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Este mês de novembro, a AFFeMg testemunhou, com otimismo, o lançamento 
do Programa seF 2030+ que se propõe a eleger e implementar algumas 

medidas que, em conjunto, representam o resgate do Planejamento estratégico na secre-
taria de Fazenda, inclusive em estrutura própria. 

O lançamento do Programa, no dia 19, no auditório do bdMg, que contou com a 
participação do governador do estado, Romeu Zema, o secretário de Fazenda, gustavo 
barbosa, o secretário de governo, bilac Pinto, o secretário de estado de Planejamento 
e gestão, Otto Levy, especialista Líder Fiscal em desenvolvimento Municipal do banco 
Interamericano de desenvolvimento – bId, Maria cristina Macdowell e todo o corpo 
gerencial da seF, foi um marco importante e muito promissor para o futuro da secretaria 
e do estado. 

Na abertura dos trabalhos, chamou atenção a afirmação da Líder Fiscal do bId, 
ao relatar o resultado da pesquisa, realizada pelo banco entre 19 secretarias de Fazenda 
de estados e o dF, que apontou a seF-Mg com a melhor avaliação em todas as áreas de 
trabalho, “a secretaria de Minas tem atributos de sobra para ocupar a posição de melhor 
Fazenda do país, de acordo com levantamento feito pelo banco”, afirmou Maria cristina. 

Num cenário de grandes dificuldades, com salários atrasados e parcelados, su-
cessivas medidas que enfraqueceram a Instituição e precarizaram o trabalho do Auditor 
Fiscal – como o fechamento dos Postos Fiscais e a redução do quadro de efetivos – honra 
saber que nada comprometeu a seriedade e o profissionalismo da classe fiscal. 

sempre enfatizamos, insistimos e reprisamos que a seF é estratégica na organi-
zação do estado. seja em tempo de calmaria, ou enfrentando as tempestades dos períodos 
de crise, a secretaria é repositório da inteligência, da visão de futuro, das soluções e suporte 
para a realização dos planos de todos os governos, por isso deve ser preservada, fortalecida 
e valorizada. É, portanto, nessa perspectiva que avaliamos o Programa seF 2030+ e 
sobre o qual apontamos uma falta, que deve ser sanada, pois é inadiável: o anúncio de aber-
tura de concurso para Auditor Fiscal. esperamos que o governador o faça ainda em 2019, 
pois um programa estratégico para a próxima década ficaria inviável sem pessoal treinado.

está claro para Associação que um Fisco considerado padrão de excelência por 
uma instituição insuspeita como o bId, merece estar entre as prioridades do governo.  
em 2019, o resultado do esforço da Fiscalização deve alcançar uma receita extra meta 
na ordem de 1,5 bilhão de reais. Mas preocupa ver que o governo ofereceu proposta de 
recomposição salarial apenas ao pessoal da segurança. 

e há outros compromissos que já deveriam ter sido cumpridos (a própria Polícia 
já resolveu) como o pagamento das férias prêmio devido a todos que se aposentaram a 
partir de 2014. e a atualização de 4 centavos no valor do ponto/gepi, devido desde janeiro 
deste ano. Ou seja, compromissos que precisam estar na agenda de prioridades do governo 
para com a classe. esperamos que o governo reconheça o esforço e dê uma demonstração 
concreta de seu reconhecimento apresentando uma proposta que sinalize para uma solu-
ção em médio prazo.

Expectativas viáveis

rEunião dE dirEtorias: EsPÍrito  assoCiatiVo 

No dia 13, as diretorias executivas da AFFeMg, FuNdAFFeMg e FIscO rea-
lizaram uma reunião conjunta para alinhar as propostas e traçar os planos de 2020. No 
encerramento, diretores e conselheiros se reuniram para um almoço de confraternização em 
que o espírito associativo, que marca a trajetória das entidades, se manifestou de forma sólida.

A foto acima, que não está com o quadro de diretores e conselheiros completo, ain-
da assim, retrata um grande conjunto de Associados que dedicam seu tempo e conhecimento 
para cuidarem do interesse coletivo dos Associados da AFFeMg e FuNdAFFeMg.
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As Reformas Tributária, Adminis-
trativa e da Previdência, a Pec 

186/2019 também denominada “Pec 
emergencial”  foram temas amplamente 
discutidos pelo conselho deliberativo da 
Febrafite, na última Assembleia geral do 
ano, realizada na cidade de belém/PA, en-
tre os dias 6 e 8 de novembro. A anfitriã do 
evento foi a Associação dos servidores do 
Fisco estadual do Pará (Asfepa).

A diretora-Presidente da AFFeMg 
e Vice-Presidente da Febrafite, Maria 
Aparecida Meloni Papá, acompanhada da 
Vice-Presidente da AFFeMg sara costa 
Felix Teixeira, juntamente com os demais 
presidentes das Associações filiadas à Fe-
deração, se debruçaram sobre outras ques-
tões, como Lei Kandir e ainda analisaram 
o Plano Mansueto (PLP 149/2019), face 
à situação de crise fiscal que aflige mais de 
12 estados brasileiros. 

O Plano Mansueto e a Pec emer-
gencial, em conjunto, propõe a revisão do 
Pacto Federativo, criando um novo amplo 
programa de auxílio financeiro aos estados, 
Municípios e o dF mediante a imposição 
de condições muito rigorosas. Tais acordos 
entre a união e os outros entes federativos 
viabilizam a contratação de operações de 
crédito mediante o cumprimento de várias 
condições e metas. 

Já a Pec 6/2019, da Reforma da 
Previdência, Promulgada no dia 12, não 
será aplicada imediatamente aos servido-
res públicos dos estados, Municípios e ao 
dF. Para isso será necessário aprovar a 
Pec Paralela, que ainda está em tramita-
ção no senado. A Febrafite está defenden-
do alterações no texto-base visando mitigar 
aspectos relacionados com regra de transi-
ção, alíquotas e regime de pensões. 

A Reforma Administrativa propos-
ta pelo governo federal é motivo de grande 
preocupação, pois entre a supressão de di-
reitos essenciais como a estabilidade, essa 
reforma praticamente acaba com os direi-
tos trabalhistas dos servidores, inclusive a 
possibilidade de redução de jornada com 
redução de salário. Apenas as carreiras do 
Judiciário, MP, Forças Armadas e diplo-

macia ficam fora deste pacote. O conselho 
deliberativo da Febrafite aprovou proposta 
de emenda para essa Pec no sentido de 
incluir, entre as exceções, a Administração 
Tributária e a Procuradoria do estado.  

As lideranças trataram do planeja-
mento do 5º congresso Luso-brasileiro de 
Auditores Fiscais, que será realizado entre 
os dias 7 e 10 de junho de 2020, na cidade 
de Tavira (Portugal). 

Planos de saúde: Nesta pauta, des-
taque para a experiência da FuNdAFFeMg 
levada pelo diretor de Assistência à saúde, 
Antônio caetano Lemos, assuntos relacio-
nados ao convênio de Reciprocidade e tam-
bém sobre o Febrafite saúde. 

O conselho deliberativo volta a se 
reunir em março de 2020, quando aconte-
cerão as eleições para o biênio 2021 – 2022.

POLíTIcA

Reformas, lei Kandir e pacto Federativo
Age da Febrafite debate temas de interesse do Fisco e da sociedade

O conselho deliberativo aprovou Nota Pública em defesa da 
Administração Tributária, do concurso público, das autonomias adminis-
trativa, financeira, orçamentária e funcional das Administrações Tributá-
rias da união, dos estados, dos Municípios e do distrito Federal, do teto 
constitucional e pela aprovação, na Pec da Reforma tributária, de ca-
pítulo que trate do Fisco dos entes Federativos na constituição Federal. 

 
Íntegra da nota:

A FebRAFITe, entidade Nacional que congrega as Asso-
ciações dos Fiscos estaduais e distrital, com mais de trinta mil as-
sociados, reunida em Assembleia geral extraordinária do conselho 
deliberativo, realizada no dia 6 de novembro, na cidade de belém (PA), 
deliberou, por unanimidade, pela aprovação integral dos fundamentos 
que determinaram a posição da Federação manifestada na nota pú-
blica do dia 02 de outubro de 2019, reafirmados nessa oportunidade, 
conforme abaixo:

O ingresso no serviço público se dá exclusivamente pela porta 
do concurso público, nos exatos termos do preceito constitucional di-
tado pelo artigo 37, inciso II da constituição Federal que traduz o re-
gramento da Administração Pública, confirmado na súmula vinculante 
nº 43 do supremo Tribunal Federal e com o qual nenhuma entidade 
vinculada ao serviço público pode transigir.

A FebRAFITe reafirma sua plena convicção da essencialida-

de das autonomias administrativa, financeira, orçamentária e funcional 
das Administrações Tributárias da união, dos estados, dos Municípios 
e do distrito Federal, razão pela qual apoia, defende e trabalha pela 
emenda nº 105/2019 à Proposta de emenda à constituição (Pec) nº 
45/2019, apresentada pelo deputado Federal Professor Israel (PV-dF).

No mesmo sentido, a FebRAFITe defende o teto constitucio-
nal para a Administração Tributária, como constava do texto original 
da referida Pec nº 110/2019, artigo 162 A, que, de forma injustifica-
da e equivocada foi retirado do texto básico da proposta, na comissão 
de constituição e Justiça (ccJ), do senado Federal.

A FebRAFITe reitera a relevância de que nesta oportunida-
de, em que se discute a Reforma Tributária, que o congresso Nacional 
possa suprir essa lacuna e levar à constituição Federal um capítulo 
que trate da Administração Tributária dos entes Federativos.

belém (PA), 07 de novembro de 2019.

