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REUNIõES DE DIREToRIA
DIA 20 DE JULHo 
 A diretoria executiva se reuniu 
virtualmente para estudar os protocolos de 
segurança sanitária vigentes na capital para 
implementação da reabertura consciente da 
sede, bem como desenvolver e alinhar as ações 
voltadas para os interesses e o bem-estar dos 
Associados. 

No dia 18 de agosto de 2021, a diretoria 
executiva e diretorias Regionais se reuniram 
virtualmente para discutir a implantação do 
planejamento desenhado para este segundo 
semestre e o programa gradual de retomada das 
atividades presenciais.

EDITORIAL

entidade forte, sinônimo de 
categoria forte!

Retomada cautelosa e segura para todos.
Assim, a AFFeMg vem dando os passos para voltar ao trabalho presencial nas 

suas unidades. Ainda que a grande maioria dos Associados esteja vacinada, muitos dos (as) 
funcionários (as) ainda não estão completamente imunizados (as). precisamos manter as 
medidas de segurança sanitária recomendadas, o distanciamento social, higienização reforçada, 
máscara e tudo que aprendemos ao longo dos últimos 16 meses. saúde é o que precisamos!

O trabalho remoto não foi obstáculo para que a entidade continuasse a trabalhar 
vigorosamente, por todos os meios, na defesa dos direitos dos Associados. O retorno do 
pagamento ao quinto dia útil; a apresentação, pelo governo, de um plano de quitação das 
férias-prêmio atrasadas desde 2014; o início de providências operacionais pela secretaria da 
Fazenda para a realização do concurso público; a aprovação de algumas correções no texto da 
reforma administrativa, negociadas na comissão especial da câmara Federal; são exemplos de 
conquistas de interesse da classe. A AFFeMg não parou e tem muito ainda a avançar na pauta de 
reivindicações da classe. 

Acreditamos que entidade forte é sinônimo de categoria forte. conquistas expressivas 
como essas não são obra de um “salvador da pátria”, mas resultado de um esforço coletivo, uma 
sinergia que envolve aliados em diferentes áreas, e o espaço político é uma arena importante que 
devemos cultivar. 

Um convite irrecusável: no final de outubro, AFFEMG e Sindifisco-MG irão realizar o 1º 
Seminário Mineiro de Auditores Fiscais, com o tema “como o desafio das mudanças pode inspirar 
oportunidades”. em formato híbrido, vamos dedicar duas tardes ao debate de temas como, 
por exemplo, a reforma tributária, gestão fiscal - orçamento e receita pública, competências 
técnicas e comportamentais do Auditor Fiscal, criatividade, entre outros, tudo cuidadosamente 
programado, que será apresentado por um time de palestrantes do mais alto nível. Acompanhe 
as notícias, não deixe de participar. 

Lei GeraL de Proteção de dados – LGPd 
No dia 02/08, entrou em vigor a Lei geral de proteção de dados. Aprovada em 2018, 

essa Lei federal tem o objetivo principal de garantir segurança às informações pessoais. Todas as 
empresas e entidades que trabalham com dados pessoais estão se adequando às novas regras.  

A AFFeMg e a FIscO cORReTORA, com o assessoramento especializado dos 
Advogados da entidade, também tomam as medidas para dar cumprimento à Lei.  

em breve, a Associação, mediante portaria da presidência, enviará aos Associados o 
“TeRMO de cONseNTIMeNTO”, por meio do qual o titular deve autorizar o tratamento das 
informações necessárias ao cumprimento dos objetivos associativos.   

O tratamento dos dados pessoais deve considerar a finalidade, observados os 
propósitos legítimos e específicos das entidades. Essas normas que não representam 
“novidade” para a AFFeMg, que sempre atuou com restrição, zelo e absoluta responsabilidade 
quanto às informações pessoais de seus Associados, dependentes e beneficiários. 

Fique atento, aguarde nosso contato!  
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FÉRIAS-PRÊMIO: uma vitória coletiva!
Uma luta da AFFEMG, de Entidades ligadas aos Servidores Mineiros e de 

deputados da ALMG parece estar caminhando para uma solução.
O governo de Minas anunciou, no 

dia 16/08, a quitação das férias-prêmio con-
vertidas em espécie, cujo valor soma R$ 701 
milhões, apurados até julho de 2021. direito 
de quase 22 mil servidores que estão acu-
mulados desde 2014. uma vitória coletiva!

A Associação e outras entidades li-
gadas aos servidores nunca atenuaram a co-
brança pela regularização das férias-prêmio e 
nos últimos meses, face ao bom desempenho 
da receita, a luta se intensificou em reuniões, 
audiências, campanhas de mídia, etc. No dia 
04/08, a diretora-presidente da AFFeMg, 
Maria Aparecida Meloni, foi ouvida pela co-
missão de Administração pública da Assem-

bleia Legislativa e pressionou exigindo a regu-
larização do pagamento desse direito.

Apoio fundamental
essa luta, que está perto do fim so-

mou anos de cobranças e campanhas. um 
reforço importante surgiu dos laços estabele-
cidos com parlamentares que também tive-
ram um papel importante ao aliar suas vozes 
às das entidades para cobrar o pagamento.

Sargento  Rodrigues (PTB) 
Ulysses Gomes  (PT) 
João  Magalhães  (MDB) 
Beatriz Cerqueira (PT) 
Cristiano  Silveira (PT) 
Wendel  Mesquita (SOLIDARIEDADE) 

AFFeMg e sindifisco-Mg lançaram 
um vídeo em agradecimento a todos que tor-
naram essa conquista possível. O material pode 
ser conferido nas redes sociais da Associação e 
foi ao ar durante o intervalo do horário nobre da 
Band Minas e no site Brasil de Fato.

A cobrança também chegou ao Judiciário
Até agora, as ações judiciais pa-

trocinadas pela AFFeMg atendem 151 
Associados/as. 

Foram distribuídas 36 ações, sendo 
que 17 ainda não tiveram sentença proferida, 14 
estão com sentença procedente e 5 já se encon-
tram em fase de cumprimento de sentença. 

As decisões proferidas têm deferido 
o pagamento das férias-prêmio calculadas 
pelo total da remuneração recebida pelo 
servidor quando da aposentadoria, sem in-
cidência do teto remuneratório, por se tratar 
de verba indenizatória. Os valores são corri-
gidos pelo IpcA-e desde a data da aposen-
tadoria com juros de mora de 0,5% ao mês, 
contando desde a data da citação. 

