uma entidade conso-
lidada, estamos cada vez mais 
perto dos anseios e necessidade 
de nossos associados, revitali-
zamos nossa sede e observamos 
que nossas reuniões e eventos 
estão cada vez mais prestigia-
dos.

Estamos ampliando nossa 
relação de convênios e nos 

organizando para atender os 
associados de forma individual 
por meio de nossos plantões 
diários e reuniões semanais.

Mas o caminho é longo. 
Ultimamente enfrentamos as 
situações mais difíceis da últi-
ma década. Agrava-se a crise 
política, os mais carentes são 
tratados como lixo e os idosos 
como um bando de inúteis. 

Tudo para favorecer os 
ricos, os banqueiros inescru-
pulosos, os que vivem de juros 
e especulação e só sabem explo-
rar o trabalho alheio.

O desrespeito ao Estatuto 
do Idoso, leis e reformas que 
atropelam nossos direitos mais 
básicos, e a insistente Reforma 
da Previdência que joga nas 

costas de aposentados e idosos 
todas as mazelas da Previdên-
cia.

No entanto, como relata-
mos, estamos em pleno pro-
cesso eleitoral. Nesta edição 
você fica por dentro de como 
acontecerão as eleições, quem 
pode votar e ser votado, como, 
quando e onde votar e outras 
informações. 

Nunca é tarde para insistir: 
a Aseapprevs é de todos e só 
fortalece e luta pelos direitos 
quanto mais pessoas se enga-
jarem. 

Venha participar. A casa é 
sua!

Maria Machado Cota
Presidente

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.

Cadastro

A competência levou a mulher 
a conquistar espaços, ganhar respeito 
e sonhar mais.

Hoje, a mulher está presente em 
tudo, e esta presença se multiplica 
em cada sonho alcançado.

A Aseapprevs deseja a todas as 
associadas um Feliz Dia das mulheres!

8 de março – Dia Internacional da Mulher

Idosos acima de 65 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
têm até dezembro para se inscrever no Cadastro Único para

Programas Sociais do Governo Federal. 
O cadastramento pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social 

(Cras) ou nas secretarias de assistência social dos municípios. 

Benefício da Loas
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Após garantir que ti-
nha os votos neces-
sários para alterar 

a Constituição e fazer a 
Reforma da Previdência, 
o Governo desistiu. Pelo 
menos temporariamente. 
A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) nú-
mero 287 foi arquivada 
por determinação do pre-
sidente do Senado, Eunício 
Oliveira (MDB-CE). Assim, 
não pode mais ser posta 
em pauta este ano.

“Isso é resultado da 
mobilização dos traba-
lhadores organizados. Ti-
ramos a joia da coroa dos 
golpistas. Essa que era a 
principal cobrança dos 
bancos que apoiaram o 
golpe”, disse o presidente 
da Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), Vagner 
Freitas.

O presidente do Sena-
do negou ainda a possi-
bilidade de o decreto de 
intervenção ser suspenso 

Governo suspende a
Reforma da Previdência

Alteração na Constituição não pode ser feita durante períodos de intervenção federal

para a votação da 
Reforma da Previ-
dência – o próprio 
Temer chegou a de-
clarar a medida 
assim que houver 
o número mínimo 
de votos (308) para 
aprovar as mudan-
ças nas regras da 
Previdência.

Para que a re-
forma da Previdên-
cia entre em discus-
são no Parlamento, 
será necessário re-
vogar o decreto que 
possibilita a inge-
rência federal na 
segurança pública 
no Rio.

Ta l  h i p ó t e s e 
não é impossível, 
garantiu Temer 
em entrevista à Rádio 
Tupi.  “Pode ocorrer de, 
quando chegar em setem-
bro, outubro, eu possa 
fazer cessar a intervenção, 
se ela tomar um caminho. 

tubro, novembro, 
dezembro, para, 
ainda, tentar vo-
tar a Previdência”, 
afirmou.

O  m i n i s t r o -
-chefe da Secre-
taria de Governo, 
Carlos Marun, re-
lutou, mas acabou 
admitindo que o 
Governo não tem 
como votar as pro-
postas. Mas, se-
gundo ele, o Pla-
nalto continuará 
trabalhando para 
convencer parla-
mentares sobre a 
necessidade das 
reformas.

A inda  fa l ta -
riam ao Governo 
cerca de 40 votos 

favoráveis para a pro-
posta, que exige 308 de-
putados votem a favor 
em dois turnos para ser 
aprovada. Ao todo são 
513 deputados federais.

O t r a b a l h a d o r 
que quer saber 
quanto tempo 

ainda falta para poder 
se aposentar tem uma 
nova ferramenta para 
ajudar nesse planeja-
mento. O Instituto Na-
cional do Seguro Social 
(INSS) disponibiliza, no 
seu portal de serviços, 
um simulador que cal-
cula automaticamente 
o tempo total de contri-
buição dos segurados.

