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Jogos AFFEMG
19ª edição reúne Associados de todo o estado,

com recorde de participantes

Lei Kandir - AFFEMG e Entidades assinam Carta 
de Minas pelo ressarcimento das perdas

Reforma da Previdência - Seminário esclarece os 
impactos da PEC 06 para os Servidores Públicos

Colônia de Férias 
Na baixa temporada 
Associados podem 
dividir o pagamento 
da hospedagem em até 
4x! Aproveite. Faça 
sua reserva e saiba 
mais pelo telefone: (31) 
3289-5691 / 5636Neste ano o tema é “O Fisco frente aos desafios: Pacto 

social e Federalismo”. Veja a programação na página 7 
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Aprovada na câmara Federal - sem incluir os servidores estaduais 
e municipais - a Reforma da Previdência tramita agora no 

senado. contudo, por pressão dos governadores, ganha força a ideia de o senado es-
tender os efeitos da Reforma aos servidores Públicos estaduais, distritais e municipais 
por meio de uma segunda Proposta de emenda à constituição, a “Pec paralela”. essa 
saída garante que a promulgação do texto principal da Reforma (Pec 6/2019) seja 
aprovada sem modificações e tenha uma tramitação mais rápida no senado. 

No mérito, a Pec 06/2019 deve ser compreendida como um passo preo-
cupante em direção à precarização dos direitos sociais de todos os cidadãos, 
trabalhadores, inclusive servidores Públicos. É inquestionável o interesse do mercado 
financeiro na efetivação da Reforma, a manifestação pública eufórica de represen-
tantes do mundo das finanças como o presidente de um dos maiores bancos brasilei-
ros que afirmou que o resultado da Reforma foi “melhor do que a encomenda”.  de 
fato, a alegria é justificada, a Pec 6/2019 é o maior e o mais devastador desmonte 
dos direitos assegurados na constituição de 1988. 

Por outro lado, nossa perplexidade também decorre da forma atropelada 
como se aprovou regras que afetam a vida de milhões de pessoas. um debate deso-
nesto, assentado em mentiras de toda ordem, na matemática, na economia, no direito, 
nos “privilegiados” afetados pela Reforma. Tem “fake news” para todos os gostos. 
um processo inaceitável para uma proposta de enorme impacto na vida de todos os 
brasileiros. No caso do servidor Público, é preciso lembrar que uma Reforma já foi 
aprovada em 2003, que foi criada a Previdência complementar, que o cálculo passou 
a ser igual ao do Regime geral, que a paridade e integralidade de proventos deixaram 
de existir, que o servidor Aposentado e Pensionista contribui para a previdência, etc. 
Por que o servidor tem de ser massacrado? 

A batalha não está encerrada, nessa etapa do senado, AFFeMg e sindifisco-Mg, 
com as entidades nacionais, apresentaram emendas relacionadas com as alíquotas, 
regras de transição e forma de cálculo das Aposentadorias, visando mitigar as per-
das e proteger direitos. Na hipótese de se apresentar uma Pec paralela, tal como 
aconteceu em 2005, teremos a chance de nos mobilizar para alterar alguns pontos 
da Proposta atual, caso venha ser aprovada. como servidores, é nosso dever manter 
os olhos abertos e o pulso firme na luta contra esse massacre a que tentam nos sub-
meter! A AFFeMg segue em defesa da classe agindo com absoluta lealdade, muito 
empenho e dedicação aos seus Associados.   

começaram a tramitar, na câmara e senado, as propostas de Reforma Tribu-
tária. A característica comum é que nenhuma pode ser reconhecida como uma autên-
tica Reforma, mas arranjos parciais sobre tributos que incidem, preferencialmente, 
sobre o consumo. Num cenário de profusão de propostas, a AFFeMg defende aquela 
apresentada pelo comitê de secretários de Fazenda – cOMseFAZ, elaborada se-
gundo os fundamentos do pacto federativo e comprometida com a preservação da 
competência tributária e arrecadatória dos estados. esse debate deve nortear o VII 
encontro do Fisco estadual Mineiro, que acontecerá no dia 20 de setembro, no hotel 
Ouro Minas (veja a programação na página 7).

Por que o Servidor tem 
que ser massacrado?

STF não autoriza redução de salário de Servidores
O supremo Tribunal Federal julgou, nesta quinta-feira, 22, as ações que ques-

tionavam a inconstitucionalidade de artigos da lei de Responsabilidade Fiscal que 
definem limites de endividamento e gastos com pessoal para os entes da Federação, 
entre os quais o que autorizava a redução de jornada e salário. 

A maioria dos ministros votou por proibir a diminuição de salário de servido-
res estaduais e Municipais, ainda que temporário. 

A AFFeMg, representada pela FebRAFITe, juntamente com outras entida-
des nacionais de servidores, encaminhou memorial e peticionou em defesa da irredu-
tibilidade salarial do funcionalismo. 
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Mulheres a favor de Minas 
e do futuro. Au-

ditoras, Advogadas, deputadas, Prefeitas, 
Vereadoras e líderes de movimentos sociais 
se reuniram na comissão de defesa dos di-
reitos da Mulher da Assembleia legislativa 
de Minas gerais e reforçaram a iniciativa da 
AFFeMg e do parlamento mineiro pela re-
cuperação das perdas financeiras decorren-
tes da lei Kandir.

Para documentar essa decisão, elas 
assinaram, no dia 2, a carta de Minas. A 
proposta mineira, contida na carta, é que 
o crédito de R$ 135 bilhões, relativo às per-
das tributárias do estado, seja pago em 60 
anos, em parcelas mensais corrigidas pela 
taxa selic. 

durante a reunião o deputado sá-
vio souza cruz e o Procurador do estado, 
Onofre Alves batista Júnior, organizado-
res do livro “desonerações de IcMs, lei 
Kandir e Pacto Federativo”, explicaram 
aos presentes pontos importantes da briga 
de Minas pelos recursos.

