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No dia 15 de fevereiro a AFFeMg completou 71 anos. Apesar do isolamento 
social, praticamos e aprimoramos o teletrabalho para que o Associado continuasse sendo 
bem atendido, como se estivesse presente na sede, em Belo Horizonte, ou nas diretorias 
Regionais. O resultado você acompanhou, as limitações impostas pela pandemia e o 
rigoroso cumprimento dos protocolos sanitários não nos impediram de avançar e realizar 
um sonho: a entrega da colônia de Férias de cabo Frio reformada e ampliada, com todo 
conforto e segurança para receber o Associado e seus dependentes. um presente para ser 
bem aproveitado.  

continuaremos a jornada nestes 71 anos. diretoria executiva, Regionais, conselhos 
de Administração e Fiscal, juntos formamos uma equipe com mais de 41 membros, 
imbuídos do genuíno espírito classista, leais aos princípios que orientaram a criação de 
nossa Associação, temos muitos planos e toda disposição para exercer, da melhor forma, a 
representação e a defesa dos direitos dos Associados.  

em outras circunstâncias, este seria um momento de muitas confraternizações, 
quando realizaríamos uma agenda social e cultural digna da grandeza da AFFeMg. Não 
será agora, mas isso terá o seu tempo! e enquanto continuamos a exercitar a paciência 
e a acumular energias para melhores dias, vamos praticando a solidariedade, como você 
verá no jornal de março: o resultado gratificante da segunda etapa do programa AFFEMG 
solidária, que está contemplando 20 hospitais filantrópicos do Estado, com doações de 
equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. 

A AFFeMg resiste, se reinventa e encontra toda sua vitalidade na 
contemporaneidade de suas ações. Afinal, para nós, não há vento ruim, porque sempre 
poderemos ajustar nossas velas. 

Parabéns AFFEMG por seu aniversário, vida longa à nossa Associação!

EDITORIAL

Diretoria da AFFEMG não descansa
No dia 27 de janeiro, as diretorias executiva, Regionais e da FuNdAFFeMg se 

reuniram virtualmente para alinhar o plano de trabalho e ações comuns às entidades vol-
tadas para o melhor atendimento dos Associados.

A CADA RECOMEÇO, 
JUNTOS E MAIS FORTES
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diante do descaso do governo de 
Minas com o pagamento do 13º salário 
dos servidores, a AFFeMg, junto com o 
Sindifisco-MG e outras Entidades do fun-
cionalismo vem atuando firmemente rei-
vindicando a quitação desse direito, que é 
salário, verba alimentar.

O estado tem dinheiro mais que 
suficiente para quitar o 13º. Além disso, 
temos consciência da importância do tra-
balho da Fiscalização para equilibrar as 
contas, os servidores da sRe têm se des-
dobrado e atingido os melhores resultados, 
lavrando grandes autuações, batendo me-
tas de arrecadação e construindo soluções 
legais, tributárias e jurídicas que viabilizam 
a vinda de grandes empresas para o territó-
rio mineiro. Não é admissível que o gover-
no responda a essa dedicação com tama-
nho desprezo.

No dia 02 de fevereiro, a presiden-
te da Associação, Maria Aparecida Meloni, 
papá, recebeu na sede da entidade o pre-
sidente do Sindifisco-MG, Marco Couto, o 
presidente e a vice-presidente da Associa-
ção dos Oficiais da Polícia Militar e Bom-
beiros Militares, respectivamente, coronel 
cirilo e coronel Rosângela, para avaliar a 
situação e traçar estratégias comuns de 
pressão junto ao governo visando a quita-
ção imediata do 13º. 

As entrevistas, notas públicas, ví-
deos veiculados pelas entidades repercuti-
ram na Assembleia Legislativa, os deputa-
dos professor cleiton e sargento Rodrigues 
foram à tribuna denunciar o descaso do go-
vernador e apresentaram requerimento de 
audiência pública com o secretário de Fa-
zenda, gustavo Barbosa, para que esclare-
ça as contas e explique porque o governa-
dor ainda não quitou o 13º dos servidores, 
já que dinheiro tem.  

Nota Pública

Na quinta-feira (04/02) a AFFeMg, 
o Sindifisco-MG e a Associação dos Oficiais 

da polícia Militar e corpo de Bombeiros Mi-
litar do estado de Minas gerais - AOpMBM 
publicaram nota conjunta no jornal estado 
de Minas que mais uma vez, denuncia o 
descaso do governo.