Juracy soares - Presidente da Febrafite

Filiadas à Febrafite: AFeAP/AP; AAFFePI/PI; AAFIT/dF; AAFRON/RO; 
AAFTTePe/Pe; AFFeAM/AM; AFFegO/gO; AFFeMAT/MT; AFFeMg/
Mg; AFFesc/sc; IAF/PR; AFIsMAT/MT; AFIsVec/Rs; AFITes/es; 
AFRAFeP/Pb; AFReRJ/RJ; AFResP/sP; AudIFIscO/TO; AsFAL/AL; 
AsFARN/RN; AsFeb/bA; AsFePA/PA; AsFIT/Ac; AudIFAZ/se; AudI-
Tece/ce; FIscOsuL/Ms; IAF/bA.

nota PúbliCa
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Em 19 de novembro, os Auditores 
Fiscais mineiros escolheram 

os candidatos que irão conduzir os des-
tinos do sindicato nos próximos dois 
anos. Foram eleitos os membros da di-
retoria executiva do sindifisco-Mg e do 
conselho Fiscal da entidade. 

Na sede da AFFeMg, em belo 
Horizonte, 66 Associados registraram 
seu voto. A chapa “unir & Recons-
truir”, encabeçada pelo atual presiden-
te da entidade, Marco couto, foi eleita 
e tomará posse no dia 9 de dezembro. 
Os Auditores Fiscais também escolhe-
ram os representantes das unidades e de 
aposentados, responsáveis por ajudar a 
diretoria na interlocução com os audito-
res fiscais e na definição dos rumos da 
luta sindical.

Ao comparecer às seções eleito-
rais a categoria enviou um recado claro ao 
governo, de que está unida e atenta ao tra-
tamento dispensado ao funcionalismo es-
tadual e, em particular, ao Fisco mineiro.

 Para a AFFeMg este é um mo-
mento histórico. As entidades estão uni-
das na defesa dos direitos da classe, da 
democracia e do servidor Público, que 
estão sob ataque, “é fundamental que 
nós, Auditores Fiscais, fortaleçamos as 
entidades, sindicato e Associação, pre-
cisamos continuar trabalhando juntos, 
unidos nas lutas, agindo para barrar o 
desmonte dos direitos”, concluiu.

Diretoria Executiva
A futura diretoria do sindifisco-

-Mg tem a seguinte composição:
Presidência: Marco Antonio couto dos 
santos;

Vice-presidência: Hugo souza sena Filho
diretoria de assuntos Jurídicos: edson 
Mateus e edmundo Pereira de Araújo 
Júnior (suplente);
diretoria tesouraria: danilo Militão da sil-
va e Andréa Maria Melo coelho (suplente);
diretoria administrativa: Ricardo Patti-
ni e Márcio barbosa dos Reis (suplente);
diretoria de Formação sindical e rela-
ções intersindicais: Newton Flávio sil-
va de Oliveira e José Alexandre sousa 
da silva (suplente);
diretoria de aposentados e Pensionis-
tas: edir da silva Martins e Marcos 
Ferreira de carvalho (suplente).

Conselho Fiscal
Para o conselho Fiscal foram 

eleitos Matias bakir Faria, Fernando 
césar da cunha Matos e Oswaldo Fer-
nando Arbex. Maurício José de carva-
lho, fica como suplente.

representantes locais e de aposentados
Os Auditores Fiscais dirceu bar-

bosa caixeta e Hugo Ferreira silva fo-
ram eleitos como representantes locais. 
como representantes de aposentados, se 
elegeram Francisco euclides do Vale e 
Maurício Prado. eles também cumpri-
rão mandato no biênio 2020-2021.

POLíTIcA
Eleições gerais do sindifisco-MG

Associados da AFFeMg elegem diretoria executiva
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O Workshop Nacio-
nal promovido pela 

seF/Mg, realizado no 
dia 05 de novembro, con-
tou com a presença de 
cerca de 150 servidores 
e foi transmitido para 
mais de três mil pessoas 
em unidades da seF em 
Minas. A mesa de aber-
tura foi composta  pelo 
secretário Adjunto de 
estado de Fazenda, Luiz cláudio Fernan-
des Lourenço gomes, o Procurador ge-
ral de Justiça do estado, Antônio sérgio 
Tonet, e o Advogado-geral Adjunto do 
estado, Luciano Neves de souza, As au-
toridades destacaram a importância do 
trabalho integrado das instituições para 
recuperar os ativos do estado, tendo, in-
clusive, a tecnologia da informação como 
forte aliado neste processo.

O subsecretário da Receita esta-
dual, Osvaldo Lage scavazza, ressaltou a 
importância do combate ao crime de so-

negação fiscal que hoje atua de maneira 
organizada, sistêmica e com muita técni-
ca e enfatizou a necessidade de ampliar 
as parcerias com o Ministério Público e 
destacou o investimento em tecnologia 
e compra de equipamentos. ele se com-
prometeu a trabalhar pela aprovação do 

ProFisco II e pleitear este financiamento 
graças ao bom trabalho desenvolvido pela 

seF-Mg, que obteve a melhor nota entre 
todas as unidade Federadas avaliadas pelo 
bId quanto ao grau de maturidade fiscal. 

Ao longo do dia foram realizadas 
diversas palestras e apresentações em 
torno do tema central. O Auditor Fiscal 
Ricardo costa bianchini, do  Núcleo de 
Acompanhamento criminal da seF, apre-
sentou o tema “Recuperação de Ativos: 
Ferramentas e sistemas” sidnei Pimenta 
Alvim, coordenador do Núcleo de Acom-
panhamento criminal – NAc/uberaba 
expôs o tema “TAc,   uma experiência 
Inovadora na Recuperação de Ativos.”

 O palestrante, Fábio Reis de 
Nazareth coordenador dos cAOeTs   
contagem e Zona da Mata/MPMg des-
creveu “crime Tributário e Lavagem de 
dinheiro – caso Prático.”

em seguida a palestra “O uso da 
Recuperação Judicial como estratégia 

para a sonegação 
Fiscal” apresen-
tada pelo Procu-
rador do estado, 
saulo de Faria 
carvalho. con-
cluindo o painel 
foi apresentado o 
tema “Operação 
ceRes - Ações 
Interinstitucionais 
no combate ao 
crime Organizado 
e na Recuperação 
de Ativos”  con-

juntamente por Flávio silva Andrada – 
coordenador do Núcleo de Acompanha-

mento criminal – NAc / 
uberlândia e por genney 
Randro barros de Moura 
– Promotor de Justiça.

O evento contou 
ainda com as palestras 
magnas do dr. André es-
tevão ubaldino Pereira 
- Procurador de Justiça 
– que discorreu sobre o 
tema “A Investigação 
criminal no contexto das 

Operações conjuntas – desafios e Opor-
tunidades” e do dr. Onofre Alves batista 
Júnior – ex-Advogado-geral do estado 
- cujo tema foi “Federalismo e Reforma 
Tributária”.

Para o superintendente de Fisca-
lização da Receita estadual de Minas ge-
rais, carlos Renato Machado confar, o am-
biente de troca de experiências é extrema-
mente produtivo. “O servidor entende cada 
vez mais que ele tem uma importância 
estratégica na transformação da socieda-
de, em 2019, por exemplo, as ações fiscais 

recuperaram 
1,432 bilhão 
de reais aos 
cofres públi-
cos” come-
morou. em 
sua palestra 

sobre os desafios de combater a sonega-
ção fiscal, destacou as principais operações 
realizadas e reforçou a importância da par-
ceria institucional no âmbito do cIRA. 

A coordenadora Regional do 
NAc/sRF/bH, caroline sales Zanforlim 
dias, afirmou que o trabalho interinstitu-
cional para quebrar as estruturas da sone-
gação está cada vez mais fortalecido.

Para um dos organizadores do 
Workshop e coordenador estadual do 
Núcleo de Acompanhamento criminal 
– seF/Mg, edilson de souza Olivei-
ra, “encontros como este atualizam e 
valorizam o corpo fiscal empenhado 
em recuperar aos cofres públicos va-
lores sonegados” conclui. Ao lado de 
Renato Froes, coordenador do cAOeT 
do MP/Mg, edilson ainda foi respon-
sável pelo painel “barricadas e Novas 
Fronteiras”. Ambos defendem mais 
investimento em tecnologia e capacita-
ção para potencializar as respostas de 
combate ao crime fiscal. 

esTudOs

“barricadas e Novas Fronteiras no combate à sonegação 
e aos crimes Tributários” é tema central de evento

Workshop nacional – sEF/MG 2019
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A iniciativa da secretaria de estado 
de Fazenda de Minas gerais visa o 

aprimoramento da gestão estratégica, 
a partir da elaboração de um planeja-
mento conjunto orientado para o hori-
zonte de 2020-2030.

A abertura do encontro foi rea-
lizada na sede do banco de desenvolvi-
mento de Minas gerais, no dia 19 de no-
vembro, com a presença do governador 
do estado, Romeu Zema, do secretário 
de Fazenda de Minas gerais, gustavo 
barbosa, do secretário de governo, 
bilac Pinto, do secretário de estado 
de  Planejamento e gestão,  Otto Levy 
e da especialista Líder Fiscal do ban-
co Interamericano de desenvolvimento 
- bId, cristina Macdowell. Os partici-
pantes desse painel falaram sobre os 
desafios da gestão fiscal do estado nes-
se momento, chamando atenção para a 
importância da secretaria contar com 
um planejamento estratégico para en-
frentar os desafios da próxima década, 
notadamente aqueles que derivam das 
modernas tecnologias e as inovações 
que estarão orientando as relações en-
tre o estado e os cidadãos. 

A tarde foi marcada por dinâ-
micas e falas em torno da inovação no 
setor público, em relação ao tema “pes-
soas e lideranças”. O cTO de cloud e 
distinguished engineer da IbM bra-
sil, Wagner Lindberg baccarin Arnaut, 
apresentou palestra com o tema: “ci-
dadão digital - como a transformação 
digital pode aproximar o cidadão da 
administração pública”.

OFiCinAs
O segundo dia de evento foi intei-

ramente dedicado às oficinas e realizado 
na sede da cOOPseF com o apoio da 

AFFeMg. Os participantes refletiram 
sobre temas estratégicos e seus impac-
tos no futuro. Foram propostos caminhos 
para uma secretaria de estado de Fa-
zenda mais forte e inovadora, capaz de 
resgatar a sustentabilidade fiscal e co-
laborar com crescimento econômico e a 
retomada dos investimentos no estado.

