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EDITORIAL

No dia 17, após o sexto ano sem recomposição e acumulando perdas, os servidores 
da Fazenda paralisaram as atividades para protestar contra o veto do governador Romeu 
Zema à emenda que previa a recomposição das perdas inflacionárias. O movimento foi 
registrado na capital e em dezenas de delegacias fiscais de Minas Gerais. 

A VIDA EM PRIMEIRO LUGAR
 O coronavírus, mal invisível que está determinando o isolamento de um 
quinto da população da terra, a paralisação das atividades econômicas e levando 
o assombro da morte a milhares de pessoas, é o maior desafio que a humanidade 
enfrenta desde a 2ª guerra mundial. No Brasil, a situação é ainda mais grave e 
ameaçadora, já que além da profunda desigualdade social, nos últimos anos, 
assistimos à revogação, um a um, dos direitos sociais conquistados a partir da 
Constituição Federal de 1988, como a revogação dos direitos trabalhistas, a reforma 
da previdência, o desmonte da assistência social e de outras políticas de atenção 
aos mais necessitados. Vimos os cortes nos investimentos em saúde (20 bilhões só 
em 2019), em educação, pesquisa, saneamento, moradia e outros, por imposição da 
Emenda 95, que instituiu o teto dos gastos no Setor Público.

A ilusão de “eficiência” de um Estado mínimo (ou até de “Estado nenhum” 
como muitos defendem) parecia a panaceia que nos salvaria de todos os males. 
Mas a história é pródiga em mostrar que os neoliberais que professam a fé única 
no deus mercado, querem mesmo é um estado mínimo, para o cidadão, e máximo, 
para o capital financeiro, (e mais um vez, a crise provocada pelo coronavírus está 
confirmando que o mercado não vive sem o Estado). 

Neste momento, a AFFeMg conclama os Associados e suas famílias a 
praticarem, com disciplina e tranquilidade, o isolamento social como nos recomenda 
as autoridades de saúde, pois esta é a única defesa que está ao nosso alcance agora. 
Não cairemos na armadilha sórdida que tentam induzir um falso dilema: “a VIdA ou a 
economia.” O primado da VIDA se impõe e é a economia que está a serviço da VIDA. 
Não o contrário!

Vamos sair mais fortes desta tormenta. O recolhimento e o silêncio do 
isolamento nos convidam à reflexão sobre o caminho trilhado até aqui. Ao constatar 
o desmonte do serviço público, as privatizações que empobreceram o país e só 
beneficiaram o grande capital, o sucateamento do sistema público de saúde, a 
imposição do teto de gastos em áreas essenciais como a educação, o corte de verbas 
das universidades e seus centros de pesquisa, os milhares de servidores do estado 
brasileiro que agora, mesmo sem equipamentos básicos, precisam estar à frente 
desta guerra, atendendo doentes, orientando e assistindo a população mais pobre, 
buscando recursos para que o estado possa ter condições de cumprir o seu papel, 
essencial e indelegável, vamos concluir que é urgente corrigir o rumo, virar para 
uma outra direção, que leve ao fortalecimento do estado, à valorização daqueles 
que escolheram trabalhar pelo bem comum e à construção de uma sociedade mais 
solidária e fraterna.

PARALISAÇÃO EM MINAS
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 Governador sanciona parcialmente 
a recomposição dos Servidores

No dia 11 de março, o governador 
Romeu Zema sancionou parcialmente, o 
projeto que concedia recomposição sala-
rial aos servidores da área de segurança. 
Apenas o parágrafo que prevê o reajuste 
de 13% a partir de julho foi sancionado.

Igualdade ignorada
A emenda, da deputada estadual 

Beatriz cerqueira, que estendia reajustes a 
outras 13 categorias do funcionalismo foi vetada.

A decisão trouxe uma série de efeitos. O primeiro deles foi a saída 
do secretário de governo, Bilac pinto, que era o responsável pela articula-
ção política do governo com os parlamentares estaduais.  

O vice-governador, Paulo Brant, pediu a desfiliação do partido 
Novo. A sigla vinha criticando o governo Zema pela concessão dos reajus-
tes desde o primeiro momento, quando foi anunciada a recomposição.

