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Vacinação infantilFérias na praia
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Conheça a
colônia de férias do Sinttel,

no Espírito Santo.
Página 7

Tudo que você queria saber 
sobre aposentadoria

Foto: Agência Brasil/
Tomaz Silva

Nos últimos meses 
aumentou o número 
de pessoas que correm 
para garantir sua 
aposentadoria, já que 
as regras podem mudar 
nos próximos anos. São 
muitas as dúvidas e 
enormes as dificuldades 
para se conseguir 
informações corretas e 
confiáveis. A Aseapprevs 
abriu espaço para que 
as pessoas tirem suas 
dúvidas. Agende sua 
consulta. 

Veja como em matéria 
na página 3

Pais e avós devem ficar de olho
no calendário de vacinação

de filhos e netos.



Editorial De olho nos 
candidatos

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
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Este mês de outubro é es-
pecial para nós. Além das 
eleições, também é época de 
comemorarmos a entrada em 
vigor do Estatuto do Idoso – 
Lei 10.741 de 1º de outubro 
de 2013. 

No que diz respeito às elei-
ções, nesta edição de O Eclético 
apresentamos o perfil de nosso 
candidato ideal. Como entida-
de não apoiamos um nome ou 
partido – e estimulamos que 
nossa instituição seja plural e 
democrática neste sentido -, mas 
reunimos algumas ideias em tor-
no das quais não abrimos mão.

É preciso que tenhamos bem 
claro quais são as reais propos-

pensionistas. 
Esta posição está em quadro 

na página 3 desta edição.
Pesquisar, debater, se infor-

mar, trocar ideias com as pessoas 
é que torna o nosso voto cons-

ciente. Melhor: costuma evitar 
arrependimentos depois!

Com relação ao Estatuto 
do Idoso falaremos mais na 
próxima edição de O Eclé-
tico. Registramos alguns 
avanços importantíssimos, 

mas também não podemos 
esmorecer e cobrar a efetiva 

ação de alguns pontos que es-
tão na lei, mas são solenemente 
descumpridos pelo Estado. Ou 
seja, é preciso que muita coisa 
saia do papel.

Mas um vez reforço o convite: 
a Aseapprevs é nossa e estará 
sempre de portar abertas para 
você. 

Até a próxima edição

Afonso Dolabela Bicalho
Presidente

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) decidiu, por 
maioria, que é permitido o 
acréscimo de 25% em todas 
as modalidades de aposen-
tadoria pagas pelo Institu-
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STJ concede adicional de 25% a aposentados 
que necessitam de cuidadores

to Nacional do Seguro Social 
(INSS), quando comprovada 
a necessidade de auxílio per-
manente de cuidador. A com-
provação da necessidade é 
obrigatória.

A assistência era prevista 
na lei apenas para as aposen-
tadorias por invalidez e se 
destina a auxiliar as pessoas 
que precisam da ajuda per-
manente de terceiros.

 31 98421.2652

tas dos candidatos, principal-
mente no apoio às nossas causas. 
Isto é: a causa dos mais de 30 
milhões de idosos, aposentados e 
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PROGRAME-SE

Já posso me aposentar? Quanto vou ganhar se me aposentar este ano?

Quatro meses após iniciar o julga-
mento da ‘revisão da vida toda’ — que 
determina que o INSS  é obrigado a 
considerar as contribuições anterio-
res a julho de 1994 para o cálculo da 
renda mensal da aposentadoria —, o 
Tribunal Regional Federal da 4ª Re-
gião (TRF-4) — que engloba os estados 
do Sul do país — decidiu que o órgão 
previdenciário não deve considerar os 
recolhimentos mais antigos para que 
o benefício seja reajustado.

Com a decisão, segurados do Rio 
Grande do Sul, de Santa Catarina e 
do Paraná que têm ações na Justiça 
pedindo revisão da renda mensal 

Justiça nega ‘revisão da vida toda’
devem ter decisões contrárias ao 
pleito. É, portanto, um balde de 
água fria para quem pretende ele-
var o benefício em mais de 50%, 
dependendo do caso.

O TRF-4 julgou o processo indi-
vidual de uma segurada  que pedia 
a inclusão de recolhimentos ao INSS 
anteriores a 1994 no cálculo de sua 
aposentadoria. Com isso, o benefício 
ficaria maior. Porém, o pedido foi 
rejeitado por cinco votos contra e 
quatro a favor.

