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REuniõES DE DiREToRiA
No dia 27 de abril, os diretores da executiva e 
Regionais se reuniram para analisar as contas e 
o Balanço patrimonial de 2020. O documento 
foi apresentado pelo contador Wander Moreira 
(dHIsA) e pelo gerente Financeiro da AFFeMg, 
Wander césar.
 Os bons resultados e a expressiva 
evolução patrimonial da entidade foram 
comentados com satisfação pelos presentes, que aprovaram as contas por unanimidade.
em reunião na manhã de terça-feira (18), a diretoria executiva avaliou o andamento da reforma 
do salão na colônia de Cabo Frio, cuja finalização está marcada para 30 de junho, e também o 
início do AFFeMg + tech, projeto de inclusão digital para Associados e dependentes. 
 A Diretoria aprovou ainda a realização da festa junina em modo virtual e começou a 
avaliar as possibilidades para realização de uma agenda socialcultural no 2º semestre. 
Por fim, a presidência informou sobre as principais iniciativas no campo político voltadas para 
o pagamento das férias-prêmio atrasadas e ações em oposição ao Regime de Recuperação 
Fiscal, projeto de interesse do governo em tramitação na ALMg.

HoMEnAGEM
 À memória do nosso ex-
presidente, Raimundo nunes Mourão, que 
nos deixou no mês de maio. 
 na foto, ele está com a Diretora-
Presidente, Papá, em sua última visita à 
AFFEMG, jun/2019 .

r03/09/1917             u27/05/2021

A pauta de luta da AFFEMG só tem crescido e numa rapidez assustadora. A cada 
dia nos deparamos com um novo ataque, uma nova ameaça, isso porque, as políticas 
neoliberais elegeram o servidor público como a causa de todos problemas do país.  
Depois da Reforma da Previdência do governo Zema, aprovada no ano passado, que reduziu 
salário dos servidores em razão do brutal aumento da contribuição previdenciária descontada 
de servidores ativos, aposentados e dos pensionistas, a Reforma ainda vai ocasionar o iminente 
empobrecimento das famílias face às novas regras de cálculo das pensões. 

este ano, enfrentamos mais uma “granada no bolso”, a Reforma Administrativa, inscrita 
na PEC 32, um total retrocesso na Administração Pública. Essa Reforma faz parte da cadeia 
de medidas cuidadosamente planejadas de destruição do estado Nacional e das Instituições 
democráticas e, para esse propósito, a destruição da Administração pública e liquidação dos 
serviços públicos é estratégico. 

em Minas, o desmonte projetado vem com requintes de crueldade, pois a eventual 
adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, ou melhor, o Regime de “implosão” Fiscal com bem 
colocou Maria Lúcia Fatorelli, é uma intervenção branca da união nos destinos do estado, tudo 
para garantir a supremacia do gasto com a dívida, ampliar as privatizações para pagar a dívida, 
impor um teto para investimentos e gastos sociais para sobrar mais dinheiro para o pagamento 
dessa dívida, tudo sob a supervisão de um conselho biônico inconstitucional que vai ditar nosso 
rumo na próxima década.  

A AFFeMg se coloca em oposição à Reforma Administrativa e ao Regime de Recuperação 
Fiscal e agirá por todos os meios legais para impedir o desmonte e defender a fronteira de liberdade 
e autonomia de Minas, marca da nossa história. defendemos a integridade da Receita pública, é 
ela que vai garantir condições de recuperação efetiva e, nesse contexto, a realização do concurso 
público para Auditor Fiscal é a medida mais urgente que precisa ser acionada. 

para ampliar a compreensão da urgência de abertura do concurso, a AFFeMg representou 
junto ao Ministério público (matéria na pág. 4), cujo documento aponta a viabilidade legal 
(condições da LRF e da Lc 173/20) para que o governo tome as medidas concretas e recomponha 
o quadro defasado em mais de 400 vagas. Afinal, é responsabilidade do Administrador público 
garantir o pleno funcionamento de uma atividade exclusiva e essencial como é o controle fiscal e o 
combate à sonegação, e isso não se faz sem o Auditor Fiscal da Receita.

EDITORIAL
concurso público para aFre não é opção. 
É vital para o estado!



3

Maio
2021

 com a possibilidade 
de entrada em pauta de vota-
ção na ALMg, o pL 1202/19, 
AFFEMG, Sindifisco-MG e en-
tidades de servidores têm bus-
cando esclarecer os parlamen-
tares sobre os malefícios de 
uma possível adesão ao RRF. 

Na terça-feira (11), 
AFFEMG, Sindifisco-MG, AO-
pMMg e Adep, por seus re-
presentantes sara Felix, Marco 
couto, coronel cirilo e Fernan-
do Marteletto, apresentaram 
ao presidente da ALMg, depu-
tado Agostinho patrus, docu-
mento onde estão expostas as 
razões pelas quais Minas Gerais 
não deve aderir ao RRF. 

Aderir ao RRF significa admitir que 
o estado abdique de sua autonomia, se 
submeta a um conselho interventor que vai 
ditar para todos os poderes e para a socie-
dade Mineira o que pode e o que não pode 
ser feito, ao longo dos próximos nove anos. 

Além de obrigar o estado vender 
empresas públicas, promover a reforma 
administrativa igualando aos termos da 

reforma federal, adotar o teto dos gastos 
limitando o crescimento, realizar leilões 
de descontos para pagamento de dívidas 
inscritas em restos a pagar, adequar a 
previdência aos termos do modelo fede-
ral, submeter a contabilidade estadual às 
normas do Tribunal de contas da união, 
o Estado ficará submetido ao “Conselho 
de supervisão do Regime”, que se repor-
ta diretamente à secretaria do Tesouro 

Nacional, configurando uma 
inaceitável subserviência, 
em clara ofensa ao pacto 
federativo e à autonomia do 
estado. 

Acesse o blog da AFFEMG, 
em nosso site, para ver o 
texto na íntegra. 

A mobilização da 
AFFeMg e do sindifisco-Mg 
em oposição ao Regime têm 
se estendido para a mídia, com 
objetivo de alertar, não somente 
políticos e servidores, mas toda 
a população que verá a imediata 
redução dos serviços de saúde, 
educação, segurança e todos os 
outros.

Acesse o canal da AFFeMg no You-
Tube para conhecer os conteúdos exibidos na 
Band Minas e, também, na Band News FM. 

Minas têm capacidade de 
resolver seus problemas 

Nos vídeos as entidades mostram 
que a receita vem crescendo. em abril deste 
ano, foram R$ 2 bilhões a mais, um cresci-
mento de quase 50%, comparada com abril 
do ano passado. só nos cinco primeiros me-
ses de 2021, a receita subiu R$ 7 bilhões. 

não precisamos de RRF!
AFFEMG e Sindifisco-MG conti-

nuarão esclarecendo a população, pre-
feitos, parlamentares e servidores sobre 
as consequências desastrosas do RRF para o 
desenvolvimento do estado e o bem-estar 
dos mineiros. se Minas aderir ao Regi-
me, será uma década de estagnação e 
retrocesso, sem investimento em áreas 
fundamentais como saúde, educação, 
pesquisa, infraestrutura, haverá corte de 
serviços públicos essenciais e os salários 
e pensões ficarão congelados. 

o outro nome de Minas é 
Liberdade!