As entidades afirmam que, ape-
sar do recorde de arrecadação da Receita 
do estado, o governo opta por não pagar 
o 13º salário, castigando assim, o servidor 
público.

  em fevereiro, duas reuniões com 
representantes das entidades acontece-
ram na sede da AspRA – Associação dos 
praças e Bombeiros. No dia 12, a AFFeMg 
foi representada pelo diretor secretá-
rio Adjunto, edvaldo Ferreira. A reunião 
contou com as presenças do deputado 

Federal subtenente gonzaga e do de-
putado estadual sargento Rodrigues. Na 
ocasião foi agendado um encontro com 
o secretário de governo Igor eto para o 
dia 18/02. 

já no dia 17, a diretora Vice-pre-
sidente da AFFeMg, sara Felix Teixeira, 
participou com as lideranças das quase 20 
entidades presentes, da reunião em que 
elaboraram uma ampla campanha de mí-
dia para denunciar o desrespeito do gover-
nador para com os servidores. 

Campanha em TV e Rádio
Na quarta-feira (17/02), a AFFeMg 

e o Sindifisco-MG iniciaram uma  cam-
panha na TV Band Minas e na Rádio 

Band News FM, expondo números que 
comprovam que o estado tem, sim, di-
nheiro em caixa. 

 O vídeo, de um minuto, também 
circulou nas redes sociais e grupos de 
WhatsApp.  

Além de pressionar o governo e a 
secretaria de Fazenda, a campanha mos-
tra ao cidadão que este projeto de destrui-
ção do serviço público por meio do ataque 
sistemático e da desvalorização dos servi-
dores impacta diretamente a prestação de 
serviços essenciais. 

A mensagem do vídeo traz a exi-
gência de que o governador Zema seja de 
fato eficiente, cumpra a Lei e pague imedia-
ta e integralmente os servidores de Minas. 

A resposta do governo
Na manhã do dia 18/02, parlamen-

tares e lideranças de 17 entidades busca-
ram na cidade Administrativa uma so-
lução definitiva para quitação dos paga-
mentos em reunião com o secretário de 
governo, Igor eto e aproveitaram para 
exigir a regularização do pagamento das 
férias-prêmio.

O secretário ouviu as reivindica-
ções e se comprometeu a discutir a ques-
tão na reunião da Cofin – Comissão que 
trata das questões financeiras do governo, 
e  trazer, até o próximo dia 25 de fevereiro, 
uma posição para as entidades. 

para ler a Nota pública e assistir 
ao vídeo da nossa campanha, acesse o 
nosso site.

Entidades se unem e pressionam 
governo do Estado para pagamento 
integral e imediato do 13º salário

AFFEMG esteve presente em comunicados publicados na mídia mineira
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No dia 19 de janeiro, diretora-
-presidente da AFFeMg, Maria Aparecida 
Meloni, papá,  foi entrevistada pelo jorna-
lista Orion Teixeira. A conversa passou pelos 
principais assuntos que pulsam na política e 
na economia nacional e estadual.

eles falaram sobre recuperação 
das finanças no Estado passando pela tri-
butação e pela revogação da Lei Kandir. 
Papá lembrou a luta histórica da Associação 
e analisou o desfecho do tema em Brasília, 
que resultou num acordo que não chega a 
8% do valor devido ao estado. 

Ao longo da entrevista, também fo-
ram abordados temas como privatizações, 
pandemia e arrecadação fiscal no período. 

papá ressaltou que em 2020 a re-
ceita tributária em Minas foi maior que a 
de 2019 em mais de meio bilhão de reais. 
Foram 630 milhões. em janeiro de 2021, 
Minas bateu recorde de arrecadação tri-
butária,  “foram mais de 8 bilhões de reais! 
Quase 1 bilhão a mais que no mesmo perío-
do de 2020”, afirmou.

A diretora-presidente concluiu que 
não há justificativa real para o atraso e parce-
lamento do 13º salário dos servidores. segun-
do ela, há uma conduta deliberada do gover-
no que menospreza os servidores públicos. 

 Ao comentar sobre o processo de 
negociação com o governo, papá afirmou 
que “a negociação tem sido ruim, pois falta o 
principal, a disposição para o diálogo. A refor-
ma da previdência mostrou claramente isso. 
O governo quer fazer uma reforma de estado 
entre quatro paredes e sem ouvir o servidor, 
depois joga a responsabilidade para a ALMg. 
esperamos que essa conduta mude”, disse. 

Ao longo da entrevista, ainda fo-
ram abordados temas como concessão 
de benefícios fiscais, desindustrialização 
e guerra fiscal entre Estados. “Nosso sis-
tema tributário requer um debate pro-
fundo que corrija o seu maior defeito que 
é a injustiça fiscal, pois é um sistema que 
tributa muito o consumo, portanto onera 
o trabalhador, e tributa pouco a riqueza do 
patrimônio e do capital. uma mudança é 

urgente e fundamental, mas tem que mu-
dar essa correlação. As duas propostas 
em discussão no congresso Nacional 
não respondem à necessidade nacional, 
infelizmente. 

