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ATIVIDADES FAP/MG 2018 
 

JANEIRO 
 

Associação de Ipatinga inaugura mais 
40 apartamentos em colônia de férias 
 

03/01/2018 -O presidente da FAP/MG, Robson de Souza 
Bittencourt, participou da solenidade de inauguração de 
mais um prédio de apartamentos da colônia de férias da 
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga 
(AAPI), localizada em Guriri, no litoral do Espírito Santo. 
 

O evento aconteceu no final de dezembro passado, 
reunindo diretores da AAPI, autoridades da região do Vale 
do Aço, funcionários e fornecedores da associação. A inauguração marca os 20 anos de instalação do 
Recanto dos Pioneiros. 
 

Trata-se do terceiro bloco de acomodações, destinado a associados e familiares, para curtirem o litoral 
capixaba. O prédio recebeu o nome de Edízio Simplício Netto, atual presidente da AAPI, por indicação 
unânime da assembleia dos diretores da entidade. Possui cinco pavimentos e 1.612 metros quadrados de 
área construída, composta por 40 apartamentos. Demais edificações do Recanto dos Pioneiros também 
receberam melhorias e ampliação. O terreno da associação no local tem 3.900 metros quadrados. 
 

= = = = = = = = = 
 

Associações, FAP/MG e COBAP mantêm 
mobilizações contra a destruição da Previdência 

 
"É um crime dizer que, sem a Reforma da Previdência, o Brasil quebra" 
 

04/01/2018-A proposta de reforma da Previdência Social ignora as expectativas de vida regionais e 
prejudica as periferias.Ao determinar que mulheres e homens se aposentem com idades mínimas de 62 e 
65 anos, respectivamente, a Reforma da Previdência prejudica brasileiros que moram em Estados, como 
os do Nordeste, e nas periferias de centros urbanos do País. 
 

Há grande diferença entre tempo de vida entre os Estados e regiões dos centros urbanos. Esta é a opinião 
deRuy Braga, professor da USP (Universidade de São Paulo) e especialista em sociologia do trabalho. 
 

O professor afirma que o maior problema da reforma não é a idade absoluta em si proposta pelo texto, 
mas a "desigualdade social, regional e as diferentes expectativas de vida ligadas às taxas de renda". 
 

- Não há aposentadoria possível, porque a expectativa de vida [nesses locais] é muito menor. 
 

O especialista ainda afirma que a expectativa média de vida média dos brasileiros, de 75,8 anos, é irreal 
se comparada com as realidades pontuais das regiões do País. 
 

= = = = = = = = = = 
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Frente Mineira retoma mobilizações 
em defesa da Previdência 
 
11/01/2018- A Reforma da Previdência está na agenda do governo para ser votada na semana de 19 de 
fevereiro.Nós da Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência Social estamos retomando as 
mobilizações contra a PEC 287. 
 

A coordenação da Frente reuniu-se dia 09/01, deliberando por uma programação intensa de ações de luta 
que iniciaremos a execução na próxima semana. 
 
Contamos com a participação das 83 entidades integrantes da Frente Mineira nas atividades elencadas na 
memória da reunião.Estamos certos que ao verificarem as ações planejadas vocês vão identificar aquelas 
que sua entidade vai participar.Estamos na reta FINAL para DERROTARMOS a PEC 287 – A 
DESTRUIÇÃO da Previdência Social. 
 

Solicitamos que respondam esse e-mail, até dia 15/01 segunda feira, informando qual atividade vocês vão 
realizar em conjunto com a coordenação da Frente Mineira. AGORA mais que ANTES precisamos UNIR 
FORÇAS! 
 
Reunião da Coordenação da Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência Social 
Data: 09/01/2018 - terça-feira 
Horário: 15 horas 
Local: Sede da Anfip/MG - Belo Horizonte 
Pauta: Retomada das mobilizações e lutas contra a proposta de reforma da Previdência (PEC 287/2016 - 
e textos subsequentes). 
 
Principais deliberações: 
1 - Conclamar todas as Entidades da Frente a divulgar, participar e reforçar o Ato Público na Praça Sete, 
dia 24 de janeiro (quarta-feira), de 10 às 14 horas, em comemoração ao Dia Nacional do Aposentado. 
Quarteirão fechado da Rua Rio de Janeiro, da Praça 7 com Rua Tamóios. 
Criar um folder da Frente Mineira para divulgar o ato. 
(Seguem outras 14 deliberações) 
 

= = = = = = = = = = = 
 

FAP/MG divulga e reproduz cartilha com 
as conclusões da CPI da Previdência 
 
15/01/2018 - Cartilha produzida pelo Senador Paulo Paim contém as principais conclusões da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) da Previdência Social. Ele apresenta o cenário atual do sistema 
previdenciário brasileiro e as soluções para garantir a sustentabilidade dos regimes geral (INSS) e próprios 
(dos servidores públicos). 
 

O relatório final da CPI, aprovado por unanimidade, comprovou que, de 2000 a 2015, a Previdência perdeu 
R$ 4,7 trilhões de Reais. 
 

Acesse no site da FAP/MG, a íntegra da Cartilha. 
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Comentário para 13/12/2018 - Semanas depois da divulgação dos números da CPI, o 
governo foi obrigado a mudar a estratégia de comunicação usada para pressionar 
deputados e tentar o apoio da população à "reforma". 
 

