FECHAMENTO AUTORIZADO.
PODE SER ABERTO PELA ECT.

Jornal AEA
Publicação da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Cemig w nº 133 w Novembro/Dezembro de 2020

Sede - Av. Afonso Pena, 867 - Conj. 1.701 - Edifício Acaiaca - CEP 30130-002 - Fone: (31) 3224-8323 / www.aeamg.org.br / comunicacao@aeamg.org.br

O que
esperar
de 2021?
DESAFIO - Depois de um ano marcado pela pandemia da Covid-19, Diretoria
Executiva assume gestão para o triênio 2021/2023, com o compromisso de modernizar e aperfeiçoar toda a estrutura da Associação.
PÁGS. 3, 4 e 5
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Palavra do Presidente - Nossa eterna gratidão!
No próximo 31 de dezembro, chega ao fim a gestão
2018/2020 da AEA-MG.
Nesse período, Diretores e
Conselheiros Deliberativos
e Fiscais exerceram suas
funções de forma voluntária, meramente pelo prazer
de servir, trabalhando com
carinho e amor.
Confesso que, como Diretor Presidente, esperava ter
feito mais pela Associação,
Entretanto, não faltaram esforços de minha parte e de
todos os demais Diretores,
Diretoras e Conselheiros.
Começamos a gestão, em
2018, com o último ano de
um governo conturbado, e
iniciamos 2019 com um outro de incertezas. Contudo,
nossa esperança nunca morre. Com um bom plano de
trabalho, promovemos a reforma do Estatuto da Associação – Quinta Alteração.
Foi um grande progresso e
com abertura para sermos,

inclusive, uma possível
mantenedora do nosso plano
de saúde, que tem passado
por maus pedaços, sofrendo
com a retirada de benefícios
e outros entraves.
Na realidade, vivemos de
incertezas. Teremos ou não
continuidade nos nossos
benefícios de previdência
complementar e no plano
de saúde? Embora sejam
direitos adquiridos, querem
nos ludibriar com propostas
indecorosas.
Implantamos nosso Código de Ética e o Regulamento
Interno da AEA com muito
louvor. Além disso, criamos
outras coisas que, por mais
simples que sejam, têm gerado benefícios enormes aos
associados, como a nossa
“Farmácia Solidária”. Medicamentos de graça, oferecidos principalmente para
quem conta com benefícios
modestos da Forluz.
Além dos desafios natu-

rais de qualquer gestão, tivemos de enfrentar a maldita Covid-19, que acometeu
milhões de pessoas no Brasil e matou outras milhares.
Fomos para o isolamento
social para evitar o contágio
dessa doença avassaladora,
mas acabamos sofrendo
com outros males como
melancolia, depressão e ansiedade.
Devido à necessidade de
isolamento, todas as atividades realizadas na AEA
foram suspensas. Aulas de
danças, yoga, ginástica, inglês, francês, espanhol, o
jogo de buraco... tudo se
foi. Nossas tão animadas
viagens também precisaram
ser adiadas. Tantas desesperanças e frustações, tudo
muito triste. Parece que tudo
se acabou.
Contudo, fomos fortes e
persistentes. A atual Diretoria passa e virá outra com
maior força. Tenho a con-

vicção de que venceremos
todos os obstáculos e voltaremos a ser felizes.
Agradecemos, com muito
carinho, aos Grupos Técnicos - AEA Forluz e Cemig
Saúde, pela colaboração e
paciência para com todos
Diretores/Diretoras e Conselheiros.
Agradecemos a todos os
associados, razão da nossa
existência, bem como funcionários, colaboradores,
em especial os do interior,
pessoas guerreiras. Vocês
são maravilhosos e sentiremos saudades.
Deixo aqui registrada
nossa eterna gratidão em
nome da Diretoria Executiva, Conselheiros Deliberativo e Fiscal.
Desejo um Feliz Ano
Novo a todos!!!
João Isidro Vinhal
Presidente da AEA-MG

Beneficiário tem até o dia 31 de dezembro
para entrar na justiça e cobrar a diferença
paga pelo seguro de vida em grupo
Termina no próximo 31
de dezembro, o prazo para
que o beneficiário do segurado que faleceu após 1º de
janeiro de 2016 entre com
ação de indenização para
cobrar a diferença entre o
que foi pago pela seguradora e o que teria direito.
Quem tiver interesse, deve
procurar, urgentemente, um
advogado de sua confiança
para que seja estudada uma
ação na justiça.
Para quem não se recorda,
tudo isso foi motivado pela
mudança que a Cemig promoveu no seguro de vida,
há cinco anos, prejudicando
milhares de aposentados.

