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Primeira reunião do Conselho Fiscal
No dia 14 de fevereiro, esteve em pauta a 
revisão do calendário de reunião do ano, 
a apreciação dos relatórios contábeis, 
financeiros e patrimoniais da AFFEMG e a 
análise do relatório da comissão de obras da 
colônia de cabo Frio.

EDITORIAL

Reunião Geral de Diretoria Executiva e Regional
No dia 13 de fevereiro, os membros da diretoria executiva e Regional da AFFeMg 

se reuniram para tratar de assuntos gerais, como novas estratégias de comunicacão 
adotadas pela entidade, eventos relativos às comemorações dos 70 anos da Associação, 
trabalho de captação de novos Associados, ampliação de convênios, dentre outros.

Os diretores também discutiram diretrizes de atuação frente ao “regime de 
recuperação fiscal” do governo Zema e a necessidade de valorização da categoria, ressaltando 
a importância de manter a estratégia aproximação e diálogo com parlamentares. 

VIVA A AFFEMG!
As palavras jamais serão suficientes para falar da AFFEMG na sua caminhada de 

sete décadas, uma grande e honrosa história, uma trajetória marcada por muitas lutas, 
momentos de realizações, conquistas, vitórias e alegrias. Mas, também, como tudo na 
vida, alguns momentos de incertezas, dificuldades e tensão. Tudo compõe a permanente 
construção, o aprendizado e o crescimento. 

A AFFeMg tem muito para mostrar, essa construção extraordinária fundada na 
certeza de que a entidade não se faz apenas da soma de interesses individuais, mas de 
um tecido vigoroso chamado consciência e solidariedade social, orientada na confiança e 
na coesão entre os Associados. contudo, o marco deste momento de celebração dos 70 
anos não é a contabilidade dos ganhos, as conquistas, as vitórias, seus mais de quatro mil 
Associados e mais de 30 mil vidas vinculadas ao seu quadro social, o valioso patrimônio, 
mas sim o olhar posto no horizonte, um futuro pleno de esperança e fé, porque para nós, 
diretoria e conselhos, o melhor está por vir!

Não poderia deixar este momento passar sem registrar uma imensa gratidão. em 
fevereiro de 2010, no aniversário de 60 anos da AFFeMg, eu assumia, pela primeira vez, 
a presidência da Entidade. Agora, nos 70 anos, cá estou, reconduzida pela confiança de 
meus pares, honrada por escrever mais algumas linhas nas páginas dessa Associação. essa 
reflexão me remete para os tantos colegas que passaram por aqui, cada um a seu tempo, 
doando sua energia, contribuindo para o desenvolvimento e a consolidação da entidade.  

A celebração dos 70 anos é comunhão. É nela que buscamos inspiração para 
seguir na estrada, acumulando força e superando os obstáculos. Nas páginas seguintes, a 
expressão da genuína alegria associativa. Viva a AFFeMg! 

em busca de apoio urgente para 
a recomposição salarial e abertura do 
concurso público para AFRe, dirigentes 
da AFFEMG e Sindifisco-MG se reuniram 
com o Vice governador, paulo Brant, 
no dia 3 de março, na sede da vice 
governadoria, no BdMg. A reunião 
contou com a presença e o apoio do 
Advogado, dr. Tiago ulisses. participaram 
do encontro a diretora-presidente da AFFeMg, Maria Aparecida Neto Lacerda e 
Meloni Papá; o Presidente do Sindifisco-MG, Marco Antônio Couto, o Diretor, Danilo 
Militão e o chefe de gabinete da vice-governadoria, estevão Rocha Fiúza.
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Fevereiro 
2020AGRADECIMENTOS

Agradecimento aos 
Ex-Presidentes 

Uma caminhada de sete décadas, permeada de lutas, conquistas e realizações, 
só é possível com a entrega, a cooperação e a confiança de muitos. A gratidão da AFFEMG 
a todos os ex-presidentes, que contribuíram para a construção dessa rica história. Obrigada!

“nessa noite 
de celebração 
a palavra de 
gratidão aos 
ex-presidentes 
presentes” 
(em sentido anti-horário)

sinval pereira
José Monteiro
geraldo Brinatti
salvador Franklin
Moysés candini
samuel Barouche
Fábio Lemos
Hugo Biondini
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“Uma noite inesquecível”.  Assim, muitos 
Associados definiram a celebração do aniversário de  70 
anos da AFFeMg. 

sete décadas de história foram celebradas com alegria, 
união e reverência pela força, cooperação e a confiança  de 
cada um que ajudou a construir essa pujante entidade. 