Para o deputado a reação contra as 
perdas tinha que vir mesmo de Minas, pois é 
o estado mais prejudicado.

O Advogado Onofre Alves batista 
Júnior afirmou que todo o Pacto Federati-
vo tem que ser revisto, pois o que está em 
jogo é a sobrevivência dos estados e Muni-
cípios.  “A prestação de serviços Públicos 
se dá é nos estados e Municípios, a união 
se tornou uma máquina burocrática inerte 
e inútil, mas quase todos os recursos conti-
nuam com o governo federal”, exclamou.

de acordo com a Prefeita de Ves-

pasiano (Região Metropolitana de belo ho-
rizonte), Ilce Alves Rocha Perdigão, os Mu-
nicípios passaram os piores momentos da 
história no ano passado, e estão tendo que 
recorrer aos tribunais para sobreviver.

“Quanto maior a crise, mais as pes-
soas precisam de políticas públicas, de hospi-
tais, de escolas. O que foi perdido não se recu-
pera mais”, disse ela. A Prefeita citou vários 
casos de outros Municípios que estão extra-
polando os limites de gastos previstos na lei 
de Responsabilidade Fiscal e afirmou que 
as pequenas cidades são as que mais sofrem. 

A deputada Marília campos suge-
riu que se faça um “levante popular”, para 
exigir que a união repasse para os estados 
os recursos  devidos e também para cons-
cientizar as pessoas. “Por que não tem vaga 
na escola, por que o estado não cuida das 
pessoas? Porque temos um problema na re-
ceita”, enfatizou a parlamentar.

A diretora-Presidente da AFFeMg, 
Maria Aparecida Meloni, Papá, foi uma 

das convidadas da Presidente da comissão, 
deputada Marília campos, para assinar a 
“carta de Apoio à Proposta de Minas para 
a Reparação das Perdas da lei Kandir”. 
em seu pronunciamento, Papá leu o docu-
mento de apoio à proposta de Minas assi-
nado por 20 entidades representantes da 
sociedade civil.

Para o Procurador do estado, 
Onofre Alves batista Júnior, “temos na 
nossa trincheira os melhores soldados pos-
síveis”, referindo-se ao apoio das mulheres. 
O manifesto foi entregue ao ministro gilmar 
Mendes, no supremo Tribunal Federal, em 
5 de agosto.

O vídeo com a íntegra da 
fala da diretora-Presidente está 
disponível no canal da AFFeMg no 
YouTube. basta buscar por: “Papá 
na comissão de defesa dos direi-
tos da Mulher sobre a lei Kandir” 
Assista!

Mulheres manifestam apoio à Carta de Minas
em audiência na Assembleia, AFFeMg e entidades assinam 

carta pelo ressarcimento das perdas da lei Kandir

No dia 5 uma grande delegação de 
Minas gerais e outras de vários estados da 
Federação se reuniram no supremo Tribu-
nal Federal para audiência de conciliação 
com Ministro gilmar Mendes. Na pauta, as 
propostas para o ressarcimento das perdas 
provenientes da lei Kandir.

A diretora Vice-Presidente da 
AFFeMg, sara costa Felix, fez parte da co-
mitiva mineira que busca o ressarcimento dos 
135 bilhões de reais que Minas deixou de ar-
recadar. ela se impressionou com a força da 
delegação de Minas gerais que uniu políticos 
de diferentes partidos e o governador do esta-
do, Romeu Zema. 

Mas, pouco tempo depois de aberta 
a sessão, o sentimento dos presentes foi o 

equivalente ao de um 
balde de água fria. 
Os interlocutores da 
união avaliaram que 
não seria possível 
ressarcir os estados 
diante do cenário 
crítico dos cofres fe-
derais. O Ministro-
-relator do processo 
gilmar Mendes  de-
cidiu adiar por mais 
seis meses uma nova 
oportunidade de con-
ciliação. governado-
res e parlamentares 
de todo o país, que 

esperavam algum entendimento 
saíram desapontados.

Minas é o estado mais 
prejudicado com as isenções 
fiscais para produtos primários 
e semielaborados, explica sara 
Felix. Mas, mesmo diante da 
frustração, proveniente do adia-
mento, ela acredita que a AFFeMg 
saiu fortalecida do processo e 
que ganhou mais uma batalha. 
“A Associação conseguiu mos-
trar ao legislativo e ao gover-
nador de Minas que o regime de 
recuperação fiscal não é a única 
solução para a crise que nos as-
sola” concluiu.

AFFEMG acompanha delegação mineira em audiência no STF
F
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A diretora-Presidente da AFFeMg, Maria Aparecida Meloni Papá, 
participou de reunião no gabinete do senador Antonio Anastasia, 

no dia 12, ao lado dos Presidentes do sindifisco-Mg, Marco couto,  
serjusmig, Rui Viana, da Apeminas, Ivan cunha, o coordenador ge-
ral do sindsemp/Mg, eduardo Amorim e o diretor de legislação da 
sutri/seF, Ricardo Oliveira. em debate, a busca pelo apoio às pautas 
dos servidores, em especial, Reformas da Previdência e Tributária e 
revogação da lei Kandir.

No dia 26, as lideranças da AFFeMg e sindifisco-Mg  acom-
panhadas do Associado geraldo datas, se reuniram com o senador 
carlos Viana.  

Reforma da Previdência – em ambos os encontros, as 
lideranças apresentaram propostas de emendas relativas às regras 
de transição, incorporação de gratificações para cálculo de apo-
sentadoria e reivindicaram modificações nas regras que tratam das 
alíquotas, progressivas e extraordinárias. Os senadores manifesta-
ram concordância com o mérito das sugestões e afirmaram sobre 
a possibilidade de atenderem os pontos em uma eventual Pec pa-
ralela, que está em estudo no congresso para inclusão dos estados 
na Reforma. 