Papá falou sobre o desafio da 
AFFeMg em comemorar 7 décadas de 
existência, no ano da pandemia, “apesar do 
lamento, a solidariedade foi a maior lição 
que aprendemos”.

Diretora-Presidente da AFFEMG 
concede entrevista na mídia
Papá e o jornalista Orion Teixeira discutiram temas de 

relevância nacional e estadual

Previdência da AFFEMG e Sindifisco-MG entraram 
com ações judiciais contra dispositivos da reforma  

Na primeira ação, as entidades se 
posicionaram contra o que classificam de 
“confisco salarial”, com propósito de defen-
der a classe do evidente confisco provoca-
do pelas novas alíquotas da contribuição 
previdenciária. A soma dos dois impostos 
diretos descontados no contracheque 
(imposto de renda e a contribuição) re-
presentam mais de um terço da remune-
ração. Isso sem falar nos demais impos-
tos diretos e indiretos. Evidente confisco 

em afronta à constituição Federal. 
A notícia repercutiu na impren-

sa.  “Foi uma reforma duríssima na pre-
vidência, uma das mais agudas entre os 
estados. Aprovaram a segunda pior ta-
bela da contribuição previdenciária em 
todo o país”. A manifestação foi feita 
pela diretora-presidente da AFFeMg, 
Maria Aparecida Meloni, papá, em en-
trevista exclusiva ao site Além do Fato.

No final de janeiro, outra ação 

questiona a inconstitucionalidade do rebai-
xamento da parcela imune que era o teto 
do INss e aqui em Minas passou para 3 
salários mínimos.

As ações, patrocinadas pelo Ad-
vogado Nazário Nicolau, presidente da 
comissão de direito previdenciário – ser-
vidor público, da OAB/Mg, contemplam as 
entidades que formam o Fomcate, juízes, 
promotores, defensores, procuradores do 
estado e os Auditores Fiscais.  
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Em 2021, a agenda de eventos da AFFEMG sofre 
alterações por segurança, em meio à pandemia

em 2020, a partir de março, toda 
a agenda de encontros presenciais da 
AFFeMg foi alterada em função das medi-
das de segurança sanitária para evitar a pro-
pagação do vírus da covid-19. As atividades 
sociais, culturais e mesmo os encontros de 
Associados, tudo foi suspenso em nome do 
maior bem que é o cuidado com a saúde.  

Neste ano, diante do cenário que ain-
da exige máximo cuidado, vamos continuar 
cumprindo os protocolos de segurança, até que 
grande parte da população esteja imunizada 

com a vacina. sendo assim, a AFFeMg mante-
rá suspensa a agenda social da entidade. 

XII Exposição de Artes Plásticas - 
Fotografia e Poesia 

primeiro evento do ano, a exposi-
ção de Artes plásticas será adiada. A nova 
data ainda será definida e divulgada em nos-
sos canais de comunicação. 

Ao longo de 3 edições, a AFFeMg 
se organizou para fazer uma homenagem a 
todas as suas sedes regionais, traçando uma 

cartografia artística e cultural. Uma forma 
simbólica de dar visibilidade à riqueza de 
Minas gerais, por meio da produção artísti-
ca de seus Associados.

A Associação já recebeu inscrições 
de artistas, que foram estendidas até 20 de 
fevereiro! Além de pintura, bordado, escul-
tura, desenho, gravura, fotografia e poesia, 
abrimos a videoarte como modalidade. 

Fique atento aos nossos comunica-
dos para acompanhar nossa agenda e não 
perder nada da nossa programação. 

O projeto e-PTA e os outros destaques da modalidade Inovação em Políticas Públicas também receberam 

o selo “O Estado Sabe Ouvir”, concedido pela Ouvidoria-Geral do Estado (OGE).

Antes mesmo das medidas de iso-
lamento social, o estado deu um grande 
passo no processo Tributário Administrati-
vo eletrônico, permitindo processos remo-
tos, seguros e eficientes. E, durante a pan-
demia, a ferramenta foi fundamental para 
que os servidores fazendários conseguis-
sem adaptar o formato ao teletrabalho. 

Entenda
O chamado e-pTA 

é fruto do esforço conjun-
to da superintendência de 
crédito e cobrança da seF, 
com a superintendência 
de Tecnologia da Informa-
ção e o conselho de con-
tribuintes do estado de 
Minas gerais. 
A ferramenta idealizada 
pelos servidores fazendá-
rios mineiros eliminou a 
necessidade de documen-
to físico e permitiu maior 
controle e automação dos fluxos de traba-
lho, facilitando o acesso pela Internet, ga-
rantindo sigilo e segurança na inclusão de 
dados.

