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Fim do ano se aproxima... tempo de reflexão e comemoração.
Nosso querido IPLEMG chega ao seu quadragésimo aniversário desde
sua criação, motivo de orgulho e muito trabalho desta autarquia que é
exemplo e única no Brasil.
Venha participar da festividade do Instituto e comemore-se também!

COMEMORE-SE
Para o mar agitado, uma bóia,

com a esperança que você levou,

para os andares mais altos uma escada,

com o ombro amigo que pode oferecer.

para o engessado, um par de muletas,
para a piscina, trampolim,
para a vida plena, motivação.
Motivação é o combustível dos fortes,
daqueles que determinaram a vitória,
seja em que campo for, e não desistem,
mesmo com o sol intenso, com o frio
que queima,

Saúde e Bem Estar
n Como proceder
em situações de
emergência

Deus ainda acredita em você,
e estar vivo significa poder mudar:
o que estava errado,
o que estava incomodando,
pagar o que estava devendo,

porque sabem que basta seguir em
frente,

para você, para a sua família,

dar sempre um passo adiante, para
vencê-la.

no mínimo, seria menos interessante,

Por isso, nas pequenas vitórias do dia,

e só por você estar aqui,

faça uma comemoração interior,

já vibramos com alegria.

com uma nota boa na escola,
com um obrigado bem merecido,
com a esmola bem ofertada, com a

n

você acordou e isso significa estar vivo,

e trabalhar mais um pouco,

com um beijo demorado,

Dicas para comprar
pela internet com
segurança

Vibre, comemore com o nascer do dia,

mesmo diante da montanha mais alta,

vibre com um abraço sincero,

Comportamento

do IPLEMG

ajuda que você pode dar,

para o mundo, que sem você,
porque você é especial demais,

Por isso, vibre, comemore-se,
beba um copo de água em sua homenagem,
e siga em frente, que a motivação é
VOCÊ!
Paulo Roberto Gaefke

Espaço do Segurado
“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de
repente você estará fazendo o impossível.”
São Francisco de Assis

Dica culturaL

ACONTECE NO IPLEMG
Convidamos os nossos contribuintes e
pensionistas para a FESTA DE COMEMORAÇÃO, a realizar-se dia 13 de dezembro, sexta feira, a partir das 20h, no
Imperador Recepções e Eventos, Av. do
Contorno 8657, Bairro Gutierrez - BH.

Complexo consagra-se
como o maior circuito
cultural do País
O Circuito Cultural Praça da Liberdade, é atualmente, o maior complexo cultural do país e o único do
mundo, fruto de parceria públicoprivada. Ao todo, são nove espaços e museus em funcionamento:
Arquivo Público Mineiro, Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa,
Centro de Arte Popular Cemig,
Espaço TIM UFMG do Conhecimento, Memorial Minas Gerais
Vale, Museu das Minas e do Metal, Museu Mineiro e Palácio da
Liberdade, Centro Cultural Banco
do Brasil, além das atividades do
Inhotim Escola, que ocorrem paralelas às obras de sua sede.
Além destes, outros três espaços
já estão em processo de implantação: a Casa Fiat de Cultura, o,
o Centro de Referência da Economia Criativa Sebrae-MG e o Museu do Automóvel.
Inaugurado em 2010, o Circuito
Cultural Praça da Liberdade foi
criado com o objetivo de explorar a diversidade cultural – com
opções interativas e abertas ao
público, em uma área de enorme
valor simbólico, histórico e arquitetônico de Belo Horizonte.
Vale a pena visitar !
Para ver a programação acesse:

http://circuitoculturalliberdade.
com.br/plus/modulos/listas/
index.php?tac=agenda&
layout=programacao

EXPEDIENTE
Presidente:
Gerardo Renault
Vice Presidente:
Emílio Eddstone Duarte Gallo
Diretor Financeiro:
João Marques de Vasconcelos
Vice Diretor Financeiro
Ermano Batista Filho

Esperamos que o prezado associado
nos honre com sua presença, indispensável para o brilho das festividades.

COMEMORAÇÃO
Quatro décadas de pioneirismo e sucesso na Seguridade Social, o Instituto comemora 40 anos desde a sua
criação.

Favor confirmar presença até dia 5 de
dezembro, pelo telefone 3291.1944,
com Denise ou Tatiane.

O

Dia Mundial do Diabetes
A campanha do Dia Mundial do Diabetes (14 de novembro) tem como objetivo
promover a educação em diabetes, levando mais informação ao paciente e a
seus familiares.
A equipe do Programa Sol na Janela aderiu à campanha e convida todos, segurados e pensionistas, a participar do nosso encontro para que juntos possamos
desvendar os mistérios da Diabetes e entender que é possível viver com os níveis
de glicose controlados com qualidade de vida.
Diabetes é uma doença silenciosa, que se não tratada devasta nosso organismo.
Portanto, vamos no caminho inverso ao silêncio e vamos fazer muito barulho!