O espaço de eventos “Mix Garden” ficou lotado, 
na noite de 14 de fevereiro. Com decoração futurista 
e muitas luzes, a entrada, feita com um túnel de Led, 
se transformou em um ponto para muitas fotos e 
recordações. 

Vídeo institucional
O vídeo trouxe a dança como narrativa para ilustrar 

o percurso da Associação ao longo do tempo. poético e 
inovador, o trabalho encantou Associados! O vídeo pode 
ser acessado nas redes sociais e também na página, no 
YouTube. 

Cerimônia
em curta cerimônia, a diretora-presidente da 

AFFeMg agradeceu a presença de todos e a participação 
de cada um, nesta jornada. 

“Obrigada a todos pela presença nessa noite de 
celebração e alegria. estamos muito honrados com as 
presenças do Juracy soares,  presidente da FeBRAFITe, 
Roberto Kupski , presidente de honra da FeBRAFITe 
e as nossas co-irmãs, IAF-Bahia representado por seu 
Presidente, Marcos Carneiro e Audifisco-Tocantins, por seu 
presidente, Jorge couto. 

Agradecemos a presença institucional da seF/Mg 
representada pelos superintendes Regionais, diretores, 
Assessores, delegados Fiscais

Obrigada às entidades companheiras na luta, 
o sINdIFIscO-Mg, por seu presidente Marco couto e 
o Sindifisco nacional-DS/BH representado pelo diretor 
Antônio Augusto Bianco.

Agradeço aqueles que fazem o dia da entidade, 
os diretores, conselheiros, empregados da AFFeMg, 
FUNDAFFEMG e Fisco Corretora”.

Sorteio 
um dos momentos especiais da noite foi o sorteio 

de brindes oferecidos pela companhia seguradora Mapfre, 
parceira da AFFeMg, em conjunto com a FIscO corretora. 

O momento mais esperado
“AFFeMg 70 anos. Temos uma rica história para 

mostrar, uma construção extraordinária, em todos os 
aspectos. Mas, o nosso olhar está num belo e promissor 
horizonte, porque o melhor está por vir!

VIVA A AFFEMG!”
com essas breves palavras a diretora-presidente 

convidou para o brinde  especial em comemoração a essas 
7 décadas de sonho coletivo, transformado em ações, 
compromisso e realizações. 

Uma noite especial que ficará na memória!

 

AFFEMG 70 anos. 
O melhor está por vir!

“Aos setenta anos, compreendemos que 
não há fim se há legado e cada instante 
é também, recomeço. A AFFEMG está 

no início da história. Uma história onde o 
melhor está por vir”.
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Fevereiro 
2020ANIVERSáRIO

A AFFEMG recebeu muitos comunicados de parabéns pelo seu aniversário 
e também de agradecimento pelo convite para sua festa de comemoração. 

Confira alguns deles!
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A noite de abertura, no dia 18, 
da XI Exposição de Artes, Fotografia 
e Poesia da AFFEMG – Cartografias 
afetivas percurso I, foi marcada pela 
devoção à cultura mineira. esta é 
a primeira etapa de uma viagem 
artística pelo estado, em que o 
coletivo expressa sua admiração pelas 
Regionais mineiras. Neste percurso 
I, cinco foram eleitas: sul, Vale do 
sapucaí, Rio doce, Metalúrgica 
e Centro-Norte. Ao fim dos três 
percursos, todas as Regionais terão 
passado pelo mesmo processo. “este 
é só o início de uma jornada afetiva de 
expressão artística. Através da arte, 
de forma genuína, legitimamos nossa 
luta por um mundo mais humanizado, 
garantindo nossa atuação afetiva e 
criativa na sociedade” disse a artista 
plástica e uma das curadoras da 
exposição, Rosimary de Freitas Bakir.

O evento integra as 
comemorações dos setenta anos da 
Associação. Na noite de abertura, os 
convidados ouviram o Associado e 
poeta, Lúcio carlos Ferraz de souza, 
declamar poesia de sua autoria e ainda 
acompanharam a apresentação da 
história “O Sonhador de Bagdá”, pela 
contadora de histórias, ellise Vieira, 
acompanhada do multi-instrumentista, 
Max Hebert.