Todo o projeto foi elaborado ten-
do como base a ferramenta de gerencia-

mento eletrônico de documentos que 
abrange a formação, a instrução, a decisão 
e o controle de processos administrativos 
no formato digital, desde a lavratura do 
auto de infração às demais etapas.

Outro valor do e-pTA é o fato 
desse novo sistema representar ganhos 
para o meio ambiente ao eliminar o uso 

de papel, gerando, como consequência, a 
otimização dos gastos públicos, redução 
de documentos e formalidades burocrá-
ticas, facilitação do compartilhamento de 
informações e melhoria da prestação dos 
serviços.

Reconhecimento 
em 2020, o e-pTA concorreu ao 

prêmio Inova na modalidade Inovação em 
políticas públicas da categoria Iniciativas 
Implementadas de sucesso e levou o se-
gundo lugar no concurso. 

Na edição 2020, o prêmio Inova 
contou com a participa-
ção do público que, pela 
primeira vez, pode votar 
e escolher a iniciativa ven-
cedora. Até 2019, apenas 
servidores e agentes pú-
blicos podiam votar. 

O diretor do con-
tencioso Fiscal da supe-
rintendência do crédito e 
cobrança da seF, Leonardo 
Augusto Rodrigues Borges, 
participou da cerimônia on-
-line, e agradeceu o fato de 
o trabalho ser reconhecido 
como uma política pública 
inovadora, em nome de to-

dos os envolvidos na elaboração do proje-
to, “nosso processo eletrônico é uma ferra-
menta para a resolução de conflitos tribu-
tários, que permite ao contribuinte a dis-
cussão dessas questões de forma simples, 
transparente e com baixo custo” explicou. 

e-PTA ou PTA digital – a inovação 
dos servidores fazendários 

conquista prêmio em Minas
Minas Gerais é vanguarda quando o assunto é 

modernização do Processo Administrativo Tributário.
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No dia 15 de fevereiro a AFFeMg celebrou mais um ano 
de lutas, conquistas, resistência, compromisso e confiança no 
futuro! 

para comemorar sem deixar a segurança de lado, a As-
sociação preparou uma homenagem a todos que fazem parte 
dessa caminhada, um vídeo especial, criado para você, Associa-
do, razão de ser dessa entidade!

para assistir, acesse nosso canal no Youtube ou 
nossas redes sociais. 

Nos seus 71 anos, a AFFeMg é a combinação da maturida-
de, força e renovação. O vídeo foi enviado por WhatsApp para Asso-
ciados. Muitos responderam, com mensagens de felicitação. 

AFFEMG completa 
71 anos de história

A cada recomeço, juntos e mais fortes!
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AFFEMG renova convênio com operadora TIM
Os Associados da 

AFFeMg e seus familiares 
continuarão podendo usufruir 
de pacotes especiais de te-
lefonia e internet oferecidos 
pelo convênio entre a opera-
dora TIM e a Associação.

Novos aparelhos, soli-
citados por aqueles que ade-
riram aos planos, estão sen-
do entregues na residência 
do Associado ou na sede da 
AFFeMg. 

 

Colônias de Férias da AFFEMG 
funcionam em regime especial

Estão sendo rigorosamente cumpridas todas as medidas necessárias 
para a segurança e o conforto dos hóspedes, neste período de pandemia

depois da entrega das obras de 
reforma e ampliação da colônia de cabo 
Frio, o cumprimento das normas para 
ocupação segura conforme o protocolo 
sanitário se tornou a prioridade dos fun-
cionários das colônias. cartazes foram es-
palhados por todas as áreas, álcool em gel 
em pontos de passagem, equipamentos 
de segurança foram distribuídos à equi-
pe treinada para cuidar para que não haja 
aglomerações e que tudo corra com segu-
rança para todos. 

Nas colônias de guarujá e porto 
seguro, as determinações também estão 
sendo seguidas à risca. Empregados e hós-
pedes passam por triagem e medição da 
temperatura diária, usufruem da paz e do 
conforto que as colônias oferecem, mas 
não descuidam da proteção, afinal o lema 
é “eu te protejo, você me protege”. 

dessa forma, a AFFeMg cuida do 
merecido descanso dos seus Associados 
e familiares, prezando pela saúde e bem-
-estar de todos. 

Quem usufruiu desses ambientes 
aprovou as medidas que, no entanto, não 
diminuíram o clima acolhedor típico da 
AFFeMg. 

A Associada Maria Betânia curtiu 
parte das férias em porto seguro e man-
dou uma carta de agradecimento à Asso-
ciação e aos funcionários do setor de colô-
nias. Confira ao lado!