Previsão de pagamento
A Associação está entrando em 

contato com Associados que estão com 
ações na Justiça para recebimento das fé-
rias-prêmio. setor jurídico está orientando 
caso a caso.

desde o início de agosto a AFFeMg e 
sindifisco-Mg lançaram uma nova campanha 
alertando para as consequências da Reforma 
Administrativa e o futuro do serviço público. 
A mensagem é clara: a aprovação da pec 32 
representa um duro golpe contra o serviço pú-
blico e os direitos da população.
Desmonte

A Reforma extingue a estabilidade 
de futuros servidores, amplia a contratação 
por recrutamento amplo, estabelece o vínculo 
temporário inclusive para funções exclusivas 
de estado como a Fiscalização, acaba com 
a obrigatoriedade de concurso público para 
ingresso nas carreiras, acaba com garantias 
como adicionais por tempo de serviço e pro-
moções automáticas, entre outras medidas 
que significam o retrocesso.
Luta unificada

em Brasília, a Febrafite, em conjunto 
com as entidades do Fórum Fisco e do Fo-
nacate (Fórum das carreiras Típicas de estado), 
tenta contornar as dificuldades de contato com os 
parlamentares, devido às restrições do acesso aos 
gabinetes no congresso Nacional, buscando corri-
gir o texto da pec por meio de emendas. 

Nesse momento, entre outros pontos 
da proposta, a entidade concentra os esforços 
na emenda 8, de autoria do deputado Fausto 

pinatto (pp/sp) que unifica o teto constitucional 
em todos os níveis, estadual, municipal e fede-
ral, para as carreiras típicas de estado. 

em artigo publicado em 17 de agos-
to, no jornal “Le Monde diplomatique Brasil”,  
o presidente da Febrafite, Rodrigo spada, e o 
presidente do Fonacate, Rudinei Marques, res-
saltam que a pec da Reforma Administrativa 
parte de uma visão distorcida do estado brasi-
leiro, calcada em preconceitos de quem não o 
conhece bem, “prova disso é a falta de dados do 
governo para fundamentar a proposta, o que 
levou o Tribunal de contas da união a requerer 
tais informações do Ministério da economia. 
O Fórum Nacional das carreiras de estado, 
por exemplo, já produziu 22 estudos técnicos 
demonstrando caminhos para uma reforma 
democrática e republicana, ao passo que ne-
nhum dos defensores da proposta conseguiu 
demonstrar como a pec melhora os serviços 
públicos. por isso, ao governo e seus apoiadores 
restam chavões, como dizer que o estado é in-
chado e ineficiente”, escrevem os autores.
Frente Mineira em Defesa dos Serviços 
Públicos 

O coletivo formado por mais de 100 
entidades sindicais, associativas, organizações 
populares, a “Frente Mineira em defesa dos 
serviços públicos” lançou um duro MANIFes-

TO  contra a Reforma Administrativa: “pode-
ríamos lembrar, mais uma vez, que 7 de cada 
10 brasileiros dependem exclusivamente do 
sus, mas não é só isso, as ações do sus afetam 
todo o conjunto da população brasileira, pois a 
vigilância sanitária e epidemiológica, o sanea-
mento básico, o desenvolvimento científico e 
tecnológico na área da saúde e até mesmo a fis-
calização e a inspeção de alimentos e de medi-
camentos são atribuições do sistema de saúde. 
O mesmo se pode dizer das escolas, institutos e 
universidades públicas. Atividades que afetam 
os interesses da nação, como a fiscalização tri-
butária, ambiental e do trabalho, segurança, 
receita, justiça e previdência, agências regula-
doras, tudo isso tende a passar para as mãos 
de gestores comprometidos com os favores do 
poder político eventual, deixando de ficar sob a 
responsabilidade de profissionais comprometi-
dos com a população”, afirma o documento. 

O documento conclui que a pec 32 
vai facilitar a corrupção, instituir o aparelhamen-
to da Administração pública que será transfor-
mada em balcão de negócios, por isso a pec 
está sendo chamada “pec dA RAcHAdINHA”, 
na medida em que a ocupação de cargos públi-
cos se dará por apadrinhamento, contemplan-
do os cabos eleitorais e servindo para os favores 
com fins não republicanos.  

REFoRMA ADMINISTRATIVA – Câmara Federal acelera a tramitação
Entidades lançam campanha na mídia contra PEC 32/20
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AFFeMG nA IMPRenSA
Diretoras da Associação são convidadas para falar na mídia

A direção da revista mineira 
Matéria prima tomou uma importante 
decisão: depois de 25 anos em edições 
mensais impressas, o periódico passou 
a oferecer o mesmo conteúdo em um 
canal no YouTube. entrevistas, análises 
e matérias de interesse dos mineiros 
são oferecidas em movimento, ima-
gem e som.

Na edição digital inaugural, 
personalidades, empresários e políti-
cos do estado foram ouvidos num títu-
lo sugestivo: “Ah, se eu soubesse”. 

O especial, que ouviu a dire-
tora-presidente da AFFeMg, Maria 
Aparecida Meloni, papá, é um convite 

à reflexão: o que os entrevistados fa-
riam no passado se soubessem o que 
sabem hoje. A ideia foi inspirada no 
livro, de mesmo nome, do comunica-

dor, Richard edler.
Assista o conteúdo na íntegra 

no canal da Revista no YouTube e, tam-
bém, em nossas Redes sociais.

A Associação é referência para a 
imprensa na abordagem de vários assuntos, 
em especial aqueles que tratam das receitas 
públicas. Nas últimas semanas, com o tema 
da “Reforma do Imposto de Renda” na pau-
ta da imprensa nacional, a AFFeMg foi de-
mandada para esclarecer sobre os efeitos 
dessa Reforma para os cofres estaduais. 

estudo da Febrafite, com o con-
selho de secretários estaduais de Fazenda 
(comsefaz), mapeou o prejuízo dos estados, 
caso essa proposta seja aprovada. para Mi-
nas a Reforma do Imposto de Renda pode re-
presentar uma perda anual de R$ 1,4 bilhões. 

para falar desse assunto, no último 
dia 20, a vice-presidente da AFFeMg, sara 

costa Felix, participou da entrevista de estú-
dio do Jornal da Band Minas, quando explicou 
que o custo das mudanças propostas pelo 
governo federal vai recair sobre as receitas 
dos estados e Municípios, “a soma da perda 

gira em torno de R$ 8,6 bilhões para os es-
tados brasileiros e de R$ 7,9 bilhões para os 
Municípios, e para Minas gerais, o prejuízo é 
de R$ 439 milhões”, afirmou sara.

O secretário Adjunto da seF/Mg, 
Luiz cláudio gomes, também foi ouvido 
pela Jornalista Elisangela Colodeti, e confir-
mou o impacto na receita do estado.

 se você deseja conferir este mate-
rial acesse o canal da AFFeMg no YouTube 
e inscreva-se!