O governo antes falava que a reforma era necessária para equilibrar as contas e garantir o 
futuro da Previdência. Após a CPI, e até agora, o Governo fala em "acabar com 
privilégios", tentando dividir trabalhadores da iniciativa privada e servidores. Este novo 
argumento, embora seja FALSO, obteve algum apoio. 
 

= = = = = = = = = = = 
17/01//2018 
Realizada reunião da DIREX - FAP/MG 
 

= = = = = = = = = = = 
 

Prédio de 14 andares ocupado em BH é 
de aposentados e pensionistas 
 

19/01/2018 -No momento em que a população brasileira se mobiliza em 
defesa das aposentadorias e pensões e contra a proposta de desmonte 
da Previdência Social, o Movimento de Luta de Bairros e Favelas (MBL) 
ocupa um prédio de aposentados e pensionistas em Belo Horizonte. 
 

O MBL ocupou prédio de 14 andares, na Av. Afonso Pena, centro de 
BH, dizendo ser “público abandonado”. Bem ao contrário, o prédio 
pertence à Fundação Sistel, fundo de pensão dos aposentados e 
pensionistas que trabalharam em empresas de telecomunicações. 
 

“Criamos a Sistel há 40 anos. Em todo esse tempo, mantemos o fundo 
bem administrado, muito fiscalizado e, por isso, rentável. Assim deveria 
ser também na Previdência Social. Tenho certeza que o MBL não 
ocuparia aquele prédio se soubesse que iria dar prejuízo a milhares de 
aposentados e pensionistas”, disse Robson Bittencourt, presidente da FAP/MG e também assistido pela 
Sistel. 
 

Flordeliz Maria de Moura Reis, presidente da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas 
do Setor de Telecomunicações em Minas Gerais (Astaptel), destaca que “a Sistel é apenas um nome. O 
prédio pertence exclusivamente a nós, trabalhadoras e trabalhadores, a maioria absoluta na faixa de 60 a 
80 anos de idade. Não temos nenhuma condição de nos responsabilizar ou sermos ainda mais 
penalizados pelo caos social que enfrentamos”. 
 

A FAP/MG e Astaptel solicitaram audiências com o vereador Irlan Melo, com o prefeito Kalil, com a 
Polícia Militar e o MBL, para analisar as providências cabíveis para cumprimento da liminar de 
reintegração de posse, já concedida pela Justiça estadual, desde setembro de 2017. 
 

A FAP/MG também distribuiu Nota à Imprensa esclarecendo os fatos. 

= = = = = = = = = = 
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Belo Horizonte celebra Dia Nacional do Aposentado 
 

24/01/2018 - Entidades de base e a Federação das 
Entidades dos Aposentados e Pensionistas de Minas 
Gerais (FAP/MG) promoveram, nesta quarta-feira (24), 
de atividades e manifestações em comemoração ao Dia 
Nacional do Aposentado, data estabelecida por lei 
federal. 
 

Às 7 e às 8 horas da manhã foram celebradas missas, 
na Igreja São José, centro de Belo Horizonte, por 
intenção dos aposentados. 
 

A celebração foi realizada pelo padre Ricardo Alexandre 
Ferreira que destacou a importância da comemoração, 
falou das lutas necessárias para manter a dignidade 
"daqueles que ajudaram a construir o País". Várias entidades e a Frente Mineira participaram do ato (foto) 
 

Durante a celebração, Vilma da Conceição Dário, diretora da FAP/MG, leu o documento "Carta de 
Aparecida 2018", documento nacional definido pela COBAP, que apresenta as principais reivindicações 
dos aposentados, pensionistas e idosos. Sem dúvida, nos dias atuais, a principal luta é CONTRA a 
proposta de reforma de destruição da Previdência Social, apresentada ao Congresso pelo presidente 
Michel Temer. 
 

Ao concluir a leitura da Carta, toda a igreja aplaudiu fortemente as propostas ali apresentadas. 
 

Praça 7 - Por iniciativa do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sinap), mais 
uma vez se realizou a manifestação pelo Dia Nacional dos Aposentados, na Praça 7 de Setembro, centro 
da Capital mineira. 
 

A manifestação contou com o apoio da FAP/MG, da Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência 
Social e de diversas entidades. Vários oradores destacaram a importância de impedir a votação da 
"reforma" da Previdência. A imprensa cobriu e repercutiu o evento. 
 

O presidente do Sinap, Adilson Rodrigues, reforçou a necessidade de mobilização e de participação de 
todos contra a reforma da Previdência proposta por Temer. 

= = = = = = == 
 

Celebração e ato em Aparecida exigem 
rejeição da reforma da Previdência 
 

29/01/2018 - Caravanas de aposentados de Minas Gerais e de 
diversos estados ocuparam, no domingo (28/1), a cidade de 
Aparecida, na 19ª Romaria dos Aposentados ao Santuário 
Nacional de Aparecida.  
 