CARTA ASSOCIADA 

Bom dia Thiago, pollyana e toda equipe responsável pelas colônias AFFeMg,

espero que estejam todos bem!
Retornamos de nossa viagem de porto seguro e quero deixar aqui meus parabéns 

para toda a equipe da colônia! Ficamos muito satisfeitos com o atendimento e procedi-
mentos de segurança que foram adotados durante todos os dias de estadia na colônia.

colaboradores todos com máscaras, álcool em gel disponíveis em vários pon-
tos, redução de número de hóspedes, café da manhã com horário marcado e servido 
por uma funcionária devidamente paramentada, enfim... tudo bem pensado na segu-
rança de todos! 

parabéns!!

juntos venceremos essa pandemia!

Obrigada,

Maria Betânia.

Para saber mais e fazer parte deste benefício, acesse nosso site, na aba “Corporativo” ou ligue diretamente para o setor pelos 
telefones: (31) 3289-5667 | (31) 3289-5632 ou ainda por meio do atendimento de plantão, pelos celulares: (31) 97562-0274 | (31) 99773-7649.
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Acompanhamento médico: um 
compromisso com a sua saúde

Consultar o médico rotineiramente é uma medida 
fundamental para manter a saúde em dia, identifi car enfermidades 
no início e evitar agravos. Para pacientes com doenças crônicas, esse 
acompanhamento é ainda mais importante e deve ser contínuo para 
que haja efetividade do tratamento e qualidade de vida. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, só no Brasil, 
as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 74% 
dos óbitos, número que tende a crescer, já que pacientes com tais 
enfermidades se encaixam no grupo de risco da Covid-19. Portanto, o 
cuidado é essencial.

Novo formato de assistência
Em função da pandemia, novos formatos têm sido adotados 

para oferecer outras opções de atendimento médico, além do 
convencional. É a chegada da telemedicina. Nessa modalidade, as 
consultas são feitas por videoconferência, o que possibilita auxiliar na 
triagem dos pacientes e determinar as prioridades de atendimento. 

A FUNDAFFEMG  adotou o formato, disponibilizando 

uma plataforma de teleconsulta (consulta virtual com o médico). É 
uma opção a mais para que os benefi ciários possam seguir com o 
acompanhamento rotineiro. 

Há muitas dúvidas sobre as 
doenças crônicas, a importância do 
acompanhamento médico e a efetividade 
da telemedicina. Para falar sobre isso, 
a FUNDAFFEMG conversou com o Dr. 
Estevão Valle, da Clínica +60 Saúde. 

O que são doenças crônicas e 
quais as mais comuns? Por que devem 
ser acompanhadas com regularidade?

São aquelas que têm duração 
prolongada, em geral um ano ou 
mais, requerem cuidados frequentes 
e acompanhamento médico regular e 
que, quando não tratadas ou tratadas de 
maneira inadequada, levam a prejuízos 
no bem-estar e na qualidade de vida. As 
mais frequentes são as cardiovasculares: 
hipertensão, doenças coronárias (que 
levam a isquemias e infartos no coração) 
e cerebrovasculares (consequências de 
derrames); além de diabetes; cânceres; 
doenças pulmonares; doenças articulares 
e doenças renais. 

Infelizmente, não há cura para 
a maioria das doenças crônicas, mas o 
cuidado regular e atento e o controle 
de fatores de risco levam à melhora 
funcional e ao aumento da expectativa e 
da qualidade de vida. 

Com a pandemia, adotou-
se a telemedicina. É uma opção 
realmente efetiva? 

A telemedicina não é nova. Há 
muitos anos utilizamos tecnologias de 

comunicação para ampliar os cuidados, 
e, com a disseminação da internet e dos 
smartphones, hoje é possível ampliar a 
atuação por meio dela, que é importante 
para ter contato ágil, identifi car problemas 
precocemente, rever condutas e trocar 
informações, com comodidade.

Em que situações a 
telemedicina não é indicada?

Como qualquer intervenção em 
saúde, a telemedicina tem limitações 
e possibilidades. É recomendável que 
a primeira consulta seja presencial e as 
subsequentes sejam intercaladas, ora 
a distância, ora presenciais.  Ainda há 
muitas restrições de infraestrutura de 
internet, o que pode gerar empecilhos na 
comunicação. Pessoas com limitações 
de audição ou fala também podem ter 
mais difi culdades. Importante dizer que 
essa é mais uma ferramenta para apoiar 
os cuidados e não substitui, em muitos 
momentos, o contato face a face. 



9

Janeiro/Fevereiro
2021

3

AFFEMG Notícias                                                  
Número 

2 2

Atividade física também é saúde
Após meses reclusas em 

casa, muitas pessoas querem 
iniciar o ano cuidando da saúde e 
investindo em práticas saudáveis. 
Nesse contexto, além de adotar 
uma alimentação balanceada, 
a prática de atividades físicas é 
elemento fundamental para que o 
corpo funcione bem.

