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21 de setembro, Dia do Auditor Fiscal 
Nossa responsabilidade e nosso compromisso: com o olhar no futuro, o Auditor Fiscal deve 

ser a engrenagem que viabiliza a realização do pacto social, traduzido nas políticas públicas que 
compõem o plano de governo.  Acesse nossas redes sociais para conferir o vídeo de homenagem.

“Não serei o poeta de um mundo caduco. 
Também não cantarei o mundo futuro. 
estou preso à vida e olho meus companheiros. 
estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. 
entre eles, considero a enorme realidade. 
O presente é tão grande, não nos afastemos. 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.”

(Poema Mãos dadas, Carlos Drumond de Andrade)

em entrevista, 98% dos participantes disseram se sentir satisfeitos com o evento

dIVINÓPOLIs VARgINHA POçOs de cALdAs

Diretora-Presidente da AFFEMG 
é palestrante de colóquio, na 
PUC Minas, sobre temas como 
Lei Kandir e Federalismo
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Nessa edição apresentamos, com muita satisfação, uma síntese do que aconteceu 
no VII encontro do Fisco estadual Mineiro que, depois de quatro anos, re-

toma à agenda da AFFeMg para tratar o tema “O Fisco frente aos desafios: pacto social e 
federalismo”, quando procuramos refletir os assuntos do momento: reforma tributária, pacto 
federativo e a grande indagação que coloca o Fisco no centro dessa discussão,  um novo pacto 
social está em curso? e qual o papel do Auditor Fiscal nesse contexto? 

O propósito dos encontros realizados pela entidade sempre foi o de constituir-se 
numa pausa no trabalho intenso do nosso quotidiano, um tempo para a reflexão, o olhar 
introspectivo, o livre pensar sobre o sentido de ser Auditor Fiscal e os desafios inerentes à fun-
ção frente à sociedade. e como, na compreensão de Hanna Arendt, o ato de pensar, embora 
possa ser a mais solitária das atividades, nunca é realizado inteiramente sem um parceiro e 
sem companhia, nesse sentido, promover o encontro do Fisco está entre as atividades mais 
caras que a diretoria da AFFeMg oferece aos seus Associados.  

A composição temática já foi, em si, um desafio. Pela importância e impacto direto 
sobre a função do Auditor Fiscal, elegemos o tema da reforma tributária e dentro dela, o 
“pacto social” e o “federalismo”.

Não é à toa que é tão difícil fazer reforma tributária, afinal, como tão bem demons-
trou o Professor José garcez, a essência das decisões não está no dinheiro, e, lamentavelmen-
te, nem na justiça, mas nas estruturas profundas de poder. Nós, do Fisco, enxergamos antes de 
todos, e com maior clareza, como são as forças e a correlação delas dentro da sociedade, por 
isso, nos situamos no coração da discussão do pacto social. 

Por outro lado, ao longo dos últimos 30 anos, apesar do arranjo constitucional deter-
minar a descentralização e o federalismo de cooperação, o que vemos, na prática, por parte 
da união, são medidas nitidamente centralizadoras, no conteúdo e na forma, como no caso 
do contrato da dívida, a Lei Kandir, a desvinculação de Receitas da união. A união se acha 
tutora dos estados (estados devem ser, permanentemente, dependentes por que são incom-
petentes? ou são incompetentes, por que são dependentes?).  e evidentemente, não podemos 
falar em autonomia política, administrativa sem a autonomia financeira. Por isso, não acei-
tamos proposta de reforma tributária que não considere os fundamentos do pacto federativo. 

essas são questões que estão na nossa seara. Temos o direito-dever de participar 
desse debate, apurar a crítica, jogar luz, esclarecer, propor, posicionar, contribuir para que a 
sociedade possa participar qualitativamente da discussão. Num contexto de profundas mu-
danças na forma como os estados, a sociedade e a atividade econômica estão se organizan-
do, o desafio posto para o Fisco foi debatido no último painel do encontro, que reuniu três 
secretários de Fazenda, René de Oliveira e souza Júnior, Luiz claudio Fernandes Lourenço 
gomes e José barroso Tostes Neto.  

em 2020, no ano em que a AFFeMg estará celebrando seu aniversário de 70 anos, 
temos um encontro marcado. Até lá! 

Fisco fortalecido:
Desenvolvimento de todos

REUNIÃO DA DIRETORIA 

dia 19 de setembro – reunião ordinária da diretoria da AFFeMg

O conselho Fiscal da AFFeMg, 
cumprindo o estatuto social da entidade, 
reuniu no dia 25/09, na sede, para análise 
do balancete e execução orçamentária até 
julho/2019.
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VII eNcONTRO dO FIscO

Na véspera do dia do Auditor fiscal, 
sexta feira, 20, o VII encontro do 

Fisco estadual Mineiro reuniu os Auditores 
Fiscais Mineiros em torno do tema “O Fisco 
Frente aos desafios: Pacto social e Federa-
lismo”, no Ouro Minas Palace Hotel com es-
pecialistas renomados que participaram de 
painéis e palestras. 

O evento começou com uma apre-
sentação especial das Violinistas Mara e 
Marina Toffolo, da Orquestra Ouro Preto. 
elas apresentaram um medley de canções 
populares de compositores mineiros que en-
cantaram a plateia.

em seguida, a mesa de honra foi 
composta pela diretora-Presidente da 
AFFeMg, Maria Aparecida Neto Lacerda 
e Meloni; o superintendente de Tributação, 
Marcelo Hipólito Rodrigues, representando 
o subsecretário da Receita estadual, Os-
valdo Lage scavazza; o Vice-Presidente da 
FebRAFITe, Marcelo Ramos de Mello; o 
diretor Administrativo Financeiro da FuN-
dAFFeMg, Luiz Antonio Ribeiro e o Presi-
dente do sindicato dos Auditores Fiscais de 
Minas gerais, Marco Antônio couto. 