Às 8 horas foi celebrada missa cuja principal intenção foi pelo 
Dia Nacional do Aposentado, data criada por lei federal em 
1981. O ato foi transmitido ao vivo pela TV Aparecida, uma 
das emissoras de maior audiência no País. 
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Celebrada pelo Arcebispo Dom Orlando Brandes que, em sua homilia, reforçou a importância da luta pela 
manutenção dos direitos, a responsabilidade na escolha dos nossos políticos neste ano de eleição e 
aindao papel de relevância que têm os mais de 30 milhões de aposentados brasileiros neste momento. 
Dom Brandes foi enfático: "nós devemos nos unir cada vez mais para defender nossos direitos". 
 

PLENÁRIA - Após a celebração, foi realizada plenária democrática no subsolo do santuário. O presidente 
da COBAP, Warley Martins Gonçalles, falou da importância desse ato e manifestação, realizado todos os 
meses de janeiro e da luta dos aposentados pela manutenção de seus direitos. Também se pronunciaram 
os presidentes de Federações estaduais, vinculadas à COBAP. 
 

AUSÊNCIA - O presidente da FAP/MG, Robson de Souza Bittencourt, foi representado em Aparecida 
pelos diretores da Federação. Ele esteve em Aparecida, 
mas teve que se retirar para acompanhar o velório do 
irmão dele, de 46 anos, sepultado em Belo Horizonte, na 
véspera. 
 
CARAVANA - Foi tranquila a viagem da Caravana de 
Minas Gerais a Aparecida. Como nos anos anteriores, 
partiu de Belo Horizonte na sexta-feira (26/01), retornando 
no domingo (28/01), após o jantar. 

 

= = = = = = == = = 
 

Aposentados dão grito de carnaval 2018 na sede da FAP/MG 
 

Ô Abre Alas, 
Que eu quero passar (2 X) 

Eu sou da Lira, 
Não posso negar (2 X) 

Ô Abre Alas, 
Que eu quero passar (2 X) 

Rosas de Ouro é quem vai ganhar (2 X) 
 

05/02/2018 - Com muita alegria, fantasia e 
animação, a FAP/MG e o Grupo Maturidade Sem 
Fronteiras deram seu Grito de Carnaval 2018. 
 

Ô balance,  balancê 
Quero dançar com você 
.... 
Música ao vivo pra relembrar e cantar Chiquinha Gonzaga, Mário Lago, Gonzaguinha, Braguinha e os 
bons compositores da música popular brasileira e das marchinhas mais famosas. 
 

O auditório da FAP/MG, no centro de Belo Horizonte, ficou lotado, muito bem decorado e com fartura de 
comes e bebes. Viemos todos nos divertir e ser felizes, porque, nos momentos de luta por nossos direitos, 
estamos sempre prontos e conscientes. 
 

Viver, e não ter a vergonha de ser feliz 
Cantar e cantar e cantar 
A beleza de ser um eterno aprendiz 
 

... já ensinou Gonzaguinha! 
 

= = = = = = = = = 
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FAP/MG, Astaptel e Sistel reúnem-se com Prefeito 
e diretoria da Urbel para desocupar prédio invadido 

 
No dia 05/02/2018, representantes das entidades dos 
aposentados e pensionistas reuniram-se com o prefeito de 
Belo Horizonte, Alexandre Kalil (foto), para debater sobre a 
desocupação do prédio da Sistel, localizado na Avenida 
Afonso Pena. 
 

Em 28/02/2018, encontro com mesmo objetivo foi realizado 
na Urbel (Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo 
Horizonte), com Claudius Vinícius Leite Pereira, presidente, 
e Aderbal Geraldo de Freitas, diretor de Habitação e 
Regularização (foto abaixo). 

 
Nos dois encontros, os dirigentes das entidades insistiram em 
que a ordem judicial de desocupação deve ser cumprida pela 
Prefeitura de Belo Horizonte. Participaram dos encontros, pelas 
entidades: vereador Irlan Melo, que intermediou todas as 
negociações; Flordeliz Maria de Moura Rios e Neide Ferreira 
de Andrade Santos, pela Astaptel, Robson de Souza 
Bittencourt, presidente da FAP/MG e o Diretor de 
Administração, Finanças e Investimentos, Mário Rodriguez 
Amigo, e João Victor, pela Sistel. 
 
Os entendimentos vão prosseguir, visando a desocupação 
pacífica e no mais breve tempo possível. 
 

= = = = = = = = = = = 
 

FAP/MG participa de manifestações em 
Brasília contra o desmonte da Previdência 
 
15/02/2018 -Associações de aposentados e pensionistas, como a FAP/MG e a Confederação Brasileira 
(COBAP), aliadas a sindicatos, movimentos sociais e populares promovem em Brasília, de 19 a 21 de 
fevereiro de 2018, atos e manifestações contra a proposta de reforma da Previdência Social. 
 
A FAP/MG estará presente, com a caravana organizada pelo SINAP e Frente Mineira Popular em Defesa 
da Previdência.O governo admite que não tem os 308 votos para aprovar a proposta. O presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia alertou que, apesar de ser da base governista, não há votos 
suficientes para destruir a Previdência. 
 
O jornal O Estado de São Paulo de hoje (15/2), afirma que Maia prepara o discurso para engavetar a 
PEC. Ele responsabilizará o Palácio do Planalto pela falta de diálogo e por apresentar proposta 
inexequível e absurda. 
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DEPUTADOS TRAIDORES 
Estes são os deputados federais de Minas Gerais 
que votaram contra a Previdência em Comissões: 
 

Aelton Freitas,Bilac Pinto,Bonifácio Andrada,Carlos 
Melles eDiego Andrade, 
Misael Varella,Leonardo Quintão,Luiz Fernando,Marcel 
Aro eMarcus Pestana, 
Mauro Lopes,Newton Cardoso Júnior,Paulo Abi 
Ackel,Raquel Muniz eSaraiva Felipe. 
 
