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Aniversariantes de janeiro

Você já fez prova de vida? Aposentados e Pensionistas devem procurar uma
agência do Banco do Brasil para evitar a suspensão do pagamento.
Dúvidas? Ligue no (31) 3289-5616 (Thalia).
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Uma história onde
Chegamos

ao fim de 2019 com fôlego e munidos de muita esperança.
Guiados por nossos valores: ética, democracia, liberdade, justiça e fraternidade, buscamos na força do coletivo a coragem criativa que nos mantém
ativos há 70 anos.
Nesses 365 dias que se findam, trabalhamos arduamente. Lutamos contra a perda
de direitos, reafirmamos, todos os dias, a nossa lealdade aos interesses maiores da classe fiscal e procuramos expandir o alcance da luta, ao lado de outras Entidades. Seguimos, sendo
resistência contra a contínua violação da honra e dos direitos dos trabalhadores brasileiros,
especialmente, dos Servidores Públicos. Acima de tudo, não abrimos mão do nosso lugar
enquanto categoria profissional, fundamental à máquina pública, em defesa da integridade
da receita pública, sempre confrontando iniciativas de desvalorização do Fisco ou de enfraquecimento do papel institucional da Secretaria de Fazenda.
Nos âmbitos estadual e nacional, atuamos em muitas pautas: Lei Kandir, Regime de
Recuperação Fiscal, Reformas da Previdência, Administrativa, PEC 186 (denominada Emergencial), foram apenas algumas delas. Não poupamos esforços para tornar a AFFEMG cada
vez maior e ampliar seu protagonismo como Entidade de classe.
No cuidado da saúde administrativa, financeira e patrimonial da AFFEMG, realizamos uma total atualização cadastral, promovemos e incentivamos atividades de confraternização e lazer, melhoramos as instalações da Colônia de Férias de Porto Seguro e estamos
concluindo a ampliação da Colônia de Férias de Cabo Frio, modernizamos e implantamos
novos canais de comunicação com os Associados. Ao mesmo tempo, nos mantivemos economicamente equilibrados.
O que mais podemos dizer, sobre esse ano que acaba? Que seu teste foi o da reafirmação dos nossos sonhos e realizações? Talvez! Mas é também a certeza de que estamos
prontos para a chegada do futuro, afinal, 2020 é um marco. Ano em que a AFFEMG completa sete décadas de uma história consistente, coerente, sólida em seus objetivos e valores,
que segue ultrapassando modismos e tendências.
Não só em 2019. Desde 1950, a AFFEMG atravessou fases, vivenciou momentos
de conflitos e diversidade de interesses, ultrapassou a tudo sem render seus propósitos a
nenhuma conveniência. Nós nos mantivemos de mãos dadas nessa travessia, ora em águas
calmas, ora quase submersos. Aos olhos dos descrentes, confirmamos que, sim, é possível
apostar na pluralidade, na diversidade de ideias, e construir projetos coletivos sólidos, na
base da rica soma de experiências e visões individuais.
Aos setenta, ser coletivo é ser revolucionário. Aos setenta temos sabedoria para
dizer: “Não estamos no ápice, mas no início da história. Uma história onde o melhor está
por vir”.
Um Feliz 2020 a todos nós!
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AFFEMG destaca papel do Fisco na
recuperação das finanças do Estado

Os

mineiros ouviram na rádio 91.7 e encontram nas bancas de jornal os suplementos especiais com o balanço do primeiro
ano de governo de Romeu Zema. As análises
foram publicadas nos jornais Super, Brasil de
Fato e O Tempo, e em seus respectivos portais
na Internet.
Independentemente da linha editorial
de cada periódico, a AFFEMG esteve presente, destacando a importância do Auditor
Fiscal na engrenagem da máquina pública e
deixando claro que a solução para a crise financeira de Minas Gerais passa pela RECEITA e que o Auditor Fiscal tem papel chave na
superação da crise.

Jornal O Tempo
Logo na pg 4, o leitor encontra o informe da AFFEMG, trazendo números que comprovam o sólido crescimento da arrecadação
mineira, muito acima da média dos demais estados da Federação e quatro vezes maior que
o crescimento do PIB brasileiro, resultado do
esforço e trabalho sério do AFRE.
Brasil de Fato
No tabloide, a participação da AFFEMG
foi fundamental para concluir a reportagem
sobre as renúncias tributárias e a Lei Kandir
e traz um alerta sobre os equívocos do Regime
de Recuperação Fiscal, tido como a salvação de
Minas pelo governo estadual.
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Recomposição salarial e pagamento das férias-prêmio

No

dia 5 de dezembro, a Diretora
-Presidente da AFFEMG, Maria
Aparecida Neto Lacerda e Meloni Papá
e o Diretor do Sindifisco-MG, Danilo
Militão, acompanhados do Presidente
da Comissão de Administração Pública da ALMG, Deputado Estadual João
Magalhães, se reuniram com os Secretários de Fazen da, Gustavo Barbosa e
da Seplag, Otto Levy, a Subsecretária
de Gestão de Pessoas, Kennya Kreppel e
a Assessora Chefe de Relações Sindicais
da Seplag, Helga Beatriz, quando trataram dos temas: recomposição salarial e
o pagamento das férias-prêmio.
Com base na justa e necessária
igualdade de tratamento entre categorias do serviço público, os parâmetros
da recomposição salarial reivindicada
pelas lideranças são os mesmos apresentados pelo governador no dia 29 de
novembro para a área de Segurança
Pública: 13% - julho de 2020; 12%
- setembro de 2021; 12% - setembro
de 2022.
O Secretário Otto Levy alegou
os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e falou sobre o déficit
corrente do Estado. Apesar de não ter
assumido compromisso com as Entidades, admitiu uma nova conversa. Já
o Secretário Gustavo Barbosa não co-

mentou sobre a reivindicação.
Quanto ao tema das férias-prêmio, o Deputado João Magalhães propôs que o governo destine um valor fixo
mensal dando início ao pagamento de
todos os Servidores. Mas o Secretário
Gustavo Barbosa afirmou que a prioridade do governo é pagar a folha em dia
e o 13º salário dos servidores e que não
há sobra no fluxo de caixa.
Os resultados da arrecadação
tributária este ano, seja em relação
ao previsto na Lei Orçamentária, que
vai superar os 2 bilhões de reais, seja

em relação às metas pactuadas diretamente com a SEF, que também foram largamente superadas, indicam o
grau de comprometimento e absoluta dedicação dos servidores da SEF.
São esses resultados financeiros que
dão ao governo condições de garantir
a proposta para as forças de segurança. Mas não é justo que aqueles que
tanto se empenham, que trabalham
em condições precárias, com quadro
absurdamente defasado, se desdobrando em múltiplas atividades, sejam preteridos.

reunião de diretoria
Dia 11, a Diretoria
Executiva realizou a última
reunião do ano. Além de
um breve balanço das
ações realizadas em 2019,
os Diretores trataram
também da programação
de atividades para 2020
que começa em fevereiro,
com as celebrações do
aniversário de 70 anos da
AFFEMG.