A diretora-Presidente da AFFeMg, 
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, 
Papá, abriu o encontro com uma fala ins-
piradora sobre o papel dos Auditores Fiscais 
para a sociedade, “não se constrói um sis-
tema tributário socialmente justo, economi-
camente racional e suficientemente susten-
tável sem a decisiva participação do Fisco, 

que reúne condições objetivas de análise. 
sua competência não deve estar restrita 
apenas à execução de normas do sistema, 
mas o Fisco deve ser o artífice de um novo 
modelo consoante aos interesses do estado 
democrático de direito, fiel aos objetivos fun-
damentais da República”, afirmou.

A primeira palestra do dia foi a do 
Professor de direito da FgV-sP, advogado 
e Pós-doutor pelo collège de France, José 
garcez ghirardi, com o tema “O que deve-
mos uns aos outros: Fisco, pacto social e ci-
dadania”, o Professor fez uma retrospectiva 
histórica para mostrar como o tributo foi o 
amálgama capaz de unir as pessoas, prover 
os bens de uso coletivo, suprir as necessida-
des difusas e tonar possível nossa vida em 
sociedade.  ele falou sobre a ascensão de 

governos totalitários ao redor do mundo, re-
lacionando o fenômeno a uma insatisfação 
geral daqueles que pagam impostos e que 
consideram que recebem pouco em troca. 
“No passado as pessoas pagavam tributos 
e, pense, a palavra tributo tem uma cono-
tação positiva de honra, nesse caso, de um 
pagar com satisfação. Hoje as pessoas pa-
gam impostos, com a conotação negativa 
daquilo que é imposto, obrigatório. Assim, as 
pessoas deixaram de se entender como par-
te de um todo, como responsáveis pelo bem 
estar geral. elas delegam isso ao governo e 
reclamam do dinheiro que despendem. Por 
outro lado, aqueles que recebem benefícios 
tampouco estão satisfeitos, pois o valor é 
considerado baixo e o serviço, mal prestado. 
Assim, o estado se torna alvo de toda críti-

Auditores Fiscais debatem Reforma Tributária, Federalismo e o 
Papel do Fisco no VII Encontro promovido pela AFFEMG

entre os temas atuais do debate nacional, a Fiscalização Mineira refletiu   sobre “o que devemos uns 
aos outros, fisco,  pacto social e cidadania” com o Professor José garcez ghirardi  e “a importância 

dos tributos na redução das desigualdades sociais” com o economista eduardo Moreira
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VII eNcONTRO dO FIscO
ca. Nesse momento, temos uma conjuntura 
perfeita para o que vemos: a ascensão de 
regimes totalitários”, afirmou. 

No meio da manhã, o painel “Re-
forma Tributária”, coordenado pela Vice-

-Presidente da AFFeMg, sara costa Feliz 
reuniu a Advogada, diretora do centro de 
cidadania Fiscal (cciF) e Professora de di-
reito da FgV – sP, Vanessa Rahal canado, o 
Auditor Fiscal e diretor de Orientação e Le-
gislação Tributária da secretaria de estado 
de Fazenda de Minas gerais , Ricardo Luiz 
Oliveira de souza, o Auditor Fiscal da Re-
ceita estadual de Minas gerais e Membro 
do conselho de Administração da AFFe-
Mg, Lucas espeschit, o  Auditor Fiscal da 
Receita estadual Aposentado, graduado em 
Jornalismo e economia, Antônio Luiz ber-
nardes, e o Auditor Fiscal da Receita esta-
dual e conselheiro do conselho de contri-
buintes de Minas gerais, Marco Túlio silva. 

Vanessa abriu o painel com uma 
análise sobre a Pec 45. segundo ela, essa é a 
melhor proposta em curso, apesar dos pontos 
que ainda precisam aprimoramento, “a Pec 
45 é o primeiro passo em busca da justiça 
tributária no brasil. claramente, não está 
isenta de críticas”, afirmou. Na sequencia, o 
palestrante Ricardo Oliveira apresentou uma 
análise comparativa entre as propostas de 
RT em curso, chamando atenção para a pro-
posta defendida pelo conselho de secretários 
de Fazenda, o comsefaz. e por fim, os Audi-
tores Fiscais, Lucas espeschit, Marco Túlio e 
Luiz bernardes concluíram que “não pode-
mos continuar em um modelo extremamente 
injusto, que continue a tributar o consumo e 
não tribute nem a renda, nem o patrimônio. 
Isso não é tributo, isso é confisco”. 

Após o almoço de confraternização, 
servido no restaurante do Hotel, os trabalhos 

foram retomados com o Painel “Federalis-
mo”, coordenado pelo Presidente do conse-
lho de contribuintes do estado de Minas ge-
rais, Manoel Nazareno Procópio de Moura 
Júnior com os palestrantes,  Professor Asso-

ciado da uFMg e subcoordenador do 
Programa de Pós-graduação stricto sensu 
em direito da universidade, Thomas busta-
mante, e o Procurador do estado de Minas 
gerais, diretor do centro de estudos da Ad-
vocacia-geral do estado e diretor científico 
da Associação brasileira de direito Tributá-
rio, Onofre Alves batista Júnior. 

eles falaram sobre as propostas 
de Reforma Tributária em andamento no 
congresso Nacional e os possíveis impac-
tos sobre o equilíbrio federativo. Para os 
professore, uma reforma tributária séria 
deveria descentralizar recursos da união 
para os estados e Municípios e requalificar 
o equilíbrio federativo bastante abalado 
com a política de concentração de recursos 
da união. Para Onofre Alves, “a burocracia 
federal, impede que propostas tecnicamen-
te bem elaboradas possam ser defendidas 
pelos estados”. segundo Thomas busta-
mante, nenhuma das propostas considera 
efetivamente a redução das desigualdades 
sociais, deixando de lado, portanto, o ponto 
mais urgente e importante do momento. 