A patrocinadora alterou a
apólice, de forma unilateral, sem a aprovação de pelo
menos 75% dos segurados,
reduzindo drasticamente os
valores contratados.
Na ocasião, a AEA entrou
na justiça para restabelecer
o direito dos segurados,
mas o imbróglio segue sem
solução. Mesmo após todo
esse tempo, a ação movida
pela Associação ainda não
tem uma sentença. Isso porque, após idas e vindas para
se definir em qual esfera
(cível ou trabalhista) a matéria deveria ser julgada, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu, em setem-
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· Diretoria Executiva 2018/2020
Diretor Presidente João Isidro Vinhal
Vice-Presidente Madalene Salomão Ramos
Diretor Administrativo Edi Ângelo
Diretora Financeira Ana Lúcia Rodrigues de Oliveira
Diretor de Intercâmbio Milton Pinto de Andrade
Diretor Social Afonso Barros Machado
Diretor de Interior Wilcks Campos Filho
Diretor de Promoções Edi Ângelo (interino)
· Conselho Deliberativo 2017/2020
Efetivos:
Dilson Medeiros de Oliveira - Presidente
Geraldo Adão Santos
Ari Valter Boscatte
Edmilson Clark
Jorge Martins Mucci
Francisco de Almeida Campos
Suplentes:
Mozart Luiz dos Santos
Iramar de Avelar
Cirilo Martins Pontes
Manoel Cândido Brison
· Conselho Fiscal 2018/2020
Efetivos:
Eustáquio Vieira - Presidente
Adalto Ferreira dos Santos
Vitorino Marcos Arcanjo
Suplentes:
Marcelo Marques Nascimento Filho
Ubiratan Lopes da Silva
Otacílio Caetano Ribeiro
REPRESENTAÇÃO DA AEA
· Conselho Deliberativo da FAP
Efetivo:
Francisco Elói
Secretária Geral FAP
Vilma da Conceição Dário
ESCRITÓRIOS NO INTERIOR
DIVINÓPOLIS
Atendente: Amanda Resende
Fone: (37) 3213-4895 / E-mail: divinopolis@
aeamg.org.br
Rua Itapecerica, 151, Centro (no escritório da
CEMIG).
Horário: 7h30 às 11h30 - 13h às 17h
GOVERNADOR VALADARES
Atendente: Cristina Moura Costa
Fone: (33) 3272-1044 / E-mail: valadares@
aeamg.org.br
Rua Sete de Setembro, nº 3018, Centro.
Horário: 8h às 14h
JUIZ DE FORA
Atendente: Rosa Mizael
Fone: (32) 3223-1697 / E-mail: juizdefora@
aeamg.org.br
Avenida Rio Branco, nº 2555 – Sala 505, Centro.
Horário: 8h às 11h - 13h30 às 18h
MONTES CLAROS
Atendente: Margarida dos Reis Fonseca
Fone: (38) 3221-6690 / E-mail: moc@aeamg.
org.br
Rua Dom João Pimenta, 848, Centro.
Horário: 7h30 às 11h30 - 13h30 às 17h30
SÃO JOÃO DEL REI
Atendente: Aline Cesari
Fone: (32) 3372-1672 / E-mail: saojoaodelrei@
aeamg.org.br
Rua Comendador Costa, 160, Centro.
Horário: 8h às 11h30 - 13h às 17h
UBERABA
Atendente: Maria Helena Borges
Fone: (34) 3313-0245 / E-mail: uberaba@aeamg.
org.br
Avenida Doutor Fidélis, 481, sl 17, Bairro Centro.
Horário: 12h às 18h
UBERLÂNDIA
Atendente: Vanda Maria Santos
Fone: (34) 3236-5293 / E-mail: uberlandia@
aeamg.org.br
Rua Vieira Gonçalves, nº 558, Bairro Martins.
Horário: 7h30 às 17h