Quando movimentam o 
corpo com frequência, as pessoas 
têm mais energia e disposição. 
A prática ainda ajuda a sair do 
sedentarismo, evitando o excesso 
de peso ou contribuindo para 
sua redução. Outro benefício 
é a prevenção de doenças: a 
atividade regular ajuda a evitar 
uma infinidade de problemas, 
como hipertensão arterial, doenças 
cardiovasculares, acidente vascular 
cerebral, síndrome metabólica, 
diabetes e até mesmo depressão.

SEMPRE-FUNDAFFEMG 
Como forma de auxiliar os 

beneficiários da FUNDAFFEMG 
a manter uma rotina saudável, 
incluindo a prática de atividade 
física, o Serviço de Medicina 
Preventiva (SEMPRE-
FUNDAFFEMG) oferece, durante 
todo o ano, diversos programas 
voltados para o cuidado integral 
com a saúde. Há atividades diversas 
que incentivam o beneficiário a se 
exercitar, independentemente da 
idade ou habilidade física.

Desde março, as atividades 
foram adaptadas, e alguns 
programas passaram a ser 

oferecidos no canal do YouTube da 
FUNDAFFEMG. Assim, é possível 
a prática de atividades físicas 
sem que o beneficiário saia de 
casa e se exponha ao vírus. E 
para que os exercícios sejam 
realizados em segurança, Simone 
Braga, responsável pelas aulas do 
Programa Condicionamento Físico, 
dá algumas dicas:

• Segurança do ambiente: 
evite locais com piso escorregadio 
e a proximidade de ventiladores, 
protegendo também as quinas de 
móveis. 

• Execução: antes de se 
exercitar, faça alongamento. 
Durante a prática, observe se a 
postura e a execução do exercício 
estão corretas.

• Duração: não exagere na 
quantidade e duração do exercício, 
entre 15 e 30 minutos diários são 
suficientes. 

• Hidrate-se: tenha sempre 
uma garrafa de água por perto.  

• Roupas e ambiente: 
use roupas leves e adequadas e, 
quando possível, dê preferência para 
ambientes abertos e bem-ventilados. 

Simone ainda lembra que 
simples atividades do dia a dia, 
como arrumar a casa, os armários, 
subir e descer escadas, brincar com 
as crianças e animais e cuidar do 
jardim, são extremamente benéficas 
à saúde e podem ser alternadas com 
os programas do SEMPRE.

A beneficiária Joselyse 
de Abreu tem participado do 
programa Condicionamento 
Físico e gosta bastante. ”Em meio 
ao caos da pandemia, a rapidez 
da FUNDAFFEMG em iniciar as 
atividades on-line foi primordial para 
o meu bem-estar físico e mental. As 
aulas são muito bem elaboradas.”

Para ter acesso a todos os programas 
disponibilizadas no canal do YouTube, mire 
a câmera do seu celular para o QRCODE ao 
lado. Escolha o que melhor se adapta à sua 
necessidade e comece a praticar agora mesmo. 

Programas oferecidos
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Afinal, o que são vírus?
Já faz mais de um ano que o assunto mais 

falado, em todo o mundo, são os vírus. Que tal 
saber mais sobre eles, estando ainda mais 
preparados para combatê-los?

O que são
Convivemos com uma 

infinidade de vírus: sarampo, H1N1, 
ebola, dengue, febre amarela, 
HIV e a própria gripe, entre 
vários outros. Eles podem ser 
transmitidos por vias respiratórias 
– como o coronavírus – ou por 
mucosas, como o olho, e por outras 
formas, como pelo sangue, via 
relação sexual e picada de mosquito. 

De acordo com o infectologista 
Dr. Adelino de Melo Freire Júnior, o 
organismo reage normalmente montando 
uma resposta imunológica. “Ele identifica o invasor 
e mapeia se já teve contato ou não. Quando é o primeiro 
contato, o organismo fará uma sinalização entre células para iniciar 
uma resposta imunológica que ataca o vírus e produz anticorpos 
para também atacar o vírus. Se o invasor já for conhecido – seja por 
vacina, seja por contato anterior com a doença –, o organismo vai 
montar essa resposta de forma mais rápida, principalmente com a 
produção de anticorpos para conter a invasão”. 

O médico explica que a mutação é uma característica 
comum dos vírus.  “Eles são organismos de estrutura muito 
simples e que se multiplicam em uma quantidade muito grande e 

em pouco tempo. Dessa forma, o processo de 
seleção natural permite erros nessas novas 

linhagens, que ocasionam a mutação”.  
Dr. Adelino esclarece, ainda, que nem 

sempre uma mutação traz prejuízo 
para o paciente. “Se imaginarmos 
que o vírus faz uma mutação 
que seja menos grave para o 
paciente infectado, mas consiga 
permanecer se multiplicando por 
mais tempo no organismo, isso é 
positivo tanto para o vírus – que 
permanecerá vivo por mais tempo 

– quanto para o paciente, que terá 
uma doença menos grave”. 