No dia 27 de julho, o assunto foi a 
eventual adesão de Minas gerais ao Regime 
de Recuperação Fiscal. A diretora-presiden-
te, Maria Aparecida Meloni, papá, foi ouvida 
pelo jornalista Orion Teixeira. A reportagem 
foi publicada no blog do jornalista e na coluna 
ALÉM dO FATO no jornal estado de Minas. 

A matéria criticava declaração do 
secretário de Fazenda, gustavo Barbosa, 
que havia minimizado a melhoria na re-
ceita mineira durante a negociação que 
tratou do pagamento das férias-prêmio. 
Na oportunidade, o secretário ainda de-
fendeu a adesão de Minas ao RRF. 

“para nós, da AFFeMg, a adesão 
ao RRF é um erro e esperamos que não se 
concretize. Minas não precisa da tutela do 
governo federal para resolver seus proble-
mas. e quem vai sofrer as consequências 
das amarras do regime somos nós, os mi-
neiros que precisam de segurança, saúde, 
educação, investimentos. A prioridade des-
se regime é abrir um duto gigante por onde 
vai escoar recursos da arrecadação do esta-
do para a união.” disse papá ao jornalista.

Diretora-Presidente é entrevistada por tradicional revista mineira
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Agosto
2021aGe - febrafite

Conselho deliberativo da Febrafite 
se reúne em Assembleias Gerais

A participação política do Fisco nas eleições de 2022 
esteve entre os principais temas discutidos

FOTO: FeBRAFITe

O evento, em modelo híbrido 
(parte presencial e parte virtual), reuni-
rá palestrantes de expressão nacional 
em dois dias de imersão, palestras e di-
nâmicas. As entidades acreditam que o 

Auditor Fiscal é o protagonista da cons-
trução do futuro que queremos para o 
estado, e o seminário tem o objetivo de 
sensibilizar para valorização da atividade 
que, independentemente dos desafios, é 

essencial  e precisa ser evidenciada.
Fique atento, em breve vamos 

trazer mais informações em nossas re-
des sociais, site e nas redes do Sindifis-
co-Mg

VEM AÍ
Como o desafio 
das mudanças 
pode inspirar 
oportunidades?

Em outubro você tem um encontro marcado com o conhecimento. 
A AFFEMG e o Sindifisco-MG irão promover o 1º Seminário Mineiro 
de Auditores Fiscais. 

Intensificar a participação po-
lítica do Fisco nas eleições de 2022, 
ampliar o espaço dos servidores na 
luta contra a precarização do serviço 
público, esse foi o tema de pauta da 
última reunião do conselho delibera-
tivo, ocorrida no dia 19.  

para o presidente Rodrigo 
spada, o objetivo é sensibilizar a clas-
se fiscal sobre a importância de levar 
ao parlamento e às assembleias legis-
lativas, candidatos comprometidos 
com a defesa do serviço público e dos 
servidores e a integridade da receita 
tributária.

esse debate envolve a forma-
ção de fóruns estaduais compostos 
por lideranças indicadas pelas enti-
dades regionais dos Fiscos, dos três 
entes, a promoção de encontros e a 
discussão sobre quais candidatos têm 

identidade com as pautas do servidor 
público, do Fisco, em particular e que 
poderão contar com o apoio da clas-
se, nas próximas eleições.

Os dirigentes concordam que 
esse é um desafio, mas é urgente criar 

ambientes, cada vez mais sólidos, que 
possibilitem ao Fisco buscar a valo-
rização e o reconhecimento, afinal a 
classe possui profissionais muito ca-
pacitados para contribuir na elabora-
ção de políticas públicas.
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encontro de Aposentados
Realizado em modelo híbrido, uma experiência segura 

que aproxima a AFFEMG de seus Associados
depois de 17 meses a AFFeMg rea-

briu o auditório da sede para receber os Asso-
ciados que se inscreveram para o encontro de 
Aposentados em modo presencial. A direto-
ra-presidente Maria Aparecida Meloni, papá, 
abriu a reunião falando de sua satisfação em 
retomar, ainda que parcial, os momentos de 
encontros, reforçando o caráter experimental 
do evento. 

A pauta estava repleta de assuntos 
de interesse dos Associados: 

SALÁRIO NO ITAÚ
sobre a transferência do pagamento 

dos servidores para o Banco Itaú, papá escla-
receu que os servidores podem optar pelo 
banco de sua preferência, fazendo a portabi-
lidade. O Banco do Brasil fará a portabilidade 
de todos os clientes que desejarem manter 
sua conta na instituição. 

Até dezembro deste ano, tudo continua 
normalmente. A mudança acontecerá a partir de 
janeiro/2022. A sepLAg está orientando que os 
servidores que não têm conta no Itaú, providen-
ciem a abertura da conta até novembro/21, po-
dendo ser  conta corrente ou conta salário. 

FÉRIAS-PRÊMIO
O governo ainda não divulgou o cri-

tério de correção do valor das férias-prêmio, 
nem a escala. para os servidores que têm 
ação judicial, a AFFeMg encaminhou uma 
carta explicando que a avaliação deverá ser 
individual e diretamente com os advogados. 
Férias-prêmio tem natureza indenizatória, 
por isso não está sujeita e nenhum desconto 
ou corte, como por exemplo, o teto. 

PONTO GEPI
sobre o valor do ponto/gepi – atra-

sado, papá destacou que as entidades estão 
avaliando o melhor momento para propor a 
ação e cobrança, que deverá ser apresentada 
no início do próximo ano. 

RECADASTRAMENTO OU PROVA DE VIDA
Até dezembro deste ano, essa obri-

gação está suspensa. Qualquer mudança 
referente a este assunto será amplamente 
divulgada aos Associados.

REFORMA ADMINISTRATIVA
A diretora-presidente compartilhou 

com os presentes o trabalho desenvolvido pela 
Associação em parceria com outras entidades 
e com a Febrafite, “batalhamos pela emenda 8, 
que altera o artigo 37, inciso xI, da constituição 
Federal, estabelecendo o teto de 100% para 
todo servidor das carreiras exclusivas de esta-
do” contou. e fez um convite aos Associados: 
“ vamos alertar os parlamentares sobre os ví-
cios, os danos e o enorme retrocesso que essa 
proposta do governo federal, se aprovada, vai 
representar para a Administração pública”. 