Desde 2016, a AEA briga na justiça para restabelecer direito de aposentados

bro deste ano, que a análise
do processo será feita pela
4ª Vara da Fazenda Pública
de Belo Horizonte.
Embora o STJ tenha aca-

tado a tese defendida pela
AEA desde o início da batalha jurídica, o caso voltou
à estaca zero e segue aguardando data para ser julgado.
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Associados elegem
gestão 2021/2023
TRANSIÇÃO - Neste ano, as Eleições foram unificadas para a escolha da Diretoria Executiva e dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal, conforme previsto na Quinta Alteração do Estatuto da AEA-MG
A partir de 4 de janeiro do
ano que vem, quando for realizada a cerimônia de posse,
a AEA-MG estará sob nova
gestão pelos próximos três
anos (2021/2023). Em eleição realizada com chapa úni-

ca para a Diretoria Executiva,
o grupo “Inova AEA-MG”
recebeu 959 votos. Ainda
foram registrados 149 brancos e três nulos, conforme
apuração realizada em 30 de
novembro. Com o resultado,

a Associação será comandada
pelo ex-Presidente do Conselho Deliberativo, Elmanio
Carvalho Vilela (leia mais
nas páginas 4 e 5).
Para o Conselho Deliberativo, os sete mais bem vota-

dos foram eleitos membros
efetivos, e os quatro subsequentes, suplentes. Para
o Conselho Fiscal, os três
primeiros colocados serão
efetivos, e os três seguintes,
suplentes. (confira abaixo).

Neste ano, as eleições da
AEA foram unificadas, contemplando os três Órgãos
(Diretoria e Conselhos Deliberativo e Fiscal), conforme
previsto na Quinta Alteração
do Estatuto da Associação.

ELEITOS PARA O CONSELHO DELIBERATIVO
167
votos
João Victor Marçal

136
votos

149
votos
Madalene Salomão Ramos

Geraldo Adão Santos

136
votos
Wilcks Campos Filho

Suplentes

114
votos
Edi Ângelo

70
votos

73
votos
Antônio Flávio Borges da Silva

Edmilson Clark

4Marcelo Marques N.Filho - 60 votos
4José Pereira Queiroz - 32 votos
4Cirilo Martins Pontes - 31 votos
4Lúcio de Moraes - 29 votos

Demais candidatos
4José Gerônimo F. Neto (28)
4Afonso Borges Machado (25 votos)
4João Primo R. Raghi (24 votos)
4Iramar de Avelar (19 votos)
Votos brancos (13) e nulos (2)

ELEITOS PARA O CONSELHO FISCAL
Suplentes

263
votos
Vicente de Paula Castro

237
votos
Ubiratan Lopes da Silva

219
votos
Eustáquio Antunes Ribeiro

4Amaury Ângelo Escarati - 153 votos
4José Roberto da Silva - 129 votos
4Manoel Cândido Brison - 66 votos
Votos brancos (36) e nulos (5)
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“Desenvolvemos um
A partir do próximo 4 de janeiro, a nova Diretoria Executiva da AEA tomará
posse. Presidente da chapa eleita, Elmanio Carvalho Vilela assume em um momento de crise mundial, provocada pela pandemia da Covid-19, mas com a
promessa de modernizar a Associação e aperfeiçoar o processo de admiminstração. Confira nesta entrevista especial o que ele pretende à frente do cargo,
e conheça os demais membros da gestão para o triênio 2021/2023.
O que o motivou a formar
uma chapa e encabeçá-la?
Surgiu da manifestação de
um grupo de associados que
já vinha discutindo o papel
da AEA na vida dos aposentados e os desafios que
estão se apresentando para a
Associação. Cada vez mais,
a AEA é chamada para se
posicionar perante a Forluz,
Cemig Saúde e, até mesmo,
diante da Cemig. A minha
atuação como Conselheiro e
Presidente do Conselho Deliberativo influenciou muito
nessa caminhada.
Quais critérios foram observados na escolha dos nomes
para compor a chapa?
Capacidade técnica, de liderança e de relacionamento
para corresponder ao perfil da
função e aos desafios que se
apresentam. Outro ponto foi
a identificação com a AEA e
com o trabalho voluntário,
além de disponibilidade para
trabalhar em equipe, inclusive