A coordenadora da ativida-
de foi a diretora social da AFFeMg, 
Rose Laura Lopes, que possui forma-
ção em gestão estratégica e está in-
vestindo na especialização para atuar 
como facilitadora e coach de grupos e 
equipes. “Participar das discussões de 

idealização do Programa seF 2030+ 
foi uma grande oportunidade de aplica-
ção dos novos conhecimentos. É muito 
importante contribuir para o futuro da 
seF e reviver a satisfação de trabalhar 
com uma equipe tão competente e en-
gajada” relatou.

Rose Laura estimulou a capa-
cidade criativa e de cooperação com a 
inteligência coletiva de 50 servidores, 
integrantes da alta gerência e especia-
listas convidados. O objetivo foi definir 
os norteadores estratégicos e, em rela-
ção aos eixos estratégicos, definir os 
desafios para o período de 2020-2030.

esTudOs
AFFEMG marca presença 
no programa sEF 2030+
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MÉRITO LegIsLATIVO

A diretora-Presidente da AFFeMg, Ma-
ria Aparecida Neto Lacerda e Meloni 

Papá, foi agraciada, no dia 20, com o grande 
colar do Mérito Legislativo Municipal, em 
solenidade na câmara Municipal de belo 
Horizonte.

A medalha é a maior honraria con-
cedida pelo Parlamento Municipal. ele ho-
menageia personalidades e instituições que 
se destacaram em diversos campos de atua-
ção que tenham colaborado para o desenvol-
vimento e a projeção de belo Horizonte no 
cenário nacional.

Para o vereador, gilson Reis, que 
propôs o nome de Papá ao Mérito des-
ta edição, ela foi escolhida devido a sua 
dedicação e militância pelo que é justo. 
“É uma honra ter a oportunidade de 
homenagear uma mulher de destaque 
na luta tributária e na luta de classes. 
Papá prestou excelente serviço ao mu-
nicípio durante a cPI da PbH Ativos, 
que eu presidi, ajudando a elucidar di-
versas irregularidades na atuação da 
empresa. A sua atuação como Audito-
ra e diretora-Presidente da AFFeMg 
é de muita importância para o estado 
de Minas gerais e para a eficiência dos 
órgãos públicos. A medalha é um reco-
nhecimento do povo de belo Horizonte 
pelos serviços prestados à cidade” con-
cluiu o parlamentar. 

Mulheres inspiradoras
A Patronesse desta 16ª edição do 

grande colar foi a ativista Maria da Pe-
nha, símbolo da luta pela proteção da mu-

lher contra violência doméstica.
Na ocasião, outras 46 personalida-

des, além de Papá, foram agraciadas entre 
professoras, advogadas, médicos, diretores, 
deputados, policiais e outros. 

Parabéns a nossa diretora-
-Presidente!

Diretora-presidente da AFFEMG 
recebe a maior Honraria do legislativo 

Municipal de belo Horizonte
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PRêMIO 

Escola de leopoldina é a grande vencedora do 
prêmio nacional de Educação Fiscal, 2019

Confira quem foram os vencedores da edição:
Categoria Escolas:
1º lugar: escola estadual Luiz salgado Lima - Leopoldina (Mg)

2º lugar: eMeI João Franciscatto - santa Maria (Rs)

2º lugar: escola Municipal de ensino Fundamental Pão dos Pobres santo Antônio 
- santa Maria (Rs)

3º lugar: escola Municipal de educação Infantil e ensino Fundamental drª Maria 
Amália Queiroz de souza - santarém (PA)

Categoria instituições:
1º lugar: universidade estadual de Maringá (ueM) Maringá (PR)

2º lugar: Prefeitura Municipal e secretaria de Finanças de Horizonte - Horizonte 
(ce)

Categoria imprensa:
1º lugar: Priscila Palma stadler corrêa - Rede Paranaense de comunicação – RPc 
Maringá (Afiliada globo no Paraná)

2º lugar: Aline de Oliveira Lima - TV Verdes Mares (Afiliada globo no ceará)

Categoria tecnologia:
1º lugar: game brewers – citizen Adventure – bruno dias – são Paulo (sP)

2º lugar: Tribunal de contas do estado de são Paulo – são Paulo (sP)

2º lugar: centro universitário de João Pessoa (uNIPê) – João Pessoa (Pb)

Educação Fiscal é edu-
cação para 

cidadania, para um estado eficiente e ci-
dadãos conscientes de seus direitos e de-
veres. O conhecimento sobre os tributos e 
sua importância para a vida em sociedade 
foi exaltado na noite do dia 28, na sede da 
Afresp, na cidade de são Paulo,  em ceri-
mônia que sagrou os vencedores do Prê-
mio Nacional de educação Fiscal 2019. 

A oitava edição do Prêmio regis-
trou recorde de inscrições com 331 traba-
lhos de todo o país, sendo 216 na catego-
ria escolas, 85 instituições, 18 reportagens 
que concorreram na categoria imprensa e 
12 projetos na área de tecnologia.  

O Prêmio é uma inciativa da 
Febrafite e conta com o patrocínio do ban-
co de brasília (bRb),  sindifisco Nacional, 
Associação Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal (Anfip), unafisco Na-
cional. conta também com a parceria da 
secretaria da Receita Federal do brasil, 
o Tesouro Nacional, a escola Nacional de 
Administração Pública (enap), os Ministé-
rios da economia e da educação, os gru-
pos estaduais de educação Fiscal (gefes), 
brascom Tecnologia e o grupo globo. 

com presença de muitas autorida-
des, entre elas o secretário da Fazenda de 
são Paulo, Henrique Meirelles, a secre-
tária de educação de Minas gerais, Júlia 
sant’Anna, convidados e concorrentes, o 
Presidente da Afresp e Vice-presidente da 
Febrafite, anfitrião da noite e coordenador-
-geral do Prêmio Nacional, Rodrigo Keidel 
spada, iniciou a celebração ressaltando 
que, para transformar o País, é preciso que 
haja consciência cidadã e para isso a edu-
cação Fiscal é fator determinante. Para o 

Presidente da Febrafite, Juracy soares, “é 
gratificante ver uma ideia criada há oito 
anos ser abraçada por todas as entidades 
que participam hoje do Prêmio e contar 
com a confiança e credibilidade de entida-
des e profissionais de todo o país”. 

É de Leopoldina (Mg) o Primeiro 
Lugar no Prêmio Nacional de educação 
Fiscal- edição 2019. 

O projeto vencedor foi desenvolvi-
do pelos estudantes do 8º ano do ensino 
Fundamental, da escola estadual Luiz 
salgado Lima, sob a orientação do profes-
sor Rodolfo Alves Pereira, que representou 
a escola na noite de premiação.

O Projeto estudo sobre a Histó-
ria dos Tributos trata da Importância dos 
Impostos para o desenvolvimento social 
na contemporaneidade de Leopoldina, ci-
dade da Zona da Mata mineira. Os estu-
dantes participam de inúmeras atividades 
envolvendo conceitos tributários. Apren-
dem acerca do destino das verbas públicas, 
compararam o imposto de renda entre o 
brasil e demais países do mundo, crimes 
fiscais, casos de sonegação fiscal, medidas 
para evitar a sonegação, além de visita à 
câmara dos Vereadores. Ao longo da exe-
cução do projeto, foram propostas ativida-
des como exercícios, pesquisa, produção de 
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PRêMIO

Escola de leopoldina é a grande vencedora do 
prêmio nacional de Educação Fiscal, 2019
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texto, apresentação de trabalhos pelos alu-
nos na sala de aula e debates sobre casos 
de corrupção, sonegação fiscal e mau uso 
das verbas públicas.

em seu pronunciamento, a secre-
tária de estado de educação de Minas 
gerais,  Júlia sant’Anna,  afirmou que os 
secretários de educação estão cada vez 
mais comprometidos com a melhoria da 
execução de gastos, “nossa missão é levar 
à sociedade brasileira a real noção de que 
é ela que financia todos os serviços públi-
cos que demanda”. Nas escolas do brasil é 
importante que, além das disciplinas clás-
sicas, cada vez mais seja possível transfor-
mar cada aluno em cidadão, o que deve ser 
feito através da educação Fiscal, destacou 

a secretária de educação de Minas gerais. 
Além da diretora-Presidente, 

Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni 
Papá, a AFFeMg participou do evento de 
Premiação com as presenças do diretor 
da Regional Mata, Astolfo geraldo de An-
drade, a diretora social, Rose Laura Lo-
pes, o diretor Financeiro-Adjunto, edir da 
silva Martins e a diretora social-Adjunto, 
Lenivanda Oliveira Miranda barbosa, na 
solenidade. O Auditor Fiscal da Receita 
estadual, ulisses silva Oliveira e a chefe 
da AF de Leopoldina, Tânia Mara Noguei-
ra Neri, também integraram a torcida da 
escola Luiz salgado Lima. 

Para diretora-Presidente, Papá, 
“o  projeto vencedor traz alguns diferen-

ciais. um deles é aliar o conhecimento 
histórico sobre os tributos como elemento 
essencial na organização da vida em so-
ciedade, mostrar como essa evolução vem 
operando no tempo, nas diferentes cultu-
ras, até os dias de hoje, na cidade de Leo-
poldina. e, o mais importante, o professor 
Rodolfo está trabalhando com adolescen-
tes de 13 e 14 anos, conseguiu motivar 
esse público, em tese, avesso a temas mais 
áridos como é o caso dos tributos, e fazer 
um trabalho extraordinário, canalizando a 
boa energia e a curiosidade criativa pró-
pria desses jovens. Parabenizamos toda 
a comunidade escolar pela criação deste 
trabalho tão importante! estamos muito 
orgulhosos do resultado!” 
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no  dia 25, os dirigentes da AFFeMg 
e sindifisco/Mg, Maria Apa-

recida Neto Lacerda e Meloni Papá e 
Marco couto santos, acompanhados 
do deputado estadual, Presidente da 
comissão de Administração Pública da 
ALMg, João Magalhães, se reuniram 
com o secretário Adjunto da seF/Mg, 
Luiz claudio Fernandes para discutirem 
o pagamento das Férias-Prêmio devidas 
aos aposentados, direito que se encontra 
suspenso desde junho de 2014. 