Privilégios Fiscais – A luta pelo fim da lei Kandir também 
foi discutida. O senador Anastasia que é autor da Pec 42/2019, 
que trata da extinção da imunidade tributária na exportação de 
produtos primários e semielaborados, ressaltou que o tema vem en-
contrando grande resistência do governo federal. A diretora-Presi-
dente entregou ao parlamentar a edição do estado de Minas com 
o Manifesto assinado pelas entidades repudiando a conduta pro-
telatória do executivo federal. O senador afirmou que o caminho 
é esse, que os mineiros devem se manter unidos em favor da causa. 
Na oportunidade Papá o convidou para participar do VII encontro 
do Fisco estadual Mineiro. 

Já o senador carlos Viana levantou as dificuldades para que 
o estado consiga obter o ressarcimento das perdas, mas comentou 
sobre alternativas para a revogação do privilégio fiscal no contexto 
da discussão sobre o pacto federativo que está em curso no senado. 

Reforma Tributária - Outro tema discutido nos encontros 
foi a Reforma Tributária. As lideranças defenderam a autonomia da 
competência tributária e arrecadatória do estado através do forta-
lecimento das receitas próprias. Ao senador Anastasia, o diretor Ri-
cardo Oliveira apresentou, em linhas gerais, a proposta de Reforma 
defendida pelo comitê de secretários de Fazenda, cOMseFAZ. O 
senador se comprometeu a viabilizar a participação das entidades 
nas audiências no senado, quando foram agendadas para esse tema. 

O senador carlos Viana comentou sobre as propostas em 
debate no senado. Além da Pec 110/2019 e 45/2019, outras ini-
ciativas, inclusive do próprio governo federal, descartando a pro-
posta de imposto único que, em sua opinião, é inviável para o país. 

As entidades continuarão com a agenda de reuniões com 
os senadores visando manter a discussão dessa temática tão im-
portante para a classe, seja na proteção dos direitos, como é a pre-
vidência; seja da função, da carreira e da receita pública como a 
Reforma Tributária e lei Kandir.

POlÍTIcA 
Encontro com Senadores

Sem acordo com a União, AFFEMG, Sindifisco-MG e 
Entidades publicam manifesto na imprensa mineira

 Entidades, AFFEMG e Sindifisco-MG, são recebidas 
pelos Senadores Antonio Anastasia e Carlos Viana

lei Kandir, Reformas Tributária e da Previdência dominam a pauta
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em 23 de Julho, a AFFeMg recebeu a visita do deputado 
Federal Rogério correia. O parlamentar veio conhecer e discutir 
as diversas propostas de Reforma Tributária em discussão no ce-
nário nacional. O deputado foi recebido pela diretora-Presidente, 
Maria Aparecida Meloni, Papá, o Auditor Fiscal e Membro do 
conselho de Administração da AFFeMg, lucas espeschit e o 
diretor secretário-Adjunto da Associação, edvaldo Ferreira.

VisitaCanal da AFFEMG estreia com entrevista especial 

AFFEMG recebe Seminário sobre efeitos da PEC 
6/2019 na aposentadoria do Servidor

Auditório lotado, no dia 
9, para o se-

minário – “Os Impactos da Pec 6/2019 
para o servidor Público”. A diretora-
-Presidente da AFFeMg, Maria Apare-
cida Meloni Papá, deu as boas-vindas aos 
participantes e passou a palavra para a 
coordenadora da Frente Mineira Popu-
lar em defesa da Previdência social, Ilva 
Maria Franca. ela explicou que a Pec 
avança, traz desvanta-
gens para o servidor e 
demais trabalhadores, 
mas ainda há tempo de 
impedir o desmonte da 
seguridade social no país. 
Ilva informou que a Fren-
te está empenhada neste 
propósito, mas resaltou 
que todos precisam se 
unir para pressionar os 
senadores, neste período 
de tramitação.

O primeiro pales-
trante da tarde foi o Pre-
sidente da comissão de 
direito Previdenciário, 
RPc – OAb/Mg e Presi-
dente do IePReV, Roberto de carvalho 
santos, discorreu sobre os efeitos da “Re-
forma da Previdência para os servidores 
Públicos efetivos.”  ele traçou um parale-
lo entre a regra atual e o que pretendem 
alterar nos casos de pensão por morte, 
aposentadoria por invalidez, aposentado-
ria especial e outros aspectos.

 ele ainda denunciou que, caso a re-
forma entre em vigor, o valor da pensão 
por morte poderá ser inferior a 1 salá-
rio mínimo caso o dependente possua 

outra fonte de renda formal.
O outro palestrante da tarde, Presi-

dente da comissão de direito Previdenciário 
dos servidores Públicos da OAb/Mg e dire-
tor do IbdP, Nazário Nicolau. O tema de sua 
palestra foi “A ameaça aos servidores Públi-
cos efetivos em seus direitos estatutários.” 
Nazário explicou que ao enfraquecer os di-
reitos e garantias dos servidores o governo 
acaba por precarizar o próprio estado.

ele fez um resgate histórico de-
monstrando que o problema é antigo e 
só se agrava. haja vista a ausência de 
estrutura no ambiente de trabalho, a 
falta de concursos públicos, a contra-
tação precária de servidores (contra-
tos temporários), a ausência de revi-
são obrigatória anual da remuneração 
(recomposição) e a retirada histórica 
de direitos no plano de carreira. Neste 
caso, destaque para as retiradas previ-
denciárias. O diretor do IbdP também 

alertou que, além da Pec 6/2019, ou-
tros projetos em tramitação visam a 
retirada de direitos da categoria. como 
o Pls 116/2017 e o PlP 51/2019 
que tratam da perda de cargo público 
por insuficiência de desempenho e o Pl 
4497/2001 que impõe limites ao exer-
cício de greve por servidores Públicos.

Na visão do advogado há uma 
perda grave nessa escalada de remo-

ção de direitos. Para ele a precariza-
ção é o pontapé da privatização e citou 
como exemplo mais recente o caso dos 
correios. Nazário acredita que a única 
forma de combater esse prejuízo é com 
a manifestação dos servidores, eles 
devem investir na filiação sindical, 
nas associações e federações para se 
fortalecerem.   