As instalações da exposição 
são um convite aos sentidos: poesias 
para ler e ouvir, fotos em cores e 
em preto e branco, texturas, luzes 
e nuances. Nos bordados é possível 
perceber o carinho com que cada 
uma das regiões foi representada. 
No chão, o caminho traçado pelos 
artistas, fixado no piso para o 
visitante percorrer. A mostra fica 
aberta para o público até o dia 18 de 
Março, na galeria de ex-presidentes 
da Associação, na sede, em Belo 
Horizonte.

como já é tradição na 
AFFeMg, a exposição parte em 
itinerâncias pelo estado. e, a 
localidade escolhida em sorteio na 
noite de abertura, foi a Regional 
paranaíba. As datas serão informadas 
em breve, aqui, no AFFeMg Notícias.

Semana Cultural da AFFEMG
Associados revelam afetividade através da arte
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Fevereiro
2020GIRO PELAS REGIONAIS

No dia 29 de janeiro, o diretor Regional, edson Martins, e os Associados da Regional Baixo Rio grande receberam, na 
sede da Regional da AFFEMG, o Secretário-adjunto da Fazenda,  Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, o Subsecretário, 
Osvaldo Lage scavazza, e a equipe da subsecretaria da Receita: superintendente de Fiscalização - suFIs, carlos Renato confar, 
e o superintendente de Tributação – suTRI, Marcelo Hipólito Rodrigues. A equipe estava na cidade para reuniões de trabalho na 
superintendência Regional.

Associados ativos e Aposentados da Regional paranaíba se reuniram em um 
Happy Hour com a participação da equipe da seF-Mg que cumpriu agenda no Triân-
gulo Mineiro. As presenças da diretora social da AFFeMg, Rose Laura Lopes pinto, 
de representantes da superintendência Regional, delegados Fiscais e chefes de AF 
vinculados à regional também foram registradas.

Regional Baixo Rio Grande recebe 
a alta Administração da SEF

Happy Hour e muita 
informação em Uberlândia

Regional Baixo Rio Grande
Uberaba
Diretor Edson Martins de Oliveira

Regional Paranaíba
Uberlândia
Diretor Francisco Flávio Silva Nascimento
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Renúncia fiscal: 
Imprensa busca 

na AFFEMG 
conhecimento 

sobre o assunto
A diretora-presidente da AFFeMg, 

Maria Aparecida Meloni, papá, concedeu 
entrevista ao jornal estado de Minas sobre 
as renúncias fiscais no Estado. A reportagem 
publicada no dia 12 trouxe um ranking dos 
estados que mais concedem o benefício e os 
efeitos para as contas dos governos estaduais.

Papá destaca que a  renúncia fiscal 
que foi mapeada não é a que mais prejudica 
Minas gerais. “A maior renúncia vem da Lei 
Kandir, que representa entre 12% e 15% da 
receita total de IcMs mineiro. É o estado que 
mais perde com essa renúncia tributária. e 
qual contrapartida Minas recebe? destruição 
do ecossistema? De sua memória? Mortes?” 
questionou.

O link para a reportagem está no 
site da AFFeMg, no setor de Notícias, sob 
o título: “Renúncia fiscal: AFFEMG e Febra-
fite estão na pauta da imprensa nacional”

Entidades dos Servidores constituem o “Coletivo Defende Minas” e se mo-
bilizam em defesa dos direitos dos servidores.  A AFFeMg tem sido repre-
sentada pela Vice-presidente, sara costa Felix e pelo membro do conselho 
Administrativo, Maurício prado.   

Defende Minas
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FOMCATE – Fórum Mineiro das 
Carreiras Típicas de Estado 

AFFEMG participa de criação do Fórum que já está trabalhando no 
acompanhamento da reforma da previdência estadual

preocupados com propostas anunciadas pelo governo estadual que visam cortar direi-
tos dos servidores, entre elas a Reforma da previdência que o governo planeja enviar à Assem-
bleia Legislativa no mês de março, as lideranças classistas se reuniram com objetivo de construir 
consenso em torno de pontos específicos da reforma e definir estratégias de defesa conjunta 
dos direitos dos Associados representados, ativos, aposentados e pensionistas.

