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Em live, Diretora-
presidente  
mostra que o 
governo federal 
não precisaria 
desviar recursos 
do FUNDEB para 
implementação 
do programa 
“renda cidadã”, 
basta tributar as 
grandes riquezas.
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Atenção! 
O recadastramento 

anual de 
Aposentados 

e Pensionistas 
continua suspenso.  

Entenda.
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EDITORIAL

O SERVIDOR 
DEVE 
RESISTIR

As datas comemorativas compõem o contexto histórico e cultural da sociedade. 
Algumas delas revestem-se de importância por representarem um movimento de 
resistência, símbolo de uma conquista ou um esforço coletivo ou um reconhecimento 
social. Nessa perspectiva, talvez assim possamos definir o dia 28 de outubro, dia do 
servidor público. Antes, uma demonstração de reconhecimento social que, a cada dia, vai 
se convertendo, numa data de conscientização e luta.   

Nesse quadrante da nossa história, o servidor tornou-se o “bode expiatório”, 
o culpado da má gestão pública e da crise fiscal e financeira. Para governos e políticos 
demagogos, oportunistas, servidores representam uma despesa insustentável que onera 
os cofres. para estes, na coluna das despesas, aparece apenas os salários dos servidores. 
Nem uma sombra que minimamente lembre os custos com os juros da dívida pública; os 
inúmeros e injustificáveis benefícios fiscais ofertados, por exemplo, a grandes segmentos 
econômicos, clubes e igrejas. Não se fala em gasto fiscal, nem de dar tratamento 
isonômico às grandes riquezas e aos ganhos estéreis do capital. 

uma luta desigual nos recursos e completamente manipulada por informações 
tendenciosas e falsas. Mas as datas comemorativas servem para marcar momentos 
de resistência à opressão e à exploração. então, essa é a hora, a AFFeMg conclama os 
Associados, dependentes, beneficiários e todos que, de alguma forma, se relacionam com 
a entidade: é preciso resistir, dizer não ao desmonte da Administração pública, à reforma 
administrativa. Não há serviço público sem servidor. Hoje, em meio à essa crise sem 
precedente, o que o cidadão precisa é serviços públicos universais e de qualidade, e isso, 
só quem pode presta-los é um servidor público. 

Servidor Público, não desanime, Lute!

DIRETORIAS ExECUTIVA E REGIONAl 
REAlIzAM REUNIãO VIRTUAl 

No dia 9 de 
outubro, a diretoria 
se reuniu, mais uma 
vez em modo virtual, 
para discutir os temas 
do momento: ações 
judiciais propostas 
pela AFFeMg 
questionando a 
majoração da alíquota 
da contribuição 
previdenciária e a 
possibilidade de 
cobrança adicional da 
contribuição face à redução da margem de imunidade tributária para apenas três salários 
mínimos. por ocasião do Natal, tendo em vista a impossibilidade de realização de eventos 
de confraternização presencial, os diretores aprovaram a realização de uma atividade 
solidária em nome de seus Associados. Também foram informadas as medidas sanitárias 
aprovadas pelo comitê de Acompanhamento das Ações de prevenção e enfrentamento 
do Novo coronavírus. 
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O comitê, criado pela portaria 
002/2020, tem como missão elaborar o pla-
no com as diretrizes para o retorno presen-
cial de atividades não adaptáveis ao modo 
remoto e daquelas que já estão sendo reali-
zadas de forma remota, visando à retoma-
da presencial, de forma gradual e segura.  
É composto pela diretora presidente da 
AFFeMg, Maria Aparecida Neto Lacerda e 
Meloni; diretora Vice presidente da AFFeMg, 
sara costa Felix Teixeira; diretora secretária 
da AFFeMg, patrícia david salum; diretora 
social da AFFeMg, Rose Laura Lopes pinto; 
gerente Administrativo da AFFeMg, elton 
silveira e representante da Assessoria de 
comunicação da AFFeMg.