Ao longo dos debates nas muitas seções que aconteceram na 
ALMg, a AFFeMg, representada pela 
diretora-presidente, Maria Aparecida Me-
loni papá, a diretora Vice-presidente, sara 
costa Felix e o diretor secretário Adjunto 
da AFFeMg, edvaldo Ferreira, juntamente 
com outras entidades e sindicatos, pres-
sionou para que houvesse recomposição 
justa que atendesse as demais categorias 
do funcionalismo.

AFFEMG participa do 
SEMPRE VIVAS na Praça 

A diretora-presidente da AFFeMg, Maria Apa-
recida Neto Lacerda e Meloni papá, participou da Au-
diência pública promovida pela comissão de defesa dos 
direitos da Mulher da Assembleia Legislativa, presidida 
pela deputada Andréia de Jesus. A reunião ocorreu na 
praça sete, dia 6, e debateu o tema “sempre Vivas: mu-
lheres, história e resistência”, no contexto das comemo-
rações do dia Internacional da Mulher. 

papá foi uma das convidadas e, em sua apresenta-
ção, para  falar da conjuntura política, criticou as inúmeras 
ações e manifestações oficiais de discriminação contra a 
mulher; reivindicou providências do parlamento na prote-
ção das mulheres e punição exemplar para os crimes de 
feminicídio.

 

POLíTICA

AGO FEBRAFITE
Eleição biênio 2020-2022 é feita por videoconferência 

em razão da pandemia do coro-
navírus, pela primeira vez na história, a Fe-
brafite realizou a Assembleia Geral Ordi-
nária (AgO) e eleição (biênio 2020-2022) 
por videoconferência. A iniciativa contou 
com a participação de dirigentes de 23 
estados e do distrito Federal. A diretora 
Vice-presidente da AFFeMg, sarah costa 
Felix Teixeira, representou a entidade Mi-
neira.

No dia 17 de março, a reunião do 
conselho deliberativo teve início com a 
apresentação e aprovação do relatório 
financeiro da gestão 2018-2020. 

A AgO ainda debateu o possível 
ingresso de Ação direta de Inconstitucio-
nalidade (AdI) contra a securitização da 
dívida dos estados,  aprovou a publica-
ção de carta aberta onde a entidade rei-
vindica dos governos providências para 
resguardar a saúde dos Auditores Fiscais 
e familiares em relação à pandemia da 
Covid-19 e, ao final, realizou a eleição da 
Diretoria da Febrafite, Conselho Fiscal e a 

diretoria do Febrafite Saúde, para a próxi-
ma gestão que se inicia em abril.

desde o dia 1º de abril, o Audi-
tor Fiscal de são paulo e presidente da 
AFResp, Rodrigo spada, está à frente 
da entidade que representa mais de 30 
mil auditores e congrega 27 afiliadas. A 
Diretora-Presidente da AFFEMG, Maria 
Aparecida Meloni Papá foi eleita a pri-
meira vice-presidente da federação.

Confira a íntegra da nova Diretoria 
(2020-2022)
Presidente: Rodrigo Keidel spada (sp) 
1º Vice-Presidente: Maria Aparecida 
Neto Lacerda e Meloni papá (Mg) 
2º Vice-Presidente: Marcelo Ramos de 
Mello (Rs) 
3º Vice-Presidente: Jorge Antônio da 
silva couto (TO) 
4º Vice-Presidente: Marcos carneiro (BA) 
5º Vice-Presidente: Rubens Roriz (dF)
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Encontro de Aposentados
Última reunião antes do isolamento trouxe informações políticas locais e nacionais

O encontro, realizado no dia 
11 de março, foi aberto pela diretora-
presidente da AFFeMg, Maria 
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, papá, 
que falou sobre a agenda da Assembleia 
Legislativa de Minas gerais, trazendo 
as últimas notícias referentes ao 
debate sobre a recomposição salarial, 
reforma da previdência estadual e 
eventual adesão de Minas ao Regime de 
Recuperação Fiscal.

passando para a pauta do 
Congresso Nacional, Papá reafirmou 
que a AFFeMg se mantém atenta e 
atuante sobre os assuntos em discussão, 
atualizando os Associados sobre o 
andamento dos projetos:

PEC 186/2019
Também chamada pec 

emergencial, proíbe os governos de 
conceder direitos, reajustes, auxílios, 
abonos, verbas de qualquer natureza 
aos servidores públicos. Também 
proíbe a criação de cargos, contratação 
de pessoal e realização de concursos 
públicos e permite a redução de 
jornada e redução de salário em até 
25%; estabelece um teto rígido para as 
despesas de pessoal, direcionando todo 
o ajuste pela via do corte de despesa. 