ACONTECEU NA AFFEMG - Seminário Educação Fiscal = Escola e Cidadania

No dia 18 de dezembro a AFFEMG recebeu diretores escolares, professores e auditores de diferentes partes do Estado para um dia
de muita troca de informações e capacitação sobre a Educação Fiscal em Minas.

5

encontro

AFFEMG Notícias

Número 357

Último Encontro de Aposentados de 2019
O ano chega ao fim em clima de esperança

Em

dezembro, o Encontro começou mais cedo! Às 11h30min,
a Diretora-Presidente, Maria Aparecida
Neto Lacerda e Meloni, Papá, deu boas-vindas e iniciou uma breve avaliação
dos trabalhos em 2019, “foi um ano difícil tanto em âmbito nacional, com as
reformas no Congresso e também aqui.
Não conseguimos barrar, tampouco
amenizar, o nível de agressão da Reforma da Previdência, que afeta a todos.
Apesar dos esforços e resultados apresentados pela SEF, o governo mineiro
ainda se diz empenhado em aprofundar as medidas de arrocho para implantação do Regime de Recuperação
Fiscal”, afirmou.
Por outro lado, Papá salientou que,
diante de tantos desafios, a AFFEMG e
o Sindifisco avançaram fortalecendo
alianças importantes no campo político
e institucional com muitas outras Entidades. Para 2020, essa frente tende a
se fortalecer ainda mais.
A AFFEMG inicia o novo ano
com pelo menos 3 temas em pauta: a
atualização do valor do ponto 2018 e
2020; recomposição salarial nos termos do tratamento proposto pelo governo às forças de segurança e o pagamento das férias-prêmio. “Em cada
encontro, temos insistido na pauta das
férias-prêmio que, até o momento, vem
se mostrando de difícil solução por vias
administrativas, sendo necessária proteção judicial”.
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A Diretora relatou a última
reunião com o Secretário de Fazenda
e Seplag no último dia 5, que contou com a presença do Presidente da
Comissão de Administração Pública
da ALMG, Deputado João Magalhães
(MDB). A proposta do Deputado é que
o governo destine, mensalmente, um
valor determinado. Isso pode conter o
crescimento do estoque dessa dívida
alimentar do Estado para com os servidores e sinaliza para todos a disposição
de resolver o problema. Em resposta,
os Secretários afirmam que não há disponibilidade financeira.
Em seguida, o Diretor-Presidente da FUNDAFFEMG, Munir Nacif Mitre, agradeceu pela confiança e
o trabalho conjunto com a AFFEMG
que, segundo suas palavras, “é uma Associação incansável na defesa e proteção dos nossos direitos”. Ele expressou
gratidão pela solidez e prosperidade do
plano de saúde, hoje considerado um
dos melhores do Estado e encerrou sua
fala desejando um Feliz Natal a todos
e um 2020 com saúde e melhores perspectivas.
O Suplente de Diretor de Aposentados e Pensionistas do Sindifisco-MG,
Marcos Ferreira de Carvalho, em nome
do Diretor eleito Marco Antônio Couto, agradeceu o trabalho conjunto das
Entidades e saudou a todos desejando
um Natal de Paz e um Ano Novo com
União e Prosperidade.

Em seguida, Maurício Prado,
membro do Conselho de Administração
da AFFEMG e Representante local de
Aposentados no Sindifisco-MG, agradeceu os votos recebidos na eleição, em
novembro, reforçou a importância da
união das Entidades e destacou o protagonismo da Presidente Papá na defesa dos direitos da classe fiscal.
A Diretora Social, Rose Laura,
fechou as falas dando seu testemunho
da dedicação e do empenho incansável de Papá, em prol da AFFEMG e da
classe.
A Diretora-Presidente agradeceu a todos, destacou a honraria recebida da Câmara Municipal de Belo Horizonte no dia 19 de novembro, “reconheço que, não fosse pela AFFEMG, o
grande colar do mérito legislativo não
teria sido a mim atribuído, portanto, ele
é de todos nós”, afirmou. E finalizou
desejando um Feliz Natal e um 2020
de grandes conquistas. “Em 2020, a
AFFEMG completa 70 anos. Minas
Gerais, 300! Haverá muitas comemorações. Anotem na agenda a data da
nossa celebração, 14 de fevereiro! Já
temos, também, outra data importante:
16 de abril a AFFEMG será homenageada em sessão solene na Assembleia
Legislativa de Minas. Será um grande
ano para todos nós!”, concluiu.
Ao final, todos foram convidados para o almoço de confraternização,
no Centro de Convivência.
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Confraternização natalina e solidariedade
no Encontro de Pensionistas

No

dia 12 de dezembro, a AFFEMG
realizou o último Encontro de
Pensionistas de 2019. A reunião aconteceu em clima especial de celebração
e solidariedade.
Na ocasião foram recolhidas
doações para a aquisição de um freezer que será doado ao Projeto Canguru,
que dá suporte e oferece alimentação
a 25 crianças em situação de vulnerabilidade social na cidade de Itabirito.
As pensionistas se sensibilizaram e decidiram ajudar o projeto. O freezer será
entregue no início de 2020 para manutenção dos alimentos que são doados às
crianças atendidas.
Um almoço de confraternização
foi servido no centro de convivência com
o tradicional brinde de fim de ano, repleto de desejos de saúde, paz e amor!
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confraternização