As entidades apresentaram a 
proposta da seF iniciar o pagamento 
com os recursos de custeio economiza-
dos ao longo de 2019, valor que pas-
sa de 23 milhões de reais. sem ferir a 
ordem cronológica, esse recurso seria 
suficiente para pagar 2014 e iniciar o 
pagamento aos aposentados de 2015.

O secretário ponderou que o 

valor acumulado para o conjunto dos 
servidores ultrapassa 500 milhões de 
reais. O deputado João Magalhães, 
veemente na defesa do pleito, sugeriu 
que a secretaria estabeleça um valor 
fixo mensal capaz de sinalizar para os 

servidores um horizonte de recebimen-
to. O secretário Adjunto se comprome-
teu a levar a sugestão ao governo.

As entidades continuam aten-
tas ao andamento do processo e mante-
rão a classe informada.

Mais perto de você: 
AFFeMg está no WhatsApp! 

Na AFFeMg não medimos esforços para manter nossos Associados atualizados. 
Por isso também estamos nos comunicando via WhatsApp!

se você é Associado, possui o aplicativo baixado em seu celular e está com o seu cadastro 
atualizado na AFFeMg, certamente você recebeu nossa mensagem inicial, no mês de novembro.

 A partir de agora, para continuar recebendo as mensagens, será preciso sALVAR o nosso 
número em seu aparelho!

Adicione o número (31) 97345-1064 em sua agenda de contatos de seu aparelho e receba 
em primeira mão as informações, comunicados, programação de eventos e outros assuntos de inte-
resse do Associado na tela do seu celular.

FÉrias-PrÊMio

inoVação EM Pauta

AFFEMG e sindifisco-MG estão mobilizadas 
e cobram solução para pagamento devido

A diretora social da AFFeMg, Rose Laura Lopes, foi uma das palestrantes 
da “Inova - 2ª semana de Inovação” da Prodemge que fomenta a inovação dentro 
do governo de Minas. A Associada promoveu uma oficina cocriativa (batizada de 
World café) para levantar ideias de aperfeiçoamento da gestão Pública e de seus 
servidores. Trinta servidores trocaram experiências na oportunidade.
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cONcuRsO
Concurso para Auditor Fiscal: 
a espera se aproxima do fim

necessários e 
b a s -

tante aguardados, os concursos públi-
cos, para preenchimento de vagas na 
área fiscal, começaram a ser anuncia-
dos no fim deste ano.

Além do  concurso da Receita 
Federal (em análise), as secretarias 
de estado da Fazenda, a exemplo de 
Alagoas e do distrito Federal, também 
estão anunciando seus editais. 

DistRitO FEDERAl

Auditor Fiscal da Receita do dF 
– edital publicado 

são 40 vagas para admissão 
imediata e mais 80 vagas para formação 
de cadastro reserva. Total: 120 vagas.

O centro brasileiro de Pesquisa 
em Avaliação e seleção e de Promoção 
de eventos (cebraspe) é responsável pelo 
edital.

O salário inicial - R$ 14.970,00, 

jornada de 40 horas semanais.
Inscrições até o dia 19 de dezem-

bro no site: www.cebraspe.org.br
Taxa de inscrição: R$55,00. 

RECEitA FEDERAl DO bRAsil

A  Receita encaminhou solici-
tação de 3.314 vagas para os cargos 
de Analista Tributário e Auditor-Fiscal, 
ambos com requisito de nível superior 
em qualquer área. 

Os salários de analista podem 
chegar a até  R$12.142,39, enquan-
to o salário de auditor-fiscal chega a 
R$21.487,09.

embora ainda não tenha auto-
rização, a expectativa é que um novo 
edital de concurso da Receita avance 
ainda em 2019.

 
AlAGOAs

edital de concurso para 85 vagas 

em duas carreiras: Auditor de Finanças 
e controle de Arrecadação (25 vagas) e 
Auditor Fiscal (60 vagas). 

salários de R$ 8.264,90 (Au-
ditor de Finanças e controle de Arreca-
dação) e R$ 9.471,42 (Auditor Fiscal). 
Jornada de 40 horas semanais.
inscrições: até 10 de dezembro de 2019. 
taxa de inscrição: R$ 200

esses são os editais já publicados. 
espera-se para breve os editais do ceará, 
sergipe, Roraima e espírito santo. 

em Minas, com 15 anos sem 
concurso, o déficit no quadro do cargo de  
Auditor Fiscal da Receita estadual está 
perto de 400 vagas, isso num quadro já 
reduzido desde 2015, quando na reforma 
administrativa, o governo Pimentel, alea-
toriamente, resolveu extinguir mais de 
600 cargos que estavam vagos. O anúncio 
para o preenchimento das vagas na seF 
é, sem dúvidas, uma das medidas mais 
aguardadas. 

inscrições de poemas e bordados estão abertas!
Além dos trabalhos de artes plásticas e fotografias, os versos e bordados já podem ser inscritos no Percurso I da xI ex-

posição de Artes “cartografias Afetivas” da AFFeMg.
desde o dia 16 de novembro a área já está disponível no hotsite: www.affemg.com.br/exposicao-artes
O participante deve inscrever peças inspiradas na riqueza histórica e cultural das regiões mineiras. Não é preciso ter 

formação nessas áreas nem ser profissional. basta despertar o artista que mora em você e criar qualquer um dos trabalhos ins-
pirados nas Regionais do centro-Norte, Metalúrgica, Rio doce, sul e Vale do sapucaí. 

Participe!
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nodia 13, a diretora-Presidente 
da AFFeMg, Maria Aparecida 

Meloni Papá, abriu o encontro com in-
formações sobre a Pec 6/2019 que tra-
ta da Reforma da Previdência,  promul-
gada no senado Federal.  Por enquanto 
a emenda não se aplica aos servidores 
estaduais. 

A diretora abordou ainda o 
tema de outras Propostas apresentadas 
pelo governo federal, como a Pec 186, 
também chamada Pec emergencial; a 
Pec 187, que propõe o fim dos Fundos 
públicos, e a Pec 188 que altera regras 
do pacto federativo. Preocupa muito a 
Pec emergencial, proposta pelo minis-
tro Paulo guedes que visa o saneamento 
financeiro dos estados a partir de uma 
concepção ultra-neoliberal e agressiva 
sobre direitos dos servidores como por 
exemplo, redução da jornada de traba-
lho e de salários dos servidores.

O Presidente do sindifisco-Mg, 
Marco couto, e ao Vice-Presidente, 
Hugo souza sena Filho, integrantes da 
chapa única “unir e Reconstruir” fala-
ram sobre a importância da participa-
ção, “a votação representa uma oportu-
nidade de legitimação que a classe dá à 
entidade no enfrentamento às dificulda-
des desse momento”. Hugo souza reite-
rou essa importância da maior partici-
pação de todos.  

Papá finalizou a reunião falando 
da reunião da diretoria da AFFeMg, 
executiva e Regional e membros dos 
conselhos de Administração e Fiscal 
com a diretoria e conselho curador da 
FuNdAFFeMg. um conjunto de mais 
de 50 colegas envolvidos, dedicados ao 

cuidado das  entidades “isso 
é fantástico! gente cuidando 
da gente, serviço voluntário, 
plena consciência coletiva, 
importante para a AFFeMg 
e para a FuNdAFFeMg”, 
concluiu. 

Ao final do encon-
tro, todos foram convidados 
para o tradicional café, no 
3º andar.

Força da classe no enfrentamento à retirada de 
direitos é pauta no Encontro de novembro

eNcONTRO
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eNcONTRO

A  diretora-Presidente da AFFeMg, 
Maria Aparecida Neto Lacerda e 

Meloni Papá, deu as boas-vindas e co-
meçou falando sobre o calendário de 
atividades de 2020, quando a AFFeMg 
comemorara seus 70 anos de existência. 
com entusiasmo, Papá também adian-
tou sobre o palno de viagens às colônias 
e as expectativas sobre o pagamento do 
13º salário.  

A diretora-Presidente compar-
tilhou com os presentes a alegria de  re-
ceber o grande colar do Mérito Legis-
lativo Municipal da câmara de belo Ho-
rizonte (página 7 desta edição). Muito 
aplaudida Papá aproveitou o momento 
para convidar as Associadas pensionis-
tas para o tradicional almoço de Natal, 
em 12 de dezembro.

em seguida, a Assistente social 
da AFFeMg, Maria elisa, assumiu os 
trabalhos e apresentou a idealizadora 
do projeto canguru, dona Rosa, que 
dá suporte e oferece alimentação a 25 
crianças em situação de vulnerabilidade 
social na cidade de Itabirito. um rela-
to emocionante revelou que o projeto só 
existe graças a doações, mas está atra-
vessando muitas dificuldades. As pen-
sionistas se sensibilizaram e decidiram 
ajudar o projeto com a aquisição de um 
freezer para conservação de alimentos 
que são doados aos pequenos. 

Ao final do encontro as par-
ticipantes acompanharam a palestra 
do sócio diretor da empresa de inves-
timentos V10. Mário André bantoir-
ra Pereira, que levou informações 
importantes sobre economia domés-
tica e educação financeira e dicas de 
investimentos.

Ao final da palestra todas foram 
convidadas para o tradicional café no 
centro de convivência da AFFeMg.

Encontro de pensionistas em tarde 
de descontração e informação 
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cONFRATeRNIZAçãO

Fimde ano é tempo de confra-
ternização e, neste clima tí-

pico e inspirador, os servidores da dF/
bH-4 se reuniram para um descontraí-
do happy hour no dia 21, no caê bar e 
Restaurante.

cerca de 50 colegas, da ativa e 
aposentados, compartilharam momentos 
de alegria e descontração. 