“

viajando pelo interior. Além
disso, os membros já têm
mostrado comprometimento
em trabalhos para a Associação, atuando em temas específicos relacionados aos nossos
objetivos estatutários.
Após um ano atípico, por
causa da pandemia da Covid-19, quais os principais
desafios que espera encontrar e como superá-los?
A imposição de medidas de
isolamento, principalmente
aos aposentados, requer um
cuidado maior com a saúde
física e mental dessa população. Em parceria com a Cemig Saúde, devemos atuar
com firmeza nessa situação,
na capital e no interior. Temos,
ainda, o Grupo Técnico de
estudos da Cemig Saúde que
pode contribuir muito com o
tema. As questões financeira
e econômica também merecem especial atenção. Nossos planos de aposentadoria
na Forluz dependem do de-

Os desafios
atuais exigem
o aperfeiçoamento
dos procedimentos
de como a AEA é administrada, em todas
as suas atividades.

senvolvimento da economia
nacional, pois vivemos do
resultado dos investimentos.
A Forluz vem sendo bem administrada ao longo dos anos
e a saúde financeira da Fundação permitiu absorver abalos pontuais a partir da crise
deflagrada pela pandemia.
Mas precisamos da análise
desse e de outros cenários em
tempo integral, principalmente com relação aos seus reflexos futuros. Para isso, a AEA
também conta com o Grupo
Técnico de estudos para a
Forluz. Além da crise econômica provocada pela pandemia, estaremos diante da possível privatização da Cemig,
sempre mencionada pelo Governo do Estado. A defesa da
saúde financeira dos planos
de aposentadoria da Forluz,
principalmente do Plano A
na sua formatação vitalícia,
é fundamental para tranquilidade de nossos aposentados.
Dessa missão, a AEA não
abre mão e estará aberta para

Joaquim Adalberto
Henrique Chaves
Vice-Presidente

participar dos estudos que se
fizerem necessários.
O que é o movimento Inova AEA?
É um grupo criado por associados com experiência
de atuação nos momentos
críticos da Associação, que
se mobilizou e elaborou a
Proposta de Trabalho para a
AEA se posicionar diante dos
desafios que estão aí na vida
dos aposentados, com ênfase
na Forluz e na Cemig Saúde.
Reunimos 43 pessoas do interior e da capital, e elaboramos o programa que vai nortear nossas ações no triênio
2021/2023. Desenvolvemos
um projeto inovador de gestão e, a partir desse movimento, temos as bases para implementar essas ações. Nossa
Proposta de Trabalho contempla cinco focos de atuação;
associado e fortalecimento
da Entidade; Cemig/Forluz/
Cemig Saúde; comunicação
ao associado; relações institu-

Misael de Jesus dos
Santos Sá
Diretor Administrativo

cionais com outras entidades;
organização da AEA para os
novos desafios.
As últimas eleições sempre
foram disputadas com chapa única. Como criar estratégias para aumentar a participação dos associados na
vida da AEA?
Chapa única não é salutar
para uma instituição, porque
inibe o debate das ideias que
eleva uma instituição como
a AEA. Esperávamos que

Ana Lúcia
Rodrigues de Oliveira
Diretora Financeira

Tarcísio F
Cabra
Diretor de Com
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m projeto inovador”
RODRIGO RODRIGUES/