As lideranças definiram pontos específicos que serão abordados, entre eles, alíquo-
tas de contribuição previdenciária; regras de transição e pensão por morte. 

um ofício com pedido de audiência foi enviado ao presidente da ALMg, deputado Agos-
tinho patrus e ao governo do estado. Assinaram o documento a diretora-presidente da AFFeMg, 
Maria Aparecida Meloni Papá, o presidente do Sindifisco-MG, Marco Couto, o presidente da APEMI-
NAs, Ivan Luduvice cunha, o presidente da AMMp, enéias xavier gomes, o presidente da AMAgIs, 
Desembargador Alberto Diniz Junior e o presidente da ADEP-MG, Fernando Martelleto.  

denominado Fórum Mi-
neiro das carreiras Típicas de es-
tado FOMcATe, participam do 
coletivo a AFFEMG, Sindifisco-
-Mg, Associação dos defensores 
públicos - Adep, Associação dos 
Magistrados Mineiros - AMAgIs, 
Associação Mineira do Ministério 
público – AMMp e Associação dos 
procuradores do estado de Minas 
gerais ApeMINAs.

Dirigentes da AFFEMG e 
Sindifisco-MG se reúnem com 

Secretário de Governo, Bilac Pinto
As lideranças reivindi-

cam igualdade de tratamento 
para os servidores da seF/
Mg, nos termos da proposta 
do governo - PL 1.451/2020 - 
apresentada às categorias da 
área de segurança (recompo-
sição de 13% a partir de jul/20).  

Outra questão estra-
tégica para o futuro da seF 
e apresentada ao secretário 
de governo é a necessidade 
de concurso público para Auditor Fiscal. depois da redução do quadro efetivo de 
2.100 para 1.467 AFRE, ocorrida no governo passado, uma medida aleatória, sem 
qualquer fundamento racional que a justificasse, hoje a SEF conta com pouco mais 
de mil Auditores em atividade, dos quais 30% estão em condições de aposentado-
ria imediata. 

Essa precariedade resulta em prejuízo do controle fiscal e da arrecadação. 
Também afeta a livre concorrência, estimulando a sonegação e evasão fiscal e so-
brecarrega o corpo fiscal, que tem sido causa dos altos índices de adoecimento. 
No dia 30 de janeiro, foi publicado o índice de comprometimento da folha face à 
Receita Corrente Líquida (45,5%). A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que  
o limite prudencial é de 46,5%, portanto esse indicador autoriza o lançamento ime-
diato do edital do concurso. 

Outro tema tratado com o secretário refere-se ao pagamento das Férias 
Prêmio devidas aos servidores que se aposentaram a partir de junho de 2014, as-
sunto recorrente em todas as reuniões de que a AFFeMg participa. Agora, com 
enorme insatisfação, pois sabemos que todos os órgãos da Administração esta-
dual quitaram as férias prêmio de 2014, exceto a Fazenda e a Educação. 

 Participaram da reunião a Diretora-Presidente da AFFEMG, Maria Apare-
cida Neto Lacerda e Meloni, o Presidente do Sindifisco-MG, Marco Antônio Couto 
e o Advogado Administrativista Dr. Tiago Ulisses.  

Recomposição 
Salarial em foco

No dia 20, diretora-presidente da AFFeMg, 
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni papá, e o pre-
sidente do Sindifisco-MG, Marco Couto, se reuniram 
com parlamentares na Assembleia Legislativa e dis-
cutiram os termos da Emenda ao Projeto 1.451/2020 
aprovado no dia 19, que prevê recomposição salarial 
para todas as carreiras do poder executivo, bem como  
os possíveis desdobramentos da medida. 

Face ao vício de iniciativa, entre os deputados 
predomina a opinião de que o governo deverá vetar 
a emenda. No entanto, um grupo de parlamentares 
está empenhado em construir uma solução negocia-
da com o governo e propõe a formação de comissões 
com o objetivo de propor formas de recomposição 
para as diferentes carreiras.

Nas fotos, os representantes das entidades 
conversam com o deputado estadual, Wendel Mes-
quita, do solidariedade.
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A solidariedade de muitos evita o encerramento das 
atividades do Lar de Idosos em Lagoa Santa

Mais uma rede de solidariedade se 
formou para a aquisição dos materiais e rea-
lização das obras de prevenção e combate a 
incêndios do Lar de Idosos sagrado coração 
de Jesus, em Lagoa santa, uma exigência do 
corpo de Bombeiros.

dessa grande rede participaram to-
dos aqueles que fizeram doações ou com-
praram algo no Bazar solidário 2019. desta-
camos as colegas da seF Maria Bernadete 
Bouzada dias Rego, que doou uma camisa do 
galo que foi rifada, e Maria elisa de Oliveira 
santos, que doou uma esteira ergométrica 
que também foi rifada. salientamos ainda 
uma “vaquinha” realizada pela nossa diretoria 
e a doação especial de R$ 1.400,00 feita pela 
entidade AutoManagem – grupo de rapazes 
que sempre estão dispostos a ajudar quem 
necessita. 