O evento contou com o patrocí-
nio da AFFeMg e da cOOPseF.

O entusiasmo com o encontro era 
geral e foi bem definido pela Auditora 
Aposentada, Márcia Valéria. ela disse 
que rever os amigos da ativa e os apo-
sentados proporcionou-lhe um momento 
ímpar. “Amei rever e estar com todos que 
fizeram e fazem parte de um longo perío-
do da minha existência, período este que 
eu considero um dos melhores da minha 
vida” completou.

Em clima natalino, servidores 
se reúnem em belo Horizonte
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Associados ativos, apo-
sentados e 

pensionistas participaram do tradicional en-
contro anual promovido pela AFFeMg no 
dia 29 de outubro, na delegacia Fiscal de 
Pouso Alegre.

O diretor da Regional Vale do sa-
pucaí, gilson Marco campos, deu as boas-
-vindas, fez a abertura do encontro e passou 
a palavra para a diretora-Presidente da 
AFFeMg, Maria Aparecida Meloni, Papá.

Papá compartilhou informações 
de interesse geral. Lamentou a aprova-
ção da reforma da Previdência e firmou 
o compromisso de manter a luta por uma 
aposentadoria digna para os servidores. 
ela ainda trouxe outras atualizações sobre 
o cenário nacional, como Reforma Tribu-
tária e questões estaduais; como os proje-
tos vinculados ao Regime de Recuperação 
Fiscal que já movimenta os debates na 
Assembleia Legislativa. A AFFeMg segue 
firme no entendimento de que a solução da 
crise passa pela Receita e, uma das formas 
de reequilibrar o caixa, é suspender os pri-
vilégios fiscais concedidos pela Lei Kandir. 
Papá ainda detalhou as ações relati-
vas à Associação como o avanço das 
obras da colônia de cabo Frio e com-
partilhou fotos dos espaços já moder-
nizados para usufruto dos Associados. 
O diretor de saúde da FuNdAFFeMg, 
Antonio caetano, também participou do en-
contro e detalhou a atual situação do Plano, 

apresentou o leque de programas disponí-
veis aos Associados, destacou as vantagens 
da atual rede credenciada, prestou contas 
sobre a saúde financeira da Fundação, pro-
cedimentos médicos e a regulação da ANs. 
Maria elisa, do serviço social, aprovei-

tou a oportunidade para tirar dúvidas e dar 
orientações sobre processo de isenção de im-
posto de renda, recadastramento e outros. 
depois de uma tarde bem proveitosa todos fo-
ram convidados para um descontraído happy 
hour na sede da AFFeMg, em Pouso Alegre.

gIRO PeLO INTeRIOR

Dia do servidor: comemoração 
antecipada em pirapora!

são FranCisCo
PIRAPORA

dIReTOR RegIONAL
edsON TeIxeIRA

ValE do saPuCaÍ
POusO ALegRe

dIReTOR RegIONAL
gILsON MARcO cAMPOs

Ninguém ficou para-
do durante a Festa em home-
nagem ao servidor Público 
realizada pela Regional são 
Francisco, no dia 26 de ou-
tubro, no clube da AsseRF. 
A música ficou por conta do 
cantor Jander saraiva, que 
animou a pista. servidores da 
AF Pirapora, Associados da 
AFFeMg e seus familiares 
e amigos prestigiaram a co-
memoração e se deliciaram 
com o churrasco do buffet 
Fernando.

Associados de pouso Alegre e 
itajubá se reúnem em tarde de 

Diálogos AFFEMG
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gIRO PeLO INTeRIOR
CEntro-nortE

seTe LAgOAs

dIReTOR RegIONAL
eduARdO de sOuZA AssIs

A comemoração do dia do servidor Público come-
çou cedinho na Regional centro-Norte. Os Asso-

ciados foram recebidos com um delicioso café da ma-
nhã na AFFeMg, em sete Lagoas, no dia 31 de outubro. 
Quase 50 Associados se reuniram em clima de confraterniza-
ção e comemoraram a data. O superintendente de Fazenda, sr. 
Antônio de castro Vaz também participou do encontro. Ou-
tras presenças como a do sr. demétrius garcia cruz, chefe 

da AF I de betim e do sr. Rodolfo caldeira Marques, chefe 
da AF II nível contagem também foram celebradas. Para 
animar a festa e estimular o conhecimento, houve a distri-
buição de brindes sobre a educação Fiscal, da AFFeMg e 
da cOOPseF.

em curvelo, os Associados também celebraram o dia 
do servidor com um café da manhã mas, o encontro foi reali-
zado no dia primeiro de novembro.

Dia do servidor Comemorações 
logo cedo na Regional Centro norte

Em Montes Claros o dia do servidor é 
Comemorado com Muita alegria

nortE
MONTes cLAROs

dIReTOR RegIONAL
PedRO PAuLO de ARAúJO RIbeIRO

Quase 100 pessoas prestigiaram a festa em comemoração 
ao dia do servidor Público, em Montes claros no dia 25 de Outubro. 
segundo o diretor, Pedro Paulo de Araújo Ribeiro, todos os servido-
res foram convidados a brindar este dia especial, dedicado àqueles 
que, com empenho e dedicação, colaboram com o desenvolvimento 

do nosso estado, prestando serviços de qualidade à população.
O evento foi organizado pela comissão de eventos 

da sRF Norte com apoio da Regional Norte da AFFeMg. 
O evento foi animado com música ao vivo. Os participantes experi-
mentaram delícias da culinária italiana e vários petiscos. 

pOssE nO 
ROtARY 
ClubE DE 
MOntEs 
ClAROs 

O Associa-
do e membro efe-
tivo do conselho 
de Administração 
da AFFeMg, Nel-
son gomes dos santos, foi empossado 
Presidente do Rotary club de Montes 
claros. Nelson fica à frente do Rota-
ry até o final de 2020. Mais de 100 
pessoas acompanharam o evento de 
posse. A Regional Norte da AFFeMg 
parabeniza nosso colega.
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gIRO PeLO INTeRIOR
oEstE

dIVINóPOLIs

dIReTORA RegIONAL
Lucy MARIA TORRes sOARes

O encontro, que já virou uma tradição em divinópolis, reu-
niu Associados numa confraternização muito especial, no 

boulevard Hall. Ao lado de seus familiares, todos se diverti-
ram na pista de dança! As crianças também aproveitaram 
muito junto às monitoras, na cama elástica e com diversas 
outras brincadeiras. 

segundo a diretora Regional, Lucy Maria Torres soares, 

a festa foi realizada com muito cuidado e carinho. “Nós prima-
mos por cada detalhe, para que todos fossem bem recebidos. 
Afinal, a AFFeMg é muito mais que uma Associação, é uma 
grande e maravilhosa família” afirmou.

ela agradeceu a presença de todos e está na expectati-
va do próximo encontro, a confraternização de Natal, marcada 
para o dia 6 de dezembro!

Festa da Família movimenta 
Regional Oeste

ParanaÍba
ubeRLâNdIA

dIReTOR RegIONAL
FRANcIscO FLáVIO sILVA NAscIMeNTO

Happy hour agita dia do 
servidor em uberlândia 

Aprovação total dos Associados à reunião de homenagem aos servidores 
Públicos, promovida pela Regional Paranaíba. No primeiro dia de novembro, o dire-
tor Francisco Flávio silva Nascimento, saudou a todos. Associados ativos e aposenta-
dos curtiram um happy hour que começou cedo e chegou até a meia noite!
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rio doCE
gOVeRNAdOR VALAdARes

dIReTOR RegIONAL
MILTON guedes MeTZKeR

Dia do servidor em 
Governador valadares

dia do servidor é comemorado 
em Poços de Caldas

sudoEstE
POçOs de cALdAs

dIReTOR RegIONAL
ARNALdO sATO

um sucesso a comemoração do dia do servidor em Poços 
de caldas. No dia 31 de outubro a Regional sudoeste da AFFeMg 
promoveu um encontro animado que reuniu cerca de 60 Associados 
e acompanhantes, em clima de muita descontração.

Quem embalou a festa com voz e violão foi Michel Falcão. 

Houve sorteio de brindes aos participantes e um dos agraciados 
levou uma bolsa da AFFeMg.

O buffet estava variado e os participantes ainda provaram 
um apetitoso churrasco e se apaixonaram pela sobremesa: banana 
caramelizada com sorvete de creme e hortelã.

no dia 8, os Associados da Regional Rio doce se reuniram para comemorar o dia do servidor num animado happy hour. O encontro 
foi embalado com música ao vivo. Os participantes aproveitaram as delícias da comida de boteco e os servidores ganharam vários 

brindes em comemoração à data.

gIRO PeLO INTeRIOR
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saudadEs

cONVêNIOs

AuDiEns ApARElHOs AuDitivOs
Rua Itabira, 7 - cristiano Ozório, Poços de caldas.

Oferece aos Associados e seus depen-
dentes 20% de desconto sobre a tabela nacional, 
na compra de Aparelhos Auditivos. Parcelamento 

em até 12 vezes sem juros. Primeira cartela de 
pilha gratuita. desconto na compra de baterias 
ou qualquer outro material relacionado a apare-
lho auditivo. Avaliação audiológica gratuita. (35) 
3713-6795.

•	Iraci Mituko Ota, faleceu no dia 22 
de Outubro de 2019 na cidade de 
uberaba/Mg. A mesma residia em 
uberlândia.

•	Ana Maria de Faria, faleceu no dia 
01 de Julho de 2019 na cidade de 
Passa Quatro/Mg, onde residia.

•	 Murillo Teixeira, cônjuge da Asso-
ciada Francisca de Oliveira camello 
Teixeira, faleceu no dia 01 de novem-
bro de 2019 na cidade de belo Hori-
zonte/Mg, onde residia. 

•	ercy soares de souza, mãe do As-
sociado Francisco soares diniz, fale-
ceu no dia 03 de novembro de 2019 
na cidade de belo Horizonte/Mg, 
onde residia.