Elmanio Carvalho
Vilela presidiu o
Conselho Deliberativo
da AEA nos últimos
três anos

houvesse outras chapas para
mobilizar o associado. Com
esse intuito tivemos o cuidado, ao compor a nossa chapa
para a Diretoria Executiva,
de convidar poucos integrantes da gestão atual, de modo
a deixar espaço para a possível viabilização de outras.
Isso não aconteceu. Felizmente, tivemos candidaturas
ao Conselho Deliberativo de
membros fora do movimento Inova AEA. Isso trará um
contraponto ao debate do

Feichas
al
municações

Programa de Trabalho. Sobre
a mobilização dos associados,
buscaremos a efetiva aproximação com eles. Para isso,
vamos investir na atualização
cadastral, já dentro da Lei
Geral de Proteção de Dados,
e na ampliação das atividades de nossos colaboradores
da Sede e dos Escritórios do
Interior, além de estudar a
viabilidade para aumento do
número de outros escritórios
regionais. Vamos dar especial
atenção aos trabalhos de cooperação realizados por associados com efetiva liderança
de atuação (colaboradores)
nessas regiões, contando com
os Conselheiros eleitos do
interior para consolidar essa
aproximação. Todos esses
personagens serão os olhos
e ouvidos da AEA em tempo
real. Aliado a isso, vamos ampliar o uso das mídias digitais
para uma comunicação rápida
e eficaz, bem como realizar
eventos e palestras para posicionar o associado em temas
de seu interesse, utilizando os
Grupos Técnicos.
Como estreitar a comunicação direta com a Forluz
e Cemig Saúde, para implementar e propor soluções com foco em interesses comuns?
Esta é uma questão crucial
para os aposentados e só é
possível por meio de um bom

Vilma da Conceição
Dario
Dir. Social e de Promoções

e produtivo diálogo envolvendo as partes, com o constante
acompanhamento dos temas
tratados, buscando soluções
que atendam aos interesses
comuns dos participantes, beneficiários e patrocinadoras.
A AEA cobra a transparência
dos atos e a simetria na divulgação de informações às
partes. Como exemplo, podemos citar o caso do estudo
da Forluz sobre o equacionamento de déficits do Plano A.
O estudo foi encaminhado à
Cemig, mas a solicitação da
AEA de também conhecê-lo foi negada. Devemos ter
ciência dos fatos e dados das
reais situações em que elas
se encontram, para não haver
surpresas que venham impactar as vidas de milhares de
pessoas que dependem dos
serviços por elas prestados. A
AEA tem interesse no real diálogo e na busca de soluções
almejadas por todos os participantes e beneficiários.
Um dos cinco tópicos da
proposta de trabalho da
Diretoria é o “foco na organização e processos:
redesenho da estrutura,
adequação das instalações,
governança e performance”. Na prática, como será
efetivada essa ação?
Será analisada a atual estrutura da AEA. O atual Estatuto ampliou as possibilidades

Adalto Ferreira dos
Santos
Diretor de Interior

de a Associação atuar em novas atividades. Temos uma
equipe de colaboradores, na
capital e no interior, com
muita experiência e dedicação. Entretanto, toda equipe
necessita de treinamento periódico para se atualizar, motivar e atuar com o desempenho que os desafios exigem.
Quanto à Diretoria Executiva, o propósito é enfatizar o
trabalho em equipe. Vamos
redesenhar nossas instalações em BH e no interior,
com reestruturação dos espaços, ou até mesmo mudança
de endereço, para melhorar
o atendimento ao associado.
Sobre a governança, entendemos que os desafios atuais
exigem o aperfeiçoamento
dos procedimentos de como
a AEA é administrada, em
todas as suas atividades, para
atender o Associado pronta e
adequadamente. Sobre a performance, buscaremos eficaz
alinhamento dos recursos
materiais e financeiros, dos
nossos colaboradores envolvidos e de suas competências
com o objetivo de atuar firmemente nessa governança.
Gostaria de acrescentar
algo e deixar uma mensagem aos associados?
Recebemos a AEA de uma
gestão que atuou com zelo
para enfrentar os diversos
desafios encontrados no