Ao comitê cabe buscar e expressar 

AFFEMG institui o Comitê de Acompanhamento das Ações 
de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 
DE 01/01/2020 A 31/07/2020: 

 Após exame minucioso de todos 
os lançamentos contábeis e da execução 
orçamentária, nenhuma irregularidade 
foi constatada, sendo relevante apresen-
tar neste relatório, os bons resultados al-
cançados no período analisado, mesmo 
diante das adversidades provocadas pela 
pandemia aliadas às ações do governo es-
tadual na proposta de reforma previden-
ciária, que muito custou à AFFeMg, tanto 
financeiramente, quanto ao esforço des-
dobrado pela diretoria executiva, que foi a 
campo minimizar os graves efeitos contra 
a vida dos funcionários públicos estaduais, 
inseridos na proposta inicial do governa-
dor. Ficam aqui, nossas considerações ao 
excelente trabalho da senhora presidente, 

Maria Aparecida Neto Lacerda e 
Meloni (papá), nas conquistas al-
cançadas e no ótimo desempenho 
administrativo e financeiro de nos-
sa AFFeMg.

CONCLUSÃO:
 este conselho Fiscal para-

beniza a boa administração da insti-
tuição e conclui pela regularidade de 
todos os lançamentos contábeis e ad-
ministrativos do período analisado.

 Declaro para todos os fins 
de direito, que os demais conse-
lheiros citados, participaram efeti-
vamente dos exames e apurações 
constantes deste relatório.

david Araújo
presidente do conselho Fiscal

Conselho Fiscal analisa 
contas de janeiro a julho

Parecer aponta ótimo desempenho administrativo e financeiro da AFFEMG

TOTAL dAs ReceITAs dO peRÍOdO ANALIsAdO 13.399.422,00
TOTAL dAs despesAs dO peRÍOdO ANALIsAdO 8.306.744,00
ResuLTAdO LÍQuIdO dO peRÍOdO ANALIsAdO 5.092.678,00
OUTROS INDICADORES IMPORTANTES
Índice de Liquidez corrente 1,6
Índice de liquidez geral 2,3
]capital de giro circulante 5.309.050,00
endividamento 6,1%
Índice de Rentabilidade 7,4%
patrimônio Líquido 64.255.870,00
Fundos de Reservas 2.824.839,00
crescimento patrimonial (comparado com o ano de 2019) 4.948.571,00

FOTOS DE ARquIvO

FOTOS DE ARquIvO
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os melhores argumentos, com embasa-
mento científico e técnico, para assesso-
rar as decisões da Diretoria, identificando 
como a Associação, por meio de ações 
educativas e de apoio, poderá retomar suas 
atividades presenciais. 

em breve traremos mais informações 
sobre a possibilidade de retorno gradual das ati-
vidades na AFFeMg e diretorias Regionais. 

Plano de reabertura gradual 
das Colônias de Férias é implementado 

pelo Comitê
dentre os serviços prestados pela 

AFFeMg, apenas as colônias de Férias esti-
veram com suas atividades suspensas desde 
o mês de abril. Nas cidades onde estão locali-
zadas, inclusive o acesso para turismo esteve 
bloqueado por um longo período, a reaber-
tura foi precedida da edição de decretos 
contendo rígidos protocolos sanitários.

para retomar as atividades das co-
lônias, a AFFeMg instituiu o comitê de en-
frentamento do Novo coronavírus que se 
encarregou de analisar todas essas normas, 
estaduais e municipais, consolidando-as e 
adaptando-as para enfim, editar o seu próprio 
protocolo AFFeMg, em observância das re-
gras sanitárias em vigor, visando à prevenção 
e a segurança dos Associados, dependentes e 
beneficiários, futuros hóspedes das colônias. 

Todas as medidas recomendadas 
pelas autoridades do país foram tomadas. 
A AFFeMg investiu em equipamentos, rea-
lizou pequenas obras de adaptação das ins-
talações, editou cartilha, produziu um vídeo, 
confeccionou cartazes, sinalizou os espaços 
e treinou cada um dos empregados. 

A AFFeMg segue todos os protoco-
los ditados pelos órgãos de controle sanitário 
do país e, por isso, as hospedagens  estarão 
sujeitas à regulação vigente no momento da 
reabertura. Neste primeiro momento, seguin-
do determinações legais, estamos mantendo 
a ocupação reduzida.

Um passo de cada vez
em outubro foi reaberta 

a colônia do guarujá! estamos 
nos preparando para que em no-
vembro a colônia de porto segu-
ro abra suas portas e, em dezem-
bro, será a vez de cabo Frio. 

A AFFEMG não tem pou-
pado esforços para garantir que 
sua experiência seja ainda mais 
agradável e segura. Tudo para que 
a estada na colônia seja para ale-
gria, descanso e paz, livre de doen-
ça e preocupação. 