•	ubaldina Peito Fernandes, mãe do 
Associado - Anselmo Medrado Fer-
nandes, faleceu no dia 31 de outubro 
de 2019 na cidade de belo Horizon-
te/Mg, onde residia.

•	Maria José Abreu Miranda faleceu 
no dia 09 de novembro de 2019 na 
cidade de belo Horizonte/Mg, onde 
residia.

AFFEMG firma novos convênios
Neste fim de ano, a AFFeMg firmou novos convênios visando praticidade, econo-

mia e comodidade para seus Associados. confira:

MuDAnçA DE EnDEREçO
Informação importante para os Associados que são clientes da In Planto: a clínica de 

odontologia mudará de endereço a partir do dia 6 de janeiro de 2020. Anote o novo endereço 

de atendimento: Rua Paraíba, 1.465, loja 2, térreo (edifício capanema, esquina com a av. cris-

tóvão colombo) - bairro Funcionários - bH/Mg.

em caso de dúvidas ou sugestões sobre os convênios, os Associados podem ligar para o 

setor corporativo no telefone: (31) 3289-5667.

HOtEl MAnAÍRA - JOãO pEssOA (pb)
O Hotel Manaíra oferece aos Asso-

ciados e seus dependentes 10% de desconto 
nas diárias vigentes no site com o código de 
cupom disponível no setor de convênios da 
AFFeMg. Para resgatar o código basta ligar 
no (31) 3289.5676. O Manaíra fica a pou-
cos metros da praia, em uma das principais 
avenidas da cidade de João Pessoa, próximo 
a shoppings, boutiques, bares e restaurantes.
http://hotelmanaira.com.br/ 
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Pele protegida e saudável no verão
Verão é sinônimo de férias, passeios 

com a família e muito sol e calor. O período é 
ideal para curtir os espaços ao ar livre, sempre 
que possível. No entanto, antes de sair é preciso 
relembrar cuidados essenciais para manter a 
saúde e, principalmente, proteger a pele.

 Todos os dias, é essencial hidratar a pele 
e passar protetor solar no rosto e nas partes 
do corpo expostas ao sol. “É um cuidado que 
devemos ter em todas as épocas do ano, mas 
durante o verão é preciso redobrar a atenção. 
Colo, braço, orelhas e o dorso das mãos são 
áreas onde costumam aparecer problemas, 
como envelhecimento precoce ou câncer de 
pele. Por isso, é muito importante proteger es-
ses locais”, alerta a dermatologista Alba Reis. 
A orientação vale tanto para quem for viajar 
como quem vai seguir a rotina normal. “Até 
quem trabalha ou estuda em locais fechados 
deve se proteger, porque estamos expostos 
àquela que chamamos de luz visível”, comenta.

 Quem for para a praia precisa passar 
o protetor no corpo inteiro, entre 15 e 30 
minutos antes do contato direto com o sol. 
“Se a pessoa entrar na água ou transpirar 
muito, precisa reaplicar o produto. Essa dica 
é essencial, porque muita gente se esquece”, 
orienta a dermatologista. Outra recomenda-
ção é usar óculos de sol, protetor labial e 
chapéu ou boné.

A recomendação para a estação é optar 

1

• Opte por roupas leves e de fi bras naturais.

• Aplique o protetor solar no rosto e em todas as regiões 
expostas do corpo, 15 a 30 minutos antes de sair.

• Use óculos, chapéu ou boné e protetor labial.

• Não se esqueça de colocar na bolsa o protetor 
solar para rosto e corpo.

• Leve uma garrafa de água.

• Fator mínimo deve ser 30 FPS.

• Mulheres que têm melasma devem 
optar por fi ltro solar com cor. 

• Se você sempre se esquece         
de reaplicar: invista em um  
protetor solar com pelo menos  
FPS 50, assim você terá um    
ganho a mais na proteção. 

por usar tecidos mais leves, de algodão ou 
outra fi bra natural.

 
Atenção especial às crianças

Quem planeja uma viagem com fi lhos ou 
netos precisa garantir a própria proteção e a 
das crianças. O protetor solar continua sendo 
o principal produto a ser usado, até mesmo 
em bebês – nesse caso, apenas nas crianças 
a partir dos seis meses de idade. “Os respon-
sáveis também devem hidratar bastante os 

pequenos, oferecendo água, sucos e água de 
coco”, comenta a dermatologista.

 Outra opção para os fi lhos são as camisas 
com tecidos especiais, capazes de proteger a 
criança da radiação solar. “Também é impor-
tante evitar os horários com maior intensidade 
de sol, das 10h às 16h”, explica Dra. Alba.

 Dessa forma, a criança fi cará livre dos 
riscos comuns da estação, que costumam ser 
insolação, inchaço e vermelhidão no corpo, 
além de queimaduras.

Escolhendo o 
protetor solar ideal

Checklist antes 
de sair de casa
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Saiba como agir diante de emergências

FUNDAFFEMG 

2

Você sabe o que fazer em caso de urgência ou emergência? Antes de qualquer coisa, mantenha a calma e ligue imediatamente 
para o SAMU ou o Corpo de Bombeiros pelo 192 ou 193. Os pro� ssionais irão te orientar sobre como proceder e te auxiliar na 
veri� cação dos sinais vitais da vítima, como respiração e pulso. Para que você tenha uma ideia de como proceder, convidamos o 
tenente Raul Souza dos Santos, do 3º Batalhão de Bombeiros Militares, para explicar como agir em quatro situações.

Dados seguros e confi ança para benefi ciários
A FUNDAFFEMG já está se adequando às normas da Lei Geral de Proteção de Dados. 
Con� ra sua caixa de mensagens e veri� que se recebeu o e-mail sobre o assunto. Um termo de 
compromisso e uma cartilha sobre a nova legislação foram enviados para todos os bene� ciários. 
Este termo deve ser devolvido para a FUNDAFFEMG corretamente preenchido e assinado.
 
Caso não tenha recebido esta mensagem, entre em contato conosco pelo (31) 2103-5858 
ou pelo fundaffemg@fundaffemg.com.br.

Esse tipo de ocorrência 
é extremamente comum em 
cachoeiras. Ao presenciar a 
situação, ofereça algum su-
porte para que, de fora da 
água, você ajude a pessoa a 
retornar à superfície com se-
gurança, como boia, corda ou 
até mesmo um galho � rme. 
“Não aconselhamos que lei-
gos se aproximem da vítima, que estará em pânico e pode puxar 
o corpo de quem está tentando ajudar”, alerta o tenente Raul. 
Ao sair da água, deite a vítima de lado, com a parte direita para 
o alto e a cabeça � exionada para baixo, e entre em contato com 
o SAMU ou com o Corpo de Bombeiros imediatamente. 

Em geral, essas situações ocorrem 
quando um corpo estranho obstruí as vias 
respiratórias superiores. A Manobra de 
Heimlich auxilia na liberação do � uxo de 
ar. Con� ra seu passo a passo: 

• Posicione-se atrás da vítima e colo-
que os braços ao redor de seu corpo.

• Coloque uma das mãos fechada so-
bre a boca do estômago da vítima. A outra 
mão deve vir por cima, aberta e � rme.

• Realize algumas vezes o movimento 
de compressão em J, na ordem inversa do 
� uxo do alimento – de baixo para cima, 
até que a pessoa elimine o que estava im-
pedindo sua respiração.

• Em bebês: posicione a criança de bruços, colocando os dedos 
anelar e indicador em seu queixo e o restante da mão no peito. Com 
a outra mão, faça cinco compressões nas costas.

Quem sofreu uma crise 
deste tipo pode apresentar, 
além da perda de consciên-
cia, movimentos bruscos e 
involuntários do corpo. Por 
isso, o principal conselho do 
Corpo de Bombeiros é prote-
ger o corpo para que a pessoa 
não se machuque. Retire adornos e objetos próximos, posicione 
algo macio abaixo da cabeça e, caso haja secreção saindo pela 
boca da vítima, vire seu corpo de lado com cuidado e com a ajuda 
de outras pessoas. Não insira nenhum objeto na boca da pessoa, 
pois isso pode feri-la ou aumentar o risco de aspiração de líquidos, 
como saliva. A região da boca deve permanecer seca para facilitar 
a entrada de ar e evitar a aspiração de líquidos pelas vias aéreas. 
Outra dica importante é afrouxar-lhe as roupas.

O desmaio pode ser causado 
por diversos motivos. Caso pre-
sencie uma situação destas, ligue 
para a emergência e, seguindo as 
orientações, monitore os sinais 
vitais da pessoa. “É importante 
que ela esteja acompanhada até 
que o atendimento médico chegue. 
“Se recuperar a consciência é im-
portante fazer algumas perguntas 
para avaliar se a vítima apresenta 
algum dé¬� cit neurológico”, expli-
ca.  Outra dica importante: evite 
aglomerações de pessoas.

Desmaio Crise epiléptica

Afogamento

Engasgamento

20
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Pele protegida e saudável no verão
Verão é sinônimo de férias, passeios 

com a família e muito sol e calor. O período é 
ideal para curtir os espaços ao ar livre, sempre 
que possível. No entanto, antes de sair é preciso 
relembrar cuidados essenciais para manter a 
saúde e, principalmente, proteger a pele.

 Todos os dias, é essencial hidratar a pele 
e passar protetor solar no rosto e nas partes 
do corpo expostas ao sol. “É um cuidado que 
devemos ter em todas as épocas do ano, mas 
durante o verão é preciso redobrar a atenção. 
Colo, braço, orelhas e o dorso das mãos são 
áreas onde costumam aparecer problemas, 
como envelhecimento precoce ou câncer de 
pele. Por isso, é muito importante proteger es-
ses locais”, alerta a dermatologista Alba Reis. 
A orientação vale tanto para quem for viajar 
como quem vai seguir a rotina normal. “Até 
quem trabalha ou estuda em locais fechados 
deve se proteger, porque estamos expostos 
àquela que chamamos de luz visível”, comenta.