Denys Cláudio
Cruz de Souza
Diretor de Intercâmbio

“

seu caminho, alguns que
até mesmo não estavam
previstos no seu programa de trabalho, como foi
o caso da pandemia. Entregam a AEA com 5.300
associados e respeitada
pelos seus trabalhos. O
Presidente João Isidro e
seus Diretores passaram
por desgastes, inclusive,
na saúde, mas dedicaram
tempo e experiência à entidade, e nos entregam uma
AEA melhor do que receberam. Por isso, merecem
nossa admiração e o nosso
agradecimento. Da parte
da Diretoria eleita, temos
o compromisso de atuar
firmemente para o fortalecimento da Associação
e na defesa dos interesses
da categoria. Necessitamos muito da participação
e do apoio do Associado
para que possamos prestar
bons serviços. Não nos falta vontade para o trabalho,
tendo por base a experiência profissional de cada
um. Vamos atuar integrados com os membros eleitos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e, de forma
colegiada, buscar soluções
para os fortes desafios que
iremos encontrar pela frente. Assim, poderemos fazer
jus ao voto e à confiança
que recebemos dos nossos
associados.

Tivemos candidaturas ao
Conselho Deliberativo de membros fora
do Inova AEA. Isso
trará um contraponto ao debate.
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Farmácia Solidária
alivia o orçamento
FOTOS RODRIGO RODRIGUES

SUCESSO - Acesso
aos medicamentos
gratuitos garante
economia de até
R$140 mil por ano a
todos os associados
Depois de pouco mais de
dois anos de funcionamento,
a Farmácia Solidária da AEA-MG comprova ter se consolidado como uma iniciativa
essencial para associados que
necessitam de medicamentos
de uso constante, e sofrem
com os altos preços praticados no mercado.
Os números, por si só,
comprovam quão exitoso tem
sido o projeto, implementado
em outubro de 2018, pela
Área Social. “Atendemos
cerca de 60 pessoas por mês,
com número ilimitado de receitas e medicamentos. Com
isso, estima-se que a AEA
gerou aos associados economia média de R$ 12 mil/mês,
o que representa mais de R$
140 mil por ano”, aponta
Thais Carvalho, assistente
social da Associação.
Além de contribuir para a
redução de despesas de aposentados e pensionistas, a
AEA não teve nenhum gasto
na ação, porque todo o estoque da Farmácia é composto
por meio de doações.
O aposentado Carlos Al-

O aposentado Cacá calcula economizar aproximadamente R$ 400 por mês

berto Ribeiro, conhecido
como “Cacá”, é um dos usuários assíduos. “Desde quando a Farmácia Solidária foi
inaugurada, sempre venho
aqui para retirar medicamentos, não só para mim, como
para a minha esposa. Geralmente, levo para controle de
hipertensão, glicose, colesterol e reposição hormonal,
mas há muitos outros tipos
disponíveis”, conta.
Cacá ressalta, ainda, que
ter acesso aos medicamentos gratuitos é uma ajuda
financeira importante. “Os
remédios de uso constante
são muito caros. Costumo
economizar até R$ 400 por
mês”, calcula.
Além de medicamentos,
também estão disponíveis
para doação fraldas geriátricas, ataduras, bolsas de
colostomia, equipos de soro,