Se o julgamento fosse favorável, o 
resultado abriria precedente para o 
julgamento de outras ações sobre o 

mesmo assunto que tramitam no Sul. 
E a discussão poderia ser ampliada 
para todo o país.

 “Caso fosse favorável aos se-
gurados, a decisão valeria apenas 
para os beneficiários do Sul do país, 
mas abriria um precedente para 
que juízes decidissem em favor dos 
segurados (de todo o Brasil), obri-
gando que o INSS considerasse as 
maiores contribuições anteriores a 
julho de 1994 para calcular o valor 
das aposentadorias”, explicou a 
presidente do Instituto Brasileiro 
de Direito Previdenciário (IBDP) 
Adriane Bramante.

Estas são perguntas 
mais comuns entre os tra-
balhadores que estão próxi-
mos a se retirar do trabalho 
– após anos de labuta. Mas 
são muitas as dúvidas e 
enorme a burocracia para 
ter acesso a estas informa-
ções.

Foi pensando em solu-
cionar estas questões que 
a Diretoria de Seguridade 
Social da Aseapprevs vem 
organizando uma série de 
consultas. Todas as quar-
tas-feiras, a diretora Ma-
ria Machado Cota atende 
quem precisa tirar suas 
dúvidas ou mesmo enca-
minhar sua documentação 
já requerendo sua aposen-
tadoria.

“As maiores dúvidas 
ainda são com relação à 
contagem do tempo. Mas, 
também há muitas pes-
soas que se enquadram 
no chamado BPC ou Loas 
(Benefício de Prestação 
Continuada, relacionado 
com a Lei Orgânica de As-
sistência Social)”, informa 
Maria Machado.

As mudanças e revisões 

Tudo que você queria saber sobre 
aposentadoria

Tire suas dúvidas sobre sua
aposentadoria ou benefícios do INSS

Fale com a secretaria da Aseapprevs
(31) 3271-7180 – de 9 às 17 horas

As consultas são gratuitas e não é
necessário ser associado à Aseapprevs

no pagamento dos benefí-
cios também são acompa-
nhados pela diretoria da 
Aseapprevs e são imediata-
mente repassados a quem 
agenda sua consulta, caso 
a caso. 

Quando a demanda re-
quer ações na Justiça, Ma-
ria Machado também su-
gere o nome de advogados 
que mantêm parcerias com 
a Aseapprevs.
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Anita Maria
da Silva

Conselho Deliberativo

Todas as terceiras terças-feiras 
de cada mês, a Aseapprevs recebe 
seus associados para uma reu-
nião. Na ocasião são discutidos 
e apresentados o que vem sendo 
feito, bem como é a oportunidade 
para nossos associados se mani-
festarem, tirarem suas dúvidas e 
apresentarem suas sugestões.

Também às terceiras terças-
-feiras, a diretoria-executiva se 
reúne, decide e delibera sobre a 
gestão da entidade. 

No quadro ao lado, as datas das 
próximas reuniões.

Unidos somos mais

Reuniões mensais
Marque na sua agenda e compareça
à reunião dos associados.
Toda a terceira terça-feira de cada mês.

As próximas datas são:

16 de outubro
20 de novembro

Sempre a partir das 9 horas na nossa sede
Rua dos Caetés, 530 - 11o andar - sala 1108
Centro de Belo Horizonte

Conheça mais alguns de nossos
diretores e conselheiros

Dilermando Magno
Amaral Coelho 

Primeiro-tesoureiro

Airton Januário
Diretor-adjunto de 
Seguridade Social

Antônio Alves
Diretor

Administrativo

Luiza Martins
Ruppnig

Primeira-secretaria

Antônia Maria
Braga Assunção
Secretária-geral
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A ASEAPPREVS é uma entida-
de de representação política, mas 
não está vinculada a nenhum 
partido político. Defendemos a 
democracia e a representações 
por diversos partidos, mas não 
estamos presos a nenhuma es-
trutura partidária.

Mas não podemos deixar 

- NÃO ter 
votado a favor 
da Reforma 
Trabalhista (Lei 

13.467 que alterou 
vários pontos da 
Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT)

- NÃO ser a favor 
da Reforma da 
Previdência

- NÃO ser a 
favor do uso 
indiscriminado 
de agrotóxicos 

(Projeto de lei 

Como escolher seus candidatos
de influenciar e chamar nossos 
associados à maior conscientiza-
ção política, principalmente em 
época de eleições. Assim, acom-
panhamos a RIAAM Brasil (Rede 
Ibero-Americana de Associações 
de Idosos do Brasil), que por meio 
de uma resolução de sua dire-
toria definiu um perfil mínimo 

para os candidatos que merecem 
o voto e a confiança dos mais 
de 30 milhões de aposentados 
e pensionistas em todo o Brasil.