Fizemos, inclusive, um 
vídeo com informações importan-
tes para este momento! se você 
ainda não assistiu, acesse o canal 
da AFFeMg no YouTube, curta e 
compartilhe com seus convidados. 

EU TE PROTEJO E 
VOCÊ ME PROTEGE COVID -19

C O R O N A V I R U S

MESA 
LIBERADA!

Higienize as mãos antes 
e após alimentar-se

Retire a máscara só para 
alimentar-se. Guarde-a em 

embalagem propria

Quando terminar não deixe 
nada sobre a mesa 

EU TE PROTEJO E 
VOCÊ ME PROTEGE

Na chegada, informe-se sobre 
agendamento de café da manhã.

COVID -19
C O R O N A V I R U S

HÓSPEDE, 

DISPENSER DE ÁLCOOL

EU TE PROTEJO E 
VOCÊ ME PROTEGE COVID -19

C O R O N A V I R U S

EU TE PROTEJO E 
VOCÊ ME PROTEGE COVID -19

C O R O N A V I R U S

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Abra a torneira e molhe 

as mãos, evitando 
encostar na pia.

E vice-versa entrelaçando 
os dedos.

Esfregue a palma da mão 
direita contra o dorso da 

mão esquerda

Esfregue o polegar com o auxílio 
da palma da mão, utilizando o 

movimento circular.

Seque as mãos 
seguindo pelos punhos com 
papel-toalha descartável.

Evite contato direto das 
mãos ao fechar a torneira.

Esfregue os punhos com o auxílio 
da palma da mão, utilizando o 

movimento circular.

Ensaboe as palmas 
das mãos, friccionando-as 

entre si.

Enxágue as mãos, retirando
resíduos de sabonete.

COVID -19
C O R O N A V I R U S

MANTENHA A DISTÂNCIA
DE SEGURANÇA.

NÃO RETIRE 
SUA MÁSCARA.

FIQUE ATENTO E 
RESPEITE A SINALIZAÇÃO.

EU TE PROTEJO E 
VOCÊ ME PROTEGE

EU TE PROTEJO E 
VOCÊ ME PROTEGE

O agendamento da sua 
refeição poderá ser feito...

COVID -19
C O R O N A V I R U S

COMO FAZER SUA REFEIÇÃO 
DE FORMA SEGURA:

COVID -19
C O R O N A V I R U SATENÇÃO

NÃO ENTRAR SEM 
AFERIR TEMPERATURA

EU TE PROTEJO E 
VOCÊ ME PROTEGE

Respeite a distância de 
segurança, de 2 metros, 
dentro da piscina.

Para sua segurança, 
respeite a quantidade 
máxima permitida, 12 
pessoas dentro da piscina.

COVID -19
C O R O N A V I R U S

MANTENHA A DISTÂNCIA
DE SEGURANÇA

EU TE PROTEJO E 
VOCÊ ME PROTEGE COVID -19

C O R O N A V I R U S

FEBRE ACIMA
DE 37,8 GRAUS

FALTA DE AR
E CANSAÇO

OUTROS POSSÍVEIS SINTOMAS: PERDA DE OLFATO E PALADAR, DORES NO CORPO E DIARREIA

CONGESTÃO NASAL

DOR DE 
GARGANTA

TOSSE ESPIRROS 
E CORIZA

DORES DE 
CABEÇA

SINTOMAS

Conquista 
A colônia de porto seguro recebe o 
selo da secretaria de saúde de santa 
cruz de cabrália após vistoria das 
ações implementadas pelo comitê
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“Quando esse governo faz uma 
proposta dessas, mas não tem coragem de 
enfrentar os privilégios dos altos escalões 
do 3º setor, dos supersalários, ele não quer 
enfrentar o andar de cima, mas quer tirar 
do andar de baixo. como vamos ser um 
país justo sem investir em educação?”, dis-
se a deputada Tábata Amaral (pdT-sp), 
na segunda-feira, 5, em live transmitida 
pelo congresso em Foco e organizada 
pela a Federação brasileira dos Fiscais 
de Tributos estaduais e o Movimento 
Viva, do Fisco paulista

segundo a deputada, o brasil 
precisa de um projeto que substitua o 
auxílio emergencial, mas o dinheiro deve 
vir de reformas que não estão sendo fei-
tas. “É o caso da reforma tributária, por 
exemplo”, afirmou.