A Farmácia Solidária atende aposentados e pensionistas desde 2018

entre outros.
Para ter direito de receber
o medicamento de forma
gratuita, o associado deverá
comparecer à Sede BH, de
segunda a sexta-feira, das
9h às 13h, munido de receita
válida e documento de identidade, que serão copiados e
retidos para controle.
EQUIPAMENTOS
Neste ano, a Farmácia
Solidária também passou
a emprestar equipamentos
para pacientes que têm mobilidade reduzida. Estão à
disposição cadeiras de rodas,
andadores e muletas.
Os interessados devem entrar em contato com o Serviço
Social da AEA e apresentar
receita médica comprovando
a necessidade de se utilizar o
equipamento.
COMO DOAR
São aceitas medicações
diversas, desde que estejam
na embalagem original e no
prazo de validade, mesmo
em sobras de cartelas. Só
não serão aceitas aquelas que
precisam ser conservadas na
geladeira. Em relação aos
equipamentos, também são
aceitas doações.
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A prevenção do câncer de pele
O mês de dezembro no Brasil tem sido marcado
como o da prevenção do câncer de pele, denominado “Dezembro Laranja”. Como um dos principais
objetivos na Atenção Primária a Saúde é o de promover a prevenção e os hábitos saudáveis de vida,
este tópico é de suma importância junto às atividades do Médico de Família e Comunidade e equipes
da Saúde da Família dentro do conceito de cuidados personalizados e integrais a população.
Existem vários tipos de câncer de pele, dentre os principais, o melanoma e os não melanoma
denominados carcinoma basocelular e carcinoma
epidermoide. Conforme o Instituto Nacional do
Câncer (INCA), o câncer de pele corresponde a
cerca de 30% de todos os tumores registrados
no Brasil. O melanoma, considerado o tipo mais
perigoso pela capacidade de provocar metástase,
representa 3% deste total. Em 2018, a taxa de
mortalidade por câncer melanoma foi de 1.791,
enquanto o não melanoma matou 2.329 pessoas.
O Inca ainda ressalta que a prevenção continua
sendo a melhor forma de evitar quaisquer dos tipos de câncer de pele, e um terço dos casos podem ser evitados pela redução de fatores de risco ambientais e os relacionados à hábitos de vida.
As primeiras manifestações do câncer de pele
podem surgir após muitos anos de uma exposição contínua a fatores de risco como: exposição
prolongada e repetida ao sol, principalmente na
infância e adolescência; exposição a câmeras de
bronzeamento artificial (as quais são até proibidas em vários países); ter pele, olhos e cabelos
claros, principalmente os albinos; história familiar
ou pessoal de câncer de pele; tabagismo.
Dessa forma, alguns cuidados são essências para
se prevenir a doença, como o uso regular de filtro
solar contra os raios ultravioletas UVA e UVB, pelo
menos três vezes ao dia. Além do protetor, usar
chapéu com aba é o ideal quando em exposição intensa ao sol, assim como roupas adequadas, óculos
escuro com proteção UV, sombrinhas e barracas.
Observar pintas e manchas irregulares na pele
também é um cuidado importante, devendo buscar
um médico para análise de eventuais alterações na
pele. Por isso, se você tem pintas, dependendo da
característica, o médico poderá querer acompanhá-las com exames regulares ou mesmo removê-las, se suas características sugerirem risco de
se transformarem em um melanoma.
Deve-se cuidar do sistema imunológico, porque,
se ele estiver comprometido, o risco de desenvolvimento de melanoma e outros tipos de câncer de
pele aumenta.
Ricardo Cypreste
Diretor Médico da Clínicas DOC – Saúde Personalizada
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Escritório de
Montes Claros
de casa nova
MELHORIA - Espaço da AEA no município do Norte de Minas
fica no centro, e conta com melhor estrutura para atender os
associados da região; novas atividades no local estão em estudo
O Escritório da AEA
em Montes Claros está de
casa nova. Com isso, os
associados da região passam a contar com melhor
infraestrutura para atendimento. A mudança era uma
reivindicação antiga dos
colaboradores, e foi concretizada no fim do último
mês de outubro. O imóvel
está localizado à rua Dom
João Pimenta, nº 848, bem
no Centro da cidade.
“No novo endereço, receberemos nossos associados com mais conforto.
Numa próxima etapa, esperamos poder realizar algumas atividades de entretenimento, cursos e outras
ações de cidadania, como
campanhas para doações e
farmácia solidária”, explica Wilcks Campos Filho,
Diretor para Assuntos de
Interior da AEA.
O mandato de Wilcks se
encerra no próximo 31 de

ARQUIVO PESSOAL

Colaboradores da AEA em Montes Claros durante a última reunião do ano

dezembro (ele foi eleito
para o Conselho Deliberativo). No entanto, ele assegura que a ideia de ampliar
as atividades será repassada ao novo ocupante do
cargo.
“Esse projeto será apresentado em breve ao novo
Diretor, o Adalto (Ferreira
dos Santos), e ele terá todo
o nosso apoio para executar as ações, um sonho
de todos os associados do