Ajude-nos a divulgar este conhe-
cimento, pressione os deputados, prefei-
tos e vereadores, esclareça sobre os hor-
rores do Regime de Recuperação Fiscal. 
curta, compartilhe nossos vídeos. 

POLÍTICA - ESPECIAL RRF

aFFemG e outras entidades têm 
se mobilizado contra a adesão ao 

regime de recuperação Fiscal 
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No dia 25, os dirigentes da AFFe-
Mg, Maria Aparecida Meloni, papá, e do 
Sindifisco-MG, Marco Couto, se reuni-
ram com o procurador geral de Justiça, 
dr. Jarbas soares Júnior  e por meio de 
uma representação formal, alertaram 
sobre a omissão do governo face à de-
fasagem do quadro de Auditores Fiscais 
da Receita estadual em Minas gerais.

O último concurso para AFRe 
ocorreu em 2005, 16 anos depois, 30% 
deste quadro estão vagos e 20% dos 
ativos podem se aposentar imediata-
mente.

O documento entregue ao pro-
curador geral mostra que não há impe-
dimento de ordem legal (seja a LRF ou a 
Lc 173/2020) que impeça a abertura de 

concurso (inclusi-
ve, recentemente, 
o executivo de Mi-
nas gerais anun-
ciou abertura de 
concursos para a 
área de segurança) 
e, o mais impor-
tante, põe em jogo 
a responsabilidade 
do administrador 
público que deve 
garantir a integridade da receita pública 
sem a qual o estado não responde às de-
mandas básicas dos cidadãos.

presente ao encontro, o procu-
rador chefe do centro Operacional das 
promotorias de Justiça de defesa da Or-

dem econômica e Tributária – cAOeT, 
dr. William garcia pinto coelho, des-
tacou a parceria com a subsecretaria 
da Receita estadual e a importância do 
trabalho dos Auditores Fiscais naquela 
unidade do MpMg, declarando seu inte-
resse na solução desse problema.

coNcUrso pÚBLico
Entidades fazem representação ao MPMG

audiência pública na aLmG debate pagamento das férias-prêmio 
devidas aos servidores que se aposentaram desde 2014

No dia 17 de maio a comissão 
de segurança pública, sob a presidên-
cia do deputado sargento Rodrigues, a 
Audiência contou com a participação do 
Secretário de Fazenda, Gustavo Barbo-
sa, representantes de entidades de ser-
vidores e parlamentares. Os Auditores 
Fiscais foram representados pelo presi-
dente do Sindifisco-MG, Marco Couto.

Ao abrir o debate, o presidente 
da mesa, deputado sargento Rodri-
gues, perguntou ao secretário Barbosa 
se o governo já havia traçado um calen-
dário para dar início ao pagamento dos 
direitos atrasados aos servidores, “o 
que eles querem é um pingo de respei-
to do governo em relação a esse assun-
to”, pediu o deputado.

O Secretário afirmou que não 
há um cronograma e apresentou dados 
onde se viu que a dívida total do esta-
do, na rubrica férias prêmio, devidas a 
22.825 servidores que se aposentaram 
desde 2014, corresponde a R$582 mi-
lhões de reais, argumentou que há um 
déficit herdado de administrações an-
teriores e que o governo não pode se 
comprometer com o pagamento das 
verbas retidas, entre as quais as férias 
prêmio, enquanto não conseguir colo-
car a escala dos salários em parcela úni-
ca, no 5º dia útil.

Logo após a exposição do se-
cretário, o primeiro a falar foi Marco 
Couto, presidente do Sindifisco-MG, 

que mostrou o desempenho crescente e 
contínuo da Receita do estado que vem 
superando em muito a previsão orça-
mentária, “em 2020, a Receita própria 
subiu mais de meio bilhão de reais, isso, 
fora os recursos extraordinários da ajuda 
emergencial que veio do governo federal, 
de R$3 bilhões, e outros recursos que en-
traram no Tesouro, este ano, só em abril, a 
receita subiu R$2 bilhões, ou 49%, e até o 
final de maio, a soma dos 5 primeiros me-
ses deste ano chegará a R$7 bilhões a mais, 
em  comparação com o mesmo período 
do ano passado”, afirmou.

e continuou, “o governo tem 
usado os recursos extras pra quitar ou-
tros compromissos, fez um acordo com 
os municípios de R$7 bilhões e agora 
está viabilizando um segundo acordo, 
de 6 bilhões, está claro que os servido-
res não são prioridade para o governo, 
se o governo quiser, ele tem recurso 
suficiente para apresentar uma escala 
de pagamento; também é preciso aca-
bar com a muleta da escala de parcela-
mento do salário: o total líquido da fo-
lha é R$2,4 bilhões, aproximadamente 
75% desse valor é quitado na 1ª parcela 
(segurança e saúde), o que vai para a 
segunda parcela é pouco mais de 500 
milhões, portanto se o governo tivesse 
interesse, já poderia ter retornado toda 
a folha para o 5o dia útil”, declarou o 
presidente.

Lideranças classistas e servido-

res ressaltaram que receber as férias 
prêmio é um direito legítimo, muitos 
servidores contam com esse recurso 
inclusive para tratamento de saúde. 
diante da negativa do secretário, os 
deputados aprovaram um requerimen-
to pedindo a definição de um cronogra-
ma para quitação desse direito.

O presidente da comissão, 
deputado sargento Rodrigues cobrou 
agilidade, “estamos cansados de ser 
enrolados pelo governo, o discurso do 
governo, de que não tem recurso, está 
caindo por terra”.

Ao final, o líder do Governo, De-
putado gustavo Valadares, manifestou 
a disposição de buscar uma solução, 
“respeito e acho legítimas as reivin-
dicações dos servidores, estas verbas 
retidas, esse crédito que os servidores 
têm para com o estado, é preciso que 
se ache uma solução a partir dessa reu-
nião de hoje. Tenho certeza, sensível 
que é, o secretário gustavo Barbosa le-
vará o assunto à frente e, com a chega-
da de novos e vultosos recursos, trará 
solução para esse problema e vai apre-
sentar à essa comissão”.

A AFFEMG sempre esteve, e 
se mantém, empenhada na solução 
do pagamento das férias prêmio 
atrasadas. Aguarda cumprimento 
do compromisso assumido pelo lí-
der, Deputado Gustavo Valadares.
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durante a reunião de maio a alte-
ração do estatuto, principal tema de pau-
ta, cuja motivação principal é resgatar a 
legitimidade ativa da Febrafite para exer-
cer o controle concentrado de constitu-
cionalidade perante o sTF foi debatida.

O presidente Rodrigo spada lem-
brou que, em 2005, num processo de re-
latoria da ministra elen grace, a entidade 
teve reconhecida sua legitimidade ativa 
para postular Ação direta de Inconstitu-
cionalidade (AdI), e desde então, muitos 
outros processos propostos pela Federa-
ção foram julgados. Mas o entendimento 
do sTF mudou e a legitimidade ativa da 
Febrafite tem sido rejeitada.