Em Belo Horizonte, AFFEMG brinda
conquistas e renova espírito Associativo
A

tradicional confraternização de fim
de ano da AFFEMG, realizada no
dia 06 de dezembro, no Clube Jaraguá,
em Belo Horizonte, fechou com chave
de ouro o ano de 2019.
Diretores, Conselheiros e Associados da AFFEMG marcaram presença, brindaram e dançaram num especial momento de congraçamento e
renovação do espírito associativo.
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A diversão ficou por conta da
Banda Super Som C&A.
A Diretora-Presidente, Maria
Aparecida Meloni Papá, em nome de
todo o Sistema AFFEMG, desejou
aos Associados, familiares e amigos,
amor, união, saúde e paz, esperando
que em 2020 estejamos ainda mais
unidos e fortalecidos. Um feliz 2020
para todos!
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giro pelo interior
paranaíba
Família AFFEMG unida no
Natal da Regional Paranaíba
uberlândia

Diretor Regional
francisco flávio silva nascimento

A

ssociados fecharam 2019 em clima de confraternização, no dia 7 de dezembro. A festa foi muito elogiada
e a animação ficou por conta do cantor Juliano e do DJ
Thiago. A confraternização foi realizada em parceria com

a AFFP e contou com o apoio da COOPSEF. Além das comemorações Natalinas, a Associação também celebrou os
34 anos de AFFEMG do Associado, José Martins Lúcio,
que fez questão de marcar presença!

AF Ituiutaba

AF Araguari
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Confraternização na SRF Montes Claros
reúne Servidores em clima de Natal

P

ara celebrar mais um ano de muitas conquistas, a comissão de
eventos da SRF Montes Claros preparou, com muito carinho,
a confraternização dos Servidores. O evento aconteceu no Buffet
Duca e Nazareth no dia 30 de novembro, com a participação de
300 pessoas.
A música ficou por conta de duas bandas, “Niegro e Ban-

norte

montes claros
Diretor Regional
pedro paulo de araújo ribeiro

da” e “Trio Jota Sá”, que apresentaram uma variedade de estilos,
embalando os participantes em clima de muita descontração. A
festa rolou até as 4 horas da manhã!
A equipe organizadora agradece o apoio e patrocínio da
AFFEMG, ASSEMINAS e COOPSEF, que foram essenciais para
a realização do evento.

Bate-papo na Regional
Toda primeira quinta-feira do
mês, a Associada Maria da Glória, conduz um bate-papo na Regional Norte,
em Montes Claros.
Assuntos variados e de interesse
de todos. Após o Encontro, um café mineiro bem gostoso é servido.
Participe!
são francisco
pirapora

Diretor Regional
edson teixeira

Espírito Natalino invade
Regional São Francisco

Cerca de 100 Associados da AFFEMG, Servidores da AF
ativos, aposentados e familiares celebraram as conquistas de 2019
em clima de muita satisfação, em Pirapora.
O Diretor da Regional, Edson Teixeira de Carvalho recepcionou os presentes.

A festa foi realizada no Clube da ASSERF - Associação Recreativa dos Servidores Fazendários da SRF São Francisco. A atração musical ficou por conta da banda Setor Zero.
Os convidados se deliciaram com os pratos do buffet de Fernando
e Madalena.
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mata

juiz de fora
Diretor Regional
Astolfo Geraldo de Andrade

A

Espírito Associativo e alegria
contagiam confraternização
em Juiz de Fora

festa da Regional Mata inaugurou o calendário de comemorações de Fim de
Ano da AFFEMG. O sucesso da confraternização, que reuniu os Associados da
Regional em peso, deu o tom do que estava por vir, em todo o Estado, no mês de
dezembro.
O Diretor da Regional Mata, Astolfo Geraldo de Andrade, escreveu uma
carta de agradecimento aos presentes que se estende a toda classe fiscal.
Confira:
O ano de 2019 foi marcado por grandes movimentações de interesse da
classe e a AFFEMG, como sempre, com coragem e determinação, foi ícone em
todas as frentes de luta.
A reforma da Constituição Federal veio incisiva cortando direitos dos
servidores e a nossa AFFEMG, juntamente com seus pares, Sindifisco-MG, Febrafite e Fenafisco, foi incansável nos encontros com os políticos para convencê-los de nossa importância para a sociedade e evitar perdas maiores.
Nesse mesmo diapasão, atuou na Assembleia Legislativa contra a Reforma Mineira visando o Ajuste Fiscal propalado pelo governo, demonstrando
que a solução para o caixa estadual passa necessariamente pela SEF-MG, pela
reorganização dos acordos, pelo controle e cobrança da parte do Estado na
exploração do nióbio e o estancamento da Lei Kandir.
Discussões sobre importantes questões tributárias foram realizadas no
encontro Nacional da Febrafite e no Encontro Estadual do Fisco Mineiro.
Juntamente com essas questões de fundamental interesse para a nossa
classe de Servidores, não descuidou da parte social, promovendo os já tradicionais Jogos da AFFEMG, Encontro da Família Fazendária, encontros com os
Aposentados e Pensionistas, dia do Servidor Público, celebração de convênios
com entidades comerciais e prestadores de serviços, bem como reforma, modernização e ampliação das nossas colônias de Férias. São alguns exemplos,
apenas.
Para 2020 a luta não será menos árdua. Muitos obstáculos, teremos
que transpor.
Por isto, conclamo a todos a se unirem à nossa entidade.
Quem não é ainda filiado, venha se filiar à AFFEMG!
Dispersos, nos tornamos fracos. Juntos, venceremos!
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giro pelo interior
sul

varginha
Diretor Regional
Antônio carlos gonçalves
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Ritmos descontraídos embalam
Natal em Varginha

A

festa de confraternização da SRF-DF e AF Varginha aconteceu em clima de total descontração no Espaço Mosaico, no
dia 7 de dezembro.
A animação ficou por conta da banda Tríade e os convidados dançaram embalados por vários ritmos: anos 60, sertanejo

universitário, funk e muito mais!
As presenças do Delegado fiscal Yvens Lucchesi, do coordenador, Paulo Penteado; ambos da DF de Ubá, e de Igor
José Morey Feital (da Assessoria Estratégica da Secretaria de
Fazenda) foram comemoradas.