para a diretora-presidente da 
AFFEMG e vice-Presidente da Febrafite, 
Maria Aparecida Meloni, papá, o go-
verno tem alternativas. “se o objetivo é 
enfrentar a desigualdade estrutural, o 
programa precisa ser duradouro, trans-
cender gerações, contar com recursos 
permanentes e em  volume suficiente 
para atender  ao universo das famílias. 
É um programa de grande envergadura, 
que envolve o expressivo montante de 
70 bilhões de reais, em 2021, portanto o 
caminho está na tributação. das 10 me-
didas apresentadas em abril deste ano 
pelas entidades do Fisco, 5 delas rende-
riam o dobro dos recursos estimados: 

imposto sobre grandes Fortunas com 
alíquotas progressivas de até 3%, con-
tribuição social incidente sobre todas as 
receitas financeiras de fundos, tributar o 
Lucro Líquido das Instituições Financei-
ras, tributar o Lucro Líquido de empre-
sas com faturamento anual superior a 
78 milhões de reais e tributar os lucros e 
dividendos remetidos ao exterior. essas 
medidas projetam uma receita anual de 
146 bilhões”, afirmou.  

de acordo com a auditora de 
controle externo do Tribunal de con-
tas da união, Lucieni pereira, o governo 
mais uma vez tenta penalizar os mais 
pobres com suas decisões. “Quanto aos 
precatórios, o endividamento pra despe-
sas correntes se assemelha a pedaladas 

fiscais. Mas usar dinheiro do Fundeb com 
essa justificativa não é uma simples pe-
dalada, é um contrabando que devia ser 
repudiado por todos os parlamentares”, 
concluiu.

A governadora do ceará, Izolda 
cela (pdT), concorda com o posiciona-
mento. “É uma grande pegadinha se 
pensar nessa proposta, de um recurso do 
Fundeb ser direcionado para o “Renda ci-
dadã”. O apoio à renda de quem precisa 
é necessário, claro, mas tirar dinheiro da 
educação mostra falta de compromisso 
com algo fundamental pra que o país te-
nha de crescer de forma sustentável”.

A live pode ser assistida na ínte-
gra, pelo canal do congresso em Foco, 
no youtube.

Diretora-Presidente participa 
de live promovida pela Febrafite

É pedalada? As consequências de usar dinheiro do FUNDEB em outras áreas

Maria Aparecida Neto Lacerda e 
Meloni, papá, falou sobre a Reforma Ad-
ministrativa, ao lado do Auditor Fiscal da 
Receita estadual gaúcho, Marcelo Mello, 
e do advogado cláudio Farag. O convi-
dado de política foi o deputado profes-
sor Israel batista (pV-dF), presidente da 
Frente parlamentar em defesa do servi-
ço público.

são 17 minutos de discussão sobre 
a proposta de emenda constitucional 32/20 
que, caso seja aprovada na forma apresen-
tada pelo governo, vai impactar forte e ne-
gativamente os serviços públicos do brasil. 

papá trouxe o exemplo da intran-

sigência do governo Zema, na aprovação 
da Reforma da previdência para os servi-
dores mineiros.  ela falou sobre como o 
governo forçou a votação de uma emen-
da constitucional e uma Lei complemen-
tar sem nenhuma participação popu-
lar, destacou o empenho das entidades 
para que os projetos fossem devolvidos 
ao executivo e que não tramitassem en-
quanto as atividades na ALMg estives-
sem suspensas. esforço em vão.

O podcast beabá Fiscal é uma ini-
ciativa da Febrafite e do Movimento Viva.  
Ouça em todas as plataformas de áudio 
ou no site: beabafiscal.org.br/podcast/ 

Diretora-presidente da AFFEMG participa do 
Episódio #03 do Podcast BEABÁ FISCAl NO AR!

NACIONAL
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Rua Sergipe, 893, Funcionários. Telefone: 0800 031 5689

Horário de Funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h

Faça um seguro 
de vida, imóvel e  
automóvel na Fisco 
Corretora. 
Os melhores planos 
e vantagens para sua 
segurança estão aqui! 

Visite nosso site: www.fiscocorretora.com.br

Sua família segura é tudo o que você precisa.

