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Conselho Deliberativo
convoca para AGO de
prestação de contas
O Conselho Deliberativo da AEA-MG convoca
seus associados para Assembleia Geral Ordinária,
no próximo 29 de abril,
para deliberar sobre a
aprovação das demonstrações financeiras e do
Relatório Anual da Admi-

ninistração referentes ao
exercício de 2020 e aprovação do Orçamento da
Diretoria Executiva para o
ano de 2021.
A primeira convocação está marcada para
13h30, com a presença
de metade dos associa-

dos mais um, ou às 14h,
com qualquer quórum.
Devido à necessidade
de se manter o isolamento social, por causa da
pandemia, a Assembleia
será realizada por meio
exclusivamente digital,
na sala virtual da plata-

forma Zoom.
O balanço financeiro
referente a 2020 apresentou superávit de R$
210.282,83, contra R$
83.406,77, apurado no
exercício 2019.
A direção da Associação reforça que a parti-

cipação de aposentados
e pensionistas é de suma
importância porque é o
momento de o associado
tomar ciência de como a
Entidade está sendo administrada, bem como
onde os recursos estão
sendo aplicados.
PÁGINAS 4 e 5
DIVULGAÇÃO/PORTOBELLO

AEA lança série de vídeos para
discutir mudanças no Plano A
A Diretoria Executiva da AEA tem recebido frequentes questionamentos a respeito das ações que estão
sendo desenvolvidas no sentido de impedir alterações no Plano A da Forluz. Entre outras iniciativas,
para manter o associado bem informado sobre tudo
que tem ocorrido sobre a previdência suplementar,
a Associoção lançou a série “Não mexam na minha
aposentadoria”, disponível em seu canal no Youtube. Até o momento, já foram lançados sete vídeos
nos quais o associado e aposentado Eduardo Leopoldino Andrade, membro do Grupo Técnico AEA-Forluz, com alguns convidados, aborda temas e
menciona possíveis alterações que a Cemig pretende
propor para o Plano A.
PÁG. 7

18º Encontrão

será em 2022

Devido à pandemia, o principal evento de turismo da
AEA foi transferido para o próximo ano. O destino
continuará sendo Porto Seguro.
PÁG. 8

2

JORNAL AEA nº 134 - Janeiro/Fevereiro/Março 2021

Editorial

Esta é uma publicação editada pela Associação dos
Eletricitários Aposentados e Pensionistas da CEMIG
e Subsidiárias
(AEA-MG), para distribuição gratuita.
Edifício Acaiaca - Av. Afonso Pena, 867
Conj. 1.610 e 1.701- CEP 30130-002
Belo Horizonte MG - Telefax (31) 3224.8323
E-mail: comunicacao@aeamg.org.br
Site: www.aeamg.org.br

AEA: 38 anos defendendo o aposentado
AAEA completou 38 anos
no último 29 de janeiro, uma
trajetória de desaﬁos para
chegar até aqui com os seus
mais de cinco mil associados. A dedicação das administrações anteriores obteve
essa conﬁança dos associados e, de uns anos para cá,
a participação na gestão da
Forluz e Cemig Saúde, por
meio de representantes eleitos, acrescentou mais credibilidade à Associação. Veio
junto a responsabilidade de
acompanhar e se posicionar
perante essas entidades.
Por outro lado, a patrocinadora Cemig vem apontando que pretende imprimir
fortes mudanças na forma
de atuar da Forluz e da Cemig Saúde. No caso do Plano A da Forluz, que atende
cerca de 11 mil aposentados,
os compromissos ﬁrmados
em 1997 pela Cemig estão
ameaçados. De imediato, a
nova Direção da AEA teve
que lidar com a correspondência de 30 de dezembro
do ano passado, enviada
pela Cemig à Forluz. Na
carta, a empresa indica claramente que pretende fazer
mudanças no Plano A.
A AEA vem se preparando para uma atuação vigorosa na defesa de aposentados e pensionistas, frente a
essas mudanças. Fato é que
a Direção passada condu-

ziu a alteração no Estatuto
como forma de a Entidade
ser mais representativa perante a legislação. Também
criou os Grupos Técnicos
da Forluz e da Cemig Saúde
para estudar e apresentar alternativas de atuação para a
Diretoria. Ambos os Grupos
já apresentaram trabalhos
que estão disponíveis no site
(www.aeamg.org.br) e nas
redes sociais da AEA.
No caso do Plano A, a
AEA vem orientando seus
associados, por intermé-