No meio da tarde, o empresário, 
economista, engenheiro, Palestrante e es-
critor, eduardo Moreira encantou a plateia 
com sua fala simples, direta e contundente 
que apresentou dados da desigualdade social 
e econômica no mundo e mostrou por que 
o brasil é o país mais desigual do planeta. 
segundo eduardo, o brasil bate recorde na 
cobrança de impostos sobre bens e serviços, 
o que corresponde a cerca de 48% da carga 
tributária. “esse modelo de taxação poupa 

os ricos e pesa sobre os pobres, pois eles gas-
tam tudo o que ganham e não conseguem 
guardar dinheiro. Percebam que os países 
mais ricos não são onde se concentram as 
pessoas mais ricas, são os que têm mais po-

bres com maior qualidade de vida, onde nin-
guém é considerado um peso e todos podem 
pagar tributos”, afirmou.  eduardo fechou 
sua mensagem falando sobre um questiona-
mento que é feito comumente a ele. “Muitos 
me perguntam por que eu não dou o meu 
dinheiro aos mais pobres, se eu me incomo-
do tanto com a desigualdade. eu respondo 
que eu não faço isso por que eu não sei fazer 
isso. eu não sei como! eu preciso que as leis 
me obriguem a retornar para a sociedade a 
riqueza. Todos nós precisamos ser tributa-
dos num sistema justo, que não privilegie os 
mais ricos”, concluiu. 

O painel “O papel e os desafios do 
Fisco” fechou o ciclo concatenando o con-
junto de palestras do dia.  coordenado pela 
diretora-Presidente da AFFeMg, contou 
com a participação do novo secretário 
especial da Receita Federal, José barro-
so Tostes Neto, o secretário de estado de 
Fazenda do Pará e Auditor Fiscal de Minas 
aposentado, René de Oliveira e sousa Júnior 
e o atual secretário Adjunto de estado de 
Minas gerais, Luiz cláudio Fernandes go-
mes. eles falaram sobre as transformações 
vividas pelo Fisco nos últimos anos, espe-
cialmente aquelas ligadas à tecnologia. Para 
René de Oliveira, o Auditor precisa, cada 
vez mais, trabalhar com dados massivos e 
retirar deles novas informações. O secretá-
rio destacou a importância do componente 
humano, entre máquinas: “É o humano que 
vai multiplicar a experiência”.

Luiz cláudio Fernandes destacou 
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a situação de crise fiscal, financeira vivida 
pelo estado e a importância dos Auditores 
Fiscais nesse contexto, pela atividade vin-
culada que alimenta todas as outras áreas 
de governo. “Foi incrível a oportunidade de 
participar com esses temas, não só os téc-
nicos, mas de extrema relevância para esse 
momento do país”, concluiu.

José barroso Tostes, secretário da 
Receita Federal do brasil finalizou o painel 

chamando atenção para a urgência da Refor-
ma Tributária, a importância do Auditor Fiscal 
se aprimorar, compreender e realizar a Admi-
nistração Tributária num mundo em mudança. 

A diretora-Presidente da AFFe-
Mg, Papá juntamente com o Presidente do 
sindifisco-Mg, Marco Antônio couto e do 
subsecretário da Receita estadual, Osvaldo 
Lage scavazza, encerraram o VII encontro 
com palavras de agradecimento, otimismo e 

homenagem pelo dia do Auditor Fiscal. 
scavazza parabenizou os Auditores 

Fiscais pelo seu dia, 21 de setembro. “Vocês 
são indispensáveis na Administração Tribu-
tária. e esse ano o parabéns vem em do-
bro, pois fomos avaliados, pelo bId como a 
melhor Administração Tributária do brasil. 
esse reconhecimento se estende aos Audito-
res inativos, que tanto ajudaram a construir 
a nossa história”. 

O vídeo com as palestras, na ínte-
gra, você confere no canal da AFFeMg, 
o Youtube. entre em nossas redes sociais, 
no Instagram e no Facebook, para conferir 
mais fotos do encontro, além de entrevis-
tas exclusivas com os palestrantes!

VII eNcONTRO dO FIscO

Na manhã da sexta-feira, 
20, durante o encontro, 
José barroso Tostes Neto 
foi anunciado secretário da 
Receita Federal do brasil.   
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Em pesquisa realizada 
durante o evento.
 
82% dos participantes 
avaliaram o encontro como 
“acima da expectativa”. 

16% como “dentro da 
expectativa”. 

Um Encontro para muitos reencontros
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VII eNcONTRO dO FIscO

Um Encontro para muitos reencontros
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POLíTIcA

A Pedido do governador Romeu Zema Neto, 
agradecemos a gentileza do contato.

O senhor governador, se manifesta honrado com o 
convite, para participar do VII encontro do Fisco estadual 
Mineiro, porém, por compromissos assumidos se encontra 
impossibilitado de participar do evento e deseja sucesso.

Atenciosamente, 

secretaria executiva 
gabinete do governador

senhora diretora-Presidente, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni,

Agradeço-lhe o honroso convite para participar do VII encontro do Fisco estadual Mineiro, que será realizado 
no dia 20 de setembro, no Ouro Minas Palace Hotel, porém, não poderei estar presente por compromisso inadiável. en-
vio os meus cumprimentos aos participantes e desejo que o evento seja uma oportunidade para reflexões sobre um novo 
pacto social que está em curso e sobre o papel e desafios do Auditor Fiscal neste contexto. 