O evento foi transmitido, ao 
vivo, pelo canal da AFFeMg no You-
Tube. 

O Associado e Procurador do estado, Onofre Alves batis-
ta Júnior, abriu o canal da AFFeMg nas redes sociais com uma 
entrevista exclusiva sobre lei Kandir, Pacto Federativo e Reforma 
Tributária. Acompanhe, em nossa página no YouTube, ou pelos per-
fis da Associação no Instagram e no Facebook. 
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Foram três dias de intensos 
trabalhos para cumprir 

pauta extensa e complexa. O evento que 
contou como anfitriã a Associação dos 
Auditores Fiscais do estado da Paraíba 
–AFRAFeP, presidida pela Auditora Fis-
cal elaine Félix, aconteceu no período de 
14 a 16 de agosto, em João Pessoa/Pb, e 
começou com um seminário técnico sobre 
Reforma Tributária que abordou análise 
das versões em tramitação no congresso 
Nacional, perspectivas para os estados e 
o Fisco estadual, bem como o posiciona-
mento da Febrafite sobre as propostas. 

um ponto importante sobre o 
qual o grupo se deteve foi a questão da 
valorização das Administrações Tributá-
rias, inclusive uma forma de incorporar 
a organização da AT com prerrogativas, 
direitos e deveres da função, às propostas 
em tramitação. Para o conselho delibe-
rativo, a proposta do comitê de secretá-
rios de Fazenda – cOMseFAZ deve ser a 
que melhor expressa a convergência dos 
principais pontos de interesse dos esta-
dos, na perspectiva de preservação das 
competências e garantia das autonomias 
tributária e arrecadatória. 

O conselho também debateu o 
tema dos Tribunais Administrativos Tri-
butários, com a apresentação de trabalho 
de jurimetria (compilação de decisões do 
contencioso administrativo tributário) 
ante a iminente decisão do governo do 
Rio de Janeiro de extinguir o órgão de  
segunda instância do contencioso tribu-
tário estadual.  

Reforma da Previdência foi outro 
tema discutido. Além do balanço dos tra-
balhos realizados pelas entidades nacio-

nais, o conselho definiu uma estratégia 
de atuação junto ao senado Federal e, 
eventualmente, para a proposta de Pec 
paralela que venha estender os efeitos da 
Reforma para os estados. 

Prêmio Nacional de Educação Fiscal – 
A edição 2019 do Prêmio bateu recorde 
de inscrição com 301 trabalhos inscri-
tos de 24 unidades da Federação, sendo  
216 escolas e 85 instituições, escolas pú-
blicas, universidades federais, estaduais, 
prefeituras municipais, secretarias de fi-
nanças e tributação, tribunais de contas, 
que atuam com as temáticas da função 
social dos tributos, qualidade do gasto 

público e o acompanhamento do retorno 
dos recursos à sociedade. este ano, pela 
primeira vez, a entrega do Prêmio acon-
tecerá fora de brasília. O evento será em 
são Paulo, no dia 28 de novembro, às 19 
horas, na sede da Associação dos Fiscais 
de Rendas de são Paulo – AFResP. 

A AFFeMg foi representada pela 
diretora-Presidente, Maria Aparecida Neto 
lacerda e Meloni e a diretora Vice-Presiden-
te, sara costa FelixTeixeira.

Congresso Luso-Brasileiro de 
Auditores Fiscais  – a próxima edição 
2020 do congresso acontecerá na 
cidade de Tavira, Região de Algarve, em 
Portugal, entre os dias 07 a 10 de junho 
de 2020.
O hotel sede do congresso é o Vila 
galé. A empresa essenciTravel é a 
Agência oficial do congresso 

essenciTravel;
luís Ferreira. 
Telefonel (+351)916492021
e-mail: luis@essencitravel.com

 

FebRAFITe
AFFEMG participa de reunião do 

Conselho Deliberativo da Febrafite

O gT66 educação Fiscal foi 
criado em julho de 2019, no confaz – 
conselho Nacional de Política Fazendá-
ria, fortalecer e valorizar o trabalho dos 
grupos de educação Fiscal - geFe. 

Para a secretaria de Fazenda, 
um importante passo na continuidade do 
processo de construção coletiva de um 

programa nacional de educação Fiscal,  
com a troca de experiências, materiais, 
informações e vivência. 

luiz Antonio Zanon, da divi-
são de educação Fiscal e do Programa 
Minas legal, enviou e-mail à diretora-
-Presidente da AFFeMg e Vice-Pre-
sidente da Febrafite, Maria Aparecida 

Neto lacerda e Meloni, agradecendo 
o apoio da Federação no processo de 
formalização do gT66.  “A Febrafite 
nos auxiliou na sensibilização dos re-
presentantes estaduais, pois necessitá-
vamos de um novo modelo, ou modo, de 
articulação e trabalho. essa atuação 
foi essencial”, afirmou. 

secretaria de Fazenda envia carta de agradecimento à Febrafite 
pelo apoio na criação do gT66 educação Fiscal
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A Diretoria da Associação dos Funcionários Fiscais do Es-

tado de Minas Gerais – AFFEMG convida para o VII Encontro 

do Fisco Estadual Mineiro, que será realizado no dia 20 de 

setembro, no Ouro Minas Palace Hotel, em Belo Horizonte.

Ao decidir pelo tema “O Fisco frente aos desafios: 

Pacto Social e Federalismo”, diante dos debates que do-

minam a cena política do País neste momento - refor-

ma tributária e pacto federativo -, o Encontro pretende 

refletir sobre as seguintes indagações: um novo pacto 

social está em curso? Qual o papel e desafios do Auditor 

Fiscal neste contexto? 