Confraternização de Natal reúne a
família AFFEMG no Vale do Sapucaí
A Festa, dia 29 de novembro, contou com a presença de
Associados ativos e Aposentados de Pouso Alegre, Cachoeira
de Minas, Paraisópolis e Itajubá.
Todos se divertiram nesse reencontro, que teve o som
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vale do sapucaí
Pouso alegre

Diretor Regional
gilson marco campos

garantido pela Banda Leandro Damasceno.
O Diretor Gilson Marcos Campos agradeceu as presenças, ressaltando a importância de confraternizações como essa para a união
da classe. Ele desejou um Feliz Natal e um excelente 2020 a todos.
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Vitórias e conquistas são
celebradas na Regional Oeste

No

dia 6 de dezembro, a confraternização natalina da
AFFEMG, em Divinópolis, aconteceu em clima de comemoração de conquistas e superação de desafios.
A festa já é tradicional no calendário da família fazendária.
Foi um evento bem animado e contou com a participação de vários Associados, entre colegas da ativa, aposentados e

mucuri

teófilo otoni
Diretor Regional
sirne alcides costa salim

oeste

divinópolis
DiretorA Regional
Lucy maria torres soares

familiares. A animação ficou por conta do “Grillo e Banda” e os
participantes arrasaram na pista de dança até de madrugada,
no Laurinda Buffet.
A Diretora Regional, Lucy Maria Torres, agradeceu a
presença e participação de todos e fez votos e desejos de Boas
festas, Feliz Natal e um Ano Novo repleto de alegrias, conquistas e muita felicidade.

Regional Mucuri celebra o Natal
com união e alegria

No dia 27 de novembro, a Regional
Mucuri realizou a sua confraternização de
final de ano com uma deliciosa comida de
boteco. O papo gostoso entre os representantes da “velha guarda” e da “nova geração” da Fiscalização foi o melhor do Encontro entre os Associados, Pensionistas,
Auditores Fiscais e Gestores da DF e AF.
“Causos” e mais “causos” foram relembrados e compartilhados, num dia que vai
ficar na memória.
O Diretor Regional Sirne Salim
agradeceu a todos pela oportunidade do
encontro e à AFFEMG e COOPSEF, cuja
parceria proporcionou condições para a
realização do evento.
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governador valadares
Diretor Regional
Milton guedes metzker
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Confraternização em
Governador Valadares

noite de 14 de dezembro foi muito especial na Regional Rio Doce. Os Associados se reuniram para celebrar mais um ano e
renovar a esperança para 2020! Na festa, todos dançaram bastante. Houve sorteio de brindes e os convidados saborearam
as delícias da comida de boteco!

sudoeste

poços de caldas
Diretor Regional
arnaldo sato

Alto-astral na confraternização
em Poços de Caldas

O último encontro do calendário de confraternizações da AFFEMG foi animadíssimo! Associados e familiares da
Regional Sudoeste brindaram e dançaram, no dia 21 de dezembro, desejando a todos um feliz 2020!

AF guaxupé
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centro-NORTE
sete lagoas

Diretor Regional
eduardo de souza assis
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Família unida em Sete Lagoas

A

confraternização de fim de ano da Regional Centro-Norte aconteceu em
clima de muita união e alegria! Os Associados se reuniram na noite de
13 de dezembro e se deliciaram com um farto buffet e um moderno bar de
drinks. A família estava toda reunida e as crianças se esbaldaram no espaço
kids. A música ficou por conta da banda do Silas Bugão que fez com que todos
dançassem e se divertissem muito!

metalúrgica
ipatinga

Diretor Regional
neuza gomes de oliveira

A Magia do Natal invade Ipatinga
A confraternização da Regional Metalúrgica aconteceu no dia
30 de novembro. A festa
foi realizada em conjunto
com a SRF, no salão de
festa Splendor Hall. Associados e dependentes
compareceram em peso.
O momento marcante ficou por conta da chegada do Papai Noel: Este
ano o bom velhinho foi
representado pelo Eduardo Cunha, filho da Associada Clenilda Cunha.
A diversão das crianças
foi garantida. Elas ainda contaram com muito
entretenimento e pintura
de rosto. Para os adultos,
muita música ao vivo na
pista de dança!

Núcleo de Contribuintes Externos
do Rio de Janeiro em
clima de Ano Novo

Quase 20 Associados comemoraram as
festas de fim de ano num dos mais famosos cartões
postais do Brasil, no dia 4 de dezembro. Mesmo
fora do Estado, eles fizeram questão de comemorar
o Natal da Classe
Fiscal com a
hospitalidade
típica dos
mineiros.
Os Associados e
seus familiares
curtiram um dia
de muita união
no Clube
Militar do Rio
de Janeiro.
No cardápio,
um delicioso
churrasco!
O evento
contou com a
colaboração
da AFFEMG.
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Praia, modernização e

Que as colônias de Férias da AFFEMG são destino certo para os Associados e dependentes que querem
relaxar pertinho do mar, com integração, preços bem abaixo do mercado e bem-estar, nós já sabemos!
Estamos presentes em cidades turísticas como: Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Guarujá, em São Paulo e
Porto Seguro, na Bahia.
Tem muito mais vindo por aí: A Associação está empenhada na modernização, ampliação e no
aprimoramento constante das três unidades. A obra mais recente e arrojada está prestes a ser concluída.

CABO

FRIO – A fase de acabamento está a todo vapor. A nova colônia no litoral fluminense
contará com 33 apartamentos tipo flat,
sendo 17 apartamentos compostos de
quarto de casal, banheiro e sala com cozinha integrada e 16 apartamentos com

quarto de casal, banheiro, sala com cozinha integrada e quarto com duas camas
de solteiro e banheiro (que poderão estar integrados ou não); além de 9 apartamentos do tipo flat cobertura, com vista para o mar e o canal da praia.
Todas as acomodações conta-

Tabela de valores de Diárias
(vigência a partir de 01/09/2019)