Respeitosamente,

Vereadora Nely Aquino
setembro de 2019

AGRADECIMENTOS

O governador de Minas gerais, Romeu Zema, o Prefeito de belo Horizonte, Alexandre Kalil, e a Vereadora Nely 
Aquino, enviaram mensagens de agradecimento à AFFeMg, pelo convite para o VII encontro do Fisco estadual Mineiro.
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POLíTIcA

Na ccJ, AFFeMg, sindifisco-Mg, 
Apeminas e serjusmig defendem 

emenda que trata de regras de transi-
ção, alíquotas e gratificação de produti-
vidade para efeito de aposentadoria de 
servidores públicos.

em visita ao senador Rodrigo Pa-
checo, no dia 03 de setembro, as entidades  
levaram reivindicações de interesse dos ser-
vidores Mineiros. Foram discutidos aspectos 
da Reforma da Previdência que, nesta fase, 
afetam apenas os servidores federais, mas 
que podem vir a ser estendidas aos servidores 
de estados e municípios. As lideranças apre-
sentaram emendas específicas para corrigir 
regras de transição, alíquotas e gratificação 
de produtividade.

dois dias depois, na tarde do dia 4, o 
senador, atendendo ao pedido da comitiva de 
Minas, apresentou emenda 434 ao texto da 
Reforma da Previdência na comissão de cons-
tituição e Justiça contemplando as solicitações 

e pediu o apoio do relator da 
matéria, senador Tasso Je-
reissati, para que seu conteú-
do seja incorporado ao texto 
que será levado a votação.

senador Rodrigo 
Pacheco faz defesa enfáti-
ca de aposentadoria de ser-
vidores públicos estaduais.

“de todos os pon-
tos que me vieram, vários 
deles, de todas as carrei-
ras – de magistrados, de 
policiais, de membros do 
Ministério Público, de ad-
vogados públicos, de fiscais etc. –, eu, de fato, 
destaquei esse ponto que me pareceu uma in-
justiça muito grave não por parte do governo 
– o governo fez uma proposta tolerável –, mas 
por parte da câmara, que acabou por agravar 
muito a situação desses servidores. É por isso 
que peço encarecidamente que V. ex.ª. consi-

dere ou reconsidere a sua 
posição em relação a esse 
tema, repito, com eventual 
anuência do líder do gover-
no, senador Fernando be-
zerra, do secretário Rogé-
rio Marinho, com a devida 
vênia dos deputados que 
pensaram nessa proposta 
de alteração daquilo que 
vinha do governo, porque 
isso antes de mais nada 
estabelecerá uma justiça 
a categorias profissionais 
que precisam ver essa cor-

reção da distorção ultimada aqui no senado 
da República”, acrescentou o senador, após 
proceder à leitura da justificativa. 

Veja, em nosso site, a gravação do 
trecho em que ele defende a aposentadoria 
integral para servidor público estadual alcan-
çado pelas regras de transição.

Senador apresenta emenda de interesse 
dos Servidores Públicos à PEC 6/2019

I CONGRESSO INTERNACIONAl INTERDISCIPlINAR E INTERINSTITuCIONAl 

REfORMA DA PREvIDêNCIA

entre os dias 4 e 6 de setembro, o 
I congresso “direito e economia” debateu 
as tendências contemporâneas da economia 
global e do processo de endividamento dos 
países em conexão com o mundo do direi-
to. com o tema “constituição econômica, 
democracia, direitos Humanos, desenvol-
vimento e endividamento Público”, o en-
contro trouxe para o debate questões como 
a financeirização da economia e a dívida 
ecológica (desastres ecológicos e trágico-
-humanos), oriunda da exploração preda-
tória e inconsequente da natureza. Também 
foram discutidas as bases constitucionais 
do pacto federativo, as consequências do 
endividamento público para os cidadãos, a 
tributação, incentivos fiscais e o desequilí-

brio na repartição da receita 
pública entre os entes federa-
dos, o investimento e o cum-
primento das políticas públicas 
de garantia dos direitos sociais 
fundamentais. especialistas 
analisaram, ainda, impactos 
das denominadas “tecnologias 
4.0” no mercado de trabalho 
global e as alternativas para o 
enfrentamento à crise do emprego.

A AFFeMg foi uma das entida-
des apoiadoras do congresso. diretores e 
Associados contemplados no sorteio rea-
lizado pela Associação participaram do 
congresso.  

Para a diretora-Presidente, Maria 

Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, 
essa foi uma grande oportunidade para a 
abertura de debate sobre questões contem-
porâneas fundamentais, importante também 
para aproximação da AFFeMg com a co-
munidade acadêmica e formulação de novas 
perspectivas na dimensão internacional, disci-
plinar e institucional.  

“Direito e Economia” reúne professores, 
pesquisadores, profissionais e Entidades na UFMG

Promulgada em 21 de setembro de 1989, a constituição estadual é resultado de 
ampla participação popular, principal marca do processo de redemocratização do país na 
década de 80.    

No dia 16 de setembro, a diretora-Presidente da AFFeMg, Maria Aparecida Neto 
Lacerda e Meloni, Papá, participou, no Plenário da Assembleia Legislativa, do debate Público 
que deu início aos eventos comemorativos pela promulgação da carta estadual. 
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No dia 23, a Diretora-Presidente 
da AffEMG, Maria Aparecida 
Meloni Papá e o Presidente do 
Sindifisco-MG, Marco Couto, 
participam de reunião no Palácio 
Tiradentes para apresentação do 
Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado, PMDI.

POLíTIcA

Um dos primeiros compromissos 
do dia 3 foi a reunião com 

o senador Rodrigo Pacheco, em brasí-
lia. O encontro fez parte de uma agenda 
com os senadores mineiros promovidos 
pela AFFeMg e o sindifisco-Mg, em 
conjunto com a Apeminas, o serjusmig, 
cuja pauta foi a discussão de emendas à 
Pec 06, que trata da Reforma da Pre-
vidência, relacionadas com regras de 
transição, alíquotas da contribuição pre-
videnciária e a forma de cálculo da remu-
neração para fins de aposentadoria.  