Dia Mundial do Diabetes no IPLEMG
Confira nossa programação:
12/11/2013 às 14:30hs – Sala Leão Borges
• Verificação da glicemia, pressão, oxigenação e batimentos cardíacos;
• IMC, circunferências e sua relação com o diabetes;
• Tira dúvidas e discussão sobre temas relevantes do diabetes: light x diet,
hiper e hipoglicemia, atividade física x diabetes e muito mais.
Contamos com a sua presença!
NOVIDADE NO PROGRAMA SOL NA JANELA
Agora você pode fazer a opção de realizar atividade física pela manhã!!!
Verifique os novos horários oferecidos pelo Programa Sol na Janela e garanta sua
vaga! Início em outubro/2013.
Mais informações pelo telefone ou nosso site: www.iplemg.mg.gov.br
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Espaço do Segurado
“Se alguém lhe fechar a porta, não gaste energia com o confronto, procure as janelas. Lembre-se da
sabedoria da água: a água nunca discute com seus obstáculos, mas os contorna.”
Autor desconhecido

Depoimento
Nesta edição entrevistamos nossa querida pensionista Nara Ferraz.
Um exemplo de determinação e bom humor. Confira!
Qual o segredo para tanta disposição e energia?
Creio que seja disciplina. Perdi meu pai
cedo e minha mãe era filha de estrangeiro... Acho que me acostumei com
uma disciplina um pouco férrea, além
disso, a única mulher entre três homens. Eu era convocada praticamente para as mesmas funções que eles
faziam, mesmas responsabilidades.
Creio que isso me deu um pique muito
grande que, graças a Deus, mantenho
até o dia de hoje.
Como foi a sua carreira? Como começou e até onde chegou?
Precisei começar a trabalhar jovem.
Entrei na Cia Vale do Rio Doce, hoje
Vale, com 18 anos e fiquei por 30
anos. Comecei quando era estudante,
no 1º ano de direito. No 4° ano fui trabalhar no jurídico, mas não era concursada ainda, era chefe de secretaria.
Por volta de 1967 abriu um concurso
para advogado na Vale. Fiz e passei a
exercer a função de advogada. Sofri
resistência, pois era a única mulher do
jurídico em meio de vários advogados,
em uma época que a mulher não tinha conquistado tanto território como
é hoje. Mas nunca fui desrespeitada.
Tive que driblar isso com muito estudo, mostrando serviço e até mesmo
aceitando desafios.
Você formou-se em direito, trabalhou, foi dona de casa, mãe, esposa. Com foi conciliar tudo?
Realmente não foi fácil. Olhando pra
trás fico até admirada de ter dado
conta. Primeiro tive um marido que
compreendeu isso, que privilegiava as

Dica de
saúde

mulheres ativas, que trabalhavam fora.
Segundo, eu tive filhos que me deram
trabalhos normais como toda criança.
Não precisei deixar a profissão e prejudicar o andamento do meu trabalho.
Pelo contrário, houve uma época que
meu filho mais novo estava com o
problema de alergia, bronquite, asma
e pensei em deixar o trabalho para
ficar mais em casa, pois meus filhos
estavam ficando um pouco sozinhos...
Meu filho mais velho falou: “Não deixa não mamãe, agora que você foi
promovida, você não pode sair. Eu sei
o remédio que ele toma, pode me telefonar que eu o vigio direitinho”. Fui
abençoada em matéria de família: pai,
mãe, filhos e marido, com todo defeito que todo marido tem.
Ficamos sabendo que você gosta
muito de música e que canta muito bem. Fale um pouco sobre isso.
Estudei o ginásio em colégio interno
de Irmãs de caridade e desde o princípio passei a fazer parte do coral.
Desde então era convocada para cantar em festa de família. A primeira vez
que cantei em público, foi meu tio que
falou comigo: “canta Iaia de ioiô”, ele
gostava dessa música. Apesar de ter
estudado piano 2 anos, perdi o trato
com a música, não a popular como
faço hoje, mas a parte teórica e quando o maestro falou comigo: “qual o
seu tom?” e eu disse: “bi semol” ao invés de si bemol (risos). Acho que tinha
uns 14 anos. Cantei no palco de um
teatro cheio de gente. Depois disso,
canta aqui, canta acolá, fui cantando
e cantando.