 
 

Proteste junto a esses e todos os demais deputados. Envie e-mail, carta ou telefone para os gabinetes. 
Faça sua parte e ajude a enterrar a PEC 287/2016. 
 

= = = = = = = = = = = = = 
 

Intervenção no RJ impede votação 
da reforma da Previdência 
 
16/02/2018 - Nesta quinta (15), o presidente Michel Temer decidiu decretar intervenção na Segurança 
Pública do Rio de Janeiro. Com isso, as Forças Armadas assumirão as atividades de segurança do 
Estado. O interventor em nome do Exército será o general Braga Netto. 
 

As ações devem durar até dezembro, mas os últimos detalhes serão fixados apenas no decreto a ser 
enviado para aprovação do Congresso. 
 

Conforme prevê a Constituição Federal, é proibido votar qualquer Emenda à Constituição, enquanto 
estiver em vigência o regime de intervenção, seja em todo território nacional ou apenas uma unidade da 
Federação. 
 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que a intervenção na 
Segurança Pública do Rio de Janeiro é a última opção para restabelecer a ordem no Estado e que, por 
isso, precisa ser bem executada, impedindo qualquer manobra para votar Emenda Constitucional. 
 

= = = = = = = = = 
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Aposentados comemoram enterro 
da votação da reforma 
 

 
Audiência da Comissão de Direitos Humanos - Senado Federal - 20/02/2018 

 

21/02/2018 -Dirigente da FAP/MG e de entidades de aposentados, de trabalhadores da iniciativa privada e 
de servidores públicos comemoraram o enterro da votação da proposta de reforma da Previdência Social, 
anunciado na manhã desta terça-feira (20/02). 
 

Eles participavam de audiência da Comissão de Direitos Humanos, do Senado Federal, para debater a 
situação dos aposentados e pensionistas brasileiros, quando o governo federal oficializou a retirada de 
pauta da PEC 287/2016, que contém a proposta de reforma. 
 

O auditório Petrônio Portela, no Senado, contou com mais de 400 participantes. Pela FAP/MG, estiveram 
presentes o presidente Robson de Souza Bittencourt e os diretores Geraldo de Oliveira Souza e Adilson 
Rodrigues da Silva. 
 

A audiência para homenagear os aposentados e pensionistas é realizada, todos os anos, por solicitação 
da COBAP, e viabilizada pelo senador Paulo Paim. 
 

Parlamentares e lideranças do Mosap, Anfip, Sinait, Contag, IBD, Fasubra, Febrafit e outras entidades 
representantes dos trabalhadores, presentes à audiência, defenderam a manutenção de mobilizações 
unificadas. 
 

ELEIÇÕES -Em Minas Gerais, a Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência havia deliberado que, 
mesmo sem a votação da PEC da reforma, os deputados que se manifestaram a favor desse desmonte 
terão seus nomes divulgados até às eleições, para que a população não reeleja esses traidores do povo. 
 

= = = = = = = = = 
 

Ainda em Fevereiro de 2018 
 

Dia 22 - Entrevista de Robson Bittencourt à Rede Globo de TV, sobre fim das votações da reforma. 
 

Dia 23 - Reunião Ampliada da FAP/MG e Entidades Filiadas, com palestra da médica geriatra Simone 
Lima, sobre “Saúde: Prevenção e Cuidados”, seguida de lanche de confraternização. 
 

Dias 27 e 28 - Encontro em Belo Horizonte para dar continuidade aos entendimentos entre COBAP, 
Partido PAI do Brasil, Partido PPL e Executiva Estadual do PPL e FAP/MG 
 

= = = = = = = = = 
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MARÇO 
 

FAP/MG participa das comemorações do 
Dia Internacional da Mulher em BH 
 

06/03/2018 -A FAP/MG participará das atividades em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, em Belo Horizonte.No próximo dia 8, na Praça Sete, 
dezenas de entidades e movimentos sociais e populares se juntam à 
Assembleia Legislativa para refletir e celebrar a data. 
 

PREVIDÊNCIA- Para a FAP/MG, será mais uma oportunidade de denunciar a 
intenção dos grandes grupos econômicos e do atual governo de desmontar o 
sistema de seguridade social brasileiro. 
 

A proposta de reforma da Previdência, enviada ao Congresso pelo ex-
banqueiro Henrique Meireles e pelo mordomo Michel Temer, é uma das 
estratégias para acabar com direitos dos brasileiros e obrigar a todos a comprar títulos de previdência 
privada que rendem menos do que Poupança e dão lucros fantásticos para os banqueiros. 

= = = = = = = = = 
 
Dia 09/03/2018 - 10:00às 11:30 - Reunião com Sr. Izaque Mamede, representante da Federação das 
Associações de Pais e Alunos da Rede Pública de Ensino(Fapaemg). Objetivo: propor parceria com a 
FAP/MG para utilização do auditório e realizar promoções conjuntas. 
 