No quadro, alguns pontos de 
atenção que definem o perfil de 
candidato que mais se aproxima 
dos ideais e valores de nosso 
público – idosos, aposentados e 

pensionistas.
Também pedimos que a socie-

dade em geral tenha consciência 
de seu voto nas eleições de outu-
bro. Pesquise bem os candidatos, 
com critério e profundidade. 
Faça um análise do histórico do 
parlamentar, bem como de sua 
coerência política.

Perfil mínimo:
6.299/2002 que 
flexibiliza as regras para 
fiscalização e aplicação 
dos agrotóxicos)

- NÃO ter votado 
a favor da PEC 
do Fim do Mundo 

(Emendas à Constituição 
55 no Senado e 241 na 
Câmara dos Deputados)

- NÃO ser a 
favor da venda 
do patrimônio 

nacional (Empresas 
estatais brasileiras, como 
a Eletrobras).

Temer diz que pretende aprovar a reforma 
da Previdência após as eleições

O presidente Michel Te-
mer afirmou que passada 
a eleição de outubro, quer 
aprovar no Congresso Na-
cional a reforma da Previ-
dência.

O presidente admitiu 
também, suspender, provi-
soriamente ou definitiva-
mente, a intervenção fede-
ral na segurança pública do 
Rio de Janeiro para votar 
a reforma da Previdência 
ainda este ano. Conforme 
a lei, a intervenção impe-
de a votação de emendas 
constitucionais, como é o 
caso da tramitação da PEC 
287/2016, que altera as 
regras de aposentadoria e 
pensões.

Ao longo do ano pas-

sado, o governo federal 
tentou votar mudanças nas 
regras de aposentadoria, 
mas acabou desistindo em 

fevereiro deste ano. Consi-
derada polêmica, a medida 
não encontrou apoio entre 
os parlamentares, que cos-
tumam evitar temas con-
troversos em ano eleitoral.

“Quero aqui anunciar 
que, passadas as eleições 
(…) quero fazer a reforma 
da Previdência”, afirmou o 
presidente em um discurso 
para empresários duran-
te almoço oferecido pela 
Câmara de Comércio dos 
Estados Unidos.

Candidatos não abor-
daram tema, diz presi-
dente

Temer argumentou que, 
durante as eleições, os can-

didatos têm dificuldade em 
abordar esse tema, mas 
que, após o pleito, essa 
“preocupação desaparece-
rá”.

“Quando se busca fazer 
uma reforma da Previdên-
cia, normalmente há uma 
dificuldade de natureza 
eleitoral. Quem está habi-
litado a disputar eleições 
tem dificuldade para tratar 
desse tema. Passadas as 
eleições, esta preocupação 
desaparecerá,” disse.

Temer declarou que pre-
tende contatar o presidente 
eleito em outubro para tra-
tar do assunto.

(* Com informações do Portal 
G1)

- A FAVOR da 
recriação do 
Ministério da 

Previdência (desde 2016 a 
Estrutura da Previdência 
foi fatiada entre os 
Ministérios da Fazenda 
e do Desenvolvimento 
Social)

- A FAVOR do 
cancelamento 
da DRU 
(Desvinculação 

das Receitas da 
União – Com este 
dispositivo 30% dos 
recursos destinados à 
previdência, assistência 
e saúde poderão ser 
usados para outros fins

- A FAVOR da 
revogação 
das leis que 
alteraram a 
CLT – Reforma 

Trabalhista.