Ainda durante a manhã, parte da 
comitiva - juntamente com a Febrafite e 
entidades nacionais - realizou ato sim-
bólico em frente ao congresso Nacional.  
Representantes das dezenas de entida-
des e sindicatos presentes montaram 
um letreiro com a palavra APOseN-
TAdORIA, e logo após a destruíram a 
marteladas, deixando de pé apenas três 
letras, que formavam a palavra “dOR”. 
e o que restou das letras despedaçadas 
foi entregue aos políticos em seus gabi-
netes. A ação fez referência ao que al-
guns parlamentares estão fazendo com 
os servidores ao aprovarem a reforma 
da Previdência tal como está. 

No final da manhã, a diretora-
-Presidente da AFFeMg e vice-presi-
dente da Febrafite, Maria Aparecida 

Meloni, Papá, falou na Audiência Pú-
blica promovida pela Frente Parlamen-
tar Mista em defesa da Previdência 
social.  Papá alertou para a emen-
da supressiva que consta no relatório 
apresentado pelo relator da Reforma, 
senador Tasso Jereissati, que estende 
aos estados, dF e Municípios a pos-
sibilidade de cobrarem alíquotas pro-
gressiva e extraordinária dos servidores 
estaduais. embora seja apresentada 
como supressiva, a natureza da emenda 
é modificativa, portanto se aprovada, a 
Pec 6/2019 deverá voltar à câmara.  

À tarde, Papá, a comitiva minei-
ra e representantes do Fisco de vários 
estados participaram do lançamento 
da Frente Parlamentar Mista em defe-

sa do serviço Público. Os parlamentares 
que compõem a Frente acreditam que 
os servidores públicos estão sendo in-
justamente colocados como um proble-
ma para o país, responsáveis pela crise 
financeira, razão que tem justificado a 
supressão de vários direitos históricos, 
como aposentadoria, estabilidade, auto-
nomia administrativa, por exemplo. 

A Frente Parlamentar é uma 
iniciativa do deputado federal Profes-
sor Israel batista (PV/dF), em parce-
ria com o Fonacate e diversas outras 
entidades que representam os servido-
res públicos. A Frente atuará promo-
vendo debates, seminários e eventos 
com pautas específicas de interesse do 
funcionalismo.

Defesa do Serviço Público, contra a Reforma da 
Previdência – Entidades têm agenda intensa em Brasília

APRESENTAçãO DO PMDI 2019/2030
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A diretora-Presidente da AFFeMg, 
Maria Aparecida Neto Lacerda e 

Meloni Papá, abriu o encontro do dia 11 
cumprimentando os Associados de belo 
Horizonte e das Regionais Metalúrgica, 
Oeste, Paranaíba, Vale do sapucaí, Mon-
tes claros e Juiz de Fora, que acompa-
nhavam a reunião através do canal da 
AFFeMg, na Internet. 

Conquista - Papá abriu o diálo-
go falando com entusiasmo sobre os  re-
sultados das últimas reuniões realizadas 
pela AFFeMg - em conjunto com o sin-
difisco-Mg - aos senadores mineiros que 
rendeu a importante emenda (nº 540 do 
relatório da ccJ/senado) à Pec 6/2019 
- Reforma da Previdência – que trata da 
incorporação de gratificação de produti-
vidade para fins do cálculo de proventos 
de aposentadoria, defendida pelo sena-
dor Rodrigo Pacheco. 

Papá abriu a palavra para o Pre-
sidente do sindifisco-Mg, Marco couto, 
que relatou o trabalho da entidades junto 
ao parlamentar. O vídeo com a íntegra da 
apresentação do senador na ccJ, solici-
tando a correção da injustiça no cálculo 
das aposentadorias dos servidores, em 
especial do Fisco, foi exibido durante o 
encontro e aplaudido pelos Associados.

O material está disponível na pá-

gina da AFFeMg no YouTube.
Calculadora - O membro do 

conselho de Administração da AFFeMg, 
Maurício Prado, apresentou o estudo sobre 
outro ponto polêmico da Reforma da Pre-
vidência que trata das alíquotas da  con-
tribuição previdenciária,  progressiva e ex-
traordinária e o quanto essas contribuições 
resultará em maior desconto sobre os pro-
ventos reduzindo a renda líquida de apo-
sentados, pensionistas e servidores ativos. 

Para quem deseja fazer a simula-
ção basta acessar o endereço eletrônico: 

servicos.gov.br/calculadora/
A Associação continua estudan-

do os pontos da reforma da Previdência,  
alíquotas, regras de transição, pensão por 

morte, entre outros, “nós vamos questionar 
e lutar política e juridicamente, se for preci-
so, para defender os direitos” concluiu. 

Fiscais do plano de saúde - A as-
sessora da diretoria da Fundaffemg, Fá-
tima Taher Jounis, aproveitou o encontro 
para fazer um apelo: “uma vez fiscais, 
sempre fiscais”. Fátima pediu que os As-
sociados adotem o hábito de verificar os 
extratos do plano de saúde a fim de evi-
tar duplicidades e/ou cobranças indevidas 
por procedimentos médicos ou consultas 
realizadas. O melhor auditor do plano é o 
próprio beneficiado

Ao final do encontro, todos fo-
ram convidados para um café no centro 
de convivência.

Garantia de Direitos 
conquistas da Associação são compartilhadas durante encontro de Aposentados 

eNcONTRO
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eNcONTRO

Nodia 12, as (os) pensionistas (os) 
foram recebidas (os) no auditó-

rio da AFFeMg para uma tarde de mui-
ta informação sobre direitos e saúde. 

A diretora Vice-presidente da 
AFFeMg, sara Felix, deu as boas-vindas 
aos participantes e atualizou as (os) pensio-
nistas (os) sobre as últimas ações da AFFe-
Mg pela defesa dos direitos na Reforma da 
Previdência, junto aos senadores mineiros. 