 Quem for para a praia precisa passar 
o protetor no corpo inteiro, entre 15 e 30 
minutos antes do contato direto com o sol. 
“Se a pessoa entrar na água ou transpirar 
muito, precisa reaplicar o produto. Essa dica 
é essencial, porque muita gente se esquece”, 
orienta a dermatologista. Outra recomenda-
ção é usar óculos de sol, protetor labial e 
chapéu ou boné.

A recomendação para a estação é optar 

1

• Opte por roupas leves e de fi bras naturais.

• Aplique o protetor solar no rosto e em todas as regiões 
expostas do corpo, 15 a 30 minutos antes de sair.

• Use óculos, chapéu ou boné e protetor labial.

• Não se esqueça de colocar na bolsa o protetor 
solar para rosto e corpo.

• Leve uma garrafa de água.

• Fator mínimo deve ser 30 FPS.

• Mulheres que têm melasma devem 
optar por fi ltro solar com cor. 

• Se você sempre se esquece         
de reaplicar: invista em um  
protetor solar com pelo menos  
FPS 50, assim você terá um    
ganho a mais na proteção. 

por usar tecidos mais leves, de algodão ou 
outra fi bra natural.

 
Atenção especial às crianças

Quem planeja uma viagem com fi lhos ou 
netos precisa garantir a própria proteção e a 
das crianças. O protetor solar continua sendo 
o principal produto a ser usado, até mesmo 
em bebês – nesse caso, apenas nas crianças 
a partir dos seis meses de idade. “Os respon-
sáveis também devem hidratar bastante os 

pequenos, oferecendo água, sucos e água de 
coco”, comenta a dermatologista.

 Outra opção para os fi lhos são as camisas 
com tecidos especiais, capazes de proteger a 
criança da radiação solar. “Também é impor-
tante evitar os horários com maior intensidade 
de sol, das 10h às 16h”, explica Dra. Alba.

 Dessa forma, a criança fi cará livre dos 
riscos comuns da estação, que costumam ser 
insolação, inchaço e vermelhidão no corpo, 
além de queimaduras.

Escolhendo o 
protetor solar ideal

Checklist antes 
de sair de casa
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Você sabe o que fazer em caso de urgência ou emergência? Antes de qualquer coisa, mantenha a calma e ligue imediatamente 
para o SAMU ou o Corpo de Bombeiros pelo 192 ou 193. Os pro� ssionais irão te orientar sobre como proceder e te auxiliar na 
veri� cação dos sinais vitais da vítima, como respiração e pulso. Para que você tenha uma ideia de como proceder, convidamos o 
tenente Raul Souza dos Santos, do 3º Batalhão de Bombeiros Militares, para explicar como agir em quatro situações.

Dados seguros e confi ança para benefi ciários
A FUNDAFFEMG já está se adequando às normas da Lei Geral de Proteção de Dados. 
Con� ra sua caixa de mensagens e veri� que se recebeu o e-mail sobre o assunto. Um termo de 
compromisso e uma cartilha sobre a nova legislação foram enviados para todos os bene� ciários. 
Este termo deve ser devolvido para a FUNDAFFEMG corretamente preenchido e assinado.
 
Caso não tenha recebido esta mensagem, entre em contato conosco pelo (31) 2103-5858 
ou pelo fundaffemg@fundaffemg.com.br.

Esse tipo de ocorrência 
é extremamente comum em 
cachoeiras. Ao presenciar a 
situação, ofereça algum su-
porte para que, de fora da 
água, você ajude a pessoa a 
retornar à superfície com se-
gurança, como boia, corda ou 
até mesmo um galho � rme. 
“Não aconselhamos que lei-
gos se aproximem da vítima, que estará em pânico e pode puxar 
o corpo de quem está tentando ajudar”, alerta o tenente Raul. 
Ao sair da água, deite a vítima de lado, com a parte direita para 
o alto e a cabeça � exionada para baixo, e entre em contato com 
o SAMU ou com o Corpo de Bombeiros imediatamente. 

Em geral, essas situações ocorrem 
quando um corpo estranho obstruí as vias 
respiratórias superiores. A Manobra de 
Heimlich auxilia na liberação do � uxo de 
ar. Con� ra seu passo a passo: 

• Posicione-se atrás da vítima e colo-
que os braços ao redor de seu corpo.

• Coloque uma das mãos fechada so-
bre a boca do estômago da vítima. A outra 
mão deve vir por cima, aberta e � rme.

• Realize algumas vezes o movimento 
de compressão em J, na ordem inversa do 
� uxo do alimento – de baixo para cima, 
até que a pessoa elimine o que estava im-
pedindo sua respiração.

• Em bebês: posicione a criança de bruços, colocando os dedos 
anelar e indicador em seu queixo e o restante da mão no peito. Com 
a outra mão, faça cinco compressões nas costas.

Quem sofreu uma crise 
deste tipo pode apresentar, 
além da perda de consciên-
cia, movimentos bruscos e 
involuntários do corpo. Por 
isso, o principal conselho do 
Corpo de Bombeiros é prote-
ger o corpo para que a pessoa 
não se machuque. Retire adornos e objetos próximos, posicione 
algo macio abaixo da cabeça e, caso haja secreção saindo pela 
boca da vítima, vire seu corpo de lado com cuidado e com a ajuda 
de outras pessoas. Não insira nenhum objeto na boca da pessoa, 
pois isso pode feri-la ou aumentar o risco de aspiração de líquidos, 
como saliva. A região da boca deve permanecer seca para facilitar 
a entrada de ar e evitar a aspiração de líquidos pelas vias aéreas. 
Outra dica importante é afrouxar-lhe as roupas.

O desmaio pode ser causado 
por diversos motivos. Caso pre-
sencie uma situação destas, ligue 
para a emergência e, seguindo as 
orientações, monitore os sinais 
vitais da pessoa. “É importante 
que ela esteja acompanhada até 
que o atendimento médico chegue. 
“Se recuperar a consciência é im-
portante fazer algumas perguntas 
para avaliar se a vítima apresenta 
algum dé¬� cit neurológico”, expli-
ca.  Outra dica importante: evite 
aglomerações de pessoas.

Desmaio Crise epiléptica

Afogamento

Engasgamento

FuNdAFFeMg
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FUNDAFFEMG 

Faça o bem e ganhe em qualidade de vida

4

Para participar, ligue 
para (31) 2103-5858 

e se informe sobre a ação.

Dezembro é mês de férias e come-
morações entre famílias e amigos. É neste 
clima de festa que se comemora o Dia In-
ternacional do Voluntariado (5). Criada em 
1985 pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), a data incentiva pessoas ao redor 
do mundo a dedicarem tempo para ajudar 
outras. Quem deseja aderir à iniciativa pode 
se somar aos 7,2 milhões de brasileiros que, 
em 2018, realizaram trabalho voluntário, de 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geogra-
� a e Estatística (IBGE).

Segundo a psicóloga Cristina Castilho, o 
voluntariado estimula o desenvolvimento de 
diversas características pessoais. “Uma delas 
é a sociabilidade, porque leva o voluntário a 
entrar em contato com situações e pessoas 
diversas. Também enriquece o senso de fra-
ternidade e solidariedade”, comenta. Além 
disso, favorece a empatia. “Vamos percebendo 
que, apesar das di� culdades que vivenciamos, 
há uma in� nidade de possibilidades de agir 
para mudar algo para melhor. E a dedicação 
nos faz sentir mais ativos e enriquece nossas 
vivências”, pontua a psicóloga.

Como começar?
Para criar o hábito, é ideal buscar por pro-

jetos com os quais se identi� que. “Se há um 
caso de drogadição na família, por exemplo, 
estar lado a lado com pessoas que passam 
pela mesma di� culdade pode ajudar a enxer-
gar aquela realidade de outra forma e tornar 
a pessoa mais resiliente para enfrentar o pro-
blema”, orienta Cristina.

É preciso também avaliar de perto quais 
são as habilidades que o candidato ao volunta-
riado domina e doar algo que goste de executar, 
esteja relacionado ou não com seu trabalho 
diário. Além disso, o voluntário deve procurar 

• O voluntariado corporativo aumenta em 16% o 
engajamento dos empregados no trabalho.

• A atividade contribui para o desenvolvimento de 
habilidades como trabalho em equipe, organização, 

proatividade, comunicação, relacionamento 
interpessoal e planejamento.

• Quem é voluntário pode viver, em média, 
quatro anos a mais – e com mais qualidade de vida.

Você sabia?
 O s is tema de rateio da 

FUNDAFFEMG é, por defini-
ção, solidário, já que prevê a 
mútua ajuda entre os benefici-
ários. Por isso, é fundamental 
usar o plano com consciência 
e responsabilidade, para que o 
valor pago por todos seja justo.

grupos ou ações que se adequem à sua disponi-
bilidade, seja ela diária, semanal ou mensal. O 
importante é ser � el ao compromisso assumido.

Voluntariado na FUNDAFFEMG
Você pode iniciar-se no voluntariado ainda 

neste mês, envolvendo-se em um projeto apoia-
do pela FUNDAFFEMG, o Natal Solidário. 
Em 2019, serão arrecadados kits escolares 
para 25 crianças e adolescentes do Projeto 
Canguru, em Itabirito.

Há, ainda, a possibilidade de doar recur-
sos � nanceiros ou o próprio tempo para os 
projetos apoiados pela Receita Solidária, que 
é a instituição de direito privado e sem � ns 
lucrativos gerida de forma voluntária por ser-
vidores da Secretaria de Estado de Fazenda 
de Minas Gerais.

E aí, quando você vai começar?

Fontes: Relatório “Além do Bem – Um estudo sobre voluntariado e engajamento”, Ação Social para 
Igualdade das Diferenças (ASID) e Universidade de Michigan

Os benefícios do voluntariado
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Novas armas na luta contra o HIV

Na década de 1980, quando foi descoberto, 
o vírus do HIV causava pânico. A Aids, doença 
que vitimou milhares de pessoas no Brasil e 
no mundo, se caracterizava pela deterioração 
progressiva do paciente. Perda de peso, pali-
dez e fadiga eram apenas os sinais visíveis 
de um sofrimento muito maior, vivenciado no 
âmbito privado.