     
REABERTURA CONSCIENTE

Antes de encerrar a reunião a dire-
tora-presidente, informou sobre o cuidadoso 
processo de reabertura da sede e diretorias 
Regionais. “estudamos, ponderamos, criamos 
um comitê específico e reavaliamos a situação 
da pandemia o tempo todo. Tudo na AFFeMg 
é feito com muita consciência e respeitado as 
legislações e protocolos vigentes nas cidades, 
contamos com a colaboração e a compreen-
são de todos para que possamos retomar as 
atividades com total segurança para Associa-
dos, empregados e pessoas que se relacionam 
nos espaços da AFFeMg”, concluiu.

 EM BREVE, LANÇAMENTO DE LIVROS
Os Associados José gomes e Ar-

naldo Tadeu guimarães aproveitaram o 
tempo de pandemia para escrever, e logo 
que as condições sanitárias permitirem  farão 
o lançamento de seus livros na AFFeMg. 

José gomes, conta um pouco de 
sua biografia no livro “Quando A Vida Tem 
sentido”, e Arnaldo, que vem se dedicando 
a estudar a longevidade, vai lançar seu se-
gundo livro “curtindo A Velhice Adoidado”, 
cuja renda será inteiramente doada à Re-
ceITA sOLIdáRIA. 

para encerrar, o tradicional sorteio de 
brindes. Os Associados presentes no auditó-
rio foram convidados para um lanche servido 
no centro de convivência, tudo conforme as 
normas de segurança sanitária estabelecidas 
na legislação municipal. 
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No dia 12 de agosto, a AFFe-
Mg recebeu as Associadas pensio-
nistas num encontro virtual. Maria 
elisa e Alexandre, assistentes sociais 
falaram da alegria por estarem de 
volta ao atendimento presencial na 
sede. 

A diretora-presidente, papá, 
após a saudação, compartilhando 
as novidades sobre a reabertura 
gradual na sede, a partir de agos-
to, destacando a experiência de se 
fazer uma reabertura gradual, com 
segurança, para o que é essencial 
manter o agendamento prévio, e 
informando que o próximo encon-
tro, em setembro, será um teste em 
formato híbrido, ou seja, virtual para 
todos que desejarem acompanhar 
de suas residências, e presencial, 
para um grupo limitado a 40 parti-
cipantes, na sede, em BH.

papá esclareceu dúvidas so-
bre a mudança do pagamento para 
o banco Itaú, “vocês poderão esco-
lher o banco que desejarem, até de-
zembro, nada muda”. Orientou que 
aqueles que não têm conta no Itaú, 
devem providenciar a abertura de 
conta corrente, ou conta salário, e 
não deixar para última hora”. 

Após os esclarecimentos, 
papá convidou a psicóloga, cristi-
na castilho, para proferir a palestra 
“Reflexões sobre o novo normal”, 
um momento de acolhimento e de 
troca de experiências sobre como se 
adaptar melhor aos desafios dessa 
nova realidade. A palestra, dividida 
em duas partes, será complementa-
da no encontro de pensionistas em 
setembro.

Ao final, foram sorteados 
brindes especiais. 

ENCONTROS

enCOntRO de PenSIOnIStAS - VIRtuAl
uma tarde de acolhimento e informação 
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Colônias de Férias da AFFeMG 
estão cheias de novidades e 
em pleno funcionamento
A Associação investiu, agora é só aproveitar!

pensando no bem-estar dos seus 
Associados e familiares, AFFeMg inves-
tiu, adaptou as instalações e treinou as 
equipes para oferecer toda segurança 
sanitária aos Associados. Agora, nossas 
‘casas de praia’ estão ainda mais bonitas 
e convidativas. 

Visite cabo Frio/RJ, guarujá/sp 
ou santa cruz de cabrália/BA e você vai 
encontrar o acolhimento típico da AFFe-
Mg, com o conforto, cuidado e a segu-
rança que você e sua família merecem. 

Cabo Frio
A colônia de cabo Frio foi ampliada, com a 

construção de 33 modernos apartamentos do tipo 
flat (com um ou dois quartos) e os chalés, refor-
mados. Tudo novo, com a simplicidade e o confor-
to que tanto apreciamos. uma linda e ampla área 
externa com uma piscina para adultos e crianças, 
quadra e campo de futebol, pista de caminhada, 
espaços gourmet, sala de jogos e o restaurante. 

 Guarujá
No guarujá, o prédio está pertinho da 

praia, são 35 apartamentos tipo flat, modernos, 
funcionais e muito aconchegantes. Tudo bem 
cuidado por uma equipe atenciosa para oferecer 
toda tranquilidade durante a sua estadia.

Santa Cruz Cabrália
em santa cruz cabrália os Associados 

têm à disposição apartamentos confortáveis e 
com total segurança. área externa com redá-
rio, piscinas para adultos e crianças, sauna e um 
playground. No restaurante, um cardápio atrativo 
e bons preços.   

No momento, os decretos Municipais estabelecem ocupação máxima 
de 70%. Todos os funcionários foram treinados para seguir os protocolos de 
segurança contra a covid-19. Os alimentos manipulados e servidos conforme 
as normas sanitárias. O uso de equipamentos de proteção individual pelos 
empregados exclusivos da cozinha é obrigatório e várias outras medidas de 
proteção foram tomadas, incluindo cartazes e sinalização nos espaços privados 
e áreas comuns, o distanciamento de mesas e cadeiras, disponibilização de 
álcool em gel e controle de entrada e saída. 

Para informações sobre acomodações, reservas e períodos, entre em contato com o setor de Colônias de Férias da AFFEMG:
l(31) 3289-5635   l (31) 3289-5636   l (31) 3289-5691 l (31) 97562-0328 

l colônias@affemg.com.br
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Dedicação da AFFEMG é reconhecida com 
delicadeza

Neste mês de agosto, recebemos uma mensagem de 
áudio que fez o nosso coração transbordar. A senhora, enir Ti-
moteo Alves, mãe do Associado, euler Timoteo Alves, comparti-
lhou com a gente a satisfação pelo trabalho que a AFFeMg rea-
liza. sua delicadeza e honestidade nos faz ter a certeza de que 
estamos no caminho certo!

Confira: 
Olá!
Vocês me disseram que viriam muitas novidades na 

agenda da AFFeMg e realmente, a cada dia, me encanto mais. A AFFeMg +tech tem 
uma equipe maravilhosa, que está sempre buscando, de maneira leve e compreensí-
vel, novos conhecimentos e novas tecnologias digitais.