O vídeo que apresenta o sena-
dor Rodrigo Pacheco, durante reunião na 
comissão de constituição e Justiça do 
senado,  apresentando a emenda de in-
teresse dos servidores Públicos na Pec 

6/2019 foi exibido e muito aplaudido. 
sara afirmou que a AFFeMg 

está empenhada politicamente para evi-
tar qualquer tipo de prejuízo aos direitos 
dos Associados, especialmente aumento 
da contribuição previdenciária nas apo-
sentadorias e pensões. A vice-presidente 
ainda atualizou os participantes sobre o 
trabalho que a entidade tem desempe-
nhado para a revogação da Lei Kandir.

Alimentação Saudável - “descascar 
mais, desembalar menos”

Na segunda parte do encontro, 
as (os) pensionistas (os) se informaram 

sobre reeducação alimentar. A médica 
endocrinologista, Marina Mendes No-
gueira, falou sobre alimentação saudável. 
ela iniciou com um alerta sobre as “fake 
news” que circulam sobre o assunto na 
Internet e desmistificou várias informa-
ções que estão em blogs e chats sobre 
as dietas da moda. A médica defendeu a 
velha e boa dieta balanceada, uma vida 
mais ativa, uma relação mais próxima 
com os médicos e pediu para sempre fu-
girmos de modismos.

em seguida, todas (os) foram 
convidadas (os) para um delicioso café 
no centro de convivência.

Informação, saúde e diálogo 
marcam encontro de Pensionistas
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OESTE
dIVINÓPOLIs

dIReTORA RegIONAL
LucY MARIA TORRes sOARes 

A diretora da Regional Oeste, Lucy Maria 
Torres soares, abriu o encontro, que 

aconteceu no dia 21 de agosto, na sala 
de reuniões da superintendência Regio-
nal da Fazenda, agradecendo a presença 
de todos os Associados, ativos, aposen-
tados e pensionistas, que compareceram 

em grande número.  
A diretora-Presidente 

da AFFeMg, Maria Aparecida 
Neto Lacerda e Meloni, Papá, 
levou informações de interesse 
geral no cenário nacional, como 

Reforma Tributária e Reforma da Previ-
dência e também as questões estaduais, 
como os projetos vinculados ao Regime 
de Recuperação Fiscal que, em breve, 
devem chegar à Assembleia Legislativa. 
Papá também falou sobre ações relati-

vas à Associação, como o andamento das 
obras da colônia de cabo Frio e convi-
dou para o VII encontro do Fisco esta-
dual Mineiro, que foi realizado no dia 20, 
em belo Horizonte.

Após o encontro, a diretora-Pre-
sidente participou de um debate promovi-
do pelo Movimento unificado de divinó-
polis, realizado na câmara Municipal da 
cidade, que tratou do tema finanças esta-
duais, reflexos no município, e o “Regime 
de Recuperação Fiscal do estado”.

Diálogos AFFEMG reúne Associados ativos, 
aposentados e pensionistas, em Divinópolis

gIRO PeLO INTeRIOR
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gIRO PeLO INTeRIOR

Em setembro concluímos mais 
uma etapa do projeto diá-

logos AFFeMg. No dia 17 a sede 
Regional sudoeste recebeu represen-
tantes da diretoria da AFFeMg, da 
FuNdAFFeMg, do serviço social e 
do setor Jurídico para uma tarde de 
conversas. 

No dia 18, a Regional sul re-
servou a manhã para um momento de 
muito diálogo e informação de interes-
se dos Associados da Regional.  

Foi grande a troca de infor-
mações e orientações sobre a grade 
de serviços prestados pela entidade e 
pela Fundação, em ambas Regionais.

Nas duas oportunidades, o di-
retor de saúde da FuNdAFFeMg, 
Antonio caetano, explicou aos presen-
tes a atual situação do Plano, apresen-
tou o leque de programas disponíveis, 
destacou as vantagens da atual rede 
credenciada, prestou contas sobre a 
saúde financeira da Fundação, procedi-
mentos médicos e a regulação da ANs.

A diretora-Presidente, Maria 
Aparecida Meloni, Papá, prestou es-
clarecimentos sobre a administração 
da AFFeMg, contou detalhes sobre o 
projeto de revitalização da colônia de 
cabo Frio e os avanços da relação da 
AFFeMg com o governo do estado de 
Minas gerais. durante a conversa ela 
ainda desenhou um panorama geral do 
trabalho da AFFeMg na proteção dos 
direitos do brasileiro de se aposentar 
e reservou um tempo para falar sobre 
aspectos da atividade financeira da 
Associação.

Nas duas Regionais houve 
atendimento pessoal aos Associados 
dos setores de serviço social e depar-
tamento jurídico. 

Na Regional sudoeste o en-
contro foi encerrado com um animado 
happy hour. Já em Varginha, um deli-
cioso almoço reuniu os Associados em 
um momento de descontração.

em outubro, o “diálogos 
AFFeMg” desembarca na Regional 
Vale do sapucaí. Até lá!

SuDOESTE
POçOs de cALdAs

dIReTOR RegIONAL
ARNALdO sATO 

Promove encontros e troca de informação em Poços de Caldas e Varginha

“Diálogos AFFEMG 2019” 
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gIRO PeLO INTeRIOR

Sul
VARgINHA
dIReTOR RegIONAL
ANTôNIO cARLOs gONçALVes

Promove encontros e troca de informação em Poços de Caldas e Varginha

“Diálogos AFFEMG 2019” 
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CENTRO-NORTE
seTe LAgOAs

dIReTOR RegIONAL
eduARdO de sOuZA AssIs

Sul
VARgINHA

dIReTOR RegIONAL
ANTôNIO cARLOs gONçALVes

gIRO PeLO INTeRIOR

O encontro especial aconteceu no dia 25 de agosto. Foi uma tarde de confra-
ternização, com churrasco e muita música ao vivo. Para as crianças foi preparado 
um espaço de brincadeiras e diversão. O diretor Regional eduardo de souza Assis 
agradeceu a presença de todos. 