A decisão mais recente, de 
relatoria do ministro gilmar Men-
des, foi na AdI 6400 que tratava 
do teto salarial único, rejeitada em 
preliminar e o mérito nem chegou 
a ser apreciado. Antes de abrir o 
debate, o presidente esclareceu 
que a comissão Técnica, constituí-
da para analisar esse assunto, faria 
uma exposição das alternativas, 
contudo a deliberação ficaria para 

uma próxima Assembleia.

Alternativas 
duas alternativas foram apre-

sentadas pela comissão Técnica:  alterar 
o nome da entidade para: (1) “Associação 
Nacional de Auditores Fiscais Tributários 
Febrafite”, a exemplo de outras entida-
des nacionais como ANApe, cONAMp, 
AMB e outras, hipótese em que seriam 
aceitas filiações de auditores fiscais (pes-
soas físicas) apenas de estados onde não 
haja Associação estadual; (2) “Associação 
Nacional de Associações de Auditores 
Fiscais Estaduais Febrafite”.

uma outra opção foi apresentada 
pelos representantes da FeNAT, que provi-
denciará alteração estatutária para trans-
formar a entidade em Associação Nacional 
de Auditores Fiscais Tributários ANAFAT.

dentre as opções, “a ANApe Asso-
ciação Nacional dos procuradores de esta-
do é o caso mais paradigmático e teve 11 
ações julgadas recentemente no supre-
mo Tribunal Federal, sem que a legitimi-
dade ativa da entidade tenha sido ques-
tionada”, ponderou o presidente Rodrigo 
spada que, nos próximos dias deverá se 
reunir com as entidades nacionais que 
representam o Fisco municipal e federal 

para levar ao conhecimento das lide-
ranças essa questão.

Ao final, foi consenso entre os 
membros do conselho a necessidade 
de se aprofundar na compreensão da 
decisão do sTF e avaliar as alternativas 
propostas.

Os presidentes das Associa-
ções Filiadas também discutiram so-
bre as propostas de reformas admi-
nistrativa e tributária em trâmite no 
congresso Nacional.

POLíTICA

A Febrafite criou, no dia 21 de 
maio, um grupo de trabalho para pro-
por alternativas aos estados que se en-
contram em situação de desequilíbrio 
financeiro a fim de evitar 
que ingressem em Regimes 
de Recuperação Fiscal, os 
chamados RRFs, conside-
rado pelos auditores fiscais, 
entre outros especialistas, 
como um processo de in-
tervenção, espécie de “ca-
misa de força” para os entes 
subnacionais.

para a vice-presi-
dente da Febrafite e Direto-
ra-presidente da AFFeMg, 
Maria Aparecida Meloni 
(papá), a situação é grave 
porque há uma tendência ve-
rificada nas entrelinhas das entrevistas dos exe-
cutivos do Ministério da economia de ampliar 
esse regime fiscal para alcançar outros estados.

durante as apresentações ini-
ciais, papá registrou que o RRF coloca o 
estado de joelhos por anos, vinculando 
todos os poderes e órgãos autônomos, 

como o Ministério público e até o próprio 
Tribunal de contas do estado, às obriga-
ções e vedações draconianas definidas na 
Lc 159/19, alterada pela Lc 178/21.

“O Regime de Recuperação Fis-
cal é uma alternativa ilusória de solução 
da crise assentada em dois “benefícios”: 
a suspensão temporária do pagamento 
das parcelas da dívida do estado com a 
união e a possibilidade de o estado to-
mar novos empréstimos. Não há perdão 

de dívida, sequer nos moldes de um Re-
fis. As parcelas da dívida não pagas com 
todos os encargos serão refinanciadas 
pela União e, ao fim, constituirão uma 

nova dívida”, afirma Papá.
Além da papá, par-

ticiparam da reunião para 
constituição do novo grupo 
de trabalho o presidente da 
Febrafite, Rodrigo Spada; 
os vice-presidentes Marce-
lo Mello (Região sul), Jorge 
couto (Região Norte) e Ru-
bens Roriz (Centro-Oeste);  
a vice-presidente da Affego 
(gO), dalvina cardoso; e 
o auditor fiscal do Rio de 
Janeiro, representando a 
Afrerj, Walter Amazonas.

O grupo terá en-
contros semanais e vai, entre outras ati-
vidades, atualizar estudos sobre a crise 
fiscal dos Estados, propor ações judiciais 
e publicar uma nota técnica que será lan-
çada em audiência pública com convida-
dos da área e parlamentares no senado 
Federal.

regime de recuperação Fiscal dos 
estados está na agenda da Febrafite

 Assembleia Geral Extraordinária virtual do Conselho 
Deliberativo (CD) da Febrafite discute alteração do Estatuto
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O encontro de Aposentados rea-
lizado em modo virtual foi um sucesso! 
Dezenas de Associados se reuniram por 
meio da plataforma Zoom, no dia 12 de 
maio, e puderam acompanhar as infor-
mações sobre as frentes de trabalho da 
entidade, no campo político e adminis-
trativo e, também, o andamento das 
questões internas da AFFeMg. 

pontualmente às 15 horas, a dire-
tora-presidente, Maria Aparecida Meloni, 
Papá, iniciou sua fala, trazendo informa-
ções sobre a proposta de Reforma Tribu-
tária em andamento na câmara Federal, 
a Reforma Administrativa, abordando a 
agenda de reuniões e audiências públi-
cas sobre o tema na ALMG, “dizem que 
esta reforma não afetará os atuais servi-
dores, mas essa é uma grande mentira, a 
paridade de direitos está lastreada num 
espelho da administração pública atual, 
portanto se o reflexo do quadro de ativos 
desaparece, não há segurança para apo-
sentados”, alertou. 

papá também trouxe ao encon-
tro o tema do concurso público, a luta 
pela publicação do edital e a Represen-
tação que as entidades, AFFeMg e sin-
difisco-MG, farão ao Procurador Geral 
de Justiça nos próximos dias, “contamos 
com o apoio do gabinete da secretaria, 
mas esse apoio precisa se converter em 
ação concreta, por isso, esperamos que 
o governo seja instado, por meio de um 
termo de ajuste de gestão, a adotar pro-
vidências para realização do concurso”, 
afirmou a Presidente. 

O Presidente do Sindifisco-MG, 
Marco couto, foi convidado para o en-
contro. ele falou sobre os malefícios da 
possível adesão do estado ao Regime 
de Recuperação Fiscal e da luta das en-
tidades contra o Regime, “se o governo 
aderir, nós vamos ganhar 1/3 ou ¼ do que 
ganhamos hoje, é uma perda inaceitável 
e desnecessária”, afirmou. 