“A nova Di-

retoria e os
Conselhos
assumiram no
início deste
ano e todos
os órgãos
já estão em
pleno funcionamento”
dio de uma série de vídeos
no seu canal do Youtube, a
não decidir sobre quaisquer
mudanças propostas pela
Forluz e Cemig sem antes
analisar as vantagens e desvantagens da situação. A
Associação conta com equipe para orientar o associado

nessa decisão.
A nova Diretoria assumiu
no início deste 2021, junto
com os novos membros dos
Conselhos Deliberativo e
Fiscal . Todos esses órgãos
já estão em pleno funcionamento para prestar bons
serviços a nossa comunidade. O associado pode contar
com o trabalho da Diretoria
e dos Conselhos, bem como
o atendimento de suas demandas pela equipe de proﬁssionais da Associação,
tanto na Sede em BH quanto
nos Escritórios regionais espalhados pelo interior.
Em 8 de março, comemoramos o Dia Internacional
da Mulher. As mulheres da
AEA contam com duas representantes na Diretoria e
uma no Conselho Deliberativo. Da equipe de proﬁssionais da Associação, capital e
interior, a grande maioria é
de mulheres. Que venham
mais mulheres participar da
gestão da Associação!!
Desde março do ano passado, passamos a enfrentar
uma das piores pandemias
da história da humanidade. Os associados da AEA
fazem parte do grupo de
risco perante o vírus da Covid-19. Diretoria, Conselhos
e a equipe de proﬁssionais,
mesmo trabalhando de casa
em determinados períodos,
não se descuidam do asso-

· Diretoria Executiva 2021/2023
Diretor Presidente Elmanio Carvalho Vilela
Vice-Presidente Joaquim Adalberto Henriques Chaves
Dir. Administrativo Misael de Jesus dos Santos Sá
Dir. Financeira Ana Lúcia Rodrigues de Oliveira
Dir. de Comunicações Tarcísio Cabral Feichas
Dir. de Intercâmbio Denys Cláudio Cruz de Souza
Dir. Social e Promoções Vilma da Conceição Dario
Dir. de Interior Adalto Ferreira dos Santos

Elmanio Carvalho Vilela
Presidente da AEA-MG

ciado. Ressalta-se que toda a
nossa atuação junto à Cemig
Saúde é no sentido de apoiar
o aposentado nos devidos e
necessários cuidados diante
da pandemia, com sua própria saúde e a de seus familiares próximos. Todo cuidado é pouco nesta hora!!!
A Diretoria Social e Promoções, por outro lado,
aguarda o ﬁm das medidas
de isolamento imposta pelo
combate à pandemia para
a realização das excursões
planejadas, bem como para
o desenvolvimento de outras ações de incentivo ao
lazer, à cultura e ao convívio
social entre os aposentados.
Para os associados da
AEA, o nosso agradecimento pela participação ativa
nos rumos da Associação
ao longo dos tempos! Para
os demais aposentados, o
convite para que se ﬁliem à
AEA e venham fazer parte
dessa história!
Um grande abraço a todos!!!

Funcionamento da AEA na pandemia
Devido ao aumento no número de casos de contaminação da Covid-19 em Belo
Horizonte e demais regiões
do Estado, a Sede BH e os
Escritórios do Interior estão
funcionando em sistema de
home oﬃce.
Para tratar de assuntos

na Sede, deve-se entrar em
contato pelo whatsapp (31)
9 9920 5937 ou pelo email
aeamg@aeamg.org.br.
Nos demais Escritórios,
os contatos são os seguintes:
- Divinópolis
(37) 9 9153 0015 / divinopolis@aeamg.org.br;

- Governador Valadares
(33) 9 9126-1170
valadares@aeamg.org.br
- Juiz de Fora
(32) 9 8848 3085
juizdefora@aeamg.org.br
- Montes Claros
(38) 9 9914 7400
moc@aeamg.org.br

- São João del Rei
(32) 9 8811 6929
saojoaodelrei@aeamg.org.br
- Uberaba
(34) 9 9217 4159
uberaba@aeamg.org.br
- Uberlândia
(34) 9 9280 2838
uberlandia@aeamg.org.br

· Conselho Deliberativo 2021/2023
Efetivos:
Edi Ângelo - Presidente
Wilcks Campos Filho - Secretário
João Victor Marçal
Madalene Salomão Ramos
Geraldo Adão Santos
Antônio Flávio Borges da Silva
Edemilson Clark
Suplentes:
Marcelo Marques Nascimento Filho
José Pereira Queiroz
Cirilo Martins Pontes
Lúcio de Moraes
· Conselho Fiscal 2021/2023
Efetivos:
Vicente de Paula Castro - Presidente
Eustáquio Antunes Ribeiro - Secretário
Ubiratan Lopes da Silva