Agora nosso bate bola. Vou falar
algumas palavras e você me diz
de forma sucinta o que elas representam.
Uma Alegria: Viver.
Uma tristeza? Lembrar dos entes
queridos que se foram.
Um momento inesquecível? Acho
que foi o momento de tornar-me avó.
Um sonho? Tenho tantos. Acho que
a idade nem permite mais cumprir parte deles. Um é patinar no gelo, mas
não tenho esta pretensão.
Família? Joia, graças a Deus! Muito
bem servida.
Um hobby? Além de cantar, eu gosto
de ler.
Uma frase? Sou muito impressionada
com uma frase que o Winston Churchil falou na 2ª Guerra Mundial ao
destacar o enfrentamento dos pilotos
ingleses ao ataque inimigo: “Nunca na
história da humanidade tantos, deveram tanto a tão poucos”.
Um livro? Gosto de Dom Casmurro.
Comida preferida? Gosto de peixe.
Amigos? Maravilhosos. Nesta etapa
da vida, os amigos são nosso verdadeiro apoio.

DEPRESSÃO: UMA DOENÇA QUE PRECISA DE TRATAMENTO

A depressão tem tudo a ver com alterações no
cérebro que levam a uma queda de substâncias
que trazem bem estar, como a serotonina.
Embora seja muito estudada, ela ainda está cercada de mistérios.
No entanto, o que se sabe, com certeza, é que
está ligada à genética. Pode provocar angústia,
apatia, problemas na libido, no apetite, no sono,

raciocínio lento, danos na memória e outros
males.
Se você notou diferença no seu bem-estar,
anda mais desanimado, procure um médico e
tire a dúvida.
Você pode estar com depressão, uma doença
que tem cura, mas precisa de tratamento.
Redação Janela do IPLEMG

Saúde e Bem Estar
COMO PROCEDER EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA
Nós nunca sabemos quando algum imprevisto vai acontecer. Alguns deles nos pegam de surpresa e por isso devemos estar
preparados para tomar alguns cuidados antes que o socorro chegue.
Algumas atitudes são fundamentais para quem vai socorrer alguém em uma emergência. Manter a calma, proteger-se,
proteger o local e a vítima, chamar por socorro e avaliar a respiração são alguns fatores que podem salvar vidas.
Situações de emergência e telefones
•Emergências clínicas: dor no peito, parada cardíaca, infarto, derrame, intoxicações, trabalho de parto, desmaios e convulsões, engasgos.
•Traumas e ferimentos: queda com ferimento ou fratura, queimaduras, atropelamentos, trauma por arma de
fogo ou faca, afogamentos, ataque por animais, choque elétrico grave, vazamento de gás,
Ligue para o SAMU – 192 ou bombeiros – 193 ou emergência do seu convênio
Passe as informações ao atendente e siga as recomendações passadas pelo telefone.
Tenha sempre à mão os telefones de emergência

PRIMEIROS SOCORROS
As situações de emergência são diversas. Nós selecionamos duas que estão entre as principais causas de morte no mundo, de
acordo com a OMS (organização mundial de saúde), são as doenças cardiovasculares, entre elas o AVC e o infarto. Veja o que
você pode fazer até chegar o atendimento especializado.
INFARTO E PARADA CARDÍACA
SAIBA IDENTIFICAR O PROBLEMA

SAIBA O QUE FAZER
Ao perceber os sintomas do infarto, entre com contato com a emergência ou leve a pessoa para um serviço
especializado. Caso evolua para uma parada cardíaca, ligue para a emergência e inicie imediatamente os
serviços de primeiros socorros.

Saúde e Bem Estar
Parada Cardíaca
A pessoa fica inconsciente e para de respirar. Inicie o atendimento de primeiros socorros até que chegue o socorro
ou a pessoa volte a respirar.

• A massagem cardíaca é a única forma
de ajuda recomendada para leigos pela
Sociedade Brasileira de Cardiologia;
• A respiração boca a boca foi abolida em
emergências, pois pode agravar o caso;
• Em bebês, crianças e pessoas afogadas,
a respiração boca a boca é indicada.

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – AVC (DERRAME)
SAIBA IDENTIFICAR O PROBLEMA

SAIBA O QUE FAZER
Ligue para a emergência ou leve o paciente imediatamente ao hospital: derrames leves têm 90% de chance de ser completamente revertidos se forem tratados em até 1 hora;
Para facilitar a circulação sanguínea, é preciso manter o paciente deitado durante o transporte até o hospital;
Não se deve dar nenhum remédio.

Redação Janela do IPLEMG

Comportamento
“Meus filhos terão computadores, sim, mas antes, terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos
Bill Gates
serão incapazes de escrever – inclusive a sua própria história.”