Marco salientou que as entidades 
têm se empenhado em campanhas de 
mídia contra o RRF, “nessas campanhas, 
nós temos mostrado o aumento da recei-

ta e que Minas pode resolver seus proble-
mas, sozinha e sem as amarras do gover-
no federal. esse regime representa uma 
corda no pescoço”, alertou.  

em seguida, papá respondeu 
perguntas enviadas pelo “chat”. E ao final, 
um sorteio de 5 brindes animou o encon-
tro Virtual de Aposentados. 

encontro Virtual de aposentados 
Reformas, Regime de Recuperação Fiscal e pagamento de

férias-prêmio estão entre os temas abordados

Se você ainda não participou do Encontro mensal, anote na agenda:
SEMPRE ÀS 15 HoRAS, nA 2ª QuARTA-FEiRA Do MÊS. 
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 em maio, o encontro Virtual de pen-
sionistas começou com boas-vindas da equi-
pe do serviço social, em seguida a diretora-
-presidente da AFFeMg, Maria Aparecida 
Meloni, papá, informou sobre o cenário polí-
tico nacional e estadual, como o governo tem 
usado a pandemia e o isolamento social para 
“passar a boiada”. Ano passado enfrentamos 
a reforma previdenciária e, este ano, o go-
verno tenta aprovar as reformas tributária e 
administrativa. Aqui em Minas, o governador 
quer aderir ao Regime de Recuperação Fiscal 
que, além de reduzir a prestação de serviços 
essencias prestados à população, como saú-
de, educação, pesquisa, também vai congelar 
o valor das pensões por nove anos. 

A diretora informou ainda que a 
AFFeMg está questionando, judicialmente, 
vários pontos da Reforma da previdência, 
aprovada em setembro de 2020. para pen-
sionistas, o maior impacto está no aumento 
do valor da contribuição previdenciária e, de 
acordo com a interpretação dos advogados 
da entidade, esse desconto está sendo maior 
que aquele autorizado pela nova tabela. 

As entidades do Fórum Mineiro das 
carreiras Típicas de estado – Fomcate (ma-
gistratura, Mp, defensoria e Advocacia geral) 
contrataram o Advogado Nazário Nicolau, 
especialista em direito previdenciário e estão 
questionando o desconto.     

No Mês das Mães, a convidada es-
pecial do encontro foi a psicóloga e enfermei-
ra, mestre em psicologia pela uFMg, Maria 
de Fátima Fonseca de Campos, que fez uma 
palestra especial com o tema: Influência cul-
tural nos Hábitos Alimentares.

Fátima falou sobre como o ritual da 
alimentação, da mesa posta, da prosa com 

café, reaviva memórias e preenche os espa-
ços vazios deixados pela saudade. Ela refletiu 
sobre o momento atual de pandemia e isola-
mento, quando a presença do outro muitas 
vezes nos falta, “saudade é um pouco como 
fome, só passa quando se come a presença, 
se não há presença, tentamos saciar a fome 
com um signo, com o símbolo de um lastro 
familiar, capaz de nos colocar de novo no 
conforto do sabido, do vivido”, disse Fátima, 

citando as autoras clarice Lispector e soraia 
Vasconcelos. 

As pensionistas puderam comentar 
a palestra e dividir sentimentos, num rico mo-
mento de troca e confraternização. Ao final, 
participaram de um sorteio de brindes, cer-
tas de que no próximo encontro, em junho, 
outras novidades vão chegar para manter a 
união, a amizade e o carinho entre os mem-
bros da família AFFeMg. 

encontro de pensionistas
No Mês das Mães, palestra especial com “gostinho de boas lembranças”
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A noite de 7 de maio começou 
de um jeito especial. Todos conectados 
no canal da AFFeMg no YouTube, para 
o show produzido por Chico Lobo e sua 
equipe, especialmente para as mães da 
família AFFeMg.

chico relembrou clássicos da 
moda de viola e encantou a plateia com 
sucessos como “Nossa senhora dos pes-
cadores”, “chalana” e “Rio de piracica-
ba”, dentre muitas outras. 

Além das composições, chico 
relembrou o tempo em que o pai foi As-
sociado da entidade. Falou sobre o cari-
nho e o amor dedicado, que só as mães 
têm, e leu as centenas de mensagens 
que os espectadores enviaram pelo chat. 

Pela primeira vez na história da 
AFFeMg, um show em comemoração 
ao Dia das Mães foi realizado à distân-
cia. Apesar da falta imensa que sentimos 
da presença de todos, acreditamos que 
conseguimos viver um momento de 
muito afeto, alegria e, melhor, na segu-
rança de nossas casas”, afirmou a Dire-
tora-presidente, Maria Aparecida Neto 
Lacerda e Meloni, papá. 

pelos comentários dos participan-
tes, no chat, a live foi mesmo um sucesso!

No fim da apresentação, foi reali-
zado um sorteio de presentes, como Kits de 

beleza, roupão de banho e cestas de café. 
Associados, dependentes e Fun-

cionários que postaram fotos, antes do 
show, com a hashtag MãesAffemg21, 
também participaram. 

para rever o show do chico 
Lobo, basta acessar nosso canal no You-
Tube e aproveitar! 

O show não foi o único pre-
sente da AFFeMg para as mães. A 
escritora cris guerra foi convidada a 

gravar uma mensagem especial, em 
nome da Associação. O vídeo foi en-
viado aos Associados por WhatsApp 
e também postado em nossas redes 

sociais. Ainda é possível assistir em 
nosso canal, no YouTube. 

Fique de olho em nossas progra-

mações. A AFFeMg tem se preparado 
para levar o que há de melhor aos seus 
Associados, mesmo em tempos de iso-
lamento social. 

dia das mães da aFFemG traz show 
especial em homenagem a elas

Em apresentação virtual, Chico Lobo, cantou alguns
dos maiores sucessos da moda de viola
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Belo Horizonte e Região

ALugA-se

• Aluga-se apartamento no Bairro Funcioná-
rios - Rua Alagoas, 336 - próx. Igreja da Boa 
Viagem. Com 4 quartos, sala, copa, cozinha, 
DCE, área de serviço, 4 vagas de garagem.  
Tratar com Braz - 31-9.9175-1118.

CLASSIFISCO

• Nolan Nogueira de Araújo faleceu no dia 
22 de Abril de 2021 na cidade de Itaúna/
Mg, onde residia.

• porcina Valadão Reimão de Mello faleceu 
no dia 26 de Abril de 2021 na cidade de 
Juiz de Fora/MG, onde residia.

• celso conde de carvalho faleceu dia 29 
de Abril de 2021 na cidade de Juiz de Fora/
Mg. O mesmo residia na cidade de cata-
guases/Mg.  

• Humberto dias da silva faleceu no dia 29 
de Abril de 2021 na cidade de Belo Hori-
zonte/MG, onde residia. 

• djalma dos santos gomes faleceu no dia 
08 de Abril de 2021 na cidade de são pau-
lo/sp, onde residia.

• carmem pereira campos Rodrigues, mãe 
do Associado carlaili Rodrigues da silva, 
faleceu no dia 02 de Maio de 2021 na cida-
de de Belo Horizonte/MG.

• Maria Milagres faleceu no dia 12 de Maio 
de 2021 na cidade de Belo Horizonte/MG, 
onde residia.

• shirley Lopes Ribeiro couto  faleceu no dia 
09 de Maio de 2021 na cidade de pouso 
Alegre/Mg, onde residia.

• Jandyra cintra Avelar faleceu no dia 12 de 
Maio de 2021 na cidade de Belo Horizon-
te/Mg, onde residia.