Caminhada marca 
comemoração 
do Dia dos Pais 
na Regional Sul

Os 9 km foram percorridos por Associados e servidores fazendários no dia 
17 de agosto, em clima de confraternização e muito bom humor!

As fisioterapeutas Liliane Mara Reis e Zirlene souza realizaram exercícios 
de alongamentos e, em seguida, às 11h30min, os participantes saíram da Marina 
Aqua Náutica para um percurso predefinido, retornando para um delicioso almoço 
no restaurante do João Tatu!

O diretor Regional Antônio carlos gonçalves agradeceu a presença de todos, 
certo de que em 2020 o encontro, que já está agendado, será ainda mais animado!

Regional Centro-Norte comemora 
Dia dos Pais em família
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gIRO PeLO INTeRIOR

METAlúRGICA
IPATINgA

dIReTORA RegIONAL
NeuZA gOMes de OLIVeIRA

Happy hour movimenta a 
Regional Metalúrgica

funcionários das Regionais se reunem na sede da AffEMG para uma jornada 
de reuniões, para atualização e aprimoramento profissional

O encontro foi realizado no dia 13 de setembro e reuniu colegas numa confraternização com delicioso churrasco e música ao vivo. A 
diretora Neuza gomes de Oliveira agradeceu a presença de todos!
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Aldo Lobo, Associado, pai de chico Lobo, morreu no dia 2 de se-
tembro de 2019 e deixa um legado para a cultura mineira traduzido em 
verso, prosa e boa música de raíz.

“bendito louvado seja
Pra hoje e sempre o amor
se essa vida é tirana e causa 
tamanha dor
Quanto mais se for sozinha a 
lida do cantador
Por isso meus companheiros 
cantem comigo
que não canto só
Pra encontrar em cada rosto um 
destino bem ‘mió’”*                                        *Reisado - Chico lobo

BELO HORIzONTE E REGIÃO
VENDE-SE
•	 Apto no bairro Funcionários, excelente localização, 82m2, 2 qtos, 2 ba-

nheiros, cozinha e área em porcelanato, sala 2 amb. em tábua corrida, 
muitos armários, 1 vaga de garagem coberta/livre, estrutura completa de 
lazer (piscina, quadra, sala de ginástica, churrasqueira, salão de festas), 
porteiro 24h, cond. barato. edifício e apto reformados. R$ 590 mil.  con-
tato: (31) 99282-0012.

•	 Apartamento no calafate, sala conjugada, 1 banheiro social, 2 quartos, co-
zinha com armários, área de serviço e dependência de empregada, elevador, 
área de lazer, vaga garagem. contato: 2510-3505 | 99421-0222 dorinha.

•	 sala comercial no barro Preto, rua Araguari – centro de belo Horizonte. 
contato: (31) 98882-8892  -  carmem Andrea. 

•	 Apartamento de 120 m², todo reformado, 3 quartos, 1 suíte, 1 vaga de 
garagem na melhor localização da savassi (quarteirão fechado da Rua 
Pernambuco). contato:  (31)99957-7155 - Flávia coelho.

•	 Melhor ponto da savassi, R. Rio grande do Norte esquina com 
R.Inconfidentes e Av.getúlio Vargas. Prédio alto, elevadores novíssimos, 
Porteiro 24h, gás encanado incluso no condomínio, solarium com jardim, 
salão de festas decorado. Apto 2 dorm, Andar altíssimo, silencioso, deco-
rado, Ar-condicionado. sem garagem. Aceito financiamento bancário, direto 
com o proprietário. Telefones: (31)4104-4050 WhatsApp: 041-11-94380-
3729 Preço: R$350.000,00 cond: R$500,00.

•	 Apartamento cObeRTuRA em bH, 124 m², bairro centro/Lourdes:  2 
quartos (1 suíte), 3 banheiros completos, 2 salas, terraço semicoberto, 
prédio com piscina, academia, quadra, área gourmet, playground, 3 vagas 
paralelas e livres no 1º piso. IPTu 412,00; condom. 1006,00. Valor: R$ 
930 mil. contato: (31)99953-7330 (tarde e noite).

•	 casa em sete Lagoas, bairro do carmo. 3 qtos sendo duas suítes. R$ 
420.000,00 contato: (31) 99603-1199.

ALUGA-SE
•	 Aluga-se para temporada lindo sítio em Juatuba (50 km de belo Horizon-

te), com 4 quartos, 1 suíte, sala, copa, espaço gourmet espaçoso, piscina 
com cascata. contato: (31) 99957- 7155 - Flávia coelho.

•	 Apartamento em santa Teresa mobiliado, com 03 quartos, sala ampla 
conjugada, decorado e reformado. Armários embutidos em 02 quartos, e 
blindex no banheiro social. 01 Vaga de garagem. Valor do condomínio é de 
R$550,00. IPTu anual de 1439,21. Valor R$ 2300,00 mensais. contato: 
Alessandra Marise (31) 98646-7007. 

cLAssIFIscO
SAUDADES

hOMENAGEM

•	 cleria Pimentel domingues, faleceu no dia 17 de Agosto de 2019 na cidade de Leopoldina/
Mg, onde residia.

•	 Raimundo delcio da silveira, pai do funcionário gustavo Henrique Messias da silveira, fale-
ceu no dia 26 de Agosto de 2019 na cidade de belo Horizonte/Mg, onde residia.

•	 Anderson Antônio duarte, filho do associado Antônio Júlio duarte, faleceu no dia 28 de Agos-
to de 2019 na cidade de belo Horizonte/Mg, onde residia. 

•	 Aldo Lobo Leite, faleceu no dia 02 de setembro de 2019, na cidade de são João del Rei/Mg, 
onde residia.