Segundo o INSS, a 

INSS tem novo simulador
para calcular aposentadoria

ferramenta realiza uma 
busca automática de todas 
as informações e dados de 
vínculos do segurado. É 
possível fazer manual-
mente a inclusão de algum 
vínculo empregatício que 
estiver faltando.

O INSS informa que 
se o simulador mostrar 
a existência de vínculos 
pendentes não é preciso 
ir imediatamente até uma 
agência para corrigir a 
informação. A pendência 
será analisada quando o 

Não quero manter a in-
tervenção eternamente 
no Rio de Janeiro. Nem é 
saudável. Se ocorrer isso, 
você terá logo depois das 
eleições três meses, ou-

segurado pedir algum be-
nefício à Previdência.

Para acessar, fazer seu 

cadastro e os cálculos o 
endereço na internet é 
https://meu.inss.gov.br/
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A nova diretoria 
da Associação de 
Aposentados e 

Pensionistas da Previdência 
Social no Estado de Minas 
Gerais (ASEAPPREVS) será 
eleita no dia 24 de abril. 
O mandato é de quatro 
anos e serão renovados 
a Diretoria Executiva, o 
Conselho Deliberativo e 
o Conselho Fiscal. Nesta 
edição detalharemos as 
datas, prazos e regras para 
o processo eleitoral, de 
acordo com o Estatuto da 
entidade.

Eleições na Aseapprevs: saiba tudo

“(...) para se candida-
tar aos respectivos cargos, 
deverá ser inscrito como 
associado, no mínimo, há 
um ano ininterrupto como 
associado fundador ou efe-
tivo.”

Art. 10º , Capítulo II do 
Estatuto.

“Para votar nas eleições 
dos membros do Conselho 
Deliberativo, da Diretoria 
Executiva e do Conselho 
Fiscal, o associado deverá 
ser admitido até seis meses 
antes do pleito”

Art. 10º , Capítulo II do 
Estatuto

As eleições serão na sede 
da Astaptel – Rua dos Cae-
tés, 530 – sala 917, no Cen-
tro de Belo Horizonte. 

A votação será durante o 
expediente da entidade, das 
9 às 13 horas do dia 24 de 
abril de 2017 – uma terça-
-feira.
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Eleições na Aseapprevs: saiba tudo

Até o fechamento desta edição, havia somente uma chapa inscri-
ta. A ASEAPPREVS mantém as portas abertas para os interessados 
em inscrever outras chapas e participar do processo eleitoral. A 
sede da entidade estará aberta para quem quiser se reunir para 
a discussão de programas e definição dos nomes que possam in-
tegrar as chapas.

Nosso expediente é de segunda a sexta-feira, de 9 às 17 horas.
A cópia do Estatuto ficará à disposição na nossa sede ou na 

nossa página na internet https://aseapprevs.com.br/estatuto/

O Conselho Deliberativo de-
verá se reunir pelo menos 60 
dias antes da data marcada 
para a realização das eleições. 
Este conselho indicará uma 
Comissão Eleitoral que poderá 
ser escolhidas entre associado 
ou não. Esta comissão poderá 
ter três ou cinco membros. 

De acordo com o Estatuto, as 
eleições são realizadas durante 
a Assembleia Geral Ordinária. 
Esta assembleia deverá ser 
convocada pelo menos 45 dias 
antes da data e o edital deverá 
ser publicado em um jornal de 
circulação estadual. 

A divulgação dos nomes das 
chapas deverá ser efetuadas até 
30 dias antes das eleições.

O registro das chapas será 
feito na sede da associação, 
durante seu expediente, até dez 
dias antes da eleição.
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n Maria Aparecida Areal 
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n Anita Maria da Silva
Suplentes
n Maria Norberta
n Aroldo Miranda Costa
n Marlene Machado Cotta 
da Silva
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Aniversariantes

Reuniões mensais
Marque na sua agenda: toda a 
terceira terça-feira de cada mês é de 
dia da Reunião dos Associados.

As próximas reuniões serão 
20 de março
17 de abril

A partir das 9 horas, na nossa sede: 
Rua dos Caetés, 530 - Sala 1.108 - 
Centro. Participe!