Suplentes:
Amaury Ângelo Escaratti
José Roberto da Silva
Manoel Cândido Brison
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
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AEA apresenta Plano
de Trabalho à Forluz
DIÁLOGO - Diretoria Executiva promoveu encontro virtual com dirigentes da Fundação e reforçou
compromissos da atual gestão em se manter atuante na governança corporativa da entidade
A Diretoria Executiva da
AEA-MG participou de encontro virtual com diretores
da Forluz, na último dia 4 de
março. O bate-papo serviu
para que a atual gestão da
Associação pudesse se apresentar à Fundação, representada pelos diretores Gilberto
Lacerda (Presidente), Nelson
Benício Marques (Seguridade
e Gestão), Emílio Luiz Cafaro (Investimento e Controle)
e Vanderlei Toledo (Relações
com os Participantes).
Durante a reunião, o Presidente da AEA, Elmanio
Carvalho Vilela, reiterou os
compromissos da atual gestão, apresentados durante a
campanha eleitoral (conﬁra
no ﬁm do texto), e reforçou o
interesse em manter o diálogo
permanente com a Forluz, na
busca por melhores soluções
para participantes e a própria
Fundação.
Elmânio aproveitou a oportunidade para destacar a importância do Grupo Técnico
AEA-Forluz. “Os membros
continuam produzindo estudos que ajudam os Conselheiros Deliberativos em suas

RODRIGO RODRIGUES

Estamos também reformulando e incrementando a
divulgação de informações
ao nosso público, criando
canais ágeis e eﬁcazes de
comunicação com os associados, por meio do site e
de redes sociais (WhatsApp,
Instagram, Facebook).
Para isso, estamos trabalhando no redesenho da nossa
estrutura organizacional, agora
sob a égide do novo Estatuto
Social, adequando as nossas
instalações físicas e capaci-

tando o nosso quadro de pessoal para fazer frente às novas
demandas que surgem para
a Associação, destacando-se
aquelas relacionadas com esclarecimentos e posicionamentos dos participantes referentes
à Forluz e Cemig Saúde.
Prestar bons serviços aos
associados e fortalecer a
Associação na defesa dos
direitos dos aposentados é
o objetivo maior da Diretoria Executiva para o período
2021-2023.

Desde que tomou posse em janeiro, a Diretoria Executiva da AEA tem se reunido para discutir as ações da gestão

decisões acerca dos planos
de previdência suplementar,
sempre assegurando os direitos do aposentado”, destacou.
Sobre as eventuais mudanças que estão sendo comentadas no Plano A, o Presidente
da AEA enalteceu a iniciativa
da Forluz em divulgar recentemente esclarecimentos
sobre o tema e acrescentou
que a Associação se mantém
atuante em seu papel na governança corporativa da Fun-

3
anos
é o tempo de mandato da
atual Diretoria Executiva,
bem como dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal

Nova Diretoria mais perto de
aposentados e pensionistas
A valorização do associado
está fortemente representada
nos focos de atuação da nova
Diretoria Executiva da AEA-MG, conforme sua Proposta de Trabalho para gestão
2021-2023.
Neste sentido, um dos focos
está centrado na organização
e nos processos. Para isso, as

dação.
“Como a AEA possui unidades em várias regiões do
Estado, podemos ser utilizados como canal para fazer
chegar aos associados informações conﬁáveis e úteis em
suas decisões sobre seus planos de aposentadoria”, disse.
Para Gilberto Lacerda, a
AEA tem o desaﬁo de ser
cada vez mais atuante em defesa do associado, bem como
ressaltou a importância de se

manter a comunicação constante com os aposentados
para dirimir dúvidas sobre as
eventuais mudanças no Plano
A. “Com isso, cada um poderá decidir o que lhe for mais
adequado conforme seu momento de vida”, argumentou.
A AEA informará aqui notícias sobre outros encontros
já agendados com entidades,
sempre buscando defender os
direitos de seus Associados.
Informação é vital. Ação é
fundamental. Nosso compromisso permanece.
Conﬁra os cinco focos
de atuação da gestão AEA
2021/2023:
- Prestação de serviço ao associado e fortalecimento da
Associação;
- Atuação junto à Cemig/Forluz/Cemig Saúde em defesa
dos direitos de aposentados e
pensionistas;
- Comunicação para engajamento dos Associados com a
vida da Associação em defesa
dos seus direitos;
- Reforço das relações institucionais com outras entidades
- Organização da AEA para
os novos desaﬁos.

Diretorias de Comunicações,
para Assuntos do Interior e
Administrativa estão implementando atualizações no
sistema de comunicação entre
a Sede Belo Horizonte e os
Escritórios regionais, principalmente na rede de telefonia
ﬁxa com aumento da velocidade de internet.