A live do dia dos pais foi inesquecível. Trazer um artista completo e versátil, 
como o sAuLO LARANJeIRA, resgata nossa cultura com os cantos, humor, os contos, 
a poesia, a música, além de nos relembrar ícones que passaram por nossa história e 
nos deixaram grande legado!

gostei dos presentes que foram sorteados, mesmo não sendo contemplada. 
eu me senti muito feliz em reunir minha família, cada um no seu canto, para festejar 
um dia tão especial. unidos na mesma alegria e diversão.

saulo viajou em outros contos, piadas, causos e nós viajamos com ele.
Agradecemos à AFFeMg por este mimo. Obrigada a todos os organizadores. 

e principalmente o idealizador deste grande sonho.
Enir Timoteo Alves

LIVE

AOS PAIS COM AMOR e CultuRA!
O mês de agosto foi marcado pela gratidão aos pais.No domingo, dia 8, 
a AFFEMG divulgou um vídeo exclusivo para agradecer aos pais pela 

presença, liderança, amor e carinho. O material foi publicado em todas as 
nossas redes sociais e pode ser conferido a qualquer momento. 

No dia 27 a Associação no-
vamente prestou uma homenagem. 
desta vez, através do talento e do bri-
lhantismo do humorista, cantor, ator e 
apresentador saulo Laranjeira. 

Nome icônico para o público, 
legítimo artista brasileiro, saulo La-
ranjeira interpretou diversos persona-
gens, inclusive o “deputado João ple-
nário” do programa “A praça é Nossa” 
e diversas músicas da cultura popular 
brasileira; explorando sua essência de 
cantador, acompanhado pela Banda 
Arrumação.

Foi uma homenagem em forma-
to legítimo de festejo; amável, alegre e 
memorável. A live já teve mais de 600 vi-
sualizações e pode ser assistido em nos-
so canal no YouTube.

Os Associados entraram no cli-
ma e expressaram seu carinho pelo chat 
e pelo WhatsApp da AFFeMg.
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CLASSIFISCO

SAUDADES
• Wairtom Floriano dias faleceu no dia 09 de 

Julho de 2021, na cidade de Belo Horizonte/ 
Mg, onde residia.

• Reynaldo Veloso souto faleceu no dia 18 de 
Julho de 2021, na cidade de Belo Horizonte/ 
Mg, onde residia.

• dalva Lemos Botrel faleceu no dia 13 de Ju-
lho de 2021, na cidade de Belo Horizonte/
Mg, onde residia. 

• Klebs Barbosa de Oliveira faleceu no dia 13 
de Julho de 2021, cidade de uberaba/ Mg, 
onde residia.

• José dalmo caetano Bicalho faleceu no dia 
23 de Julho de 2021, na cidade de Belo Hori-
zonte/Mg. O mesmo residia em patrocínio/
Mg.

• carmen Alves diniz drubscky faleceu no dia 
29 de Junho de 2021, na cidade de Belo Ho-
rizonte/Mg, onde residia.

• Maria Terezinha guimarães Lupardi faleceu 
no dia 05 de Agosto de 2021, na cidade de 
Belo Horizonte/Mg, onde residia.

• Racine Valter Ferreira e Melo faleceu no dia 
05 de Agosto de 2021 na cidade de Belo Ho-
rizonte/Mg, onde residia.

• Therezinha caldas de carvalho faleceu no 
dia 25 de Julho de 2021, na cidade de An-
dradas/Mg, onde residia.

• João evangelista saraiva dos santos faleceu 
no dia 12 de Agosto de 2021, na cidade de 
Belo Horizonte/Mg, onde residia. 

• Thais Jansen drumond faleceu no dia 06 de 
Agosto de 2021, na cidade de Belo Horizon-
te/ Mg, onde residia

• Noemy Tavernad Martins de carvalho, es-
posa do Associado Márcio Mazarelo Martins 
carvalho, faleceu no dia 28 de Maio de 2021.

• celso Ferreira Borges faleceu no dia 13 de 
Agosto de 2021, na cidade de Ituiutaba/ 
Mg, onde residia.

• sirlei Ângela de Oliveira faleceu no dia 14 de 
Agosto de 2021, na cidade de Belo Horizon-
te/Mg, onde residia.

• José Botelho de Melo faleceu no dia 17 de 
Agosto de 2021, na cidade de pouso Alegre/ 
Mg, onde residia.

• sebastião simões da cunha faleceu no dia 
08 de Agosto de 2021, na cidade de ceRes/ 
gO, o mesmo residia em Rubiataba /gO.

• Jorge cagnoni, pai da Associada denise 
cagnoni Jakitsch, faleceu no dia 16 de Agos-
to de 2021, na cidade de Belo Horizonte/ 
Mg, onde residia.

Belo Horizonte e Região

VeNde-se
• Apartamento no coração da savassi. Andar  

alto, ensolarado, sem barulho, prédio de 
alto nível. salão de festas, porteiro 24 horas, 
condomínio baixo. 2 dormitórios – decora-
do direto com proprietário, preço acessível. 
Telefone: (41) 94380-3729

SERVIÇO SOCIAL

Retomada gradual de 
atendimentos presenciais

O serviço social da AFFeMg também retomou o trabalho presencial. Mas para 
evitar aglomeração e a indesejada espera, pedimos que você agende seu atendimento. 

Lembrando que o atendimento remoto continua disponível e é o recomendável 
nesse momento que inspira tantos cuidados.

“Retornar à AFFEMG, sentir o cheiro da casa, encheu minha alma de alegria, gra-
tidão e esperança,” é o que afirma Maria Elisa Azevedo.

Telefones
(31) 3289-5626
(31) 3289-5675
(31) 3289-5643

 Telefones de plantão
 (31) 99951-0193 (Alexandre)
(31) 99951-0207 (Maria Elisa)
(31) 99214-6369 (Cláudia)

Entre em contato:
social@affemg.com.br

CoRAIS PARA ENCANTAR
Do Triângulo para o mundo

No dia 28 o cORAL 
ARTe & eNcANTO, de uber-
lândia, se apresentou em live 
no canal de edson denizard no 
YouTube. Acesse: youtube.com/
EdsonDenizard e confira a apre-
sentação inspirada no folclore 
brasileiro, em homenagem aos 
artistas da cidade.

 Coral Melodia: o sonho de uma década 
O coral Melodia tam-

bém ensaia intensamente, de 
forma remota, seguindo todos 
os protocolos de segurança 
e cheios de entusiasmos pelo 
show que marcará os 10 anos do 
coral.

O aniversário do grupo 
foi comemorado em março de 
2021, porém, devido à pandemia a apresentação comemorativa não pôde ser realiza-
da. contudo, o coral mantem viva a esperança de realizar a apresentação ao público 
logo que a pandemia acabar.
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RECEITA SOLIDÁRIA

desde o início da campanha, em 16/
abril/2020, em função das doações re-
cebidas já promovemos a remessa de 
4.943 cestas básicas, bem como realiza-
mos as respectivas prestações de contas 
em nossas redes sociais, conforme con-
solidado abaixo:

(1) 9ª compra: quantia arrecadada de R$ 
5.976,25 acrescida de R$ 3.600,00 refe-
rentes a projeto cancelado.