Além disso, para ser escolhido como
nosso representantes no Parlamento,

o candidato deverá ser:
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Maury Raymundo Jorge ........ 01
Walter Dutra ......................... 02
Ana Maria de Oliveira ........... 03
Sebastião Francisco ............... 04
Lidia Maria Sales  .................. 06
Maria Helena Santos ............. 08
Mário de Moraes e Silva ........ 08
Alaíde da Paz de Almeida ...... 09
Albanize Renan B. 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 G. Fonseca 13
Ruth Reis do Nascimento ...... 14
José Gomes ............................. 15
Carlos Galvão de S. 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 F. de Carvalho ............ 18
Epaminondas P. Filho ............. 19
Edilson Teixeira Cota ............. 19
Marcos Antônio R. de Melo ... 19
João de Freitas Neto .............. 20
Neusa Maria S. M. Caleira .... 20
Antonio Marçal Felipe  .......... 21
Geraldo Magela Ivo ............... 21
Expedito Nogueira Dias ......... 21
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 F. 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

Aniversariantes

A partir do mês de fevereiro comemoramos – com direito a bolo, refrigerantes e salgadinhos – os aniversarian-
tes dos dois meses anteriores. Assim, em outubro homenageamos os nascidos em agosto e setembro, além do 
próprio mês. Lembrando que as comemorações ocorrem após as reuniões mensais dos associados, sempre às 

terceiras terças-feiras do mês. Venha comemorar conosco!

Florindo Scardoelli ................. 01
Mário Eustáquio Cerqueira ... 03
Lúcia Perpétua Madureira ..... 03
Neusa da C. Gonçalves .......... 03
Lidia Liberato ......................... 03
Tânia de Rezende V. Reis ........ 04
Antônio Carlos Silvano .......... 04
Marlene M. Cotta da Silva .... 04
José Osvaldo L. Pereira .......... 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 M. Costa ....... 11
Miguel Miranda Leite ............ 11
Paulo Cassiano da Costa ....... 13
Raimundo Nonato Vieira ....... 16
Afonso Dolabela B. Filho ....... 16
Francisco Rêgo ....................... 18
Teodolino D. dos Santos ........ 18
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 L. L. Magalhães ...... 31
Adilson Gallante Ariz ............ 31
Felisberto P. dos Santos .......... 31

Rosalvo Oliveira Santos Filho 01
Lidey de Souza Ribeiro ........... 02
Deusmar Borges ..................... 03
Neiva de Oliveira ................... 03
Amélia Maria da Costa .......... 04
José Inácio Neto .................... 09

Mauro de Oliveira Pereira ..... 09
Ana Lúcia de S. Carvalho ...... 10
Luiz G. do Prado Filho ............ 11
João Alves Coelho .................. 11
Jadiel Bertoldo ....................... 11
Silvestre Leal da Silva ............ 12
Francisco de Assis Filho ......... 13
Adilson Gomes de Souza ........ 13
João  Patrocinio Guimarães .. 15

Pedrelina das C. de Jesus ....... 17
José Francisco da Silva .......... 18
Edgard José Riquette ............. 18
Milton Luiz de Souza ............. 19
José Eustáquio dos Santos ..... 20
Regina Maria B. de Andrade . 20
Altair da Silva ........................ 21
Maria Machado Cota ............ 22
João Pereira da Silva ............. 22

Anita Maria da Silva ............. 24
José Geraldo Teixeira ............. 24
Airton Januário  .................... 25
Matilde Machado Cota .......... 26
Wander Ferreira ..................... 26
Reginaldo Remigio da Silva ... 28
Miguel Blacuti Lhanos ........... 29

JULHO / 18

AGOSTO / 18

SETEMBRO / 18

Entre em
contato conosco
(31) 3271-7180

faleconosco@aseapprevs.com.br



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
Tel. 3271-9687

l Maturidade
Sem Fronteiras
Ginástica, Literatura,
Teatro, Yoga
Tel. (31) 3411-1367

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

SEUS DIREITOS – 
APOSENTADORIA E OUTROS 
BENEFÍCIOS

l Edson José Figueiredo – 
advogado
– especializado em Direito 
Previdenciário, calculo de 
aposentadoria e benefícios.
Rua Caetés, 530 – Sala 813
Tel.  3271-4622

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

Saúde e
Bem-Estar

Vamos Viajar... mais fácilConvênios

Passar as férias ou os feria-
dos prolongados na praia 
também ficou mais fácil. A 

Aseapprevs fechou convênio com 
o Sinttel-MG (Sindicato dos Tele-
fônicos de Minas Gerais) e nossos 
associados poderão desfrutar da 
Colônia de Férias.

Localizada ao lado da  Praia 

Planejar suas viagens ficou 
mais fácil. A ASEAPPREVS 
assinou convênio com a 

Paulla Tour e Viagens – agência 
que tem dezenas de pacotes com 
preços mais atrativos e ótimas 
condições de pagamento.

Segundo a diretora da 
agência, Anna Paulla, com o 
convênio com a ASEAPPREVS, é 
possível dividir o valor em até 
dez vezes e começar a pagar 
antecipadamente, planejando 
melhor o passeio.