Ressalta-se que, face aos períodos de atividades em home-oﬃce por exigências sanitárias locais (Covid-19), todos
os escritórios regionais estão
recebendo telefones móveis
e notebooks, possibilitando a
continuidade da nossa prestação de serviços aos associados, mesmo à distância.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AGO
A Associação dos Eletricitários Aposentados e Pensionistas da CEMIG e Subsidiárias – AEA-MG, situada na Avenida Afonso Pena, 867, conj. 1610, em Belo Horizonte/MG, convoca os seus associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária - AGO, que será realizada no dia 29 (vinte e nove) de abril de 2021, às 13:30 horas em primeira convocação, com a presença mínima de metade mais um do número de associados,
ou às 14:00 horas em segunda convocação, com a presença de qualquer número de associados, por meio exclusivamente digital, na sala virtual da plataforma Zoom, link de acesso: https://zoom.us/j/91249508924, a
ﬁm de deliberar sobre as seguintes matérias: 1- Aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório Anual da Administração referentes ao exercício de 2020;
2- Aprovação do Orçamento da Diretoria Executiva para o ano de 2021. Belo Horizonte, 29 de março de 2021.
Edi Ângelo
Presidente do Conselho Deliberativo da AEA-MG
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RELATÓRIO ANUAL - 2020
DIRETORIA EXECUTIVA
Resumo das principais realizações /atividades
(Apresentadas trimestralmente, nas reuniões da Diretoria Executiva)

• FUNCIONAMENTO DA AEA AO
LONGO DE 2020 - Em decorrência
da pandemia provocada pelo COVID-19, de legislações, orientações e
repercussões definidas pela Prefeitura
de Belo Horizonte e de pareceres e
orientações do advogado Vilson (do
escritório Orlando Rios), o funcionamento dos escritórios da AEA-MG
(capital e interior) passou a ser feito
de forma restrita, obedecidas as disposições definidas pelos respectivos
municípios. Foram suspensas as atividades no 16° andar (ginástica, jogos,
aulas, encontro anual de empregados, etc.), as viagens agendadas, as
festas de confraternização de fim de
ano, etc. Foi adotado, também, em
várias ocasiões, o sistema de trabalho
conhecido como Home Office;
• QUADRO DE ASSOCIADOS Evolução do Quadro de Associados
no Período, passando de 5155 (em
Dez/19) para 5189 (em Dez/2020),
com um ACRÉSCIMO de 34 associados no transcorrer do mencionado
período, decorrentes de 196 inclusões, 44 exclusões e 118 falecimentos;
• CORREÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO - com
o percentual de 1,8775% (mesmo
percentual de correção dos Planos
A e B Vitalícios da Forluz), passando
de R$24,62 para R$25,08, a partir de
junho/20, mesma data da correção
dos benefícios da Fundação;
• VIAGENS INSTITUCIONAIS – Em
decorrência da pandemia provocada pelo COVID-19, as viagens
institucionais previstas para serem
realizadas em 2020 (Encontrão 2020
em Porto Seguro e Vesperata em
Diamantina) foram transferidas, em
principio, para 2021, respeitadas as
condições que vierem a ser definidas;

• APROVAÇÃO DAS CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2019 – Em Assembleia
Geral Ordinária realizada no dia 31/
agosto/2019 foi aprovada, por unanimidade, a Prestação de Contas referente ao Exercício de 2019. Marcada
inicialmente para abril/2020, a Assembleia foi sendo adiada até mencionada data em decorrência da Covid-19.
Para essa Assembleia, foram adotados
todos os protocolos de preservação
da saúde definidos e exigidos pelos
órgãos de saúde pública;
• DESTINO DA AEA-MG COM
RELAÇÃO AO COLETIVO DE ENTIDADES – Ficou aprovado o encerramento da participação da AEA no
Coletivo de Entidades. Ficou aprovado, também, o encaminhamento
de correspondência específica para
todas as Entidades informando sobre
a decisão e fazendo os devidos agradecimentos. Cópias dessa correspondência também foram enviadas para
a Forluz, Cemig Saúde e respectivos
DRPs. (6ª Reunião Colegiada da AEA-MG – 19/08/2020);
• REGIMENTO INTERNO E CÓDIGO
DE ÉTICA - Conforme previsto no Estatuto da AEA e conforme aprovado
na Reunião da Direx de 19/02/2020,
foram constituídos os dois Grupos
de Trabalho responsáveis pela revisão desses dois instrumentos sendo
que os mesmos foram aprovados
pela Diretoria e encaminhados aos
Conselhos Deliberativo e Fiscal, em
30/07/2020 e 26/08/2020 respectivamente, para deliberações e entrada em vigor;
• AUTOMATIZAÇÃO DE ENVIO DE
EMAILS – Visando maior agilidade
no processo de comunicação da
Associação, foi aprovada a proposta
da empresa Micro & Notebook para
automatização de envio de emails;