Dia 14/03/2018 - 11:00 - Reunião com Sr. Martins, da Asapvest. Objetivo: viabilizar cirurgia nos olhos do 
mesmo, junto à Carretas da Visão. 
 
Dia 15/03/2018 - 9:30 - Reunião da Direx / FAP/MG 
 

= = = = = = = = = 
 

Elias Caetano é eleito presidente da 
Associação de Ipatinga 
 

Elias Caetano, acompanhado do presidente da FAP, 
Robson Bittencourt, faz discurso após anúncio do 

resultado da eleição 
 
26/03/2018 - Mais de 3 mil associados foram às urnas, em 
Ipatinga e cidades vizinhas, para confirmar o trabalho da atual 
gestão e eleger Elias Caetano Ferreira como novo presidente da AAPI (Associação dos Aposentados e 
Pensionistas de Ipatinga). O atual presidente da AAPI, Edízio Simplício Netto, ocupará a vice-presidência 
no próximo mandato. A posse será no próximo dia 1º de abril (domingo). 
 

= = = = = = = = = 
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ABRIL 
 

Amaer elege nova diretoria para mandato 2018-2020 
 

03/04/2018 - A AMAER - Associação dos Aposentados da Extensão Rural em Minas Gerais - elegeu hoje 
a nova Diretoria, Conselho Deliberativo e Fiscal, para o biênio 2018-2020. 
 

A FAP/MG, por toda sua Diretoria e na pessoa do presidente, Robson de Souza Bittencourt, deseja aos 
futuros dirigentes muita união e empenho para crescimento e aprimoramento constantes da AMAER. 
 

Composição da nova diretoria: Presidente: Waldyr Pascoal Filho; Vice-presidente: Ronald Cezar Gava; 
Diretor Secretario: Elmer Ferreira; Diretor Financeiro: Carlos Augusto Ruas; Diretora de Benefícios: Eluse 
Duarte Coelho; Diretor Social: Luiz Fernando Ferreira; Diretora Cultural: Regina Campos e Diretora de 
Divulgação: Maria Auxiliadora Tavares Carvalho. 
 

= = = = = = = = = = 
 

FAP/MG apóia curso de "Empreendedorismo na Melhor Idade" 
 
09/04/2018 - Serão capacitadas 930 pessoas, sem nenhum 
custo para o participante. O programa é financiado pelo Fundo 
Municipal do Idoso de Belo Horizonte – FUMID/BH. Turmas 
são abertas de forma contínua, durante o ano. 
 
Além de aulas, serão ministradas palestras para aumentar a 
autoconfiança do idoso para viver com segurança e alegria os 
desafios da nova ou futura fase como aposentado. Aproveitar 
a experiência acumulada como diferencial para ingressar 

novamente no mercado de trabalho ou iniciar novos projetos como empreendedor. 
 

= = = = = = = = = = 
 
Aposentados voltam às ruas em defesa da Previdência 
 
18/04/2018 - Dezenas de aposentados e pensionistas, 
representantes de diversas regiões do País, participaram 
de manifestação de rua contra a reforma da previdência, 
realizada com grande êxito no centro de Cuiabá, capital do 
Mato Grosso, na manhã de terça-feira (17/4). 
 
A passeata foi encerrada com a entrega de uma carta aos 
dirigentes locais do INSS, assinada por Warley Martins Gonçalles, presidente da Confederação Brasileira 
dos Aposentados e Pensionistas (COBAP) e por Adelfina Barboza de Souza, Federação dos Aposentados 
e Pensionista de Mato Grosso (Fedapi). 
 
As entidades mineiras foram representadas por Robson de Souza Bittencourt, presidente da FAP/MG e os 
diretores Gilson da Costa Matos, Adilson Rodrigues da Silva e Maria Almeida da Silva Marques. 

= = = = = = = = = = =  
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Federações e COBAP reivindicam apoio de 
Romero Jucá em projeto da desaposentação 
 

 
Ao centro, Paim, Warley e Jucá (de camisa branca), com 
presenças de Minas Gerais 
 
24/04/2018 - A luta pela aprovação do Projeto de Lei da 
desaposentação (PLC 76/2015) volta à tona. Após o Supremo 
Tribunal Federal (STF) não decidir o problema, o Congresso 
Nacional deverá votar projeto relativo ao assunto. 
 
Comitiva da COBAP, liderada pelo presidente Warley Martins 
Gonçalles, se reuniu ontem, com o relator do projeto no 

Senado, Romero Jucá, para reivindicar apoio ao projeto. 
 
Autor do projeto, o senador Paulo Paim (PT-RS) participou da reunião e defendeu a aprovação do 
benefício, que fará justiça a milhões de aposentados que continuaram trabalhando e contribuindo para o 
INSS. 
 

Também em ABRIL: 
 
Dia 04/04/2018 – Reunião com Antônio José Amaral Moreira (Amaral), presidente da Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Juiz de Fora, acompanhado do advogado da associação, José Adriano. 
 
Visitas a Entidades de Base 
 
Dia 27/04/2018 Reunião DIREX / FAP/MG e Ampliada, com filmagem para o programa aposentados 
brasil ,tv rede vida pela COBAP 
 

Federação e associações de Minas no programa "Aposentados Brasil" 
 
26/04/2018 - Em Belo Horizonte, nestas quinta e sexta-feira, o jornalista Luiz Storino e o câmera André, 
fazem as gravações para o programa "Aposentados Brasil", 
da Cobap. 
 