Para a AFFEMG, não se constrói um Sistema Tribu-

tário socialmente justo, economicamente racional e su-

ficientemente sustentável 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 Es-

tado Democrático de Direito, fiel aos objetivos funda-

mentais da República, conforme dispõe o artigo 3º da 

Carta/88.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da Repú-
blica Federativa do Brasil:

I -  construir uma sociedade livre, justa e solidária;
I -  garantir o desenvolvimento nacional;
III -  erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 

as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação.

A grave crise fiscal que afeta as finanças estaduais 

nos impõe um sentido de urgência e necessidade. As-

sim, o evento será uma oportunidade para facilitar a 

reflexão, contribuir para a construção de soluções, so-

mar conhecimentos, energias realizadoras e confiança 

no futuro.   

E mais: o Encontro também possibilitará os reen-

contros, a confraternização e o fortalecimento de nos-

sos laços associativos. 

A AFFEMG se sentirá honrada com sua presença. 

INSCRIÇÕES 
Período: de 26/08 a 10/09
Pelo Hotsite: www.affemg.com.br/encontro-fisco 
Em Belo Horizonte: Na Sede, no setor de Eventos, 
tel. : (31) 3289-5709 - e-mail: eventos@affemg.com.br
Nas demais cidades: Nas Diretorias Regionais

Investimento: 
Associados Efetivos (AFRE) Gratuito

Demais Associados 250,00
Não Associados 500,00

P R O G R A M A Ç Ã O 
8h CREDENCIAMENTO

8h45min ABERTURA
9h30min PALESTRA MAGNA:

José Garcez Ghirardi - “O que devemos uns aos ou-
tros: Fisco, Pacto Social e Cidadania”

10h20min PAINEL “REFORMA TRIBUTÁRIA”

Vanessa Rahal Canado - “PEC 45/2019”
Ricardo Luiz Oliveira de Souza - “Análise 
comparativa das Propostas em curso”
Antônio Luiz Bernardes, Lucas Espeschit e Marco 
Túlio Silva - “A reforma tributária necessária”

12h INTERVALO PARA ALMOÇO
13h30min PAINEL “FEDERALISMO” 

Thomas Bustamante - “Orçamento e Tributação”
Onofre Alves Batista Júnior - “Do Federalismo 
Cooperativo à falência dos Estados”

15h PALESTRA ESPECIAL: 
Eduardo Moreira - “A importância dos Tributos na 
redução das desigualdades sociais”

15h50min INTERVALO PARA CAFÉ
16h20min PAINEL “O PAPEL E OS DESAFIOS DO FISCO”

 
José Barroso Tostes Neto - “O Fisco e os desafios do futuro”
René de Oliveira e Sousa Júnior - “O papel do Fisco 
Estadual na conjuntura contemporânea”
Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes - “Fisco 
e perspectivas”

18h   ENCERRAMENTO
18h30min Coquetel de confraternização

Observações:
1 - A inscrição inclui material de apoio, certificado de par-

ticipação, acesso às palestras, café, almoço e participação no 
coquetel de confraternização.

2 - Associado regional: procure sua Diretoria Regional e in-
forme-se sobre o transporte e hospedagem em Belo Horizonte.

3 - Os Associados ativos serão dispensados para participa-
rem do Encontro.

4 – Vagas limitadas à capacidade do local!

Consulte o nosso site:
 www.affemg.com.br/encontro-fisco 

para acessar a programação completa e demais 
informações. 

Coordenadora: Sara Costa Felix Teixeira 

Coordenador: Manoel Nazareno Procópio de Moura Júnior 

Coordenadora: Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni (Papá)

Agosto 2019
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JOgOs AFFeMg

O dia 10 de agosto amanheceu com 
sol brilhante, num céu de briga-

deiro! Às 8h da manhã, depois de vários 
exercícios e alongamento, teve início a 
caminhada de quase dois quilômetros, na 
lagoa da Pampulha. Os atletas tomaram 
conta da orla, colorindo o percurso com 
seus uniformes e bom humor. 

O dia de abertura dos Jogos foi 
especial para todos! enquanto alguns 
se empenhavam nas partidas, outros 
descansavam nas áreas de lazer do Iate 
Tênis clube. um ótimo momento para 
confraternizar, rever amigos e estar com 
a família. diversão para todas as idades! 

A criançada pode aproveitar os 
espaços com brinquedos e as atividades 
recreativas, enquanto os familiares se-
guiam firmes nas competições. 

Para a Associada Maria Antô-
nia de Freitas lobato, os Jogos são uma 
oportunidade de cuidado com a saúde e 
de socialização. “eu sempre participo, 
pois é um momento de confraternização 
entre os Associados, neste espaço lindo. 
hoje mesmo tive a oportunidade de co-
nhecer uma colega de trabalho com a 
qual eu sempre conversei por telefone, 
mas que nunca pude encontrar pessoal-
mente. Isso é muito legal!”, contou. 

durante as semanas, mesmo antes 
do início oficial dos Jogos, as partidas de 
buraco, Truco e sinuca movimentaram a 
sede da AFFeMg, todas as terças e quin-
tas-feiras. No total, foi quase um mês de 
evento, que terminou no dia 24 de agosto. 

Nesse tempo, a dedicação e o 
compromisso com o esporte e a saúde de-
ram o tom dos encontros. corrida, Fute-
bol society, Peteca, Tênis, Tênis de Mesa, 
Truco e Vôlei de Praia! em cada partida, 
uma nova oportunidade de interação e 
confraternização. 

Para fechar a 19ª edição dos 
Jogos, a tradicional comemoração de en-
cerramento reuniu as equipes no salão 
Portinari, do Iate Tênis clube, onde fo-
ram conhecidos e premiados os vencedo-
res de cada modalidade e categoria, das 
fases Metropolitana e estadual.

A Pensionista Nilde Alves de 
souza participou pela primeira vez da 

O maior encontro esportivo da família 
AFFEMG coloriu a Lagoa da Pampulha

A xIx edição dos Jogos foi um sucesso!

caminhada, por indicação do filho. “ele 

ficou rindo de orelha a orelha por me ver 

aqui. É um evento ótimo para a saúde e a 

cabeça. eu tenho 70 anos e hoje estou me 

sentindo com 30. eu amo a AFFeMg e 

todos na Associação. são grandes amigos. 