Hoje, felizmente, o cenário é bem diferente. 
“Tanto o prognóstico quanto a qualidade de 
vida do portador do HIV e sua longevidade 
mudaram completamente. Com o tratamento 
moderno, é possível inibir o vírus a quase zero”, 
comenta o infectologista do Hospital Madre 
Teresa, Dr. Estevão Urbano.

Um pouco de história
Há marcos que ajudam a entender melhor 

como o tratamento contra o vírus evoluiu ao 
longo do tempo. Veja a seguir quais são eles:

• 1977 e 1978: Os primeiros casos da in-
fecção, até então desconhecida, são registrados 
nos Estados Unidos, Haiti e África.

• 1982: Condição é identi� cada inicial-
mente como Doença dos 5H – homossexuais, 

hemofílicos, haitianos, heroinômanos (usuários 
de heroína injetável) e hookers (denominação 
em inglês para as pro� ssionais do sexo). A pos-
sível transmissão da enfermidade pelo contato 
sexual também é reconhecida.

• 1985: Agente causador da Aids passa 
a se chamar Human Immunodeficiency Vi-
rus (HIV), no mesmo ano em que é desen-
volvido o primeiro teste diagnóstico para 
a doença.

• 1987: Organização das Nações Unidas 
estabelece a data 1º de dezembro como o Dia 
Mundial de Luta Contra a Aids.

• 1992: É descoberta uma terapia de alta 
potência contra o HIV, em substituição aos 
medicamentos pouco efetivos no longo prazo. 
Ela recebe o nome de coquetel, por causa da 
combinação entre drogas.

• 1999: Tratamento contra a doença evolui 
e Ministério da Saúde divulga redução de 50% 
das mortes causadas pela Aids.

• Anos 2000 até a atualidade: Remé-
dios antirretrovirais se tornam cada vez mais 
e� cazes e mais baratos. Com a evolução, o 
portador do vírus passa a precisar de cada 

vez menos remédios, que têm menos efeitos 
colaterais e maior e� cácia.

Sem descuidos
O surgimento de novos medicamentos e a evo-

lução nos cuidados aos pacientes � zeram com que 
o HIV deixasse de ser uma sentença de morte. No 
entanto, o avanço no tratamento indicado é 
apontado como um dos motivos para o cresci-
mento do número de registros da doença nos 
últimos anos, principalmente entre os mais 
jovens. “Há uma sensação de segurança que 
faz com que as pessoas negligenciem a precau-
ção, tornando-se vulneráveis ao HIV e a outras 
doenças sexualmente transmissíveis, como a 
sí� lis”, comenta o infectologista.

Por isso, o melhor caminho para reverter 
esse novo cenário passa pela conscientização 
e pela prevenção. “Precisamos pensar em ou-
tras estratégias para mostrar a importância 
da proteção e os riscos que as pessoas ain-
da correm. E a principal forma de prevenir 
DSTs, o uso do preservativo durante relações 
sexuais, continua sendo fundamental”, com-
pleta Dr. Estevão.

Fontes: Ministério da Saúde e Programa das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids)

Aumento da Aids no Brasil é alarmante
• 700% é a taxa de aumento da noti� cação de casos de HIV entre brasileiros com idades de 15 a 24 anos, 
entre os anos de 2007 e 2017.

• 21% é o índice de aumento de infecções pelo vírus no Brasil desde 2010, considerando todas as faixas etárias.

• 866 mil pessoas vivem com o HIV no Brasil.
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Para participar, ligue 
para (31) 2103-5858 

e se informe sobre a ação.

Dezembro é mês de férias e come-
morações entre famílias e amigos. É neste 
clima de festa que se comemora o Dia In-
ternacional do Voluntariado (5). Criada em 
1985 pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), a data incentiva pessoas ao redor 
do mundo a dedicarem tempo para ajudar 
outras. Quem deseja aderir à iniciativa pode 
se somar aos 7,2 milhões de brasileiros que, 
em 2018, realizaram trabalho voluntário, de 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geogra-
� a e Estatística (IBGE).

Segundo a psicóloga Cristina Castilho, o 
voluntariado estimula o desenvolvimento de 
diversas características pessoais. “Uma delas 
é a sociabilidade, porque leva o voluntário a 
entrar em contato com situações e pessoas 
diversas. Também enriquece o senso de fra-
ternidade e solidariedade”, comenta. Além 
disso, favorece a empatia. “Vamos percebendo 
que, apesar das di� culdades que vivenciamos, 
há uma in� nidade de possibilidades de agir 
para mudar algo para melhor. E a dedicação 
nos faz sentir mais ativos e enriquece nossas 
vivências”, pontua a psicóloga.

Como começar?
Para criar o hábito, é ideal buscar por pro-

jetos com os quais se identi� que. “Se há um 
caso de drogadição na família, por exemplo, 
estar lado a lado com pessoas que passam 
pela mesma di� culdade pode ajudar a enxer-
gar aquela realidade de outra forma e tornar 
a pessoa mais resiliente para enfrentar o pro-
blema”, orienta Cristina.

É preciso também avaliar de perto quais 
são as habilidades que o candidato ao volunta-
riado domina e doar algo que goste de executar, 
esteja relacionado ou não com seu trabalho 
diário. Além disso, o voluntário deve procurar 

• O voluntariado corporativo aumenta em 16% o 
engajamento dos empregados no trabalho.

• A atividade contribui para o desenvolvimento de 
habilidades como trabalho em equipe, organização, 

proatividade, comunicação, relacionamento 
interpessoal e planejamento.

• Quem é voluntário pode viver, em média, 
quatro anos a mais – e com mais qualidade de vida.

Você sabia?
 O s is tema de rateio da 

FUNDAFFEMG é, por defini-
ção, solidário, já que prevê a 
mútua ajuda entre os benefici-
ários. Por isso, é fundamental 
usar o plano com consciência 
e responsabilidade, para que o 
valor pago por todos seja justo.

grupos ou ações que se adequem à sua disponi-
bilidade, seja ela diária, semanal ou mensal. O 
importante é ser � el ao compromisso assumido.

Voluntariado na FUNDAFFEMG
Você pode iniciar-se no voluntariado ainda 

neste mês, envolvendo-se em um projeto apoia-
do pela FUNDAFFEMG, o Natal Solidário. 
Em 2019, serão arrecadados kits escolares 
para 25 crianças e adolescentes do Projeto 
Canguru, em Itabirito.

Há, ainda, a possibilidade de doar recur-
sos � nanceiros ou o próprio tempo para os 
projetos apoiados pela Receita Solidária, que 
é a instituição de direito privado e sem � ns 
lucrativos gerida de forma voluntária por ser-
vidores da Secretaria de Estado de Fazenda 
de Minas Gerais.

E aí, quando você vai começar?

Fontes: Relatório “Além do Bem – Um estudo sobre voluntariado e engajamento”, Ação Social para 
Igualdade das Diferenças (ASID) e Universidade de Michigan
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Receita solidária 
realiza Convocatória

encerrou-se no dia 21 de outubro o pra-
zo definido na convocatória para inscrição de 
projetos sociais a serem financiados pela Rs em 
2020. Foram apresentados 103 projetos, sendo 

23 de entidades de bH e 80 de outros municípios mineiros.
Após o saneamento dos documentos pela equipe téc-

nica da Rs, os projetos serão analisados até o dia 10 de 
dezembro. de 11 a 19 de dezembro deverão ser concluídos 
os trabalhos de avaliação, seleção e classificação, com ex-
pectativa de divulgação dos projetos sociais vencedores em 
20 de dezembro.

Acompanhem em nosso site as notícias sobre o de-
senvolvimento dos trabalhos! www.receitasolidaria.org.br

Doações para o CEMEi 
e para a AbEt

diversas doações recebidas de funcionários da 
seF, como roupas, calçados e fraldas descartáveis, fo-
ram entregues ao centro Municipal de educação Infantil 
- ceMeI “construindo o saber”, do município de Inhaúma. 
Também foram entregues várias doações à AbeT 
- Associação brasileira de esclerose Tuberosa: fral-
das descartáveis, caixas de sabonetes e de creme den-
tal, escovas de dente e pacotes de papel-toalha. 
É a generosidade de doadores levando alegria e esperança a 
muitas pessoas!

ReceITA sOLIdáRIA 

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

Visita ao Lar de Idosos sagrado 
coração de Jesus

No dia 22 de outubro Associados da Rs participaram de 
visita  ao Lar de Idosos sagrado coração de Jesus, em Lagoa santa. 
Na oportunidade foram entregues doações de produtos de hi-
giene pessoal (pastas e escovas de dente, cremes hidratantes, 
desodorantes, sabonetes, etc.) e outros produtos, como chine-
los, sucos, fraldas geriátricas e detergente líquido. A pedido 
da administração do lar, a Rs entregou também frutas va-
riadas com a finalidade de fazer uma salada para os idosos. 
A tarde foi muito agradável, com muita música, um lanche gos-
toso e bastante carinho! Obrigada a todos que participaram!

AGE do Rs
Na Age foram eleitos os seguintes membros da diretoria 

e conselho Fiscal da Receita solidária para o biênio 2020/2021:

Diretoria executiva
diretora-Presidente: Vera Maria sampaio Teixeira Zambelli Loyola 
diretora Administrativa: Roselice Lago de souza Oliveira
diretora Financeira: Iracema ceci Amaral Renan
diretora Técnica: Tânia gonçalves Viana Lins Alves
suplentes: Maria Jacinta Julião e Teresa cecília Lara

Conselho Fiscal
Conselheiros efetivos: cláudia campos Lopes Lara, João Luiz 
dos Reis e soraya Naffah Ferreira
Conselheiros suplentes: carolina Amália cançado Monteiro 
André e Rose Laura Lopes Pinto

Parabenizamos a nova diretoria e conselho e fazemos vo-
tos de que os trabalhos da Rs continuem com energia renovada!