A Rs agradece a todos que, de al-
gum modo, participaram dessa ação, que 
vai garantir não apenas a continuidade do 
Lar, mas também a segurança e tranquilida-
de dos idosos!

As obras estão em sua fase final e em 
breve esperamos obter o laudo de vistoria e 
liberação de funcionamento pelo corpo de 
Bombeiros de Mg. Acompanhe as notícias!

RECEITA SOLIDáRIA

Doação de esteira ergométrica – 
uma rede de solidariedade!

em set/19 recebemos, de nossa as-
sociada Maria elisa de Oliveira santos, a doa-
ção de uma esteira ergométrica, rifada pela 
Rs em out/19. com isso arrecadamos o valor 
de R$ 2.500,00, utilizado nas obras de preven-
ção e combate a incêndio do Lar de Idosos 
sagrado coração de Jesus, em Lagoa santa, 
evitando o encerramento de suas atividades.

A ganhadora da rifa, nossa Associa-
da Valéria Tameirão, que tinha comprado o 
bilhete apenas para nos ajudar, abriu mão da 
esteira, que foi colocada à venda no Bazar so-
lidário/2019 sem, contudo, ser vendida.

Maria elisa se dispôs, então, a com-
prar a esteira da Receita solidária para doá-la 
a uma pessoa necessitada. entretanto, decidi-
mos doar o equipamento diretamente para 
quem ela nos indicou, no caso o João Vítor 
Machado Diniz. Esse rapaz de 14 anos nasceu 
com uma má formação em um dos lados do 
corpo, o que acarretou deformidades, pro-
blemas posturais e funcionais. João Vítor já 
sofreu 15 cirurgias, sendo a última para ampu-

tação da parte inferior da perna direita. 
A prótese, no valor de R$ 30.000,00 foi 
adquirida por meio de recursos levan-
tados, por sua mãe, numa vaquinha 
virtual. entretanto, na fase de adap-
tação à prótese, ele só tinha direito a 
uma hora de treinamento na esteira 
do sus. pela sua instabilidade, chegou 
a cair e quebrar o braço esquerdo, mas 
agora felizmente está recuperado. 

A doação da esteira para que 
João Vítor possa se reabilitar só foi possí-
vel devido à generosidade da Maria eli-
sa e da Valéria Tameirão, a quem agra-
decemos muito. A entrega foi feita no 
dia 09/janeiro e, pelas fotos, dá para ver 
a felicidade dele e de sua mãe, que ba-
talha incansavelmente por uma melhor 
qualidade de vida para seu filho!

desejamos a João Vítor muita 
saúde e uma vida plena! Que ele possa 
treinar diariamente, se adaptar à prótese e se 
desenvolver como todo rapaz merece!

Linda história de como uma doação 
pode se desdobrar em muitas ações de soli-
dariedade!
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SAUDADESOutros Estados
VeNde-se/ ALugA-se

• Apartamento para temporada em guarapari praia do 
Morro para 10 pessoas, 3 quartos, suíte, de frente, área 
com churrasqueira, banho e 2 vagas de garagem, 1º an-
dar, av. Praiana nº 1471 no meio da praia, mobiliado com 
antena parabólica. Tratar: (32) 3211-0334.

• Apartamento em guarapari, praia do Morro – 02 
quartos, 01 garagem dependência de empregada 
completa, primeiro andar de frente, vista para o mar, 
varanda no meio da praia rua Antonio do Amaral, nº 
106, mobiliado. Tratar: (32) 3211-0334.  

Belo Horizonte e Região
VeNde-se

• Apartamento, localizado no bairro cidade Nova, sala de 
visitas, copa, cozinha, área de serviço, 02 quartos, banhei-
ro privativo e social, 02 vagas de garagem , d.c.e. conta-
to:  Murilo  - (31) 3221-5109

• Lote de 1.020 metros quadrados - Quadra 06 - Lote 03 no 
condomínio gran Royalle - confins.Quitado. documen-
tação ok. Contato: Marlene  (31) 98422-8322.