PEC 187/2019 
propõe a extinção de todos os 

248 Fundos Públicos, que somam 219 
bilhões de reais. papá ressaltou que a 
proposta de emenda prevê que todos os 
recursos dos Fundos serão usados para 
amortização da dívida da união.

PEC 188/2019 
Altera drasticamente o pacto 

Federativo, submetendo os entes da 
Federação ao Tribunal de contas da 
união que passa a assumir função de 
“órgão supervisor” da administração 
financeira dos estados. 

A diretora falou, também sobre 
a Reforma Administrativa, cuja pec 
específica ainda não foi encaminhada 
ao congresso. 

papá encerrou o encontro 
convidando a todos para o tradicional 
lanche, no segundo andar. 

Devido à adoção de medidas de combate ao coronavírus, que incluem o 
isolamento social, o Encontro de Aposentados de ABRIL, não foi realizado no dia 
08 na modalidade presencial.

Mas a AFFEMG sabe que é importante manter este contato. Por isso a 
Diretoria estuda formas de viabilizar essa interação, com auxílio da tecnologia.

Em breve divulgaremos essa novidade!
Fique bem, #FiqueEmCasa
A AFFEMG continua a postos para te ajudar!

FIQUE EM CASA! 
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• Maria da glória porto Ottoni faleceu no dia 27 de Março de 2020 na cidade de Belo 
Horizonte/Mg, onde residia.

•  Oswaldo eustáquio de Almeida  faleceu no dia 27 de Março de 2020 na cidade de 
Belo Horizonte/Mg. O mesmo residia na cidade de Lagoa santa/Mg 

• Roberto Apparecido Mesquita faleceu no dia 27 de Março de 2020 na cidade são 
paulo/sp. O mesmo residia na cidade de Ouro Fino/Mg.

• Maria das dores coelho pereira faleceu no dia 22 de Março de 2020 na cidade de 
Belo Horizonte/Mg, onde residia.

• elza dos Reis Novais faleceu no dia 21 de Março de 2020 na cidade de Belo Horizon-
te/Mg, onde residia. 

• expedida de Jesus Louzada Brasil , avó de  Vanessa de souza Louzada Brasil, colabo-
radora  da Unidade de Rede DA FUNDAFFEMG, faleceu no dia 18 de Março de 2020 
na cidade de Belo Horizonte/Mg, onde residia.

• Zelmira crego Rey, Mãe do Associado José Luiz correa crego, faleceu no dia 17 de 
Março de 2020 na cidade de Belo Horizonte/Mg, onde residia.

• Helenice Alvarenga faleceu no dia 12 de Março de 2020 na cidade de Belo Horizonte/
Mg, onde residia.

• Antônio Soares de Oliveira faleceu no dia 09 de Março de 2020 na cidade de Belo 
Horizonte/Mg, onde residia.

• José Dornelas Brum  faleceu no dia 08 de Março de 2020 na cidade de Belo Horizon-
te/Mg, onde residia.

• Idina Lopes Granato faleceu no dia 08 de Março de 2020 na cidade de Juiz de Fora/
Mg. A mesma residia na cidade de pequeri /Mg.

• Maria Mesquita da silva, mãe da Associada Maria de Fatima da silva Mesquita, fale-
ceu no dia 07 de Março de 2020 na cidade de Montes claros/Mg, onde residia.

• Carmem Ladeira da Silva  faleceu no dia 29 de Fevereiro de 2020 na cidade de Belo 
Horizonte/Mg, onde residia.

• Maria Luiza Figueiredo silva faleceu no dia 05 de Fevereiro de 2020 na cidade de Belo 
Horizonte/Mg, onde residia.

Belo Horizonte e Região
ALugA-se

• Apartamento, localizado no bairro cidade Nova, 
sala de visitas, copa, cozinha, área de serviço, 02 
quartos, banheiro privativo e social, 02 vagas de 
garagem, D.C.E. Contato:  Murilo  - (31) 3221-5109.

Veículos
VeNde-se

• Vendo Toyota Yaris sedan xls 1.5 branco perolizado 
teto solar, top de linha, modelo 2019 com 15.500 
km rodadas por R$ 76.200,00. contato:  ecio  - (31) 
99831-7679.

• Vendo HB20 automático 2015, top de linha, bran-
co com detalhes preto , 46.600 km rodadas, única 
dona. Contato:  Eliana Ribeiro  - (31) 988724158/ 
99372-0580.