Infelizmente, em 2020, os servidores públicos não 
têm muito o que comemorar. sofremos ataques e perda 
de direitos, num dos momentos mais difíceis da história do 
país, quando os brasileiros tanto precisam de serviços de 
qualidade. 

em defesa do serviço público, a AFFeMg lançou 
uma campanha na TV band Minas e na Rádio band News 
FM, contra a Reforma Administrativa proposta pelo go-
verno federal. O vídeo, que está disponível no canal da 
AFFeMg no Youtube, foi exibido ao longo da programação, 
no mês de outubro.

especialmente para Associados, a AFFeMg lançou 
uma campanha em suas redes sociais, em homenagem aos 
Auditores Fiscais que trabalham pelo nosso estado. 

A diretora-presidente, Maria Aparecida Meloni, 
papá, também gravou um recado!

“No dia 28 de outubro, dia do servidor público, a 
AFFeMg presta um tributo a esses brasileiros, homens e 
mulheres, que se dedicam a trabalhar para todos sob o sig-
no da Lei, observando os princípios da moralidade, da igual-
dade e da Justiça”.

Assista, em nossas redes sociais, ou em nosso ca-
nal do Youtube. 

28 de outubro
Dia do Servidor 

Público
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No dia 10 de outubro, o 
Associado Roberto Rogério, ce-
lebrou bodas de Ouro com sua 
eterna namorada, Nazareth. Os 
dois se formaram em direito e 
se conheceram na faculdade, no 
prédio da Avenida Afonso pena, 
em belo Horizonte. uma linda 
carta da irmã, eliana, relata, 
com muita poesia, os 50 anos de 
vida real. Felicidade, vida longa 
ao casal! 

SAuDADES

Em razão da pandemia da Covid-19, o prazo para recadastra-
mento anual de inativos e pensionistas do Poder Executivo Estadual, 
que fizeram aniversário a partir de março de 2020, segue suspenso.

A medida não implica interrupção do benefício e os pagamentos 
estão sendo realizados normalmente, conforme o decreto 47886/2020.

Neste momento, não há atendimento presencial nas unidades 
da Seplag, SEF ou Ipsemg.

Informações no portal do Servidor.

Bodas de Ouro
50 anos de vida conjugal: 

parabéns, Roberto e Nazareth! 

Recadastramento anual 
de Aposentados e 

Pensionistas do Estado 
continua suspenso

• Joanna Ribeiro Martins faleceu no 25 de setembro de 2020 na cidade de belo Horizonte/Mg, onde residia.
• José do patrocínio chagas faleceu no dia 05 de outubro de 2020 na cidade belo Horizonte/Mg, onde residia.
•  celso Rodrigues pinto faleceu no dia 09 de outubro 2020 na cidade de caxambu/Mg, onde residia. 
• Maria Hilda seraphim coelho  faleceu no dia 11 de outubro de 2020 na cidade de contagem/Mg, onde residia.
• dalmo José de Almeida pinheiro faleceu no dia 15 de julho de 2020 na cidade de belo Horizonte/Mg.
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Confi ança e proximidade 
em prol da saúde

Quem nunca ouviu um relato de 
familiares sobre aquele médico que cuida 
da avó, do avô, da tia, do bebê, ou seja, da 
família inteira? Era algo bem comum, a 
essência da Medicina, que se perdeu com o 
passar dos anos.

Esse cenário começou a 
mudar em 1978, quando a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef) 
realizaram a I Conferência Internacional 
sobre Cuidados Primários de Saúde. De 
lá para cá, o movimento foi ganhando 
força internacionalmente, promovendo 
o resgate dessa dinâmica, que visa ao 
cuidado completo, próximo e humanizado 
dos pacientes. Na FUNDAFFEMG, 
a atenção integral também é um 
compromisso com os benefi ciários. 
Por isso, investimos cada vez mais em 
iniciativas alinhadas aos conceitos da 
atenção primária. 

O modelo baseia-se nos preceitos 
da Atenção Primária à Saúde (APS) e 
foca no atendimento personalizado, 
próximo, orientado para o cuidado, 
objetivando a prevenção de doenças, não 
apenas seu tratamento. Um médico e um 
enfermeiro da família são a referência 
do paciente, sendo responsáveis por 
toda a assistência, com apoio de uma 
equipe multiprofi ssional. Os dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) 
mostram a efetividade da atenção integral 
à saúde: estudos apontam que um serviço 
de APS resolve até 85% dos problemas, 
sem necessidade de encaminhamentos 
para níveis especializados.  