(2) 10ª compra: quantia arrecadada de 
R$ 2.849,50 acrescida de R$ 3.600,00 
referentes a projeto cancelado.

(3) 11ª compra: quantia arrecadada de 
R$ 5.700,00 acrescida de R$ 3.600,00 
referentes a projeto cancelado.

(4) 12ª compra: quantia arrecadada de 
R$ 6.540,00 acrescida de R$ 4.000,00 
referentes a projeto cancelado.

(5) 13ª compra: quantia arrecadada de 
R$ 5.369,46 acrescida de R$ 4.000,00 
referentes a projeto cancelado.

As 139 cestas foram entregues na cre-
che etelvina caetano de Jesus, para dis-
tribuição às famílias da região.

(6) NUBEM – Núcleo Beneficente Mi-
randinha, localizado no bairro citrolân-
dia/Betim.

(7) Associação espírita christopher smi-
th, localizada no bairro paraíso/BH. 

(8) Ocupação dandara, localizada no 
bairro céu Azul, região da pampulha/BH.

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

(10) ONg Amigos de Minas – R. Adotivo 
José Ferreira, 25, bairro Monte Verde, 
Ribeirão das Neves.   

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/abr SERVAS

16ª COMPRA 20/abr/21
60 4.002,00 25/abr NUBEM (6)
200 13.340,00 22/abr Ass. Esp. Christopher Smith (7)
440 29.348,00 26/abr SERVAS

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

18ª COMPRA 31/mai/21
465 32.689,50 07/jun SERVAS
150 10.545,00 08/jun Ass. Esp. Christopher Smith (7)

19ª COMPRA 01/jul/21
369 25.940,70 02/jul SERVAS
100   7.030,00 02/jul Ass. Esp. Christopher Smith (7)

20ª COMPRA 08/jul/21 100   7.030,00 09/jul Amigos de Minas (10)
21ª COMPRA 30/jul/21 365 25.659,50 02/ago SERVAS
TOTAIS 4.943 350.622,95

Campanha Rede Solidária – prestação de contas

Mais um projeto social finalizado!
com muita alegria comunicamos a vocês que, mesmo neste difícil período de 

pandemia, o projeto “AAMAR em família”, 2º selecionado em 2020, foi finalizado no 
mês de julho/2021. O projeto, desenvolvido pela AAMAR - Associação Amar e Renascer, 
de Itamarandiba/Mg, teve por objetivo efetuar ações de restabelecimento dos vínculos 
familiares e oferecer capacitação às famílias, com oportunidade de geração de renda 
por meio de oficinas de capacitação e produção de pães artesanais. A seguir transcreve-
mos o e-mail da entidade, em agradecimento:

“Inicialmente gostaríamos de agradecer a Receita solidária pelo apoio ao nosso 
projeto. Este edital nos proporcionou uma oportunidade única de além da produção 
dos pães e bolos para consumo, reduzindo nossas despesas, possibilitou que oferecês-
semos aos acolhidos uma nova profissão, bem como proporcionará momentos mar-
cantes com os familiares, restabelecendo os vínculos antes rompidos ou fragilizados.”

Nossa campanha rede solidária continua!
A fome aumenta à medida em que a crise sanitária e econômica se prolonga. Muitas famílias se encontram em situação de risco 
e por isso precisamos fortalecer nossa campanha Rede solidária.
participe doando o valor correspondente a uma ou mais cestas básicas! (valor aproximado de R$ 70,00 cada), mediante depósito 
na conta da Receita solidária, ou colabore com o valor que for possível para você, pois o importante é ser solidário!
Chave PIX 14.934.501/0001-50 (nº do CNPJ)
Dados para depósito: Banco 756 - BANCooB/ Agência 4086 /conta-corrente nº 010839001-2 / 
Assoc. Civil dos Servidores da SEF/MG - Receita Solidária
Acompanhe nossas mídias sociais, Facebook e Instagram, onde divulgamos as prestações de contas!
participe e ajude-nos a divulgar esta campanha convidando amigos e familiares. Todos juntos pela vida!

Doações para o Lar 
de Idosos José Justino 

rocha!  
 No dia 20 de julho de 2021 foram entre-
gues ao Lar de Idosos José Justino Rocha, em Ribei-
rão das Neves/Mg, 12 pacotes de fraldas geriátri-
cas e 83 caixinhas de leite longa vida.
 em razão da pandemia não pudemos rea-
lizar nossa tradicional visita ao Lar, mas enviamos as 
doações com muito carinho e com o intuito de con-
tribuir com gêneros de primeira necessidade neste 
difícil período que estamos vivenciando.
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Reduza o risco de quedas para os idosos
Com o avanço da idade, as quedas 

são mais comuns, e é em casa que elas 
mais ocorrem. Redobrar os cuidados com 
acidentes domésticos que podem afetar 
os idosos é, portanto, essencial. Segundo 
dados da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), de 28% a 35% da população com 
mais de 65 anos de idade sofre algum 
episódio de queda a cada ano. A proporção 
aumenta na faixa etária superior a 70 anos: 
entre 32% e 42% das pessoas relatam 
anualmente um episódio do tipo. 

As quedas entre idosos têm 
relação com o enfraquecimento da 
musculatura – um processo natural do 
envelhecimento –, perda da sensibilidade 
por distúrbio neurológico ou doença 
crônica, como Parkinson, ou sequelas 
de outros problemas de saúde, como 
Acidente Vascular Cerebral (AVC). “Podem 
também estar relacionadas a outras 
doenças, como hipotensão ortostática, 
que é a queda da pressão quando a pessoa 
fica de pé, alteração visual e até declínio 
geral da funcionalidade”, explica Simone 
Braga, fisioterapeuta e professora do 
programa Condicionamento Físico da 
FUNDAFFEMG.

Além dos fatores físicos, o 
ambiente contribui para que os acidentes 
domésticos ocorram. É preciso estar 
atento à baixa luminosidade e a obstáculos 
que dificultam a locomoção em casa, 
como tapetes, por exemplo. 

 É possível evitar 
A prática de atividades físicas 

durante todas as fases da vida contribui 
muito para evitar as quedas durante 
o envelhecimento. Ainda de acordo 
com a fisioterapeuta, pessoas com 
vida mais ativa provavelmente terão 
um envelhecimento mais saudável e 
manterão a funcionalidade por muito 
mais tempo. Aliado a isso, alimentação 
adequada e manutenção do peso ideal 

contribuem para retardar as quedas 
durante o envelhecimento. 