Confira alguns pacotes
já disponíveis:

l Guarapari
(Praia dos Namorados)

De 3 a 7 de janeiro de 2019
O pacote inclui viagem de 

ônibus semileito e hospedagem 
em hotel com Café da Manhã.

Férias na praia
na colônia do Sinttel

de Carapebus, município de 
Serra, na grande Vitória, a 548 
km de Belo Horizonte, a Colônia 
de Férias do Sinttel-MG fica 
de frente para o mar, e possui 
8.500m2.

Ela conta com um total de 24 
apartamentos, três churrasquei-
ras, Wi-fi em toda a colônia, área 

l Capitólio (Furnas)

De 12 a 13 de janeiro 
de 2019

Incui ônibus semileito, 
café, almoço e passeio de 
lancha.

Pela ASEAPPREVS que tem mais informações sobre o convênio 
e o pacotes disponíveis é a Luiza Ruppnig.

Fale com ela: (31)3271-7180 ou 99276-6205

de lavanderia e estacionamento 
para 65 carros.

Pelo convênio o associado da 
Aseapprevs paga a partir de cem 
reais a diária de um apartamen-
to com capacidade para até dez 
pessoas.

Informe-se na secretaria da 
Aseapprevs – (31) 3271-7180
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Afonso Bicalho, Luiza Ruppnig, Heraldo Leite e Anna Paulla

l Caldas Novas
(Carnaval Antigo)

De 9 a 14 de fevereiro de 2019
Inclui ônibus, hospedagem com 

café, almoço e jantar leve. Além de 
atividades de recreação.
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SAÚDE

Sarampo
São duas doses. A primeira é da tríplice viral, que protege também contra caxumba 

e rubéola e deve ser dada logo após a criança completar 1 ano. 
A segunda dose é a tetraviral, que inclui a proteção à varicela (a catapora), aos 

15 meses (1 ano e três meses de vida). 

Difteria
É feito com três doses de DTP (vacina contra tétano, difteria e coqueluche, ade-

quada para crianças), aos 2, 4 e 6 meses. 
Depois segue um reforço aos 15 meses (1 ano e três meses de vida) e outro entre 

4 e 6 anos de idade.

Poliomielite
São três doses: aos 2, 4 e 6 meses. Aos 15 meses (1 ano e três meses de vida), re-

cebem o reforço.
Até os 5 anos, deve-se levar, também, nas campanhas anuais de vacinação. Mas 

a vacina continua disponível nos postos de saúde.

Desde 2013, a cobertura de vaci-
nação para doenças como ca-
xumba, sarampo e rubéola vem 

caindo ano a ano em todo o país. O risco 
é o surgimento de regiões – verdadeiros 
bolsões de pessoas – mais sensíveis à do-
enças antigas que pareciam erradicadas, 
mas que podem matar.

Entre as causas, a falta de distri-
buição adequada de vacinas, cortes de 
verbas em programas e campanhas até 
pais que se recusam a levar os filhos para 
se vacinarem.

Desde 1973 o Brasil conta com o PNI 
(Programa Nacional de Imunização) que 
oferece 27 tipos diferentes de vacina. 
Todas sem qualquer custo. Mesmo com 
a crise e os cortes do Governo na saúde, 
seu orçamento foi mantido com R$ 3,9 
bilhões no ano passado. 

Mesmo assim, a cobertura de vacina-
ção tem caído. Em 2016, o país registrou 
a pior taxa de imunização dos últimos 
doze anos: 84% no total, contra meta 
de 95%, recomendada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

Doenças

Se esta cobertura continuar nestes 
patamares, há um grupo de doenças que 
pode voltar a circular. O alerta é da So-
ciedade Brasileira de Imunizações (SBIM). 
São elas, o sarampo, a poliomielite (ou 
paralisia infantil), a rubéola e a difteria.

Pais e avós devem estar informados a 
respeito do calendário de vacinação in-
fantil. (Veja o quadro nesta página) Além 
disso, tomar cuidado com notícias falsas 
e correntes maldosas que começaram a 
circular. 

Muitas pessoas não levam filhos e 
netos para se vacinar nas épocas de cam-
panhas e depois lotam postos de saúde 
com medo de doenças propagadas no 
noticiário da TV.

Vacinação infantil

Calendário de vacinaçãoCalendário de vacinação