Temporada
Baixa
Alta
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Associado ou Beneficiário e
Conveniado Convidado
Dependente Beneficiário especial
41,00
65,00
78,00
88,00
61,00
81,00
103,00
126,00

rão com frigobar, TV, rouparia, fogão
Cooktop, sanduicheira, utensílios básicos
de cozinha e ar-condicionado integrado
VRF, que oferece mais conforto e economia.
Além dos apartamentos, as 16
cabanas passam por uma modernização,
mantendo a simplicidade, com bom gosto e conforto.
A nova área de lazer da colônia
de Cabo Frio acompanha o estilo da arquitetura de ampliação do complexo.
A área será mais ampla e composta
de quadras poliesportivas, piscina para
adultos (com duas raias olímpicas), piscina infantil, quiosques e lanchonete. Ela
ainda oferecerá ampla área de sauna,
sala de TV e espaço kids.
O restaurante estará ainda mais
moderno e continuará a oferecer os serviços de café da manhã, além do variado cardápio de lanches e refeições. Tudo
será oferecido em uma nova estrutura de
restaurante climatizada com mais conforto e praticidade para os Associados.
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colônias

bem-estar com a AFFEMG
PORTO

SEGURO - A colônia no litoral da
Bahia também passou por reformas. As
piscinas, adulto e infantil, foram modernizadas para atender às normas de segurança e acessibilidade vigentes. Os hóspedes agora contam com mais segurança
após a conclusão do pergolado próximo
à lanchonete o que ofereceu ainda mais
conforto às famílias. E se aquela vontade
de repousar bater, que tal se espreguiçar
em uma rede, típica da região? Agora, a
Colônia de Porto Seguro conta com um
aconchegante redário e duchas que ficam
próximas às piscinas.
Até o estacionamento passou por
reformas. A área reservada aos veículos
foi revitalizada e ampliada oferecendo
mais comodidade aos hóspedes com carros. O jardim e o setor de churrasqueira
também estão mais atraentes, modernos
e funcionais.
E, para quem não abre mão do
conforto térmico e da diversão, é hora de
comemorar: Em nossa colônia de Porto
Seguro, a climatização das salas de TV,
salão de jogos e carteado foi totalmente
reestruturada para ser mais sustentável
e eficiente.

Vamos arrumar as malas?
Entre em contato com a AFFEMG pelo telefone ou e-mail:
(31) 3289-5635 | (31) 3289-5636 | (31) 3289-5691
colonia@affemg.com.br
Você também pode fazer sua reserva pelo site: www.affemg.com.br. Você pode tirar
dúvidas e obter mais informações.
Boa viagem!
Tabela de sorteio
Das inscrições, sorteios e pagamentos
As inscrições, sorteios e pagamentos para o uso das Colônias de Férias na alta temporada obedecerão os prazos abaixo:
Utilização

Divisão dos Períodos

Períodos de inscrição

Data do sorteio

Data limite p/ pgto

Janeiro

04/01 a 12/01
13/01 a 21/01
22/01 a 30/01

1/10 até 30/10

10/11

15/11

Julho

14/07 a 22/07
23/07 a 31/07

1/04 até 30/04

10/05

15/05

Dezembro

26/12 a 03/01

1/09 até 30/09

10/10

15/10

Carnaval

Sábado a 4ª feira

1/12 até 30/12

05/01

10/01

Semana Santa

5ª feira a Domingo

1/01 até 30/01

10/02

15/02
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Fotografia e natureza
O publicitário e fotógrafo,
Luciano Tomaz Araújo, acaba de
lançar seu novo livro de fotografias
“Pantanal, Aves, Deuses e outros
animais”. O autor é filho do Associado e Presidente do Conselho
Fiscal da AFFEMG, David Araújo.
Após visitar mais de 17
países e registrá-los em seu projeto “Running 100 Miles Around the
World”, Luciano voltou às origens
e reuniu belíssimas imagens da fauna e flora pantaneiras, que o autor
legendou com muita poesia. A experiência durou sete dias do mês de
agosto de 2019 e rendeu mais de 1,3
mil cliques multicoloridos. A obra
está em sua primeira edição e tem
uma dedicatória especial aos pais de
Luciano.
Informações no site:
www.lucianoaraujo.pro.br

ASSOCIADO AFFEMG, SER ESPECIAL É DIRIGIR COM A PROTEÇÃO DO
SULAMÉRICA AUTO E AINDA TER CONDIÇÕES EXCLUSIVAS DE PAGAMENTO

SULAMÉRICA AUTO
10X SEM JUROS
Extensão do plano para pais,

Valores diferenciados com
parcelamento sem juros

filhos e cônjuge

Aproveite as vantagens de ser SulAmérica Especial:
Peça uma cotação:

parcerias.sulamericaespecial.com.br/contato/AFFEMG

(31) 3289-5644 | 0800 031 5689

FISCO
Corretora de Seguros Ltda

SAC: 0800 722 0504 - Ouvidoria: 0800 725 3374 (tenha em mãos o protocolo de atendimento).
Este material contém informações resumidas. Os seguros e planos de previdência SulAmérica obedecem às condições gerais e regulamentos que devem ser lidos previamente às suas contratações. Os
registros destes planos na Susep não implicam, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Adesão ao seguro estará sujeita às regras de aceitação vigentes na data da
contratação. (1) A extensão a pais, filhos e cônjuge refere-se às condições de preço e pagamento válidas apenas para seguros contratados via SulAmérica Especial. A eventual perda do vínculo empregatício
não garante ao segurado a manutenção das condições especiais, quando da renovação do seguro. (2) Conheça as condições de uso e abrangência de cada serviço, cobertura ou benefício em
www.sulamerica.com.br. Código Susep Automóveis RG/VG: 15414.001772/2004-14; CNPJ 33.041.062/0001-09.

Desde agosto/19 a Fisco Corretora em parceria com a
SulAmérica, maior grupo segurador independente no Brasil, oferece a todos os Associados AFFEMG condições especiais para
contratação de seguros Automóvel, Residencial e Viagem.
Pais/padrastos, filhos/enteados e cônjuges também podem
contratar com as mesmas condições do Associado.
Peça agora mesmo sua cotação.
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convênios