Norte de Minas”, adiantou.
No início de dezembro,
os colaboradores da AEA
em Montes Claros realizaram na nova casa a última
reunião do ano. “Vale destacar o empenho de todo
o pessoal do Escritório
durante todos esses anos:
José Pereira, José Rodesio,
Maria da Penha, Renata
Suzano, Margarida Fonseca e Evaldo Cruz”, elogiou
Wilcks.

Pacotes para o 18º Encontrão em
Porto Seguro continuam à venda
Os pacotes terrestres para
o 18º Encontrão continuam
à venda. Neste ano, o evento foi cancelado devido à
pandemia da covid-19, mas
ocorrerá de 15 a 22 de maio
de 2021, em Porto Seguro.
Apesar da mudança de datas,
as hospedagens estão man-

tidas no Portobello Resort e
no Portobello Parque, ambos
localizados a poucos metros
da praia de Taperapuã.
O pacote inclui transporte,
hospedagem e pensão completa (café da manhã e jantar).
Além disso, também estará disponível aos hóspedes o sistema

de all inclusive na barraca conveniada, das 11h às 15h. Nos
hotéis, bebidas a partir das 18h
e jantar das 19h às 21h.
Mais informações sobre
valores e forma de pagamento na Sede BH, Escritórios
do Interior ou pelo telefone
(31) 3224 8323.
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Discussão sobre mais
200 cortes no plano
de saúde fica para o
próximo ano
Depois da mobilização
de entidades, entre elas
a AEA-MG, o Conselho
Deliberativo da Cemig
Saúde transferiu para fevereiro do ano que vem a
discussão sobre os cortes
de 201 procedimentos do
plano de saúde. A análise
do tema e eventual votação foi retirada da pauta
da sessão do último 16 de
dezembro, após reunião
entre representantes de
entidades dos beneficiários e o presidente da operadora, Anderson Ferreira.
Embora as mudanças
não tenham sido discutidas agora, a AEA permanece atenta aos desdobramentos dos fatos. Isso
porque, nos últimos dois
anos, os usuários da Cemig Saúde vêm sofrendo,
de forma contínua e gradativa, uma série de cortes, supressões e cancelamentos de procedimentos
e benefícios que, ao longo
dos anos, tinham transformado o plano de saúde
num símbolo de qualidade e de excelência.
As questões envolvendo os medicamentos genéricos, o reembolso de
lentes de óculos, a redu-

ção do prazo para reembolsos previstos em receitas de 180 para 90 dias, o
corte de alimentação para
acompanhantes hospitalares são algumas das mudanças que dificultaram a
vida dos milhares de usuários do plano de saúde.
Desde então, a AEA
procurou a Cemig Saúde
para tentar reverter tais
cortes, no entanto, sem
sucesso. Posteriormente, recorreu à Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) com o
mesmo intuito.
A Associação segue
buscando uma solução
para o imbróglio, por
meio do diálogo com a
empresa. “A Associação
já se manifestou contrária às mudanças. Além
disso, considerando os
inúmeros questionamentos de nossos associados,
beneficiários do plano de
saúde, estamos, mais uma
vez, recorrendo à Cemig
Saúde para que ela nos
apresente
justificativas
para as alterações que vão
causar graves transtornos
a milhares de idosos”, informa João Isidro Vinhal,
Presidente da AEA.
DIVULGAÇÃO

O Portobello Resort oferece excelente infraestutura aos hóspedes,
além de estar localizado a poucos metros da praia da Taperapuã
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O ano de 2020
chega ao fim como
um dos mais tristes
do nosso tempo. Mas,
só teremos um mundo
novo, humanizado e mais
justo, se deixarmos no
passado sentimentos
como ódio e intolerância.
Que seja um Natal de paz!
Que 2021 venha com amor
e seja renascimento!
São os votos da AEA-MG!
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