 As experiências bem-sucedidas 
de outros países inspiram. A Holanda é 
um deles, fi gurando recorrentemente 
nas primeiras posições do ranking do 
Euro Health Consumer Index.  Estudos 
indicam que lá os médicos de família 
são capazes de resolver 96% dos casos. 
E há projetos de destaque específi cos 
para a terceira idade, como o Buurtzorg 
(Cuidado de Bairro), que leva enfermeiros 
às localidades onde os idosos vivem, 
evitando que eles se desloquem ao 
hospital com tanta frequência. 

CUIDADO INTEGRAL PARA VOCÊ
Este é um mês em que a saúde do homem está no centro das discussões. Indo muito além da 

prevenção ao câncer de próstata, a FUNDAFFEMG convida seus benefi ciários a olharem para a sua saúde de 
uma maneira ampla e integral.  

As ações de Novembro Azul e Outubro Rosa da Operadora serão estendidas até dezembro e estão 
alinhadas aos conceitos de Atenção Primária à Saúde. Em um espaço arejado, bem equipado e apto para 
atender com segurança em tempos de pandemia, benefi ciários com mais de 18 anos têm acesso a consultas 
sem coparticipação, com foco no câncer de mama e câncer de próstata. 

O Villaggio Saúde e Bem Estar da Clínica +60, em Belo Horizonte, está aberto para agendamentos 
pelo (31) 2513-0552, para o horário entre 8h e 18h, na Rua Rio Grande do Sul, 1137, bairro Santo Agostinho.

Participe e garanta um cuidado preventivo, contínuo e personalizado para você e sua família.   

O diretor-presidente da 
FUNDAFFEMG, Munir Nacif Freire, 
destaca o trabalho da instituição com a 
APS, exemplifi cando com a inauguração 
do Centro de Saúde Integral, em Juiz 
de Fora. “Lá aplicaremos os conceitos 
de APS e as ações do SEMPRE, o nosso 
Serviço de Medicina Preventiva. É um 
cuidado mais próximo para os nossos 
benefi ciários, que manterão uma relação 
de confi ança com o médico e a equipe 
multiprofi ssional. Essa avaliação completa 
e integral certamente será muito efetiva”, 
diz. Este é um projeto piloto da Operadora 
nesta linha de atendimento. Futuramente, 
serão concebidas iniciativas para levar 
os conceitos da atenção primária para 
outras cidades do estado ou centros de 
atendimento exclusivos da FUNDAFFEMG.
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Fim de ano: dá para reunir a turma?
Nesta época, em 2019, 

certamente as pessoas já estavam 
reservando datas na agenda ― as 
muitas festas de fim de ano começavam 
a ser planejadas. É Natal, Réveillon, 
confraternização do trabalho, entre 
amigos... E em 2020, com a pandemia 
do novo coronavírus, como será?

Por mais que as atividades 
estejam aos poucos sendo retomadas, 
o Dr. Estevão Urbano, infectologista, 
avalia que o mais indicado ainda é 
evitar as aglomerações. “Temos visto 
as flexibilizações, com retomada de 
atividades. Isso foi necessário, por 

Dr. Estevão pondera que as 
pessoas precisam estar cientes de que, 
quanto mais aumentam os contatos, 
maiores são as chances de contágio. 
Então, os protocolos para o fim do ano 
não mudam. “O ideal, novamente, é 

questões diversas. Aqui em Belo 
Horizonte, tudo tem sido feito com 
base em análise do número de casos 
de Covid-19, segundo protocolos, 
sempre com muita responsabilidade”, 
pontua. Ainda assim, o médico 
reforça que as pessoas devem, 
sempre que possível, permanecer 
em casa, em isolamento social. “Até 
que tenhamos uma vacina, esse é o 
melhor comportamento”.

O médico reconhece, 
entretanto, que as pessoas estão 
ficando “esgotadas” e, com 
isso, acabam relaxando quanto 

ao isolamento. Diante dessa 
questão é que pesquisadores da 
Universidade de Oxford, no Reino 
Unido, e do Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts (MIT, na sigla 
em inglês), nos Estados Unidos, 
desenvolveram uma tabela para 
orientar sobre os riscos de infecção 
ao ir a um evento social. As análises 
consideram fatores como o uso de 
máscaras, o tempo de contato com 
outras pessoas, a ventilação do local, 
a quantidade de pessoas e até o que 
elas estão fazendo — falar, cantar, 
gritar ou permanecer em silêncio. 