saudades
• Arlete Brasiliense da Costa faleceu no dia 18 de dezembro de
2019 na cidade de Governador Valadares, onde residia.
• Maria Helena Esteves Caetano faleceu no dia 18 de dezembro
de 2019 em Betim/MG, onde residia.
• Joveber Rodrigues de Almeida, faleceu no dia 13 de dezembro
de 2019 na cidade de Além Paraíba/MG, onde residia.
• Júlio André Simões Tolentino, Filho do Associado Antônio Eustachio Tolentino, faleceu no dia 25 de Novembro de 2019 na
cidade de Montes Claros/MG, onde residia.
• Cirilo Manoel de Araújo faleceu no dia 12 de dezembro de 2019
na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
• Luiz Carlos Pena Antunes faleceu no dia 12 de dezembro de
2019 na cidade de Além Paraíba, onde residia.
• Marcelo Marques, faleceu no dia 11 de dezembro de 2019 na
cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
• Maria Stela Thomaz Ferreira faleceu no dia 10 de dezembro de
2019 na cidade de Montes Claros/MG, onde residia.
• Arthur Carlos Marques faleceu no dia 09 de dezembro de 2019
na cidade de Andradas/MG, onde residia.
• Mauro Vagner Saraiva, irmão do Associado João Evangelista
Saraiva, faleceu no dia 07 de dezembro de 2019 na cidade de
Belo Horizonte/MG, onde residia.
• Sra Geralda Ferreira Barroso, mãe do Associado Flávio Antônio
Ferreira Barroso, faleceu no dia 07 de dezembro de 2019 na
cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
• Sra Regina Couto dos Santos, mãe do Associado e Presidente
do Sindifisco-MG Marco Antônio Couto dos Santos, faleceu no
dia 05 de dezembro de 2019 na cidade de Belo Horizonte/MG,
onde residia.

• Adir Cotta da Silva faleceu no dia 03 de dezembro de 2019 na
cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
• Pedro Mussoline de Carvalho faleceu no dia 02 de dezembro de
2019 na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
• Sr Sylvio Alves de Faria, pai do associado Bruno Rodrigues de
Faria, faleceu no dia 02 de dezembro de 2019 na cidade de Belo
Horizonte/MG, onde residia.
• Sra Maria José Viana, mãe do funcionário Jorge Viana Gomes,
faleceu no dia 28 de Novembro de 2019 na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
• Maria Inês da Silva Ferreira faleceu no dia 16 de novembro de
2019 na Cidade de Leopoldina/MG, onde foi sepultada.

classifisco
Em outro estado
VENDE-SE/ALUGA-se

•

Apartamento para temporada em Guarapari praia do Morro para 10
pessoas 3 quartos, suíte, de frente, área com churrasqueira e banho 2
vagas de garagem, primeiro andar avenida Praiana nº 1471 no meio
da praia, mobiliado com antena parabólica.Tratar: (32) 3211-0334.
• Apartamento em Guarapari, praia do morro – 02 quartos, 01 garagem dependência de empregada completa, primeiro andar de frente,
vista para o mar, varanda no meio da praia rua Antônio do Amaral,
nº 106 mobiliado.Tratrar: (32) 3211-0334.
Belo Horizonte e Região
VENDE-SE

•

Lote de 1.020m2 - Quadra 06-Lote 03 no Condomínio Gran
Royalle -Confins, quitado, documentação ok. Contato: Marilene
(31) 98422-8322.
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Pés no chão e olhos no futuro
Enquanto o mercado de saúde suple-

mentar se apresenta caótico – situação exemplificada pelo fechamento de vários planos que não
atendem atualmente aos requisitos mínimos exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) –,a FUNDAFFEMG tem conseguido manter
sob controle sua situação financeira e patrimonial.
Isso se deve ao fato de a instituição oferecer um
plano de saúde diferente dos disponíveis no mercado.
Hoje, é imperativo que os gestores dos planos
de saúde conciliem interesses distintos, pois, de
um lado, temos prestadores de serviços médicos
e hospitalares reivindicando aumento de preços
e, de outro, beneficiários dos planos querendo
maior abrangência e qualidade no atendimento,
além de menores custos.
O envelhecimento da massa de beneficiários, a
falta de concurso público para auditores fiscais e o
aumento constante dos custos médicos e hospitalares, por sua vez, impõem à Diretoria Executiva
e aos membros do Conselho Curador desafios que
nos impulsionam a tomar medidas e ações regula-

tórias para que possamos continuar a assegurar
aos nossos beneficiários um diferencial em coberturas, atendimento de qualidade, personalizado e
humanizado, e, principalmente, sustentabilidade e
perenidade do nosso Plano de Saúde.
Nesse contexto, cabem também aos beneficiários a utilização consciente e adequada do
Plano e o auxílio à Diretoria Executiva no sentido
de ficarem atentos se o que foi cobrado pelos
prestadores de serviços corresponde ao que efe-

tivamente foi realizado. Somente com a união e a
colaboração de todos os beneficiários poderemos
contar com os melhores profissionais, hospitais,
clínicas e laboratórios, a custos mais acessíveis.
Aos nossos beneficiários, colaboradores e
parceiros credenciados, desejamos que 2020 seja
regado de sucesso, paz e muita SAÚDE. Que o
próximo ano nos traga força para continuar e paz
para prosperar, transformando nossos sonhos e
ideais em realidade.

Contribuição do Plano FUNDAFFEMG-Saúde para o
trimestre de dezembro/2019 a fevereiro/2020
O valor da cota, com vigência de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, é
de R$ 214,46, mesmo o cálculo atuarial
sendo de R$ 218,86. Essa redução se dá
por uma decisão estratégica da Diretoria
e do Conselho Curador.
A variação apresentada no período foi
de 4,44% em comparação com a cota
FAIXA ETÁRIA
Até 18 anos
19 a 23 anos
24 a 28 anos
29 a 33 anos
34 a 38 anos
39 a 43 anos
44 a 48 anos
49 a 53 anos
54 a 58 anos
A partir de 59 anos
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2
1

COTAS
1,00
1,40
1,80
2,20
2,60
3,00
3,40
4,20
5,00
6,00

do período de setembro/2019 a novembro/2019; já a variação acumulada dos últimos 12 meses foi de 7,35%. O motivo do
crescimento apresentado foi o aumento dos
custos assistenciais no período de apuração.
Lembre-se: o uso consciente do Plano
é essencial para o equilíbrio das contas,
bem como para a redução da mensalidade.