Minas Gerais será um dos destaques do programa do 
próximo dia 06 de maio (domingo), na Rede Vida, às 19 
horas. 
 

Helena da Silva, Diretora do Sintsprev/MG, foi uma das 
entrevistadas. Ela destacou a importância da união entre 

servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada em 
defesa da Previdência 

 
 

= = = = = = = = = = = 
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MAIO 
 

COBAP Viagens cancela viagem a Roma / Itália 
 

07/05/2018 - A Cobap Viagens distribuiu nota, na tarde desta segunda-feira (7/5/2018), informando que foi 
cancelada a viagem que levaria brasileiros ao III Congresso Mundial dos Aposentados e Pensionistas, a 
realizar-se em Roma-Itália, de 13 a 19 deste mês. 
 

Segundo a cooperativa de viagens, o cancelamento foi realizado porque a empresa contratada para emitir 
as passagens aéreas não honrou o contrato. O fato somente foi descoberto no dia 02 de maio último, a 
apenas dez dias do embarque previsto. 
 

Os dirigentes da FAP/MG e da COBAP Gilson da Costa Matos, Maria Almeida da Silva Marques e Adilson 
Rodrigues foram a Brasília debater e deliberar sobre as providências que a COBAP está adotando para 
minimizar e resolver os problemas causados. 
 

= = = = = = = = = = = 
 

Ajubemge comemora 50 anos de existência 
 

17/05/2018 - A Associação Nacional dos Aposentados, Pensionistas, 
Funcionários e Ex-funcionários do Conglomerado Bemge (Ajubemge) 
comemorou, nesta quinta-feira (17), seus 50 anos de existência. O 
presidente da FAP/MG, Robson de Souza Bittencourt, participou dos 
festejos, ao lado da presidente da Ajubemge, Maria Lúcia Machado, de 
toda a diretoria e associados da Entidades 
 
A FAP/MG parabeniza a entidade por data tão expressiva, conclamando a 
direção e os associados da Ajubemge a manterem-se firmes nas 
mobilizações e atividades em defesa dos direitos dos aposentados, pensionistas e idosos. 
 

Também em Maio 
 
Dia 16/05/2018 Reunião com a direção da ASCON / Ipsemg 
Dia 17/05/2018 Reunião com Alceu sobre plano de assistência médica para aposentados 
Dia 23/05/2018 Reunião DIREX / FAP/MG 
 
 

JUNHO 
 
FAP/MG vai sediar encontro pela volta do Trem do Sertão 
 

28/06/2018 - O Brasil andou para trás ao destruir suas ferrovias. A recente 
paralisação dos caminhoneiros e os muitos problemas do transporte 
rodoviário comprovam o retrocesso. 
 

Está na hora de recuperar o tempo perdido. Dia 4 de julho, vamos iniciar importante mobilização pela volta 
do Trem do Sertão, que transportava passageiros entre Belo Horizonte e Monte Azul, passando por 
Montes Claros.  Presenças de prefeitos e autoridades do Estado e União. 
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JULHO 
 
18/07/2018  REUNIÃO DIREX / FAP/MG 
 
 

Prédio em BH, pertencente a aposentados 
da telefonia, é desocupado 
 

11/07/2018 - Um prédio de 14 andares na Avenida Afonso Pena, a principal 
do centro de Belo Horizonte, foi desocupado neste mês de julho de 2018, 
depois de ficar vários meses sob controle de pessoas carentes. 
 

A desocupação aconteceu depois de um processo judicial, que garantiu à 
Fundação de Seguridade Sistel o direito à reintegração de posse, e de 
negociações com a Prefeitura de BH. 
 

A Associação dos Aposentados e Pensionistas do Setor de Telefonia de 
Minas Gerais (Astaptel) e a Federação das Entidades dos Aposentados e 
Pensionistas de Minas Gerais (FAP/MG) participaram ativamente das 
negociações. 
 

Desde as primeiras reuniões, com autoridades do Judiciário, Ministério 
Público, Polícia Militar, prefeituras e entidades representativas dos 
ocupantes, o posicionamento da FAP/MG e Astaptel foi pelo entendimento 
e negociação pacífica, embora com o firme propósito de devolver o 
patrimônio aos legítimos proprietários. 
 

Matéria sobre o assunto publicada no jornal da Astaptel 
 
 

AGOSTO 
 

4ª Jornada da Saúde da AEA debate "O homem como ser integral" 
 
01/08/2018 - A Associação dos Eletricitários Aposentados 
(AEA) realizará, de 6 a 8 de agosto, a VI Jornada da Saúde – 
“O homem como ser integral”. 
 
Durante três dias, serão debatidos temas sobre saúde física, 
financeira e espiritual, com profissionais especializados. Os 
encontros serão das 14h às 16h30, no Auditório da AEA, na 
Avenida Afonso Pena, 867, 16º andar, Centro, Belo Horizonte. 
Veja programação na imagem abaixo. 
  