• Vendo Toyota Corolla XLI 1.8, automático,  cinza, top 
de linha, modelo 2010/2011, banco de couro, único 
dono,  com 127.000 km rodadas por R$ 39.500,00. 
Contato:  Georgiana  - (31) 99123-7495.

• Honda WR-V, cambio automático, exL, cVT, 
2017/2018, Branco, 8.000KM, única dona. IPVA, 
dpVAT e seguro Obrigatório 2020 pagos. Valor: R$ 
70.000,00. contato: Aparecida pereira – (31) 3337-
2139/ 98821-3243.

Outros
VeNde-se

• cota do Minas Tênis clube,  válido para todas as uni-
dades. Contato:  Rubem Caldeira  - (31) 99640-6947

ENCONTROS

Encontro de Pensionistas
Surpresa no mês da Mulher

Um encontro para ficar na história marcou o mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Na tarde do dia 12, as 
Associadas Pensionistas foram recebidas em ritmo de viola no “Primeiro Boteco das Pensionistas”.

A diretora social, Rose Laura Lopes pinto, deu as boas-vindas a todos, falou sobre a importância da união entre as mulheres, a alegria de 
recebê-las e citou uma frase para a nossa reflexão: “Metade da população é feminina e a outra metade foi gerada por nós mulheres.” 

Em seguida, Maria Elisa convidou todos para um brinde e apresentou o músico Chico Lobo, filho do Associado, falecido recentemente, 
Aldo Lobo. 

chico encantou a todas com lindo show de viola. A primeira música, composta por ele - e interpretada por Maria Betânia - foi dedicada 
a todas as mulheres presentes. “Seu nome? Maria! Feita com carinho para vocês.” Foi uma tarde de muita alegria e confraternização.

SAuDADESCLASSIFISCO
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No dia 28 de fevereiro, os Associados da Regional Sudoeste, em Poços de Caldas, se reuniram para 
celebrar os 70 anos da AFFeMg. O aniversário teve direito a bolo e um vigoroso parabéns para a Associação.

Foi uma noite muito agradável, animada pelo cantor Michel Falcão, com a participação de 
dezenas de colegas da cidade. 

O diretor da Regional, Arnaldo sato, agradeceu a presença de todos e aproveitou para atualizar 
os presentes sobre a reforma da Colônia de Cabo Frio, o cenário político e seus reflexos para os 
Servidores, refletindo a importância de podermos contar com uma Entidade como a AFFEMG, sempre 
comprometida com os maiores interesses da classe. 

Aniversário da AFFEMG 
agita Poços de Caldas

Regional Sudoeste
Poços de Caldas
Diretor Arnaldo Sato

em reunião extraordinária realizada no 
dia 6/fev, a diretoria e colaboradores buscaram re-
ver, ampliar, inovar e sistematizar as ações Rs para 
o ano de 2020.

O encontro foi preparado pelas Asso-
ciadas Rosângela coimbra Amaral e Rose Laura 
Lopes pinto, que também conduziu os trabalhos. 
Aguardem as novidades!

Obras no Lar de Idosos 
Sagrado Coração de Jesus

Participe você também, como sócio laboral, sócio solidário ou doando bens materiais em boas condições de uso!

RECEITA SOLIDáRIA

Reunião extraordinária
da diretoria

As obras de prevenção de incên-
dios no Lar sagrado coração de Jesus, em 
Lagoa Santa, foram finalizadas! 

Recebemos o relatório final do 
engenheiro, com fotos e discriminação de 
todo trabalho realizado.

Tudo foi possível porque uma 
grande rede de solidariedade foi formada 
com a participação dos que fizeram doa-
ções ou compraram no Bazar solidário 
2019. Destacamos as colegas da SEF/MG, 
Maria Bernadete Bouzada dias Rego, que 
doou para a rifa uma camisa do galo e 
Maria elisa de Oliveira santos, que doou 
uma esteira ergométrica, também rifada. 

Uma “vaquinha” também foi realizada 
pela nossa diretoria e a doação especial 
de R$ 1.400,00 feita pela entidade Auto-
Managem – grupo de rapazes que sem-
pre estão dispostos a ajudar quem neces-
sita. Até o engenheiro que desenvolveu 
os trabalhos se envolveu na rede solidária 
custeando alguns gastos da obra.