Cuidados
O infectologista indica os 

principais cuidados:
•  Vírus respiratórios: usar máscara, 

permanecer em distanciamento e lavar as mãos 
com frequência. 

• De transmissão sexual, como o HIV: o uso de preservativo 
é o meio de prevenção mais indicado. 

• De transmissão sanguínea, como a hepatite B: podem 
ser evitados com o não compartilhamento de seringas e o 
rastreamento em bancos de sangue. 

• De transmissão por picada de mosquito (dengue, 
febre amarela, malária, etc.): manter a higiene do ambiente e 
usar repelente. 

Novo coronavírus
O Sars-Cov-2, responsável pela infecção por Covid-19, é um 

vírus da família coronaviridae. Esse grupo causa uma série de doenças no 
homem e nos animais, principalmente no trato respiratório. Geralmente, 
as infecções respiratórias causadas pelos coronavírus são leves e 
moderadas, com sintomas comuns de um resfriado, como febre, coriza, 
tosse e dor de garganta e, eventualmente, podem causar pneumonia 
em idosos, pessoas com problemas cardiovasculares ou com o sistema 
imunológico comprometido.

Mas o vírus causador da Covid-19 tem um poder tão alto de 
infecção que, só o Brasil, totaliza mais de 8 milhões de contaminados, 
levando a mais de 200 mil óbitos pela doença. E, mesmo com a vacinação 
é preciso manter a guarda e continuar com as medidas preventivas. 

Está com alguma dúvida 
sobre as vacinas? Mire 
a câmera do seu celular 
para o código ao lado e 
confira um Perguntas e 
Respostas:
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Fake news: saiba como verifi car 
a veracidade dos fatos

A tecnologia trouxe uma 
infi nidade de benefícios para a 
sociedade. Quanto à informação, 
ela tornou possível acessar notícias a 
qualquer hora e lugar, com apenas um 
clique. No entanto, como tudo tem um 
lado bom e um lado ruim, com a rápida 
e fácil disseminação de informações 
surgiram as fake news, um mal que 
tem assombrado a sociedade.

Um levantamento realizado 
pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Federal mostrou que oito em 
cada dez brasileiros afi rmaram já ter 
se deparado com notícias falsas em 
redes sociais. Já 47% dos entrevistados 
disseram ter difi culdade para 
reconhecer quando uma informação 
é ou não verdadeira. Esse problema 
é tão grande que pode causar 
impactos negativos para a saúde. 
Quem nunca leu sobre uma receita ou 
tratamento milagroso? Em tempos 
de coronavírus, é comum encontrar 
notícias com esse teor na internet, 
sem qualquer comprovação científi ca. 
Os impactos são muitos e podem 
envolver alterações metabólicas, 
agravamento de doenças, entre outras 
complicações. Fique atento.

Para enfrentar as fake news, 
cada um pode fazer sua parte, 
informando-se adequadamente e 
evitando compartilhar informações 
inverídicas.

SEMPRE CONECTADOS
Você é benefi ciário e quer estar por dentro de tudo o que a 

FUNDAFFEMG oferece para você e sua família? É só manter seus 
dados de contato sempre atualizados conosco. 

Envie para fundaff emg@fundaff emg.com.br o nome 
completo, telefone fi xo, celular e endereço de cada benefi ciário, e 
pronto! Sempre que tivermos novidades, você será informado.

FUNDAFFEMG E VOCÊ

O Ministério da Saúde criou um canal exclusivo 
para receber informações virais que são apuradas pelas 
áreas técnicas do órgão e respondidas se são verdade 
ou mentira. As solicitações são reunidas no portal do 
Ministério da Saúde com os selos “Isto é fake news”, 

quando a notícia é falsa, e “Esta notícia é verdadeira”, 
quando é verídica. 

O serviço é gratuito, e qualquer pessoa pode 
enviar mensagens com imagens ou textos para a 
checagem via WhatsApp, pelo telefone (61) 99289-4640. 

A saúde no combate às notícias falsas

IDENTIFICANDO FAKE NEWS 
As notícias falsas geralmente chegam pelas redes sociais, e, para 

identifi cá-las, alguns passos podem ser seguidos:
1. Leia a notícia completa, e não apenas o título: manchetes 

sensacionalistas podem causar confl ito de interpretação.
2. Cheque a fonte, site e a autoria da notícia: sites que divulgam 

notícias falsas geralmente têm endereços duvidosos.
3. Avalie o texto: as fake news costumam apresentar erros de 

português, letras em caixa-alta e uso exagerado de pontuação.
4. Verifi que a data da notícia: algumas publicações antigas e 

ultrapassadas são resgatadas para gerar polêmica.
5.  Na dúvida, faça uma pesquisa nos buscadores e identifi que se 

algum veículo relevante fez a publicação da notícia.