• Jeanete castro Teixeira faleceu no dia 13 
de Maio de 2021 na cidade de Belo Hori-
zonte/MG, onde residia. 

• Ivone Reis Veiga, mãe de sandra Maria 
Veiga - superintendente executiva da 
FuNdAFFeMg faleceu no dia 18 de Maio 
de 2021 na cidade de Ouro Branco/Mg. 

SAuDADES

GIRO PELAS REGIONAIS

aFFemG soLidÁria Na 
reGioNaL paraNaÍBa

O momento que vivemos ainda exi-
ge muito cuidado e, principalmente, solida-
riedade. Nossas ações em prol do próximo 
continuam em Minas gerais.  A Regional pa-
ranaíba realizou a XII Campanha da Solidarie-
dade - 2021 e a repercussão foi positiva em 
uberlândia.

 Todos os beneficiados expressaram 
gratidão pela ajuda.Foram arrecadadas to-
neladas de alimentos não perecíveis (ver ta-
bela em amarelo). 

A prestação de contas mostrou que 
o valor doado, R$ 12.958,00 foi fundamental 
para beneficiar 14 instituições de caridade e 
mais três pessoas físicas na região. 

A ação conjunta também teve o 
apoio da AFFp e da Age/ARe uberlândia.

Regional Paranaíba
uberlândia
Diretor Francisco Flávio Silva Nascimento

Meu Mundo Gigante, reflexões passageiras sobre o universo interior, é o mais novo livro de 
fotografias de Luciano Tomaz Araújo. 

É fruto de um projeto fotográfico no qual Luciano, dia após dia, registrou objetos e elemen-
tos do cotidiano com uma lente macro 30mm.

O livro é repleto de surpresas, conta com uma diagramação primorosa, papel fosco e aca-
bamento em costura permitindo 180˚ de abertura.

O autor é filho do David Araújo, presidente do Conselho Fiscal da AFFEMG e fotógrafo re-
conhecido nacionalmente.

Mais informações em: meumundogigante.com.br

LANÇAMENTO
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desde o início da campa-
nha, em 16/abril/2020, já promo-
vemos a remessa de 3.394 cestas 
básicas, bem como realizamos as 
respectivas prestações de contas 
em nosso site e redes sociais, con-
forme consolidado abaixo:

(1) 9ª compra: a quan-
tia arrecadada de R$ 5.976,25 foi 
acrescida de R$ 3.600,00 referen-
te à parte do valor destinado ao 1º 
projeto selecionado em 2019, que 
foi cancelado por impossibilidade 
de realização das oficinas em virtu-
de da cOVId.

(2) 10ª compra: do mes-
mo modo que a 9ª compra, a 
quantia arrecadada em novem-
bro, de R$ 2.849,50, foi acrescida 
de R$ 3.600,00 também referente 
à parte do valor destinado ao 1º 
projeto selecionado em 2019, que 
foi cancelado por impossibilidade 
de realização das oficinas em virtu-
de da cOVId.

(3) 11ª compra: do mes-
mo modo que nas duas compras 
anteriores, a quantia arrecadada 
em dezembro, de R$ 5.700,00, 
foi acrescida de R$ 3.600,00 tam-
bém referente à parte do valor 
destinado ao 1º projeto selecio-
nado em 2019, que foi cancelado 
por impossibilidade de realização 
das oficinas em virtude da cOVId.

(4) 12ª compra: também 
nesta aquisição a quantia arreca-
dada em janeiro, de R$ 6.540,00, 
foi acrescida de R$ 4.000,00 re-
ferente à parte do valor destina-
do ao 6º projeto selecionado em 
2019, que foi cancelado por não 

atender ao disposto na convoca-
tória. 

(5) 13ª compra: do mes-
mo modo que nas compras an-
teriores, a quantia arrecadada 
em fevereiro, de R$ 5.369,46 foi 
acrescida de R$ 4.000,00 referen-
te à parte do valor destinado ao 6º 
projeto selecionado em 2019, que 
foi cancelado por não atender ao 
disposto na convocatória.

em virtude das fortes 
chuvas que atingiram o bairro 
primeiro de Maio em BH, no dia 
07/fev/21, e a situação de carên-
cia que isso acarretou, decidi-
mos pela remessa das 139 cestas 
adquiridas nesse mês à creche 
etelvina caetano de Jesus, para 

distribuição às famílias da região.
(6) NuBeM – Núcleo de 

Benefício Mirandinha, localizado 
no bairro citrolândia/Betim.

(7) Associação espírita 
Christopher Smith, localizada no 
bairro paraíso/BH.

(8) Ocupação dandara, 
localizada no bairro Pampulha/
BH.

(9) projeto Ideal do 
Amanhã, localizado em Raposos.

Agradecemos a solida-
riedade de nossos colaboradores, 
pois suas contribuições perma-
nentes têm ajudado muitas famí-
lias a sobreviverem nesta profunda 
crise sanitária e econômica. Ajude-
-nos a divulgar nossa campanha!

Chave PiX 
14.934.501/0001-50 (nº do 
CnPJ)

Dados para depósito: 
Banco 756 - SiCooB/ Agên-
cia 4086 /conta-corrente nº 
010839001-2 / 

Assoc. Civil dos Servi-
dores da SEF/MG - Receita So-
lidária

Nosso site está em 
manutenção. por esse motivo 
acompanhem a divulgação das 
prestações de contas em nosso 
Facebook e Instagram. Assim que 
possível elas também serão dispo-
nibilizadas em nosso site remode-
lado. Acompanhem nossas mídias 
sociais! 

RECEITA SOLIDáRIA

nossa campanha para aquisição de cestas básicas continua!

Mais um projeto social concluído! 
Como noticiamos no início deste ano, a Creche Etelvina Caetano de Jesus, 7ª classifi-

cada para apoio da Receita Solidária em 2021, localizada no bairro Primeiro de Maio, em BH, 
foi atingida violentamente pelas fortes chuvas do dia 07/fev/21. A gravidade da situação, com 
a perda de tudo que se encontrava no local nos levou a priorizar o atendimento de seu projeto 
sem, contudo, prejudicar os demais projetos selecionados. 

Portanto, é com muita satisfação que informamos que o referido projeto foi concluído! No-
meado Cozinha Solidária, seu objetivo é promover qualidade e segurança na manipulação, higieniza-
ção, armazenamento e produção de alimentos. Para tanto foram adquiridas 02 geladeiras, 01 freezer 
vertical, 01 freezer horizontal, 01 batedeira industrial, 1 fogão e 01 espremedor de frutas elétrico. 

A entidade fornece diariamente refeições a 136 crianças de 0 a 06 anos (educação in-
fantil) e suas famílias, a 113 crianças e adolescentes da comunidade apadrinhados pelo progra-
ma In Famiglia e suas famílias, a funcionários, voluntários e à comunidade local.

A aquisição dos referidos eletrodomésticos e utensílios viabilizaram a continuidade do 
atendimento.