• PROCESSO ELEITORAL UNIFICADO NA AEA-MG PARA O TRIÊNIO
2021-2023 – ELEIÇÃO DA DIRETORIA E MEMBROS DOS CONSELHOS
DELIBERATIVO E FISCAL – Conforme previsto no Estatuto da AEA em
vigor, pela primeira vez em sua história a eleição de 2020 englobou todos
os cargos para a Diretoria Executiva
e para os Conselhos Deliberativo e
Fiscal para o triênio 2021-2023. Todos os procedimentos foram devidamente aprovados e todo o material
relativo à eleição foi distribuído em
tempo hábil. Conforme amplamente divulgado, o prazo de votação
foi de 23/10 até as 11:30hs. do dia
30/11/2020. A posse de todos os
eleitos ocorreu em 04 (quatro) de
janeiro de 2021;
• AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES – Na Reunião da Diretoria realizada em 28/10/2020, foi aprovada
a compra de quatro computadores
para a Associação, sendo 3 (três)
unidades I5 para uso geral da AEA e
01 (uma) unidade I7 para o Setor de
Comunicação;
• ESCRITORIO DE MONTES CLAROS
– Na mesma Reunião da Diretoria
(33ª), foi confirmada a aprovação da
mudança física do local de funcionamento do Escritório de Montes Claros;
• ESCRITÓRIO DE UBERLÂNDIA
– REAJUSTE DO ALUGUEL – Foi
ajustado o valor do aluguel do local
de funcionamento do Escritório de
Uberlândia, passando de R$1.590,00
para R$1.600,00, com um aumento
de apenas R$10,00, objeto de conversas e negociações diretas efetivadas pelo Diretor Wilcks com o proprietário do imóvel;
• BIBLIOTECA – Foi aprovada a liberação, para doação, dos livros que

não são mais locados pelos associados há mais de 10 anos;
• AÇÃO JUDICIAL CONTRA A FORLUZ – PROCESSO ELEITORAL PARA
OS CARGOS DE CONSELHEIROS
– CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO
DE ADVOCACIA - Ficou aprovada a
interposição de Ação Judicial contra
a FORLUZ, contestando a decisão
do Conselho Deliberativo daquela
Entidade em aprovar o Regulamento
Eleitoral na Reunião de 07/08/2020.
Com esse objetivo, foi aprovada a
contratação do Escritório de Advocacia Enderson Couto Miranda, para
ajuizar a Ação Judicial contra a FORLUZ, a respeito do Processo Eleitoral
de 2020;
• PROPOSTA DE PARCERIA COM A
ABCF VISANDO ELEIÇÕES FORLUZ
2020 – Foi apresentada proposta
da ABCF com vistas às eleições da
FORLUZ 2020. Ficou deliberado a inviabilidade de se firmar a parceria na
oportunidade e, também, a decisão
da AEA de disputar essa eleição com
chapa própria. Foi designada, também, uma Comissão composta por
diretores (Edi Angelo, Madalene Salomão e Wilcks Campos Filho) para
apresentar, aos dirigentes da ABCF, a
decisão aprovada;
• PROCESSO ELEITORAL DA FORLUZ 2020 – CANDIDATURAS PRÓPRIAS DA AEA-MG – RESUMO DAS
DECISÕES E DELIBERAÇÕES TOMADAS NA 9ª REUNIÃO COLEGIADA
DA AEA-MG – Foram aprovados,
dentre outros, os seguintes itens e
aspectos relacionados com o Processo Eleitoral da Forluz 2020: apresentação e aprovação dos nomes dos
6 aposentados que irão concorrer
às vagas da Eleição Forluz; registro
da chapa na Forluz, designação de
representante; definição de uma Comissão Eleitoral formada por direto-

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2020
João Isidro Vinhal - Diretor Presidente da AEA-MG