FUNDO DE
RESERVA
R$
10,13
R$
14,18
R$
18,23
R$
22,28
R$
26,33
R$
30,39
R$
34,44
R$
42,54
R$
50,65
R$
60,78

CONTRIBUIÇÃO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

204,33
286,07
367,80
449,53
531,26
612,99
694,73
858,19
1.021,65
1.227,98

CONTRIBUIÇÃO
TOTAL
R$
214,46
R$
300,25
R$
386,03
R$
471,81
R$
557,59
R$
643,38
R$
729,17
R$
900,73
R$
1.072,30
R$
1.286,76

Meses

Cotas

Despesas
R$

abr/19

53.969

11.496.874,97

mai/19

53.942

10.254.190,96

jun/19

54.000

9.933.839,17

jul/19

54.014

11.447.484,88

ago/19
set/19

54.041

11.721.002,19

54.084

11.779.958,91

Total no período

324.050

65.633.351,08

Média

54.008

10.938.891,85

Desvio padrão

818.640,65

Fator de Correção

334.208,65

Cota com Fator de Correção

208,73

Fundo de Reserva sobre a Cota

10,13

Valor da Cota

218,86

Confira os valores também em nosso site:
www.fundaffemg.com.br/contribuicao.asp.
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Volta às aulas

O

ano começa cheio de atividades para quem tem filhos, sobrinhos ou netos
em fase escolar. Por um lado, temos os passeios, as brincadeiras em casa, as visitas
aos parentes e as festas com os amigos, que tornam as agendas repletas de compromissos. Por outro, não devemos nos esquecer de que, em fevereiro, as crianças e
os adolescentes já retomam suas rotinas e horários.
O início de um novo ano estudantil pode trazer, além de novas experiências e
descobertas, sentimentos como euforia, ansiedade e insegurança. Por isso, é muito
importante que os adultos se organizem para preparar os estudantes para o período
que se inicia.
A psicóloga e diretora da Trilha da Criança Centro Educacional, Ana Paula de
Rezende Bartolomeo, explica que adotar uma rotina de horários na semana anterior
ao início das aulas é positivo, principalmente para as crianças que estudam pela
manhã se acostumarem a dormir e acordar mais cedo. “A família deve sempre
incentivar as crianças a pensarem na escola de forma positiva, como um local de
novos aprendizados e convivência com os amigos”, afirma.
Para as crianças que vão pela primeira vez para a escola, é importante que os
pais e responsáveis dialoguem sobre o momento que está por vir. A pediatra e nutróloga Dra. Adriana Reis reforça que, assim, o estudante terá mais segurança para
iniciar sua vida nesse novo ambiente. “O pai e a mãe devem contribuir para que a
criança ganhe confiança”, orienta.
Preocupar-se com a saúde também é fundamental. “Os pais precisam contribuir
para que os estudantes mantenham uma rotina saudável de alimentação, hidratação
e sono no dia a dia. Muitos pais perguntam se há algum medicamento ou suplemento
capaz de prevenir doenças comuns no ambiente escolar, mas não existe mágica”,
completa Dra. Adriana.

FUNDAFFEMG
FUNDAFFEMG

Checklist para a volta às aulas
• Antes do início das aulas, reorganize os horários de
dormir e acordar, conforme a rotina do período escolar.
• Crie um padrão de horários tanto para a
alimentação como para o descanso das crianças,
seguindo os praticados na escola.
• Para as crianças maiores e os adolescentes, crie
um quadro guia com os horários das aulas para
facilitar a adaptação.
• Certifique-se de que a vacinação do seu filho
está em dia.
• Não compre vitaminas ou suplementos
alimentares por conta própria.
•

• Priorize a adoção de
hábitos alimentares
saudáveis, a boa
hidratação e o bom sono
de seu filho como armas
para prevenir doenças.

Segurança e confiabilidade para os seus dados
A FUNDAFFEMG enviou comunicados eletrônicos para seus beneficiários sobre as normas da
Lei Geral de Proteção de Dados. Confira sua caixa de mensagens e verifique se recebeu o e-mail
sobre o assunto com um termo de compromisso e uma cartilha sobre a nova legislação.

Fique atento!
O termo deve ser devolvido para a FUNDAFFEMG corretamente preenchido e assinado. Caso
não tenha recebido essa mensagem, entre em contato conosco pelo (31) 2103-5858 ou pelo
fundaffemg@fundaffemg.com.br.
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Coloque o SEMPRE
na sua agenda
Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

26
4
3
4

Atividade

Por que participar?

PROGRAMAS ATIVAÇÃO, CONDICIONAMENTO
FÍSICO E DANÇA
Belo Horizonte e Juiz de Fora

Estimula a prática de atividades físicas.

DOCE VINDA
Belo Horizonte e, em breve, em Juiz de Fora e Varginha

Monitora beneficiários portadores de diabetes.

GRUPO BONS ARES
Belo Horizonte e, em breve, em Juiz de Fora e Varginha

Apoia aqueles que desejam parar de fumar.

REGABOM
Belo Horizonte

Acompanha os que já passaram pelo Grupo de
Apoio à Boa Medida.

REMEMORAR
Belo Horizonte e Juiz de Fora

Grupo voltado ao estímulo da memória e socialização entre
idosos que já participaram da Oficina da Memória. Realiza
atividades mensais.

MÓDULO I DA OFICINA DA MEMÓRIA
Belo Horizonte e Juiz de Fora

Realiza atividades de estímulo da memória com
beneficiários que tenham 50 anos ou mais.

VAMOS FALAR SOBRE ISSO
Belo Horizonte, Juiz de Fora e Varginha

Promove uma discussão clara e aberta sobre tema de
interesse do autocuidado da saúde.

OFICINA DO FUTURO
Belo Horizonte

Aborda as dificuldades e desafios da escolha profissional e
das questões socioemocionais.

REMEMORAR
Belo Horizonte e Juiz de Fora

Segundo encontro do grupo.

GRUPO DE APOIO À BOA MEDIDA (GABOM)
Belo Horizonte

Início dos encontros mensais de apoio a beneficiários,
a partir de 18 anos, com grau de obesidade I ou II.

OFICINA DE ALIMENTAÇÃO
(MINICHEF E CHEF JR.)
Belo Horizonte e Juiz de Fora

Mostra a importância da alimentação saudável por meio
de uma oficina prática para crianças de 4 a 12 anos e de
palestras para os responsáveis.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
E PNEUMONIA
Acesso a todos

A vacina é oferecida a todos os beneficiários, conforme a
indicação da bula.

REMEMORAR
Belo Horizonte e Juiz de Fora

Terceiro encontro do grupo.