DATA DE 
AQuiSiÇÃo nº CESTAS VALoR nF (R$) DT EnTREGA DESTino

 1ª COMPRA 22/abr/20 226 18.554,59 23/abr SERVAS
 2ª COMPRA 04/mai/20 246 20.541,00 07/mai SERVAS
 3ª COMPRA 16/mai/20 100 8.350,00 19/mai SERVAS
4ª COMPRA 02/jun/20 74 6.179,00 08/jun SERVAS
5ª COMPRA 02/jul/20 70 5.845,00 06/jul SERVAS
6ª COMPRA 03/ago/20 80 6.680,00 06/ago SERVAS
 7ª COMPRA 03/set/20 93 5.580,00 08/set SERVAS
 8ª COMPRA 30/set/20 135 8.100,03 02/out SERVAS
9ª COMPRA 09/nov/20 123 9.532,51 (1) 11/nov SERVAS
10ª COMPRA 30/nov/20 83 6.432,52 (2) 02/dez SERVAS
11ª COMPRA 29/dez/20 120 9.300,00 (3) 05/jan SERVAS
12ª COMPRA 27/jan/21 155 10.540,00 (4) 28/jan SERVAS
13ª COMPRA 01/mar/21 139 9.368,60 (5) 04/mar Creche Etelvina (5)
14ª COMPRA 30/mar/21 165 11.005,50 31/mar SERVAS
15ª COMPRA 06/abr/21 296 19.743,20 08/abril SERVAS

16ª COMPRA 20/abr/21
60 4.002,00 25/abril NuBEM (6)

200 13.340,00 22/abril Ass. Esp. Christopher Smith (7)
440 29.348,00 26/abril SERVAS

17ª COMPRA 10/maio/21
100 6.670,00 13/maio Ocupação Dandara (8)
100 6.670,00 12/maio Projeto Ideal do Amanhã (9)
389 25.946,30 11/maio SERVAS

ToTAiS 3.394 241.728,25

nossa campanha Rede 
Solidária segue forte!

A situação sanitária e econômica 
continua grave, mobilizando toda a socie-
dade no auxílio às famílias que se encon-
tram em situação de risco. Nossa campa-
nha Rede solidária teve início em mar/20 e 
continua forte. para participar basta você 
se comprometer a doar nos próximos 04 
meses o valor correspondente a uma ou 
mais cestas básicas (valor aproximado de 
R$ 70,00 cada), mediante depósito na con-
ta da Receita solidária.

Agradecemos a generosidade de 
todos vocês e, em especial, à FuNdAFFe-
Mg, que estimulou seus Associados du-
rante o período de vacinação contra gripe 
a aderirem à Rede solidária, fortalecendo 
nossa campanha em todo o Estado!

participe e ajude-nos a divulgar 
esta campanha convidando um amigo ou 
familiar. Todos juntos pela vida!
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É possível conviver com o lúpus
Quando recebem o diagnóstico 

de uma doença crônica, muitas pessoas 
pensam que não mais terão qualidade de 
vida. Mas nem sempre é assim. Ainda bem! 
Com a adoção de hábitos saudáveis e o 
tratamento adequado, é possível conviver 
bem com quadros desse tipo. O Lúpus 
Eritematoso Sistêmico, popularmente 
conhecido como lúpus, é um exemplo. 

Uma doença autoimune crônica, 
como o lúpus, se caracteriza por ser 
uma reação do sistema imunológico do 
indivíduo contra seus próprios órgãos, 
podendo afetar todo o organismo – 
articulações, pele, rins, coração e pulmões. 
Suas causas são desconhecidas, mas, 
segundo a Dra. Iara Fernandes Pinto 
Abreu, reumatologista credenciada da 
FUNDAFFEMG, questões genéticas 
e hormonais estão provavelmente 
envolvidas. “Acredita-se ainda que 
fatores como infecções, uso de alguns 
medicamentos, luz ultravioleta e tabaco 
estão associados ao desenvolvimento 
da doença, servindo como gatilho para o 
seu início”. A médica destaca que o lúpus 
acomete mais comumente mulheres com 
idade entre 15 e 45 anos, mas também 
pode afetar homens e pessoas de outras 
faixas etárias, inclusive crianças.

Os sintomas podem ser insidiosos 
ou agudos, variando de leves, moderados 
a graves, temporários ou permanentes. 
Dentre eles, os mais comuns são: fadiga, 
dor nas articulações, lesões na pele, queda 
de cabelo e mal-estar geral.

Detecção precoce e tratamento 
Como qualquer doença crônica, 

o lúpus exige uma modifi cação no estilo 
de vida do paciente, por isso, a detecção 
precoce é necessária, ajudando a 
estabelecer o cuidado adequado de forma 
mais rápida e evitando complicações 
e sequelas. “Atualmente, diversos 
tratamentos estão disponíveis, sendo 
eles principalmente as medicações 
imunossupressoras. Elas são prescritas de 
acordo com o acometimento da doença, 
que pode ser articular, cutâneo e/ou renal”, 
pontua Dra. Iara.

Além do uso de medicamentos, 
são fundamentais para o tratamento 
medidas como uso de protetor solar, 
alimentação saudável e cessação do 
tabagismo. 

Procure um médico
Se você apresenta algum sintoma 

de lúpus, busque assistência. O tratamento 
precoce faz toda a diferença na qualidade 
de vida. Procure o seu médico de confi ança 
ou entre em contato com a Central de 
Atendimento: (31) 2103-5858, de segunda 
a sexta, das 6h40 às 19h20.

SEU CONSENTIMENTO É ESSENCIAL

Um dos principais itens da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) é o consentimento. 
Cada benefi ciário precisa autorizar o plano a armazenar e tratar seus dados. 

Na FUNDAFFEMG, um Termo de Consentimento foi estruturado para 
que você possa dar o seu aval e ter seus dados protegidos. Se ainda não 
o recebeu, utilize seu smartphone para ler o código ao lado ou entre em 
contato com a nossa Central de Atendimento – (31) 2103-5858 – e saiba 
como proceder. 
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Responsabilidade e inovação em 
prol da melhoria de processos

A reformulação dos processos internos e a 
implementação de Governança Corporativa fazem, agora, parte 
do dia a dia da FUNDAFFEMG. O conjunto de mecanismos 
e controles garante a adequação das atividades à legislação 
brasileira e aos valores, às responsabilidades e aos objetivos do 
plano, propiciando mais agilidade e transparência junto a órgãos 
reguladores, beneficiários e parceiros credenciados. Nesse 
sentido, nos últimos meses, várias ações foram realizadas tendo 
em vista a conformidade dos processos de trabalho.

Comitê de Governança, Riscos e Controles – Passo 
importante para a normalização dos processos de trabalho, 
com foco na melhoria e inovação das práticas do segmento 
da saúde suplementar. Assim como as políticas, essa ação 
foi desenvolvida em observância aos principais quesitos de 
qualidade e boas práticas do mercado da saúde.

Código de Conduta Ética – Foi aprovado em 
fevereiro de 2020, regulamentando a conduta pautada 
nos princípios da FUNDAFFEMG: integridade, equidade, 
transparência, respeito, profissionalismo, solidariedade, 
cidadania, proatividade e ética. 