Como avaliar o risco de se reunir com outras pessoas?
Categorias qualitativas e relativas do risco de contágio de Covid-19 a partir de pessoas assintomáticas

BAIXA OCUPAÇÃO

CONTATO POR 
CURTO TEMPO

Em silêncio Falando Gritando, cantando

Com máscara Sem proteção Com máscara Sem proteção Com máscara Sem proteção

Ao ar livre, bem ventilado

Espaço fechado, bem ventilado

Espaço mal ventilado

CONTATO 
PROLONGADO

Em silêncio Falando Gritando, cantando

Com máscara Sem proteção Com máscara Sem proteção Com máscara Sem proteção

Ao ar livre, bem ventilado

Espaço fechado, bem ventilado

Espaço mal ventilado

ALTA OCUPAÇÃO

CONTATO POR 
CURTO TEMPO

Em silêncio Falando Gritando, cantando

Com máscara Sem proteção Com máscara Sem proteção Com máscara Sem proteção

Ao ar livre, bem ventilado

Espaço fechado, bem ventilado

Espaço mal ventilado

CONTATO 
PROLONGADO

Em silêncio Falando Gritando, cantando

Com máscara Sem proteção Com máscara Sem proteção Com máscara Sem proteção

Ao ar livre, bem ventilado

Espaço fechado, bem ventilado

Espaço mal ventilado

LEGENDA Risco baixo Risco moderado Risco alto

evitar aglomerações. No entanto, se 
a família optar por uma reunião, ela 
deve seguir alguns pontos básicos: ser 
realizada em local amplo e ventilado, 
mantido uso da máscara por todos, 
além do distanciamento de 1,5 m e 

da higiene das mãos”. Ele destaca, 
também, que as viagens, tão comuns no 
período, devem ser evitadas. “Se não for 
possível, deve haver preferência para o 
uso de carro, evitando aglomerações em 
ônibus ou aviões”.
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Nossa campanha para aquisição 
de cestas básicas continua!

desde o início da campanha, em 16/
abril, já promovemos a remessa de 1.024 ces-
tas básicas, bem como realizamos as respecti-
vas prestações de contas em nosso site e redes 
sociais, conforme consolidado abaixo:

Agradecemos a solidariedade de 
nossos colaboradores, pois suas contribuições 
permanentes têm ajudado muitas famílias a 
sobreviver nesta profunda crise sanitária e eco-
nômica. Ajude-nos a divulgar nossa campanha!

dados para depósito: banco 756 
- bancoob/ Agência 4086 /conta-corrente 
nº 010839001-2 / Assoc. civil dos servido-
res da SEF/MG -  Receita Solidária / CNPJ 
14.934.501/0001-50

em nosso site www.receitasolidaria.
org.br estão disponíveis, além das presta-
ções de contas, os documentos, fotos e lista-
gem das entidades/municípios beneficiados. 
Confira!

DATA DE AQUISIÇÃO Nº CESTAS VALOR NF (R$) DT ENTREGA NO 
SERVAS

1ª COMPRA 18/abr 226 18.585,00 23/abr

2º COMPRA 04/mai 246 20.541,00 06/mai

3ª COMPRA 16/mai 100 8.350,00 19/mai

4ª COMPRA 02/jun 74 6.179,00 05/jun

5ª COMPRA 02/jul 70 5.862,75 06/jul

6ª COMPRA 03/ago 80 6.680,00 06/ago

7ª COMPRA 03/set 93 5.580,00 08/set

8ª COMPRA 30/set 135 8.100,03 02/out

TOTAIS 1.024 79.877,78

Entrega de 
doações no 
lar Sagrado 
Coração de 

Jesus
em virtude da covid 19 

nossas tradicionais visitas a lares 
de idosos foram suspensas. com 
o valor que seria destinado a essa 
atividade, adquirimos 14 pacotes 
de fraldas geriátricas (com 50 uni-
dades cada). desta vez as fraldas 
foram entregues, no dia 18/set, ao 
Lar de Idosos sagrado coração de 
Jesus - rua Alfredo de Abreu, 208, 
Várzea, em Lagoa santa.

Junto com as fraldas dei-
xamos nossos votos de muita saú-
de para os idosos!

A RS já divulgou a 
Convocatória para 
seleção de projetos 

sociais a serem 
apoiados em 2021!

A divulgação foi ampla 
em nossas mídias sociais. diante 
disso, esperamos receber mui-
tos projetos! em breve daremos 
notícias. Aguardem!