Lembre-se: você é responsável pelo que você compartilha.



12

Janeiro/Fevereiro
2021RECEITA SOLIDáRIA

  Agradecimento da APAE 
de Piedade dos Gerais

A ApAe de piedade dos gerais, cujo projeto foi o 
7º colocado em 2019, postou em seu Instagram mensa-
gem de agradecimento à Rs por viabilizar a aquisição de 
equipamentos de fisioterapia para a estimulação precoce 
das crianças lá atendidas.

Na oportunidade, a entidade elogiou a Rs pelo 
trabalho “de pessoas unidas para fazer o bem”. Repassa-
mos o agradecimento a vocês, nossos Associados, que 
tornaram possível, com sua generosidade, a realização de 
mais esse projeto social.

Nossa campanha para aquisição de cestas básicas continua!
dATA de AQuIsIçãO Nº  cesTAs VALOR NF (R$) dT eNTRegA NO seRVAs

 1ª cOMpRA 22/abr 226 18.554,59 23/abr
 2º cOMpRA 04/mai 246 20.541,00 07/mai
 3ª cOMpRA 16/mai 100 8.350,00 19/mai
 4ª cOMpRA 02/jun 74 6.179,00 08/jun
 5ª cOMpRA 02/jul 70 5.845,00 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
 9ª cOMpRA 09/nov 123 9.532,51 * 11/nov
10ª cOMpRA 30/nov 83 6.432,52 ** 02/dez
11ª cOMpRA 29/dez 120 9.300,00 *** 05/jan
TOTAIs 1.350 105.094,65

desde o início da cam-
panha, em 16/abril/2020, já pro-
movemos a remessa de 1.350 
cestas básicas, bem como reali-
zamos as respectivas prestações 
de contas em nosso site e redes 
sociais, conforme consolidado 
abaixo:

* 9ª compra: a quantia 
arrecadada de R$ 5.976,25 foi 
acrescida de R$ 3.600,00 referen-
te a parte do valor destinado ao 1º 
projeto selecionado em 2019, que 
foi cancelado por impossibilidade 
de realização das oficinas em vir-
tude da cOVId.

** 10ª compra: do mes-
mo modo que a 9ª compra, a quan-
tia arrecadada em novembro, de R$ 2.849,50, 
foi acrescida de R$ 3.600,00 também refe-
rente a parte do valor destinado ao 1º projeto 
selecionado em 2019, que foi cancelado por 
impossibilidade de realização das oficinas em 
virtude da cOVId. 

*** 11ª compra: do mesmo modo 
que nas duas compras anteriores, a quantia 
arrecadada em dezembro, de R$ 5.700,00, 
foi acrescida de R$ 3.600,00 também refe-

rente a parte do valor destinado ao 1º proje-
to selecionado em 2019, que foi cancelado 
por impossibilidade de realização das ofici-
nas em virtude da cOVId. 

Agradecemos a solidariedade de 
nossos colaboradores, pois suas contri-
buições permanentes têm ajudado muitas 
famílias a sobreviverem nesta profunda 
crise sanitária e econômica. 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.receitasolida-
ria.org.br estão disponíveis, além das pres-
tações de contas, os documentos, fotos e 
listagem das entidades/municípios benefi-
ciados. Confira!

Projetos selecionados para apoio 
financeiro da RS em 2021

conheça, na aba “Nosso trabalho/Apoio a projetos sociais”, de 
nosso site www.receitasolidaria.org.br, os 10 (dez) projetos sociais sele-
cionados para apoio financeiro da RS em 2021. Lá estão relacionadas as 
entidades e os projetos que serão desenvolvidos, sua localização, valor 
destinado a cada um deles, bem como seus objetivos e mês previsto para 
o atendimento pela Rs.

Mesmo com a continuidade da pandemia de covid a Rs segue inves-
tindo em projetos sociais relevantes para nosso estado. O apoio permanente 
de nossos Associados tem sido fundamental para atingirmos nossos objetivos!

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

Segurança para tudo o que é importante para você. 

Faça um seguro de vida, 
viagem e imóvel ou automóvel 

na Fisco Corretora. 
Os melhores planos 

e vantagens para sua 
segurança estão aqui! 

Visite nosso site: www.fiscocorretora.com.br Horário de 
Funcionamento: 
8h às 12h e 13h às 17h