DESPERTAR PARA SAÚDE
Belo Horizonte, Juiz de Fora e Varginha

Aborda um tema relacionado à prevenção de doenças e
promoção da saúde por meio de uma conversa aberta, com
profissionais especializados.

CURSO CASAL GRÁVIDO
Belo Horizonte

Equipe multidisciplinar orienta mães e pais de primeira viagem
sobre gestação, parto e primeiros dias de vida do bebê.

REMEMORAR
Belo Horizonte e Juiz de Fora

Quarto encontro do grupo.

GRUPO REFRATURA
Acesso a todos, mas encontros em Belo Horizonte

Grupo de monitoramento vinculado a um protocolo de
refratura.

REMEMORAR
Belo Horizonte e Juiz de Fora

Quinto encontro do grupo.
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FUNDAFFEMG
Fim de ano também é tempo de planejar o próximo ciclo. Pensando nisso
e na variedade de iniciativas oferecidas, o Serviço de Medicina Preventiva
– SEMPRE-FUNDAFFEMG tem um calendário anual com atividades
para todos os perfis de beneficiários. Programe-se!

Mês

Atividade

Julho

REMEMORAR
Belo Horizonte e Juiz de Fora

Sexto encontro do grupo.

Agosto

REMEMORAR
Belo Horizonte e Juiz de Fora

Sétimo encontro do grupo.

SETEMBRO AMARELO
(PREVENÇÃO AO SUICÍDIO)
Belo Horizonte, Juiz de Fora e Varginha

Momento de conversa e debate sobre temas relacionados à
saúde mental.

REMEMORAR
Belo Horizonte e Juiz de Fora

Oitavo encontro do grupo.

OUTUBRO ROSA:
MUTIRÃO DA SAÚDE DA MULHER
Belo Horizonte

Promove palestras, consultas médicas, ações e distribuição
de material informativo sobre o câncer de mama e o cuidado
integral da saúde da mulher. É aberto a todos os beneficiários.

EDUCANDO PARA A SAÚDE
Belo Horizonte e Juiz de Fora

Promove interação e diversão entre pais e filhos, para reforçar
a importância da adoção de hábitos saudáveis por crianças e
adolescentes (até 15 anos).

GRUPO REFRATURA
Acesso a todos, mas encontros em Belo Horizonte

Segundo encontro do grupo.

REMEMORAR
Belo Horizonte e Juiz de Fora

Nono encontro do grupo.

NOVEMBRO AZUL:
MUTIRÃO DA SAÚDE DO HOMEM
Belo Horizonte

Nos mesmos moldes do Outubro Rosa, orienta homens sobre
cuidados para prevenir o câncer de próstata.

GRUPO ORIENTAÇÕES AOS CUIDADORES
E FAMILIARES DO PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (PAD)
Belo Horizonte

Encontro reúne familiares e/ou cuidadores de beneficiários do
PAD, com a meta de informá-los e prepará-los para oferecer o
melhor cuidado ao beneficiário acamado.

CURSO CASAL GRÁVIDO
Belo Horizonte

Mais uma edição do curso, nos mesmos moldes do primeiro.

REMEMORAR
Belo Horizonte e Juiz de Fora

Décimo encontro do grupo.

REMEMORAR
Belo Horizonte e Juiz de Fora

Décimo primeiro e último encontro do ano.

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Por que participar?

Quer saber mais?
Ainda tem alguma dúvida sobre os programas oferecidos em 2020 ou deseja saber mais sobre a inscrição
para participar de algum deles? Ligue para o SEMPRE-FUNDAFFEMG, no número (31) 2103-5858, ou
mande e-mail para fundaffemg@fundaffemg.com.br.
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Seresta Solidária
No dia 22/nov tivemos mais uma noite agradável de
Seresta Solidária, com muita música boa, ótimos
petiscos e excelente companhia!
Agradecemos a todos que prestigiaram o evento, aos que
levaram doações para nosso bazar e, em especial, ao José Márcio
e banda, pela generosidade de sempre!

Doações para o
Lar da Vovó

No dia 28/nov a RS entregou
ao Lar da Vovó, no bairro Paquetá,
em BH, doações de sandálias havaianas e produtos de higiene - sabonetes, pastas e escovas de dentes.
Estamos sempre repassando
as doações recebidas para entidades
que desenvolvem um trabalho de
qualidade e que precisam de auxílio.

Bazar Solidário 2019
Foram dois dias de bazar (02 e 03/dez) com produtos
de boa qualidade, a preços imperdíveis. O valor arrecadado
total foi de R$ 5.478,00.
A renda do bazar também será utilizada para auxiliar o Lar
de Idosos Sagrado Coração de Jesus a realizar obras de prevenção
e combate a incêndios, evitando o encerramento de suas atividades.
Agradecemos a todos que participaram, seja doando, seja
adquirindo os objetos do bazar, e também a todos os Associados
que, de algum modo, ajudaram na realização deste evento!
A solidariedade de todos vocês é que tornou possível mais
esse sucesso!

Rifa de camisa do Atlético

A RS rifou uma camisa do Atlético doada por Maria Bernadete Bouzada Dias Rego e autografada pelos jogadores. O valor do
bilhete foi de R$10,00 e o sorteio aconteceu no dia 03/dez, totalizando R$ 1.560,00. A feliz ganhadora foi nossa Associada Maria Helena
Campos!
A rifa teve como objetivo auxiliar o Lar de Idosos Sagrado Coração de Jesus, de Lagoa Santa, a realizar obras de prevenção e combate
a incêndios.
Nosso agradecimento a todos que participaram e, em especial, à
doadora e à nossa Associada Iracema Ceci Renan, que coordenou todo
o trabalho!

Doações para o Instituto
Casa do Caminho

Itens que não foram vendidos em nosso Bazar Solidário
2019 foram doados, no dia 05/dez, ao Instituto Casa do Caminho, entidade que mantem bazares permanentes para custear o
acolhimento gratuito de pacientes e seus acompanhantes em tratamento de saúde em BH. São pessoas em situação de vulnerabilidade social que buscam no SUS o tratamento de doenças como
o câncer e outras doenças crônicas.
De todo modo os produtos terão uma destinação nobre!

www.receitasolidaria.org.br - facebook.com/receitasolidaria
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