LGPD – Antes mesmo de as sanções administrativas 
previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 
entrarem em vigor, a FUNDAFFEMG movimentou-se para 
implementar as normativas, dentre elas, a revisão dos processos 
para atender à lei. Esse percurso se iniciou em 2019 e trouxe 
como resultado o lançamento da Cartilha de Orientação LGPD 
e o Termo de Privacidade. Também em atendimento à nova 
legislação, foi designado o Encarregado de dados, profissional 
responsável pelo tratamento de dados pessoais.

Política de Compliance – A publicação desta política 
é uma novidade. Seu objetivo é estabelecer as principais 
diretrizes e responsabilidades relacionadas à compliance 
para disseminar a prática de observância às normas em todos 
os setores da FUNDAFFEMG. A finalidade é primar pelo 
atendimento à regulamentação e às normas internas.  

Política de Segurança da Informação – Aprovada 
por meio da Resolução no 02/2021, da Diretoria Executiva 
da FUNDAFFEMG, essa é mais uma ação para assegurar a 

“Estamos nos preparando, gradativamente, 
para conquistar um selo de qualidade que 
represente o reconhecimento pela busca 
contínua da excelência.”

Simone Lima
Gestora de Compliance da FUNDAFFEMG 

confidencialidade, integridade e proteção das informações 
tratadas no plano, seguindo a legislação e garantindo que dados 
sejam usados apenas para as finalidades vigentes na política. 

Comissão de Índice de Desempenho da Saúde 
Suplementar (IDSS) – A Portaria 02/2021 permitiu que a 
FUNDAFFEMG criasse uma comissão para monitorar de perto 
a qualificação da assistência à saúde prestada aos beneficiários, 
além do cumprimento da normatização e de outros indicadores 
financeiros que permitam a sustentabilidade do plano. Esse 
time monitora o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar 
estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS).

Todos ganham 
A FUNDAFFEMG é um plano de autogestão e seus 

processos são organizados e monitorados continuamente 
por indicadores qualitativos e quantitativos. Tudo isso viabiliza 
a agilidade nas soluções e um custo racional para o Plano. 
Dessa forma, os beneficiários ganham melhor assistência e 
credenciados cada vez mais qualificados.

A rede credenciada, por sua vez, também é 
beneficiada pela adoção da Governança Corporativa. 
A implementação de ferramentas de controle e o 
acompanhamento agilizam os processos, por meio da 
uniformização da comunicação e da troca de documentação 
e de informações relevantes. 

Acompanhe
No site www.fundaffemg.com.br você acompanha 

todas as ações do plano em prol da gestão da saúde.

CADA VEZ
+ PERTO DE
VOCÊ!

Quer receber conteúdos atuais e informativos na palma da mão? 
As páginas da FUNDAFFEMG no Facebook e no Instagram são 
atualizadas diariamente com publicações interativas sobre 
cuidados com a saúde, prevenção, alimentação saudável e dicas de 
bem-estar. Os conteúdos também estão no YouTube e em playlists 
exclusivas dos principais programas do SEMPRE-FUNDAFFEMG, 
como Saúde em Passos, Yoga, Condicionamento Físico e Ativação.
 
Os canais são estruturados especialmente para que você se atualize 
sobre o plano e obtenha informações de forma prática e rápida. 
Acesse! 

@fundaffemg

/fundaffemg

/fundaffemg
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 A asma é uma doença pulmonar de alta incidência. Dados da 
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) estimam que 
existam, no Brasil, aproximadamente 20 milhões de asmáticos.

Caracterizada pela infl amação crônica das vias aéreas ou 
brônquios, a asma difi culta a respiração. De acordo com a Dra. 
Angela Pedrosa de Pádua Monteiro, pneumologista da rede 
credenciada FUNDAFFEMG, os principais sintomas são tosse, sibilos 
(chiado no peito) e falta de ar. “Eles podem variar durante o dia e, 
normalmente, apresentam uma piora à noite ou de madrugada ou 
quando o paciente realiza atividades físicas”, esclarece.

Asma X Covid-19 
Pessoas com essa comorbidade fazem parte do grupo 

de risco da Covid-19 e devem redobrar os cuidados para evitar 
a infecção. Segundo a pneumologista, as doenças podem ser 
facilmente confundidas devido à semelhança entre os sintomas 
iniciais. “É muito pertinente a avaliação médica específi ca, para 
ajudar a distinguir a exacerbação da asma com o quadro viral da 
Covid-19 e seu devido tratamento.”

No outono/inverno, é preciso ter ainda mais atenção: a asma 
pode piorar com mudanças climáticas que desencadeiam crises 
alérgicas. Nesse caso, é importante evitar a exposição aos gatilhos
e seguir as orientações médicas para se manter saudável. 

Asma controlada 
Embora não exista cura, há tratamentos para controlar a 

doença e reduzir os sintomas. “O asmático pode ter uma vida normal, 
ou seja, realizar todas as atividades que deseja, inclusive esportes. 
Sabemos de atletas olímpicos asmáticos”, conta a pneumologista.  

Por ser uma doença de quadro variável, o tratamento deve 
ser contínuo. Portanto, se você foi diagnosticado, fi que atento 

Asma: é 
possível 
respirar bem

aos fatores de risco e siga as recomendações médicas à risca. Um 
asmático tratado adequadamente tem a mesma qualidade de 
vida de qualquer pessoa saudável.

*Fonte: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia

PRINCIPAIS GATILHOS DA ASMA*

ÁCAROS: presentes em locais com acúmulo de 
poeira, como colchões, travesseiros, carpetes, bichos de 
pelúcia, arquivos e outros. O contato com os ácaros aumenta a 
infl amação dos brônquios, resultando na piora do quadro. 

FUNGOS: aparecem com mais frequência em casas 
escuras, úmidas e mal ventiladas. São encontrados no sistema 
de ar condicionado, paredes de banheiros, fendas e superfícies, 
podendo também se misturar com a poeira. 

PÓLENS: comuns na primavera, após chuva prolongada 
seguida de clima seco, são micrósporos de fl ores, gramas e 
árvores que são carregados pelo vento para dentro das casas, 
provocando reações alérgicas nos asmáticos. 

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO: pelos, descamação da pele 
do animal, saliva, urina e outros tipos de excreções podem piorar 
os sintomas da asma, de acordo com o grau e a frequência 
da exposição. Gatos e cavalos são considerados capazes de 
provocar mais alergia. 

INFECÇÕES VIRAIS: assim como à Covid-19, os 
asmáticos são mais sensíveis a outras infecções virais como 
gripe e resfriado. Por isso, são priorizados em campanhas de 
vacinação. 

AR FRIO: a exposição ao ar muito frio e seco – como o 
do inverno – irrita os brônquios do asmático e piora os sintomas.