Todos estão de parabéns”, afirmou. 

A cobertura completa dos Jo-
gos AFFeMg de 2019, você confere 
numa edição especial! Para acom-
panhar os resultados acesse o hotsite 
http://www.affemg.com.br/jogos.
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eVeNTOs

O PPA foi realizado no Auditório 
da Associação, no dia 23 de agosto, com 
o tema “saúde e qualidade de vida”.

A diretora-Presidente da AFFeMg, 
Maria Aparecida Neto lacerda e Meloni, 
Papá, abriu o encontro ao lado do diretor-
-Presidente da FuNdAFFeMg, Munir Na-
cif Mitre e do diretor de Assistência à saúde, 
Antônio caetano Jacinto. 

A primeira palestra, com a Médica 
Auditora da FuNdAFFeMg, dra. hortên-
cia carneiro spring, trouxe como tema os 
“benefícios das atividades sociais, de lazer 
e cultura para saúde física e mental”. em 
seguida foi realizada uma oficina de memó-
ria, com a Psicóloga eliane Pelegrino. 

Após o almoço, os participantes 
fizeram uma aula de Yoga e Relaxamento 
com a Professora cleuza Maria siqueira. 

em seguida, foi abordado o tema 
“saúde Mental e emocional”, com a 
Psicóloga cristina castilho. 

O evento foi encerrado com uma 
fala da equipe técnica da seF e com a 
apresentação do coral Melodia. 

A parceria da AFFeMg com a 
sRh/seF está em seu 6° ano consecutivo.

Associados da AFFeMg participam de Programa de Preparação de Aposentadoria

em 2020, como parte das come-
morações dos 70 anos da AFFeMg, será 
realizada a semana cultural com o tema 
“cartografias Afetivas – Percurso I”. 

A Associação fará uma home-
nagem às suas sedes Regionais, traçan-
do uma cartografia artística e cultural 
das localidades onde estão inseridas. Os 
artistas serão convidados a se inspirar 
na riqueza histórica e cultural das re-
giões para produzirem suas obras. 

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

As 5 Regionais que irão com-
por o Percurso I escolheram cidades 
relevantes da sua área, como fonte ins-
piradora. são elas: 

Rio Doce: governador Valada-
res e Resplendor.

Vale do Sapucaí: Pouso Ale-
gre e Itajubá.

Sul: Varginha, Três Pontas, 
são lourenço e são Thomé das letras.

Metalúrgica: Ipatinga e cara-
tinga.

Centro-Norte: sete lagoas, 
cordisburgo e diamantina.

Participe! Fique atendo às pró-
ximas notícias! em breve serão infor-
madas as datas de inscrição!

Cartografias Afetivas
Sedes Regionais inspiram 

o tema da Semana 
Cultural da AFFEMG - 

Edição 2020
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eNcONTRO

Em auditório lotado, no dia 7, a direto-
ra-Presidente da AFFeMg, Ma-

ria Aparecida Meloni, Papá, deu boas-
-vindas aos presentes, agradeceu a gran-
de participação e, em seguida, atualizou 
os participantes sobre a tramitação da 
Reforma da Previdência em brasília. e 
assegurou que a Associação continua fir-
me na defesa dos direitos dos servidores 
Públicos de Minas gerais, em especial os 
direitos dos Associados. 

Papá informou sobre o trabalho 
pelo fim da lei Kandir, o reforço da As-
sembleia de Minas na campanha pela  
cobrança do ressarcimento das perdas e 
o fim do privilégio fiscal, “O grande in-
teresse do legislativo mineiro pelo tema 
mostra que estamos no caminho certo”.

No início do mês, a AFFeMg 
também foi convidada a assinar a “carta 
de Minas” pela revogação da lei Kandir.

A diretora secretária da AFFeMg, 
Patrícia salum, usou a palavra para 
informar aos presentes que a Papá foi 
convidada para representar a AFFeMg 
e outras entidades da sociedade civil na 
solenidade de assinatura da carta.

Patrícia compartilhou um vídeo 
com trechos do discurso de autoridades 
durante a Audiência Pública da comissão 
dos direitos da Mulher da AlMg.

Ao término do vídeo, Papá reafir-
mou que a solução da crise passa pela 
receita, mas que, infelizmente, o governo 
federal tem adotado a estratégia de pro-
telar, fazendo referência ao adiamento 
por mais 6 meses da discução do ressar-
cimento das perdas.

A diretora Vice-Presidente, 
sara costa Felix, esteve em brasília 
quando da decisão e relatou como foi 
a reunião no supremo Tribunal Federal 
(ver leI KANdIR: AFFeMg acompa-
nha delegação mineira em reunião no 
sTF).

Papá finalizou destacando o im-
portante papel da AFFeMg como indu-
tora dessa negociação.

A nova diretoria da FuNdAFFeMg 
se apresentou aos Associados: Munir 
Nacif, Antônio caetano e luiz Antônio 
Ribeiro, Presidente, diretor de Assistên-
cia à saúde e diretor Administrativo-
-Financeiro falaram dos projetos para a 
nova gestão.

Encontro de Aposentados
Informação e confraternização em clima de dia dos Pais

Após, foi exibido um vídeo em 
homenagem aos pais presentes com 
uma  mensagem do Associado Raimundo 
Mourão em visita a AFFeMg no mês de 
agosto. Nele, o ex-diretor-Presidente da 
AFFeMg, no auge dos seus 102 anos, 
explica, com bom humor, o segredo da 

longevidade: “Fazer o bem, gostar de 
música, vinho, poesia e claro, de mulher 
bonita.” 