res da AEA; definição de meios de divulgação e campanha: mídias, site da
AEA, “lives” com candidatos, montagem, confecção e distribuição de
panfletos e folders; aprovação de valor inicial para a campanha estimado,
inicialmente, em R$25.000,00 (vinte
e cinco mil Reais). Para prestação de
serviços de publicidade e comunicação em geral para a Chapa da AEA-MG, na eleição da Forluz 2020, foi
contratada a empresa FATO 360°, da
jornalista e publicitária Ellen Marques;
• GRUPO TÉCNICO AEA-MG/CEMIG SAÚDE – Na 10ª Reunião Colegiada da AEA-MG, foram aprovados
os estudos realizados pelo mencionado GT. Foi aprovado, também, o envio de duas correspondências para
a Cemig Saúde: uma sobre Medicamentos Genéricos e outra sobre disponibilização, para a Associação, dos
Balancetes trimestrais do exercício de
2020 daquela Operadora.
• REUNIÃO CONJUNTA COM DIRIGENTES E TÉCNICOS DA CEMIG
SAÚDE E COM PRESENÇAS DE DIRIGENTES DE ASSOCIAÇÕES E DE
ENTIDADES SINDICAIS (AEA-MG,
ABCF, Federação dos Urbanitários
(representando o Coletivo de Entidades e Sindicatos) e Sindicatos dos
Advogados, de Santos Dumont e de
Juiz de Fora) - Em decorrência do
grande volume de reclamações e
questionamentos que, diariamente,
são apresentados, a AEA – através
dos Diretores Wilcks Campos e Edi
Angelo, organizou uma ampla reunião para analisar e ponderar sobre
questões que estão afligindo os
participantes, dentre elas, principalmente, a questão do corte de 200
procedimentos de nosso Plano de
Saúde com previsão inicial para ser
deliberado na Reunião do Conselho
Deliberativo da Cemig Saúde a ser
realizada no dia 16/12/2020.
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‘Conversando
com a Doutora’
está de volta
CUIDADOS - A iniciativa integra o programa Viva a Vida da
AEA e tem como objetivo contribuir para a melhoria de vida
dos associados por meio de informações e novos hábitos
O programa Viva a Vida
da AEA-MG foi retomado
no mês de fevereiro, com
mais uma edição do projeto
Conversando com a Doutora. Na volta, a geriatra e
gerontóloga, Simone Lima,
falou sobre “A importância
das vacinas”. Devido à necessidade de isolamento, o
evento foi realizado virtualmente.
O Viva a Vida é uma ação
da Diretoria Social e de
Promoções e foi criado em
2015. No entanto, estava
suspenso desde o ano passado por causa da pandemia
da Covid-19. O objetivo
do programa é contribuir
para melhorar a qualidade
de vida dos associados, por

FREEPIK.COM/DIVULAÇÃO

Simone Lima durante o Conversando com a Doutora, antes da pandemia

meio da informação e de
novos hábitos. Nos encontros são abordados temas
como saúde, adoecimentos,
prevenção e tratamentos e o
primeiro encontro terá como
assunto a hipertensão.
Nesta temporada, o Conversando com a Doutora

está previsto para ocorrer em
uma terça-feira de cada mês.
Acompanhe a programação
e não perca a oportunidade
de participar de conversas
informativas e esclarecedoras com uma proﬁssional de
grande experiência nos cuidados da terceira idade.

Cemig Saúde oferece teleatendimento
para evitar deslocamentos na pandemia
Devido à pandemia e com
os hospitais lotados, a recomendação nesta fase é evitar recorrer às unidades de
saúde, bem como cancelar
procedimentos eletivos. No
caso especíﬁco dos beneﬁciários do Cemig Saúde,
a orientação, caso apareça sintomas, é recorrer ao
Pronto Atendimento Online
e fazer uma teleconsulta.
O serviço foi lançado
pela operadora em abril do

ano passado e oferece consultas por meio de videochamadas pela plataforma
Einstein Conecta (www.
einstein.br/conecta) ou via
Portal Cemig Saúde.
Além disso, a operadora
também oferece o serviço
de psicologia online. No
atendimento, o usuário pode
conversar com um psicólogo
a qualquer hora com sigilo
e segurança pela plataforma
www.psicologiaviva.com.br.

Os dois serviços estão disponíveis 24 horas por dia,
sete dias por semana, a todos
os beneﬁciários do plano.
Unidades do Conexão
Saúde: Barro Preto: (31)
3253-4942 - WhatsApp (31)
99628-8635; Santo Agostinho: Fixo e WhatsApp (31)
2342-0883; Uberlândia: (34)
3238-6204 - WhatsApp (34)
98871-0497; Juiz de Fora:
(32) 3313-2899 - WhatsApp
(32) 98702-8396.
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Cuidado integral, contínuo e humanizado
Graças ao Conexão Saúde, nossos beneficiários que precisam de atendimento de saúde,
contam com um cuidado integral, contínuo e
humanizado. Lançado em abril de 2019, o Conexão Saúde é o modelo assistencial da Operadora, que permite um acompanhamento mais
eficiente e próximo do beneficiário e de sua
família.
Ele é baseado na Atenção Primária à Saúde
(APS), com ações voltadas à redução do risco
de doenças e à proteção da saúde. Isso é feito
a partir da atuação de uma equipe multidisciplinar, que garante uma atenção integral à
saúde e considera o paciente inserido em sua
família e comunidade.
Para que o cuidado seja realizado de forma contínua e integrada, com foco na pessoa
e não na doença, o Conexão Saúde conta com
diferentes frentes. A porta de entrada são as
clínicas presenciais do modelo, espaços preparados para resolver cerca de 80 a 85% das
demandas clínicas. Hoje, são oito unidades espalhadas em Minas Gerais: duas em Belo Horizonte, duas em Ipatinga e uma em Coronel Fabriciano, Juiz de Fora, Timóteo e Uberlândia.
As clínicas contam com uma ampla equipe
multidisciplinar, formada, em geral, por médico da família, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e farmacêutico. Os atendimentos são
feitos de forma presencial e, em alguns casos,
por telemedicina, via contato remoto.
Atualmente, são mais de 4,3 mil beneficiários vinculados às clínicas da Cemig Saúde o
objetivo é levar esse cuidado para ainda mais
pessoas, pois, no com a expansão dos espaços
físicos para outras cidades.
Para os beneficiários que residem em regiões onde não há clínicas, a Cemig Saúde disponibiliza o Conexão Saúde Remoto, serviço em
que a equipe multidisciplinar oferece orientações e acompanhamento de saúde através de
contato telefônico. Ele funciona 24h, todos os
dias da semana, e o paciente pode tirar dúvidas e receber orientações sem sair de casa.
Graças aos inúmeros diferenciais proporcionados pelo Conexão Saúde, nossos beneficiários têm ganhos significativos. Afinal, eles
podem sempre contar com uma equipe eficiente e especializada ao seu lado, que garante um
cuidado marcado pelo alto grau de eficiência,
assertividade e qualidade.
Juliana Albuquerque
Gerente de Saúde - Cemig Saúde