•	 João	Francisco	dos	Santos,	irmão	da	funcionária	Adriana	Maria	dos	Santos,	faleceu	no	dia	09	
de setembro de 2019 na cidade de contagem/Mg, onde residia.

•	 Marta de Queiroz xavier,  faleceu no dia 03 de setembro de 2019, na cidade de belo Hori-
zonte/Mg, onde residia.

•	 Maria Leão de Figueiredo Murta,  mãe do Associado eduardo Leão de Figueiredo Murta, 
faleceu no dia 10 de setembro de 2019  na cidade de belo Horizonte/Mg, onde residia.
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Associados AFFEMG, você que é especial
pode contratar seguros SulAmérica com benefícios exclusivos! 

Peça uma cotação:

parcerias.sulamericaespecial.com.br/contato/AFFEMG

Aproveite as vantagens de ser SulAmérica Especial:

 fiscogeral@fiscocorretora.com.br
(31) 3289-5644 |  0800 031 5689

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. (3) CNPJ 33.041.062/0001-09; Código Susep Residencial: 15414.004226/2004-27. (4) Processo 
SUSEP SulAmérica Viagem: 15414.901176/2015-81.  

FISCO
Corretora de Seguros Ltda

Aproveite as vantagens de ser SulAmérica Especial:

Associados AFFEMG, você que é especial
pode contratar seguros SulAmérica com benefícios exclusivos! 

Extensão do plano para 
pais, filhos e cônjuge 1

Valores diferenciados com
parcelamento sem juros

Amplo Portfólio 
de Produtos

SULAMÉRICA RESIDENCIAL³
A PARTIR DE R$ 0,60 POR DIA 

SULAMÉRICA AUTO²
ATÉ 10X SEM JUROS

SULAMÉRICA
VIAGEM4

Em 2020, como parte das comemo-
rações de 70 anos da AFFeMg, 

será realizada a semana cultural com o 
tema “cartografias Afetivas – Percurso I”. 

A Associação fará uma homenagem 
às suas sedes Regionais, traçando uma carto-
grafia artística e cultural das localidades onde 

estão inseridas. Os artistas serão convidados a 
se inspirar na riqueza histórica e cultural das 
regiões para produzirem suas obras. 

O projeto será realizado ao longo 
de 3 anos. Nesse tempo, será feito o percur-
so completo pelas 13 Regionais, formando 
um traçado afetivo no mapa mineiro. 

Acesse o hotsite do evento http://
www.affemg.com.br/exposicao-artes 
para saber mais e conhecer detalhes das 
primeiras cidades homenageadas! As ins-
crições começam no dia 01 de outubro! 

Participe dessa construção cole-
tiva conosco! 

Cartografias Afetivas são tema  da 
Semana Cultural da AFFEMG
Acesse o hotsite, conheça e faça sua inscrição. 

dIVeRsOs

Diretor financeiro da AffEMG 
recebe homenagem na Câmara 

Municipal de Ibirité
Edir da Silva Martins viveu a sua 
infância e juventude no município 

No dia 30 de agosto o Diretor foi convidado pelo 
Vereador Welbert Pereira de Faria, o Beto Alegria, para 
participar da inauguração da nova sede da Câmara. Edir, 
que passou parte da vida na cidade, foi eleito vereador em 
1963, fazendo parte da 1º legislatura municipal. Ele foi 
homenageado na solenidade, pela contribuição relevante e 
significativa em benefício da população. Emocionado, Edir 
da Silva Martins agradeceu a Homenagem.
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ReceITA sOLIdáRIA 

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

seresta solidária de 
13/09/19

Foi mais uma noite linda, com boa música, muita 
alegria e solidariedade! Agradecemos a todos que partici-
param e que generosamente doaram fraldas, produtos de 
higiene pessoal e artigos para nosso bazar solidário 2019.

somos imensamente gratos ao nosso parceiro José 
Márcio e banda que sempre colaboram com nossos eventos!

Nova Convocatória – Seleção 
de Projetos Sociais

É com muita alegria que estamos divulgando a con-
vocatória para seleção de projetos sociais que serão 

apoiados de março a dez/20. serão contemplados até 07 
projetos, no valor máximo de R$ 13.000,00 cada um. O 
prazo de inscrição é de 23/09 a 21/10/19. Veja o documen-
to completo em nosso site.

Fiquem atentos aos termos desta nova convocató-
ria e aos prazos, que serão cumpridos rigorosamente.

Ajude-nos a divulgar! Todos conhecem alguma enti-
dade que está realizando um bom trabalho social e preci-
sando de apoio financeiro.

Estamos recebendo doações para o 
Bazar Solidário 2019

Associados da Rs se reuniram no dia 28/08/19 dando início aos pre-
parativos para o bazar solidário 2019. discutiu-se a respeito da coleta de 
doações, sua organização, material de divulgação, etc.

e você também pode contribuir doando: artigos de vestuário e calçados, 
adornos e objetos de decoração para a casa, acessórios de uso pessoal (bolsas, 
bijoux, echarpes, óculos, etc.), roupas de cama e mesa, eletrodomésticos portá-
teis, utensílios de louça, vidro, cristal, inox e livros – novos ou em ótimo estado 
de conservação. local de entrega das doações: R. sergipe, 893 – Funcionários 
(portaria da AFFeMg).

Projeto “Inclusão digital na 
profissionalização de jovens e adultos” 

está sendo um sucesso!
O primeiro projeto financiado pela Rs em 2019, desenvolvido pela en-

tidade “Ação social Técnica” de bH, efetivou a compra de 09 computadores 
para realização de cursos de informática, com o objetivo de inserir jovens no 
mercado de trabalho, buscando geração de renda e inclusão social. Ao longo 
dos seis primeiros meses serão beneficiados 500 jovens a partir de 16 anos 
e adultos. 

com isso já são 76 projetos apoiados pela Rs em toda Mg! Nós, juntos, 
sempre podemos fazer mais pela sociedade!