A abertura do evento será na segunda-feira (6), com o administrador de empresas, Alexandro dos Santos, 
para falar de “Saúde Financeira”. Na terça-feira (7), será a vez de conversar sobre “Saúde Física”, com a 
médica Bárbara Nascimento. O encerramento ocorrerá na quinta-feira (8), num bate-papo com o tema 
“Saúde Espiritual”, comandado por Mércia Salomé Silva. Participe. Mais informações pelo (31) 3224 8323. 
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Dia 04/08/2018 Convenção do PPL/MG oficializa candidaturas de dirigentes de associações para 
defesa da Previdência Social na Assembleia Legislativa e Câmara Federal. 
 

Dia 07/08/2018 Viva Bem, com a Idade que Tem - Presidente da FAP/MG, Robson 
Bittencourt, participa da solenidade de abertura do XVIII Seminário da Melhor Idade, evento anual 
promovido pela ASAPEC - Associação dos Aposentados e Pensionistas de Congonhas. O tema do ano foi 
"Cidadania, Direitos e Deveres na Terceira Idade". 
O seminário acontece nos dia 7, 8 e 9 de agosto. 
 
Dia 08/08/2018  Reunião na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Juiz de Fora 
 
Dia 09/08/2018 Solenidade comemorativa dos 25 anos do SINDÁGUA. 
 
 

COBAP divulga e pede apoio aos candidatos dos aposentados 
 

21/08/2018 - A Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas (COBAP), entidade que lidera o 
movimento nacional do segmento, divulgou nesta terça-feira (21) os nomes e números de candidatos a 
deputado federal  comprometidos com essa luta. 
 

Os candidatos que integram as entidades dos aposentados e pensionistas são: 
 Robson Bittencourt - presidente desta Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais 

(FAP/MG); 
 Agostinho Schiochetti - diretor de Imprensa da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Santa 

Catarina (Feapesc); 
 Alealdo Hilário - vice-presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Sergipe e 
 Assis Gonzaga - advogado da Federação do Pernambuco e da Associação de Aposentados de Cabo 

de Santo Agostinho (PE). 
 
Dia 22/08/2018 Evento na ASCOAP ( com Aurinho ) 
 
Dia 28/08/2018 Reunião AMPLIADA da FAP/MG 
 
Dia 31/08/2018  Falecimento de Edízio Simplício Neto, vice-
presidente da FAP/MG e presidente da Associação de Ipatinga 
 
 
 

OUTUBRO 
 

FAP/MG pede respeito e dignidade 
no Dia Internacional do Idoso 
 

1º/10/2018 - Hoje é comemorado o Dia Internacional das Pessoas Idosas, conforme deliberação da 
Organização das Nações Unidas (ONU), aprovada em 1990. É também o dia em em foi sancionado e 
tornou-se o Estatuto do Idoso, a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. 
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Os idosos formam o segmento que mais cresce na população brasileira. Segundo o IBGE, o número de 
pessoas idosas no país cresceu 50% em uma década (mais de 8,5 milhões pessoas) e já chegou a 30 
milhões. 
 

As mulheres são maioria nessa faixa etária - com 16,9 milhões (56% dos idosos), enquanto os homens 
idosos são 13,3 milhões (44% do grupo). 
 

De acordo com estimativas do IBGE, essa parcela da população deve chegar a 38 milhões em 2027. Em 
2039, haverá mais idosos do que crianças vivendo no País. Já em 2060, um em cada quatro brasileiros 
terá mais de 65 anos e o percentual passará dos atuais 13,44% para 32,1%. 
 
 
Dia 18/10/2018 Robson Bittencourt vai a Aparecida/SP, para definição da programação do Dia 
Nacional do Aposentado de 2019, a ser celebrado na Basílica local. 
 
 

Dirigentes da FAP/MG participam de Seminário da Cobap 
 
18/10/2018 - O presidente, Robson de Souza Bittencourt, e dirigentes da Federação das Entidades dos 
Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais (FAP/MG) vão participar do 1° Seminário das Mulheres e 
Ferroviários (Semufe), que acontece de 18 a 22 de outubro, em Praia 
Grande, município do litoral de São Paulo. 
 
No evento inédito, realizado pela COBAP, bandeiras específicas dos 
segmentos de mulheres aposentadas e dos ferroviários serão abordadas 
por meio de palestras, debates e mesa redonda. Assuntos como a reforma 
da Previdência e a reivindicação pela volta do Ministério também serão 
amplamente abordados. 
 
O evento acontecerá no Centro de Lazer da Família Metalúrgica, localizado 
na cidade de Praia Grande, estância balneária do estado de São Paulo. O local possui 13.620 metros 
quadrados e representa a valorização do trabalhador metalúrgico e do patrimônio do Sindicato (foto). 

= = = = = = = = = = = 
 

Dia 24/10/2018 Reunião DIREX FAP/MG / Pessoal da Paraíba veio visitar a Federação. 
 

= = = = = = = = = = = 
 

FAP/MG em alerta: Presidente eleito quer 
votar Reforma da Previdência ainda neste ano 
 

30/10/2018 - Os principais jornais do País estamparam como manchete principal, nesta terça-feira (30), o 
anúncio de que o presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, deseja ver aprovada, ainda neste ano, 
toda ou parte da reforma da Previdência Social. 
 

Proposta de Emenda Constitucional com dezenas de itens para reduzir direitos e desmontar a Previdência 
Social está em tramitação na Câmara dos Deputados. 
 