JORNAL AEA nº 134 - Janeiro/Fevereiro/Março 2021

AEA atenta
às mudanças
no Plano A
DIREITOS - Para manter o associado bem informado sobre
tudo que tem ocorrido na previdência suplementar, a AEA lançou a série de vídeos “Não mexam na minha aposentadoria”
A Diretoria da AEA-MG
tem recebido frequentes
questionamentos a respeito
das ações que estão sendo
desenvolvidas no sentido de
impedir alterações no Plano
A da Forluz. Em novembro
de 2019, a Diretoria (triênio
2018/2020), em função das
movimentações feitas pela
Forluz, decidiu criar um Grupo Técnico AEA-Forluz (GT
AEA-Forluz) para acompanhar e estudar a questão, além
de assessorar a AEA quanto
às medidas que deveriam ser
tomadas. Desde então, o GT
tem trabalhado incansavelmente no sentido de cumprir
o objetivo.
A atual Diretoria (triênio
2021/2023) manteve o GT,
com pequena alteração na sua
composição, e seus membros
têm se dedicado a executar a
missão recebida. Entre elas,
destacam-se: reuniões com
a Diretoria da Forluz, Conselhos Deliberativo e Fiscal,
busca de informações, estudo
das razões dos déﬁcits atuais,
medidas judiciais cabíveis,
entre outras.
A grande preocupação do
GT, sempre procurando um
possível e efetivo diálogo
com a Forluz, é garantir que,
no momento adequado, a diretoria da AEA esteja bem

RODRIGO RODRIGUES

Eduardo Leopoldino apresenta a série Não Mexam na Minha Aposentadoria

preparada para agir da maneira mais indicada e na velocidade exigida pela questão.
Percebemos que existe
muita ansiedade, algo natural
quando se trata de um assunto
tão relevante e preocupante,
que é nossa aposentadoria.
Contudo, a AEA ressalta estar
acompanhando diretamente todas as ações e reitera o
compromisso de manter os
associados bem informados.
SÉRIE NO YOUTUBE
Para manter o associado
bem informado sobre tudo
que tem ocorrido sobre o Plano A da Forluz, a AEA lançou
a série “Não mexam na minha aposentadoria”, disponível no canal da Associação
no Youtube. Até o momento

foram lançados sete vídeos,
ancorados pelo associado
Eduardo Leopoldino Andrade, membro do Grupo Técnico AEA-Forluz, com a participação de membros do GT,
sendo que em cada um deles
se aborda um tema mencionando alterações que a Cemig
pretende propor.
“Parabéns pela iniciativa de
de apresentar os vídeos sobre
a situação dos aposentados
integrantes do Plano A da
Forluz”, enaltece o associado
Marcelo Renato Maia Costa.
“Essas informações são
de vital importância para
nós do Plano A. Explanações claras, objetivas e altamente pedagógicas”, acrescenta o também associado
Gesler Luiz.
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Processo sobre o
Seguro de vida em
Grupo: boa notícia
No último dia 31 de março, por unanimidade, os dez
ministros da segunda seção
do STJ negaram provimento ao recurso da Cemig que
tentava prejudicar os aposentados no processo relativo ao Seguro de Vida em
Grupo. A empresa estava
tentando conduzir o processo para que fosse julgado
pela Justiça do Trabalho.
Com a decisão, temos agora a possibilidade de o juiz
da 4ª Vara Cível de Belo
Horizonte apreciar o nosso
pedido de, em caráter de urgência, restaurar a tutela de
evidência que ele já tinha
dado em 2016. Isso é bom,
pois possibilitará à AEA
prosseguir com o Processo
da forma como havia proposto desde o início: defendendo o direito do aposentado como cidadão e não
como empregado (sujeito à
Justiça Trabalhista).
“A Cemig entrou com
agravo interno no STJ para