Agradecemos a todos que colabo-
raram para a continuidade das atividades do 
Lar sagrado coração de Jesus. Agora os ido-
sos terão mais tranquilidade e segurança!

Aguardamos, agoira  a vistoria 
final do Corpo de Bombeiros para a con-
clusão do processo.
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Devido ao cenário de isolamento facultativo para combater o coronavirus, 

o governo de Minas Gerais suspendeu o prazo para recadastramento anual de 

inativos e pensionistas exigido por lei – a chamada Prova de Vida. A medida vale 

enquanto perdurar a situação de emergência, sem implicar em suspensão da re-

muneração durante o período. Decreto publicado no Diário Oficial em 15/03/2020.

Situação de emergência
Atenção e proatividade para cuidar de todos

Antes mesmo do decreto de situa-
ção de emergência ser publicado no estado, 
a AFFeMg, a FuNdAFFeMg e a FIscO 
corretora já se organizavam para prote-
ger os Associados e funcionários, diante da 
ameaça do coronavírus.

Mudanças na AFFEMG - No dia 
23 de março, todas os atendimentos presen-
ciais foram substituídos pelo atendimento 
remoto, via WhatsApp, e-mail ou telefone. O 
site, boletins enviados via “AFFEMG Informa” 
e as Redes sociais da Associação se torna-
ram importantes ferramentas de atualização 
dos Associados sobre as medidas recomen-
dadas pelas autoridades de saúde e mudan-
ças nas rotinas, tanto para servidores, como 
também para a população em geral.

em obediência às recomendações 
dos órgãos de saúde e aos decretos publi-
cados pelos governos locais, as colônias de 
férias estão fechadas. A agenda de eventos 
sociais da AFFeMg também foi suspensa, 
pois está proibida a realização de reuniões 
de qualquer natureza, de caráter público ou 
privado, com mais de 30 pessoas no estado.

Teletrabalho no estado - Os ser-
vidores seF/Mg, inclusive na cidade Admi-
nistrativa, estão trabalhando em regime de 
teletrabalho. somente serviços essenciais fo-
ram mantidos na modalidade presencial. As 
viagens de servidores foram suspensas por 
tempo indeterminado e a concessão de licen-
ça para tratamento de saúde agora pode feita 
mediante avaliação pericial documental.

Defesa do Associado - em traba-
lho remoto, a diretoria da AFFeMg man-
tém o ritmo, realizando reuniões por video-
conferência, acompanhando a tramitação 
de projetos de interesse da classe, em inter-
locução com outras entidades de servidores 
e com o governo. 

No dia 25 a AFFeMg, através da 
Febrafite, assinou a nota de repúdio à pro-
posta de redução de salários de servidores, 
publicada pelo Fórum Nacional permanente 
de carreiras Típicas de estado (Fonacate) 

durante o enfrentamento ao coronavírus.
 “Os trabalhadores brasileiros, in-

cluindo os servidores públicos, não podem 
ser afligidos por medidas que reforçam a 
calamidade pública além de impulsionar a 
recessão, divergindo dos encaminhamen-
tos dados por países que têm enfrentado os 
mesmos problemas”, destacou a nota.

Fique bem #FiqueEmCasa
Neste momento, a diretoria da 

AFFeMg acredita que é muito importante 
manter as recomendações de isolamento. 
papá gravou mensagens para atualizar os 
Associados e disse que é possível superar 
esta situação se mantivermos a serenidade, 
o bom senso e se cuidarmos uns dos outros, 
respeitando as recomendações dos médi-
cos e dos órgãos de saúde. 

Fique em casa e cuide de quem você 
ama. Estaremos a postos para lhe 
atender. 

affemg@affemg.com.br 
0800 283 2023
 (31) 3289-5600 

Recepção 
Sede (31) 3289-5633 ou 5733

para lista de telefones das Regionais, acesse 
o nosso site: www.affemg.com.br/regionais

Telefones de Plantão

Presidência (31) 98482-8860

Serviço Social  (31) 99951-0193 (Alexandre)  
 (31) 99951-0207 (Maria Elisa)

Jurídico (31) 99372-0875

Comunicação (31) 97345-1064 

Cadastro e financeiro (31) 98482-8389

Diretoria Social (31) 99893-1653

Fisco Corretora (31) 98447-2972

Colônia de férias (31) 3289-5636 ou 5691

FUNDAFFEMG (31) 99313-0098

 (31)2103-5858