A proposta do atual presidente Michel Temer não tem nenhum item para aumentar a arrecadação e 
fortalecer a Previdência. 

= = = = = = = = = = = 
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NOVEMBRO 
 

Inscrições abertas para comemorações do 
Dia do Aposentado em Aparecida/SP 
 

26/11/2018 - Como é tradição no movimento nacional de aposentados e pensionistas, a COBAP e 
Federações vão promover as comemorações do Dia Nacional do Aposentado, em Aparecida/SP, no último 
final de semana de janeiro/2019. A FAP/MG está com inscrições abertas para a caravana de Minas 
Gerais. 
 

Programação: 
Dia 25/01 - Sexta-feira: 20:00 horas - Saída do ônibus, em frente ao prédio da FAP/MG - Rua dos Caetés, 
530 - Centro - BH/MG 
Dia 26/01 – Sábado: 06:00 horas - Chegada em Aparecida/SP, Hospedagem e café da manhã no Hotel 
Hollywood. 12:00 horas - Almoço. 18:00 horas - Jantar 
Dia 27/01 – Domingo: 06:00 horas - Café da Manhã. 08:00 horas - Missa Especial para os aposentados. 
Participação de dirigentes nacionais. Leitura e divulgação da Carta de Aparecida 2019, com principais 
reivindicações do setor. Transmissão ao vivo pela TV Aparecida para todo o País. 12:00 horas - Almoço. 
18:00 horas - Jantar. 20:00 horas - Saída do ônibus, em retorno para Belo Horizonte. 
Ainda há vagas. Faça sua inscrição. 
 
 
Com pesar, comunicamos o falecimento de Maria Almeida Silva Marques 

 
18/11/2018 - Com imenso pesar, a Federação das Entidades 
dos Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais (FAPMG) 
comunica o falecimento de Maria Almeida da Silva 
Marques, ocorrido ontem (sábado-17), e sepultamento na 
manhã deste domingo (18), no Cemitério da Paz, em Belo 
Horizonte, onde centenas de pessoas foram levar o último 
adeus àquela grande guerreira. 
 
Aos 80 anos de idade, Maria Almeida estava internada a 
uma semana para tratamento de infecção que teve início no 
joelho. Há alguns meses, ela operou o joelho e colocou uma 
prótese. A infecção se generalizou, provocando a morte por 

parada cardiorrespiratória. Ela deixou um filho, que é engenheiro, casado e residente em Fortaleza/CE. 
Ela morava no bairro Caiçara, em BH, próxima de seus irmãos. 
 

Frente em Defesa da Previdência 
apoia ampliação das lutas 
 

27/112018 - Frente Mineira Popular em Defesa da 
Previdência Social – da qual a FAP/MG participa - realizou, 
em 26/11/2018, na reunião ampliada na sede da CSP-
Conlutas, em Belo Horizonte, para avaliar e deliberar sobre 
a retomada e ampliação das mobilizações (foto). 
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Participaram representantes de diversas entidades, muitas não integrantes da Frente. Foi apresentadas 
diversas análises e avaliações da conjuntura atual. 
 

Foi sinalizada a importância de ampliar o número de Entidades e respectivamente, de segmentos 
participantes das mobilizações. O apoio de parlamentares antigos e novos também será priorizado, em 
especial aqueles que já se posicionaram favoravelmente à reivindicações dos trabalhadores 
 

As pautas devem ser o mais objetivas possível e construídas no coletivo. Não se pode cair na armadilha 
montada pelo governo federal eleito que quer que nos antecipemos num combate que ainda não começou 
efetivamente. 
 

Foi definida a realização de novo encontro, em 17/12 (segunda-feira), visando ampliar o número de 
entidades participantes. Esta reunião será na sede do SindRede. 
 

= = = = = = = = = = = 
 

DEZEMBRO 
 

FAP/MG e COBAP lamentam que AGU tente vetar 
adicional de 25% para aposentado que precisa de cuidador 
 

06/12/2018 - A AGU (Advocacia-Geral da União) pediu ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), 
ministro Dias Toffoli, a suspensão dos processos que pedem adicional de 25% aos aposentados que 
precisam de um cuidador. 
 

Segundo a AGU, o adicional em todos os benefícios pagos pelo INSS geraria um impacto de R$ 5 bilhões 
para os cofres da Previdência Social. 
 

O pedido aguarda decisão do presidente do STF. Caso seja aceito, os processos ficarão suspensos até a 
decisão definitiva do Supremo. 
 

Em agosto deste ano, a Primeira Seção do STJ decidiu que o adicional deve ser pago a todos os 
aposentados que precisam de cuidadores. A decisão não obriga o INSS conceder o benefício 
administrativamente, tornando-se necessário que o segurado ingresse na justiça para requerer o bônus. 
 

As direções da FAP/MG e da COBAP lamentam a iniciativa da AGU, que ignora as dificuldades por que 
passam os aposentados que precisam de cuidados, de forma constante. São pessoas humildes, enfermas, 
com problemas para se locomover, se alimentar e realizar as atividades diárias. 
 

= = = = = = = = 
 
Dia 13/12/2018 – Assembleia Geral e confraternização 
festiva de final de ano. 
Edital publicado no jornal Hoje em Dia, de 08/11/2018. 
 

Fim das atividades de 2018 