Dicas para comprar pela internet com segurança
Sem correria, sem filas, sem ter que procurar vaga no estacionamento, receber o produto em casa, facilidade de pagamento, economia de tempo, infinitas possibilidades de
pesquisar preços e até mesmo adquirir um produto que não
existe no Brasil. Essas são algumas vantagens que atraem milhares de consumidores para o comércio virtual.
Para quem está acostumado com o comércio virtual
e para quem quer aderir a essa facilidade, mas ainda
tem receio de se aventurar pelo mundo das compras
pelo computador, a equipe do “Janela do IPLEMG” selecionou 9 dicas de como se comportar em sites de
compras e evitar erros e não cair em fraudes.

entrega, além do número do cartão de crédito.
Para ter certeza de que o site é confiável, somente finalize
suas compras quando o endereço eletrônico estiver iniciado
pela sigla "https" e exibir no navegador um ícone em forma
de cadeado colorido e fechado. Ao clicar em cima do cadeado, deve aparecer o certificado de segurança do site.
Para aumentar sua segurança eletrônica, instale e mantenha
atualizados programas antivírus e o firewall (sistema que impede a transmissão e/ou recepção de acessos nocivos ou não
autorizados). Existem opções gratuitas na internet.
Evite fazer suas compras online em computadores públicos,
como em lan houses e cybercafés, pois podem não estar protegidos de forma adequada.
Troque com frequência suas senhas e evite códigos óbvios e
já usados em outros sites, como datas de aniversário, números de telefone e sequência simples como 123456 ou abcdef.
O mais seguro é escolher uma senha com 6 a 12 caracteres,
alternando letras minúsculas, maiúsculas e números.

1- Não compre por impulso
As ofertas e descontos das lojas virtuais são atrativos, mas
antes de oferecer seus dados e usar o cartão de crédito,
desconfie de ofertas milagrosas e compare preços. Analise
friamente se a compra é necessária fazendo as seguintes perguntas:
a) Preciso realmente desse produto ou serviço?

5- Verifique a confiabilidade do produto
Leia com atenção a descrição das características do produto
antes de fechar a compra e compare com outras marcas.
Alguns produtos exigem registro em órgãos específicos. É o
caso dos telefones celulares e tablets, que devem ter registro
na Anatel. Produtos e serviços de saúde, estética e alimentação, por sua vez, precisam de registro na Anvisa. Já as agências de viagens devem ter registro na Embratur.
6- Formas de pagamento
Observe as condições de pagamento e tenha clareza de quais
opções têm juros inclusos. Desconfie se a única forma de
pagamento for o depósito em conta corrente ou conta poupança, especialmente quando for para pessoas físicas.

d) Essa decisão vai comprometer meu orçamento?

Se o produto comprado não for entregue e o fornecedor recusar o contato do consumidor, é possível cancelar a compra
se o cartão de crédito foi usado como meio de pagamento. O
cancelamento deve ser solicitado à administradora do cartão
de crédito.

2- Identifique o fornecedor
Procure no site informações como razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail. Tenha cuidado se o site exibir apenas
um celular como forma de contato.

7- Atenção às condições da entrega
O prazo de entrega deve ser informado pelo fornecedor.
Muitas vezes o custo do frete não está incluso no preço do
produto e o consumidor deve ficar atento aos valores.

b) Tenho informações suficientes sobre ele?
c) Tenho de comprar agora?

Quanto mais canais o fornecedor divulgar, mais segurança o
cliente vai ter se precisar comunicar um problema.
3- Veja a opinião de outros consumidores
Busque referências sobre o fornecedor. Além de perguntar
para amigos e familiares, você pode ver a opinião de outros consumidores nas redes sociais e em sites como Reclame
Aqui e Buscapé.
Dados sobre números de reclamações já feitas sobre a empresa e índices de solução dos problemas podem ser encontrados no Sindec, plataforma que reúne informações de todos os Procons do Brasil.
4- De olho na segurança eletrônica
Em uma compra online, o fornecedor pede uma série de
dados pessoais do consumidor, como CPF e endereço para

8- Direito de arrependimento
Depois da entrega, o consumidor tem o direito de arrependimento de até sete dias úteis a partir do recebimento do
produto ou assinatura do contrato. Neste caso, deve entrar
em contato com o fornecedor e formalizar o pedido de cancelamento e devolução. Importante: o fornecedor não pode
exigir que a embalagem do produto não tenha sido aberta.
9- Pós-venda
Guarde os comprovantes de compra e exija nota fiscal quando receber o produto. Se tiver algum problema, o primeiro
passo é procurar a empresa fornecedora. Caso a solução não
seja encontrada, o segundo passo é procurar os órgãos de
defesa do consumidor.
Redação Janela do IPLEMG