Cessar o tabagismo é uma atitude que requer tratamento e muita disciplina. Conhecer os 
problemas gerados pelo tabaco também faz parte do processo. O Programa Bons Ares, do SEMPRE-
FUNDAFFEMG, já apoia a cessação do tabagismo entre os benefi ciários há algum tempo. Agora, 
a iniciativa também disponibiliza conteúdos de especialistas para orientar quem quer iniciar essa 
mudança e conquistar mais saúde. Inscreva-se no canal da FUNDAFFEMG no YouTube, assista ao vídeo 
gravado pelo pneumologista Dr. Márcio Guimarães e fi que ligado nas novidades! 
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A doença de Parkinson está em segundo lugar 
no ranking de doenças neurodegenerativas progressivas 
mais frequentes no mundo, atrás apenas do Alzheimer. 
Sua principal característica é a falta ou a diminuição de 
dopamina, o que afeta os movimentos e causa tremores, 
lentidão, rigidez muscular, desequilíbrios e alterações 
de fala e escrita. De acordo com o Ministério 
da Saúde, a doença atinge, principalmente, 
pessoas com mais de 60 anos. No 
entanto, os jovens podem ser afetados: 
10% dos portadores têm menos de 50 
anos e 2%, menos de 40. 

Como pontua o Dr. João Alves 
Cardoso Júnior, médico neurologista 
do Hospital Felício Rocho, “a 
doença de Parkinson é uma doença 
degenerativa que, em fases precoces, 
pode ter um diagnóstico desafi ador 
ou geralmente atrasado. Em caso de 
suspeita ou sintomas correlacionados, 
o paciente deve ser encaminhado a um 
especialista para avaliação e ponderação quanto aos 
diagnósticos diferenciais da condição.” 

Tratamento
Mesmo que não leve à cura, o tratamento combate 

os sintomas e retarda o progresso da doença. Segundo o 
neurologista, “felizmente a maioria dos casos tem de boa 

a excelente resposta à medicação que, juntamente com 
um acompanhamento multidisciplinar, permite controlar 
e aliviar os principais sintomas motores e afetivos, como a 
depressão e a apatia.”

O tratamento deve ser feito durante toda a 
vida e precisa ser acompanhado de fi sioterapia, 

fonoaudiologia, suporte psicológico e 
nutricional, além de atividade física. 

Somados, estes elementos melhoram 
a qualidade de vida do paciente e 

permitem que ele tenha uma vida 
com mais qualidade e menor prejuízo 
funcional possível.  

Apoio familiar 
Dr. João Alves destaca que, 

por se tratar de doença crônica e 
incapacitante, o Parkinson também 

afeta as relações sociais. Assim, a 
família tem papel fundamental na vida do 

paciente. “Faz toda a diferença se informar 
sobre o universo que envolve o cuidado com a 

doença, desde o apoio psicológico até os cuidados físicos 
e funcionais. Para isso, existem várias comunidades 
virtuais direcionadas à orientação dos pacientes 
com Parkinson e dos seus familiares e cuidadores. 
Vale lembrar ainda que é sempre importante buscar 
informações seguras e confiáveis.”

Entenda como 
funciona o tratamento 
para a doença de Parkinson
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pensando em aperfeiçoar as ha-
bilidades de uso das mídias digitais e em 
incentivar a participação dos nossos Asso-
ciados, dependentes e funcionários neste 
universo, a AFFeMg, em parceria com a 
empreendedora social em terceira idade 
gal Rosa, passou a oferecer, a partir deste 
mês de maio, conteúdos de capacitação!

O projeto AFFeMg + tech tem 
uma proposta simples, rápida e eficiente!

Além dos cursos, totalmente 
custeados pela AFFeMg, os participan-
tes fazem parte de um grupo de What-
sApp administrado pela instrutora, e 
têm atendimento personalizado.

“Nosso desejo é apoiar a família 
AFFeMg, para que tenha mais autono-
mia no uso dos recursos tecnológicos e 
melhores possibilidades de comunica-
ção e relacionamento com familiares, 
amigos e, também, com a própria Asso-
ciação, especialmente neste tempo de 
isolamento social”, afirmou Gal Rosa. 

No dia 12 de maio, ela e a jorna-
lista da Associação, elisangela colodeti, 
fizeram um bate-papo ao vivo pelo You-
Tube, para explicar o projeto. 

No dia 19, o primeiro encontro 
virtual foi realizado pelo canal da AFFE-
Mg no YouTube, ao vivo, com o tema 
“como funciona a comunidade e dicas 
para dominar a tecnologia”. Os partici-
pantes puderam tirar dúvidas pelo chat, 
em tempo real!

A diretora-presidente da AFFeMg, 
Maria Aparecida Meloni, papá, trouxe 
uma mensagem aos integrantes do pro-

jeto. “essa é uma novidade implementa-
da pela AFFEMG. Nós desejamos trazer 
o melhor e atender a todos. sabemos 
que há interesses e níveis de aprendi-
zagem diferentes, levando em conta a 
diversidade dos nossos Associados. Não 
se preocupem. estamos observando o 
caminhar do projeto e mudanças po-
dem ser feitas para que todos se sintam 
satisfeitos. Aqui não temos tempo ruim; 
Na AFFeMg, sempre podemos ajustar 
as velas”. 

gal reforçou as palavras da papá 
e agradeceu a oportunidade de integrar 
o AFFeMg + tech. 

 
Segunda etapa

Quase 70 Associados de dife-
rentes Regionais ficaram ligados nas 
explicações do segundo encontro do 
AFFeMg + tech. No dia 25 de maio os 
participantes do programa entenderam 
melhor o funcionamento do maior mo-
tor de buscas da Internet: o google.

com linguagem clara e acessível 
Gal Rosa conduziu a live diretamente do 
canal da AFFeMg no YouTube.

O link foi enviado para todos os 
participantes do grupo de WhatsApp 
AFFeMg+ Tech e o conteúdo é exclusivo 
para os Associados.

Quem assistiu à live entendeu 
mais sobre navegação segura, sobre 
como a publicidade interfere em nossas 
pesquisas na plataforma e como que a 

localização de conteúdos pode ser mais 
personalizada e eficiente através das 
palavras-chave e da busca refinada.

A orientadora novamente reser-
vou parte do tempo do encontro para 
ler as mensagens enviadas pelo chat da 
live e tirou as dúvidas dos internautas do 
AFFeMg + tech.

Quer participar, mas ainda não 
sabe como? 

Várias mensagens foram en-
viadas pelos canais de comunicação da 
Associação, convidando os Associados 
para integrar o projeto. 

O primeiro passo é acessar o link 
enviado e entrar no grupo de WhatsApp 
AFFeMg + tech.  

por meio desse grupo você rece-
berá os links das aulas e todas as demais 
informações. Não se preocupe, o grupo 
é administrado pela gal, e só há troca de 
mensagens em momentos específicos.

se quiser mais informações so-
bre esta oportunidade exclusiva para os 
Associados, solicite ao setor de eventos 
por email (eventos@affemg.com.br) ou li-
gue para (31) 9.8482-8798 e converse com 
a Ludmila - setor de eventos AFFeMg.

conte para a gente o que tem 
achado do projeto AFFEMG + tech! 
Mande sua mensagem, sugestão de 
aperfeiçoamento ou agradecimento.  
Será um prazer acompanhar o seu de-
senvolvimento e nos adequar, para que 
você se torne ainda + tech!

aFFemG + tech
Novo projeto da AFFEMG traz conteúdos exclusivos sobre o mundo digital

NOVIDADE

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