É igualmente necessário adaptar 
o ambiente, com olhar atento aos itens 
e hábitos que podem ser mais perigosos 
(veja dicas no destaque) para os idosos. 
“Além dessas medidas preventivas, 
é essencial a família estar atenta às 
causas da perda do equilíbrio, buscando 
auxílio médico para identificar possíveis 
alterações”, recomenda Simone. 

Fonte: Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

• Evite tapetes soltos. 
• Instale corrimão dos dois lados em escadas e corredores. 
• Coloque tapete antiderrapante nos banheiros. 
• Evite encerar o piso. 
• Procure não espalhar móveis e objetos pela casa. 
• Mantenha uma luz acesa durante a noite, para o caso de o idoso 

precisar se levantar.
• Deixe o telefone em local acessível.
• Use sapatos fechados e com solados de borracha. 
• Evite andar em áreas com piso úmido.
• Se necessário, use bengalas, muletas ou outros instrumentos de apoio.

Prevenção de quedas em casa
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Um programa dedicado a elas
Baseada no conceito de 

Atenção Primária à Saúde (APS), a 
FUNDAFFEMG trabalha para fornecer 
aos beneficiários os melhores cuidados 
para preservar a saúde e ter uma vida 
com mais bem-estar. Em seus 36 anos 
de atuação, diversas foram as ações 
para orientar quanto à visão integral da 
saúde, estimulando o autocuidado e a 
adoção de hábitos que contribuem para 
um estilo de vida mais saudável.

Para reforçar essas ações, o 
Centro de Saúde Integral (CSI)  está 
lançando um novo programa: o Saúde 
Integral da Mulher (SIM), desenvolvido 
para acolher, ouvir e direcionar 
a mulher no seu autocuidado, 
considerando a saúde física, mental 
e social. A iniciativa contará com 
uma médica de família para o 
acompanhamento das beneficiárias, 
que poderão ser encaminhadas a 
outros especialistas caso situações 
específicas sejam identificadas.

Dado importante
É comprovado: o sexo feminino 

está mais suscetível a alterações 
hormonais ao longo da vida, seja por 
fatores sociais, relacionados ao estilo 
de vida, ou genéticos. Por isso, desde a 
adolescência, elas precisam se submeter 
anualmente a exames preventivos e 
consultar um médico, para diagnosticar 
eventuais doenças de forma precoce e 
aumentar a chance de cura.

O Instituto Orizonti – Instituto Oncomed de Saúde e 
Longevidade – integra a rede credenciada da FUNDAFFEMG desde 
março. Parte do Grupo Oncomed, o hospital está localizado no 
bairro Mangabeiras e dispõe de 252 leitos, centro cirúrgico moderno 
para procedimentos de alta, média e baixa complexidade, salas de 
hemodinâmica, estrutura para transplante de medula, centro de 
diagnóstico por imagem e medicina nuclear. 

É mais uma instituição qualificada à disposição do beneficiário 
caso seja necessário. A FUNDAFFEMG aproveita para reforçar que o 
seu Centro de Saúde Integral (CSI), que constitui a via exclusiva para 
atendimento ao beneficiário na Atenção Primária à Saúde, segue 
atendendo normalmente em Belo Horizonte e em Juiz de Fora. 

Novidade na rede de hospitais credenciados

Segundo dados do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), o câncer de 
mama e o do colo uterino são os que 
mais atingem as mulheres. Em Minas, o 
Inca mostra que, em 2019, a neoplasia 
da mama foi a primeira causa de morte 
por câncer entre elas.

O SIM
Beneficiárias com idades entre 

25 e 64 anos poderão participar do 
programa. “Essa é a faixa etária ideal 
para a realização do rastreamento do 
câncer de colo de útero, que é feito 
por meio do exame citopatológico, 
também conhecido como ‘papanicolau’, 
orienta a médica da família Dra. Alline 
Gomes Gonçalves Fagundes, atuante no 
desenvolvimento do SIM.

Para participar, as beneficiárias 
devem procurar o Centro de Saúde 
Integral (CSI) em Belo Horizonte ou 
Juiz de Fora e comunicar o interesse. 
Por se tratar de um novo programa, a 
FUNDAFFEMG está trabalhando para 
integrar os médicos que são referência 
nas demais cidades cobertas pelo 
plano. Em breve, as informações serão 
divulgadas nos canais de comunicação.

As mulheres vinculadas ao 
programa terão ainda mais benefícios: 
isenção de coparticipação em consulta, 
agenda facilitada com o médico de 
referência e monitoramento contínuo 
pela equipe multidisciplinar do CSI 
escolhido. E, até que seja necessário, 
todas as medidas de segurança para 
prevenir a Covid-19 serão tomadas. 
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Hipertensão atinge também crianças

Provavelmente, você convive 
com adultos hipertensos. E uma criança 
com hipertensão, você conhece? Apesar 
de a doença predominar entre adultos, 
é cada vez mais comum encontrar 
crianças e adolescentes hipertensos 
– segundo a Sociedade Brasileira 
de Hipertensão, a enfermidade 
atinge mais de 3,5 milhões de 
crianças e adolescentes.

As causas da hipertensão 
infantil variam conforme a faixa 
etária e podem estar associadas 
a diversos problemas e situações. 
Segundo a Dra. Giane Marques, 
pediatra da FUNDAFFEMG, entre 
crianças, a hipertensão costuma ter 
um motivo específi co, como doenças 
dos rins e do sistema circulatório. 
Além disso, bebês prematuros ou com 
complicações no pós-nascimento estão 
mais propensos ao aparecimento da 
doença. A qualidade da alimentação 
também tem infl uência e, em famílias 
com pessoas hipertensas, é maior o risco 
de uma criança vir a ter o problema.

Silenciosa
Assim como ocorre com os 

adultos, a hipertensão em crianças é 
silenciosa e não manifesta sintomas até 

atingir um quadro mais grave. Quando 
aparecem, eles são semelhantes aos do 
adulto, mas, como explica Dra. Giane, 
são inespecífi cos, como irritabilidade 
e dor de cabeça. “Já uma hipertensão 
de duração mais longa poderá 
apresentar sintomas por conta de suas 
repercussões no organismo. Coração e 
rins costumam ser afetados por ela, e 
são comuns manifestações de cansaço, 

dor no peito, palpitação e edemas”, 
esclarece a pediatra.