A partir do mês de fevereiro comemoramos – com direto a bolo, refrigerantes e salgadinhos – os aniversariantes 
dos dois meses anteriores. Assim, em fevereiro homenageamos os nascidos em janeiro e fevereiro. Em abril, 
os nascidos em março e abril e assim por diante. Lembrando que as comemorações ocorrem após as reuniões 

mensais dos associados, sempre às terceiras terças-feiras do mês.
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l Implantar Clínica 
Odontológica – 
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 
1.730
– Tel. 2517-5000

l Clinibel - Clínica 
Odontológica
Rua Espírito Santo, 466
– Tel. 3506- 3600

l Espaço Odontológico
Rua dos Goitacases, 375
– Tel. 3274-4112

l Mais Odonto
Av. Afonso Pena, 748
– Conj. 311
- Tel.3271-1355

l Funcional Fisoterapia
Rua Padre Rolim, 815
– Tel. 3241-2401

l Laboratório Real de 
Análises Clínicas
Rua Carijós, 424
l Tel. 3271-9687

l Eficácia Farmácia de 
Manipulação
Centro - Rua Curitiba, 865
Centro - Av. Afonso Pena, 316
Funcionários
Av. Brasil, 1547
Santa Efigênia
Av. Bernardo Monteiro, 921
Santa Inês
Rua Vicente Risola, 1519
Serra
Av. do Contorno, 4747 1º Piso
Contagem - Eldorado
Rua Jequitibás, 393

l Biogalena – 
Dermocosméticos 
Inteligentes
Rua São Gonçalo do Abaeté, 
292 – Tel. 3241-6013

Convênios Saúde e Bem-Estar

Informações sobre datas, preços e prazos das viagens

Fale com a Luiza Ruppnig
Às segundas e quartas-feira na sede da Aseapprevs 3271-7180

Nos demais dias pelo celular 99276-6205

Vamos Viajar...

Mais informações na Aseapprevs
(31) 3271-7180

SEUS DIREITOS – 
APOSENTADORIA E 
OUTROS BENEFÍCIOS

l Edson José Figueiredo 
– advogado
– especializado em Direito 
Previdenciário, calculo de 
aposentadoria e benefícios.

Rua Caetés, 530 – Sl. 813
– Tel.  3271-4622

l Marcos André
– Especializado em
Previdência Pública
Rua Matias Cardoso, 271
– sl. 1102
– Tel. 2555-9901

Melhore sua qualidade de vida no
Maturidade Sem Fronteiras

Ginástica

Teatro

Passeios e Viagens

Dança de 

Salão

Canto Livre Literatura

Yoga

Dança 

Sênior

Oficina da Memória
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SAÚDE

O que é febre amarela?

A febre amarela é uma doença 
viral aguda, imunoprevenível, trans-
mitida ao homem e a primatas não 
humanos (macacos), por meio da pi-
cada de mosquitos infectados.

Quais os sintomas provocados 
pela febre amarela?

A febre amarela é classificada 
como uma doença infecciosa grave. 
Ela provoca febre, calafrios, dor de 
cabeça, dores nas costas e no corpo, 
náuseas e vômitos, fadiga e fraque-
za. Os primeiros sintomas aparecem 
de 3 a 6 dias depois da infecção. Aos 
primeiros sinais, procure um serviço 
de saúde.

A febre amarela é contagiosa?

A doença não é contagiosa, ou 
seja, não há transmissão de pessoa a 
pessoa. É transmitida somente pela 
picada de mosquitos infectados.

Como se previne Febre Amarela?

A principal forma de prevenção 
da Febra Amarela é por meio da va-
cinação.

Não me lembro se já vacinei 
contra Febre Amarela. O que eu 

faço?

A vacina contra a Febre Amarela 

faz parte do calendário de vacinação 
do SUS, por isso se você tiver com a 
sua imunização em dia provavelmen-
te você já se vacinou. Basta conferir 
o seu Cartão de Vacinação. Mas, caso 
ainda tenha dúvida, procure a equipe 
de saúde na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) para fazer a avaliação e a ne-
cessidade de se vacinar.

Qualquer pessoa deve se vacinar 
contra a Febre Amarela?

Toda pessoa acima de nove meses 
de vida que mora ou vai viajar para 
área rural, de mata ou silvestre deve 
procurar uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS) para se vacinar contra 
a Febre Amarela. A vacina é gratuita 
e oferecida pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

Idosos acima dos 60 anos e gestan-
tes devem ser avaliadas por uma equi-
pe de saúde em relação ao benefício e 
risco da vacinação, levando em conta 
o risco de eventos adversos.

Quantas doses da vacina são 
necessárias para a imunização 

completa contra a febre amarela?

Seguindo recomendação da Or-
ganização Mundial da Saúde, o Mi-
nistério da Saúde adotou os padrões 
internacionais da dose única. Ou seja: 
quem tomou 1 (uma) dose da vacina 
da febre amarela em qualquer fase 
da vida está imunizado pelo resto da 
vida, e não precisam do reforço.

Leia mais no site http://www.saude.mg.gov.
br/duvidasfebreamarela

Tire suas dúvidas sobre a

Febre Amarela