Todos foram convidados para o 
almoço de confraternização no centro 
de convivência em comemoração ao dia 
dos Pais.
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No dia 8, as pensionistas foram 
especialmente recebidas no 

centro de convivência da AFFeMg 
para uma tarde de muita descontra-
ção. A assistente social, Maria elisa, 
deu as boas-vindas e falou sobre os 
avanços da AFFeMg junto ao gover-
no do estado em defesa dos direitos 

da categoria e ainda destacou a mobi-
lização da Associação contra a Refor-
ma da Previdência.

Maria elisa reforçou a importân-
cia da atualização do cadastro de con-
tato e da participação das pensionistas 
nos eventos organizados pela AFFeMg. 
em seguida, forneceu um formulário 

de satisfação para cada uma das pre-
sentes. O objetivo é nortear as ações 
da AFFeMg elaboradas para a satis-
fação delas.

Por fim, todos foram convidados 
para participar de um bingo bem ani-
mado, com o sorteio de prêmios e um 
delicioso café.  

Primeiro Encontro de Pensionistas 
do semestre tem bate-papo e bingo
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gIRO PelO INTeRIOR
Rio doCE

gOVeRNAdOR VAlAdARes

dIReTOR RegIONAl
MIlTON guedes MeTZKeR

Regional Rio Doce comemora Dia das Mães e dos 

Pais em evento único com grande participação

Associados se reúnem para dialogar sobre temas 
importantes para todos, na Regional centro-Norte

CEnTRo-noRTE
seTe lAgOAs

dIReTOR RegIONAl
eduARdO de sOuZA AssIs

A confraternização foi realizada na noite de 26 de julho e 
contou com a participação de Associados e familiares. Teve comida de 
boteco e muita música ao vivo! Também foram oferecidos brindes aos 
participantes. um momento especial, de homenagens e interação!

Na sexta-feira, 16 de agosto, os Associados foram convidados 
para uma palestra sobre “envelhecimento com Qualidade”, com a 
educadora física Juliana Roberta, mais uma oportunidade de confra-
ternização. 

O encontro foi realizado no dia 2 de agosto 
e contou com a participação de Associados, que se 
reuniram com a diretora-Presidente da AFFeMg, 
Maria Aparecida Neto lacerda e Meloni, Papá, e 
o diretor de seguridade da FuNdAFFeMg, 
Antônio caetano Jacinto lemos. 

Papá falou sobre temas como a Reforma 
da Previdência, a situação das férias-prêmio e o 
andamento das obras da colônia de cabo Frio. 
Antônio caetano falou sobre os compromissos da 
nova diretoria e pôde esclarecer dúvidas dos pre-
sentes.

Ao final, todos foram convidados para um 
coquetel de confraternização. 
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gIRO PelO INTeRIOR
MATA

JuIZ de FORA

dIReTOR RegIONAl
AsTOlFO geRAldO de ANdRAde

noRTE
MONTes clAROs

dIReTOR RegIONAl
PedRO PAulO de ARAúJO RIbeIRO

No dia 15, a comemoração do dia da Família na Regional Mata foi um sucesso. Qua-
se 100 pessoas, entre Associados e convidados, fizeram questão de desfrutar desse momento 
proporcionado pela AFFeMg, em Juiz de fora. colegas na ativa e aposentados prestigiaram o 
evento que contou com boa música e um delicioso jantar. O diretor Regional, Astolfo geraldo de 
Andrade, agradece a presença de todos e espera encontrá-los em novo evento em breve.

Dia da Família e de confraternização

O encontro foi realizado no dia 15 de 
agosto, na superintendência Regional de Fa-
zenda de Montes claros. Os servidores foram 
homenageados com degustação de cervejas 
artesanais, com o mestre cervejeiro eder, da 
empírica – cerveja Artesanal. 

Foram oferecidos diversos tipos de cer-
vejas, ao mesmo tempo em que eram ofereci-
das informações sobre ingredientes, produção, 
sabor e harmonização de cada uma delas. uma 
Kombi Food Truck foi ao evento para servir as 
bebidas com tira-gostos. em seguida foram 
oferecidos alguns brindes. 

segundo o delegado Fiscal gilmar soa-
res barbosa, essa “foi uma ideia sensacional, 
ótima palestra, excelente organização, com be-
bidas e comidas perfeitas! Nosso agradecimento 
não paga nem o primeiro chope, mas serve para 
deixar claro que nos sentimos como reis”. 

A sRF Montes claros agradeceu à 
AFFeMg pelo apoio em mais essa confra-
ternização. 

Regional Norte comemora 
dia dos Pais em alto astral
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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
•	 Julieta de Moura Rocha, irmã do Associado geraldo Teodoro da Rocha, faleceu no dia 26 de Julho de 

2019 em belo horizonte/Mg, onde residia.

•	 gema galgani Ferreira bortot, esposa do Associado lourival  bortot, faleceu no dia 30 de Julho de 2019 
em belo horizonte/Mg, onde residia.

•	 Ambrosina de Almeida Magalhães duarte faleceu no dia 01 de Agosto de 2019 na cidade de santa Rita 
do sapucaí/Mg, onde residia.

•	 Maria Aparecida Alvim souza, mãe da Associada titular libia Alvim souza siquieroli, faleceu no dia 02 
de Agosto de 2019, na cidade de uberlândia/Mg, onde residia.

•	 Marcolina Moura Fernandes, faleceu no dia 09 de Julho de 2019, na cidade de Montes claros/Mg, onde 
residia.

•	 João Fortes de Freitas, pai do Associado titular João basilio de Freitas, faleceu no dia 05 de Agosto de 
2019, na cidade de contagem/Mg, onde residia.

•	 helena de souza dayrell, faleceu no dia 26 de Julho de 2019, em belo horizonte/Mg, onde residia

•	 José geraldo Amaral, faleceu no dia 04 de Agosto de 2019, em belo horizonte /Mg. O mesmo residia 
em divinópolis/Mg.

•	 Romeu gomes da silva, faleceu no dia 15 de Julho de 2019, na cidade de divinopolis/Mg, onde residia. 