Prevenção e tratamento 
Para Dra. Giane, a formação 

de hábitos de vida saudáveis é a 
chave para evitar a hipertensão 
infantil, assim como quase 
todas as doenças passíveis de 
prevenção. “A dica é manter o 
controle médico regular, seguindo 
o calendário de puericultura 
da Sociedade Brasileira de 

Pediatria, permitindo o correto 
acompanhamento e o diagnóstico 

precoce de qualquer alteração. 
Outro ponto importante é eliminar o 

sedentarismo, incentivando a prática 
de atividades físicas adequadas ao 
momento da criança.”

Quando a hipertensão é 
diagnosticada, o tratamento deve 
ser iniciado para evitar possíveis 
agravos. “Ele consiste em mudanças na 
alimentação, eliminando principalmente 
excesso de sal, gordura e açúcar, e 
controle do peso, visando adequá-lo à 
altura e idade da criança, com estímulo a 
atividades físicas. Em alguns casos, pode 
ser necessário o uso de medicamento 
anti-hipertensivo”, diz a médica.

SETEMBRO AMARELO:
EM DIA COM A SAÚDE MENTAL 
Criar estratégias que possibilitem o equilíbrio emocional é determinante para manter a 
saúde mental em dia. Nesse sentido, em setembro, a FUNDAFFEMG vai realizar ações para 
a promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos benefi ciários. 

Acompanhe nossos canais de comunicação para mais informações.
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O período de 1º a 7 de agosto 
é considerado a Semana Mundial de 
Aleitamento Materno em 120 países, 
incluindo o Brasil. Várias atividades são 
promovidas para destacar a importância 
da amamentação e estimular o 
aleitamento exclusivo até o sexto mês 
de vida – como preconiza a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) –, podendo 
entender-se até os dois anos ou mais. 
Em 2021, a Aliança Mundial para Ação 
de Aleitamento Materno (WABA, na 
sigla em inglês) trouxe como tema da 
semana “Proteger a amamentação: uma 
responsabilidade compartilhada”.

Vínculo e saúde
Após o nascimento, os laços 

afetivos entre a mãe e o bebê são 
reforçados durante a amamentação. 
E, mais do que amor e carinho, o 
aleitamento tem impactos para o 
organismo da mulher e da criança.

Quando o leite materno é dado 
ao bebê logo após o nascimento, o útero 
da mãe volta ao tamanho normal com 
maior facilidade. A prática ainda ajuda 
a diminuir o sangramento, previne a 
anemia materna e reduz o risco de câncer 
de mama e ovários. 

Para os bebês, o aleitamento 
materno até os seis meses é fundamental. 
De acordo com o Ministério da Saúde, o 
leite materno evita diarreias e infecções 
respiratórias, reduz o risco de alergias, 

diabetes, colesterol alto e hipertensão, 
além de fornecer melhor nutrição para 
os pequenos, diminuindo as chances de 
obesidade logo na infância. 

Em tempos de pandemia, 
a amamentação é ainda mais 
benéfi ca. Segundo a ginecologista da 
FUNDAFFEMG Dra. Daniela Espírito 
Santo, “por meio da amamentação, as 
mães passam imunoglobulina para os 
bebês, contribuindo para a imunidade”. 

Auxílio para as mães 
Por problemas no parto ou 

diversas questões que podem infl uenciar 
a produção de leite, há mulheres que 
têm difi culdade durante o aleitamento. 
Muitas delas acabam desistindo da 
amamentação sem necessidade, pois, 
como explica a Dra. Daniela, em algumas 
situações é possível contornar o problema 
e aproveitar todas as vantagens da 
prática. 

Uma das grandes difi culdades 
é a dor durante a amamentação. Ela 
ocorre por vários motivos, desde bicos 
rachados até seios muito cheios de 
leite – o denominado “ingurgitamento 
mamário”. O segredo para superar o 
problema é a pega correta do bebê, que 
permite que ele faça sucções efetivas, 
retirando a quantidade de leite adequada, 
sem machucar o bico do seio. De acordo 
com a Dra. Daniela, “as equipes de 
Enfermagem das maternidades são 

preparadas para ajudar as mães nos 
primeiros momentos da amamentação 
e dão apoio e suporte para que a ida 
para casa seja feita com qualidade na 
amamentação e na pega”. 

Nos casos em que a produção 
de leite é limitada, a médica esclarece 
que existem artifícios para aumentar a 
produção, por meio de medicação ou 
práticas de ordenha. “É sempre muito 
importante que a mãe busque auxílio 
do médico que realizou o pré-natal ou 
ajuda de uma enfermeira especialista 
para receber o suporte necessário para 
que a amamentação ocorra”, reforça a 
ginecologista.

Para uma gestação e 
puerpério mais leves 

Os benefi ciários da 
FUNDAFFEMG contam com o apoio 
de uma enfermeira especialista em 
amamentação para ajudar as mães 
durante o período do puerpério, 
prestando auxílio e tirando dúvidas sobre 
os principais questionamentos da fase. 
O SEMPRE-FUNDAFFEMG também 
promove semestralmente o curso 
Casal Grávido, que repassa orientações 
sobre gestação, parto e primeiros dias 
de vida do bebê. Os encontros contam 
com palestras de ginecologista e 
obstetra, pediatra e enfermeiro, sendo 
divulgados previamente nos canais de 
comunicação do plano. 

Alimento, amor, saúde: 
a importância do aleitamento materno

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria

PARA O BEBÊ:

Protege contra alergias               
e infecções

Favorece o desenvolvimento 
dos ossos

Fortalece os músculos da face, 
facilitando o desenvolvimento 

da fala, regulando a respiração 
e prevenindo problemas          

na dentição

PARA A MÃE:

Acelera a perda de peso

Reduz a incidência de 
câncer de mama, ovário 
e endométrio

Evita a osteoporose

Protege contra doenças 
cardiovasculares, como 
o infarto
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Rua Sergipe, 893, Funcionários. Telefone: 0800 031 5689

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

Segurança para tudo o que 
é importante para você.

A HIStÓRIA do Fisco Mineiro contada também 
no acervo particular do Associado João de Souza 

No dia 14 de julho, a Associação foi agracia-
da com a doação ímpar de um acervo documental  
capaz de contar importantes aspectos da história 
do trabalho fiscal em Minas Gerais.

As peças, em perfeito estado de conserva-
ção, pertencem a diferentes décadas do século pas-
sado e são símbolos do fazer fazendário no estado. 
Todas, cuidadosamente catalogadas, compõem o 
acervo pessoal do Associado, João de souza.

Aos 98 anos, João veio de passos, espe-
cialmente para entregar à diretora-presidente da 
AFFeMg, Maria Aparecida Meloni, papá, a bela 
coleção que a AFFeMg espera, futuramente, com-
partilhar em exposição. 