derrubar esta decisão, pretendendo que a ação fosse
julgada na Justiça do Trabalho, mas os ministros foram
unânimes ao negar o provimento ao recurso”, explica
Enderson Couto de Miranda, advogado da AEA.
RELEMBRE
A demanda se arrasta desde março de 2016, quando
a AEA ingressou na Justiça
Estadual questionando a alteração da apólice do seguro
promovida pela Cemig, de
forma unilateral. A medida
prejudicou e causou prejuízo
a milhares de beneﬁciários.
Na tese sustentada pela
Associação, a apólice só
poderia ser modiﬁcada com
a anuência de 3/4 do grupo
de segurados, o que não foi
respeitado pela Cemig e fere
o que determina a legislação
pertinente.
*Por Tarcísio Feichas Cabral
Diretor de Comunicações

Bitributação segue fase
de determinação de
valor a ser executado
O processo da bitributação
movido pela AEA-MG contra
a União continua na fase de
determinação do valor a ser
executado. A ação se arrasta
desde 2000 e, há dois anos, a
justiça determinou que se encontre o valor pago de contribuição no período de 1989 a
1995 de cada participante.
“A AEA executou os valores que entende devido para
cada participante e a União
discordou, apresentando va-

lores ínﬁmos ou inexistentes,
pretendendo usar o que chama
de cálculo do esgotamento.
Diante do impasse, seguimos
aguardando a justiça determinar o valor”, explica o advogado Alberto Maimoni.
Na avaliação de Maimoni,
a União tem usado estratégias
para não pagar. “Mas todos os
recursos disponíveis no meio
jurídico estão sendo utilizados
para que os aposentados possam, enﬁm, receber”, ressalta.
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Encontrão é adiado
devido à pandemia
NOVA DATA - Principal evento de turismo da AEA ocorrerá em 2022, em Porto Seguro, na Bahia;
pessoas que compraram o pacote e desitirem da viagem devem entrar em contato com a Associação
O 18º Encontrão foi
adiado mais uma vez,
devido ao gravíssimo
momento pelo qual passa o país, com altíssimos
níveis de contaminação
pela Covid-19. Com isso,
a viagem ocorrerá em
2022, de 30 de abril a 7
de maio, em Porto Seguro, no Sul da Bahia.
Os associados que já
compraram o pacote e tiverem problemas quanto
às datas, devem entrar em
contato com a AEA pelo e-mail (aeamg@aeamg.org.
br) ou pelo whatsapp 31 9
9920 5937, já que o atendimento presencial está suspenso, em cumprimento
ao decreto do governo de
Minas Gerais. Para quem
não havia adquirido os pacotes, no próximo mês de
outubro as inscrições serão
reabertas.

DIVULGAÇÃO/PORTO BELLO

O Portobello Resort está localizado a poucos metros da tradicional praia de Taperapuã e conta com ótima infraestrutura para os hóspedes

O Encontrão é o evento
mais importante do calendário de turismo da AEA-MG, mas a Instituição entende que o fundamental é
preservar a saúde de todos

os nossos associados, familiares e amigos que costumam participar da viagem.
“Devido ao agravamento
da pandemia e a vacinação
estar ainda no início não nos

permitiu manter a data prevista para maio próximo e
nova data foi deﬁnida para
a realização do evento mais
importante do nosso calendário de turismo. Em abril de

2022, Porto Seguro BA nos
aguarda. Novas inscrições
serão reabertas a partir de
outubro”, explica Vilma da
Conceição Dario, Diretora
Social e de Promoções.

Atualize seu cadastro: a AEA quer seguir perto de você
Diante de todos os desafios que aposentados e
pensionistas
estão tendo de enfrentar, como a
preservação do plano de
saúde e a manutenção da
previdência suplementar,
a AEA entende que a categoria precisa ser manter
cada vez mais unida e e receba informações corretas
para a tomada de decisões.
Para isso, é fundamental
que os associados mante-

nham seus dados atualizados junto à Entidade.
Para alterar as informações pessoais, basta
acessar o endereço www.
a e a m g . o rg . b r / a t u a l i z a r-cadastro e preencher o
formulário.
Estar com o cadastro
sempre atual auxiliará a
AEA a manter o contato
mais próximo e ajustado com associados, possibilitando defender seus

direitos em relação à Forluz, Cemig Saúde, Seguro
de Vida em Grupo e outras
demandas
No site da Associação
também é possível se associar, pelo www.aeamg.
org.br/associe-se.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo
telefone (31) 3224 8323,
whatsapp (31) 9 9920 5937
ou por email aeamg@aeamg.org.br.