•	 hilce Augusta dos santos, faleceu no dia 02 de Junho de 2019, em belo horizonte/Mg, onde residia. 

•	 sérgio Rezende Queiroga, faleceu no dia 03 de Agosto de 2019, em belo horizonte/Mg, onde residia. 

•	 Pedro braga dias, faleceu no dia 14 de Julho de 2019, em belo horizonte/Mg, onde residia. 

•	 Maria consuelo lopes de Almeida, faleceu no dia 05 de Agosto de 2019, na cidade de Itajubá/Mg, onde 
residia. 

•	 Francisco divino de Oliveira, sogro da funcionária da Fisco corretora sheila silva, faleceu no dia 11 de 
Agosto de 2019, em belo horizonte/Mg, onde residia. 

•	 José Justiniano Alves, pai do Associado Aloisio de castro Alves, faleceu no dia 12 de Agosto de 2019, em 
belo horizonte/Mg, onde residia. 

•	 Ophir Ribeiro, faleceu no dia 18 de Agosto de 2019, na cidade de governador Valadares/Mg, onde residia.

•	 Jaime Mendes Pereira Pinto, esposo da Associada Aurea duarte Pereira Pinto, faleceu no dia 16 de Agos-
to de 2019 em belo horizonte/Mg. O mesmo residia em barbacena/Mg.

•	 Rosa Maria brum drumond, faleceu no dia 26 de Março de 2019, na cidade de carangola/Mg. O mesmo 
residia em Tombos/Mg.

•	 humberto cardoso de Araujo, faleceu no dia 26 de Junho de 2019, em belo horizonte/Mg. O mesmo 
residia em uberlândia/Mg.

•	 luiz Roberto Mota Mayer, faleceu no dia 01 de Julho de 2019, em belo horizonte/Mg, onde residia.

•	 José Nogueira de brito, pai de Márcia cristina brito do Nascimento, Associada, faleceu no dia 29 de Junho 
de 2019 na cidade de Fortaleza/ce, onde residia.

SAUDADES
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AleRTA

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

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

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

Parabéns, Associado Roberto Rogério de 
Castro, pelos seus 80 anos

“Minha idade, por 
exemplo! É uma coisa impres-
sionante a idade do homem! 
Resume uma vida inteira. A 
maturidade que a gente ad-
quire vai se fazendo lenta-
mente. E se faz com tantos 
obstáculos vencidos, contra 
tantas doenças graves cura-
das, contra tantos sofrimentos 
apaziguados, contra tantos 
desesperos superados, contra 
tantos riscos, cuja maior parte 
escapou à consciência. Faz-se através de tantos desejos, 
tantas esperanças, tantos remorsos, tantos esquecimen-
tos, tanto amor. A idade de um homem representa uma 
bela carga de experiências e lembranças! Apesar das cila-
das, dos tropeços, dos desvios, a gente continua avançar, 
de qualquer jeito, com dificuldade, como uma boa carroça. 
E, agora, graças a uma convergência obstinada de ocor-
rências felizes a gente chegou a um determinado ponto. 
E a boa carroça, se Deus quiser, levará ainda mais longe 
sua carga de lembranças”. 

(Antoine de saint-exupéry)

AFFEMG 
ALERTA 

 cuidado, Associados estão 
sendo alvo de golpistas! 

em novas tentativas, os criminosos, desta 
vez, estão utilizando os números dos telefones (31) 
99997-7108, (31) 3237-6100 e (85) 98734-4493 
para fazer contato com os Associados e se identifi-
cando como advogado da AFFeMg. 

O escritório bhVA, contratado pela AFFeMg, 
move as ações em favor dos Associados e não so-
licita pagamento adiantado de nenhuma despesa. 

O próprio Tribunal de Justiça de Minas ge-
rais tem alertado sobre tentativas de golpe nesse 
sentido. 

caso tenha dúvidas, entre em contato com 
a Assessoria Jurídica da AFFeMg, pelo telefone 
(31) 3289-5608, ou no escritório bhVA pelo tel.: 
(31) 3261-4981.



20

Agosto 2019

ReceITA sOlIdáRIA 

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

Acompanhe nosso 
site também

No site temos todas as informações 
atualizadas sobre a Rs – nossa missão, 
história, estatuto, regimento interno, pres-
tação de contas e parceiros. Nele constam 
também a relação de projetos selecionados, 
os eventos solidários realizados e as solici-
tações pontuais de entidades no banco de 
necessidades.

Pelo site você pode se associar como 
sócio solidário e/ou laboral de modo fácil e 
seguro assim como fazer doação de bens ma-
teriais. Nele também constam as orientações 
para que as entidades sociais se inscrevam 
quando da realização de seleção de projetos e 
para solicitação de doações pontuais.

Temos ainda nossa agenda e as notí-
cias sempre atualizadas, bem como nossos 
contatos.

Participe conosco do trabalho por 
uma sociedade mais justa e solidária!

Já são 74 projetos sociais atendidos pela RS em toda MG

A Receita solidária incentiva projetos em diversas áreas como educação, inserção digital, geração de renda, prática de espor-
tes, capacitação profissional, cultura e arte.

Veja a lista completa e detalhes dos projetos, com fotos, em “Nosso trabalho/Apoio a projetos” em nosso site. Acompanhe 
a evolução dos projetos, é emocionante!

Prestação de contas – exercício de 2018
Já estão disponíveis em “Quem somos/Prestação de contas” de nosso site, os demonstrati-

vos fiscais e contábeis do exercício de 2018 da Rs. Os referidos demonstrativos foram aprovados 
pelo conselho Fiscal e registrados em cartório.

A Receita solidária preza pela correta aplicação dos recursos doados pelos Associados e 
pela transparência de informações!

A RS agora tem Instagram
Agora temos uma nova ferramenta para você 

ficar sabendo de todas as novidades da Rs, acesse 
@receitasolidaria e nos siga no Instagram!