• Vende-se lote, no condomínio Vale do sol, em Nova 
Lima (RMBH), 500m2, linda vista, ao lado do Morro do 
chapéu em área valorizada. Tratar com Murilo: (31) 3221-
5109. Valor a combinar. 

Veículos
VeNde-se

• Vendo Toyota Yaris sedan xls 1.5 branco perolizado teto 
solar, top de linha, modelo 2019 com 15.500 km rodad0s 
por R$ 76.200,00. Contato:  Ecio  -  (31) 99831-7679.

• Vendo HB20 automático 2015, top de linha, branco com 
detalhes preto , 46.600 km rodadas, única dona. Contato: 
Eliana Ribeiro - (31) 98872-4158/ 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 rodados por R$ 39.500,00. contato:  
Georgiana  - (31) 99123-7495.

Outros
VeNde-se

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

CLASSIFISCO/SAUDADES/CONVêNIOS

• cyro do Val , esposo da Associada dulce Viggiano Moura do Val, faleceu no dia 07 de Ja-
neiro de 2020 na cidade de Belo Horizonte/Mg, onde residia.

• Ariovaldo Machado dos Santos faleceu no 18 de Janeiro de 2020  na cidade de Belo Hori-
zonte/Mg, onde residia.

• José de Manaces faleceu no dia 18 de Janeiro de 2020 na cidade de Governador Valada-
res/Mg, onde residia.  

• Neiva Bernardes Duarte faleceu no dia 28 de Dezembro de 2020  na cidade de Uberaba/
Mg, onde residia.

• Adson Augusto Lacerda carvalho faleceu no dia 19 de Janeiro de 2020 na cidade de Belo 
Horizonte/Mg, onde residia.

•  Regina prates Alves , esposa do Associado elias Joaquim Alves, faleceu no dia 25 de 
Janeiro de 2020 na cidade de pirapora/Mg, onde residia.

• Rosalvo geraldo da silva faleceu no dia 26 de Janeiro de 2020 na cidade de divinópolis/
Mg, onde residia.

• Maria Aparecida Zetula faleceu no dia 27 de Janeiro de 2020 na cidade de Caldas/MG, 
onde residia.

• Zilma Silma Gomes faleceu no dia 27 de Janeiro de 2020 na cidade de Varginha/MG, 
onde residia.

• José Nunes dias  faleceu no dia 12 de Janeiro de 2020 na cidade de Belo Horizonte/Mg, 
onde residia.

• Maria José Teixeira Bicalho  faleceu no dia 22 de Janeiro de 2020 na cidade de Belo Hori-
zonte/Mg, onde residia.

• Flávia Tamietti couto, nora do Associado Rubens de souza couto, faleceu no dia 07 de Fe-
vereiro de 2020 na cidade de Belo Horizonte/Mg, onde residia.

• elzair correia sant’Ana, sogra do Associado  José Agnaldo Viegas Barbosa, faleceu no dia 
07 de Fevereiro de 2020 na cidade de Belo Horizonte/Mg, onde residia.

• Maria Neide Veloso Moreira faleceu no dia 05 de Fevereiro de 2020 na cidade de Montes 
claros/Mg, onde residia.

• Irani de Oliveira Miranda faleceu no dia 07 de Fevereiro de 2020 na cidade de Belo Hori-
zonte/Mg, onde residia.

• euline Franco de Battisti, mãe do Associado Humberto Franco de Battisti, faleceu no dia 
11 de Fevereiro de 2020 na cidade de Belo Horizonte/Mg, onde residia.  O sepultamento 
acontecerá na cidade de guiricema/Mg.

•  Nuno Barbosa faleceu no dia 09 de Fevereiro de 2020 na cidade de capelinha/Mg. onde 
residia.

• célia da costa Reis faleceu no dia 13 de Fevereiro de 2020 no Hospital Márcio cunha, em 
Ipatinga/Mg.

•  Manoel da conceição Moura faleceu no dia 13 de Fevereiro de 2020 na cidade de Belo 
Horizonte/Mg, onde residia.

CONVêNIOS
• A AFFeMg informa que, devido ao encerramento das atividades da santíssimo colchões LTdA. em 2019, a empresa foi excluída do cadastro de convênios da 

Associação.

A AFFEMG está sempre em busca dos melhores benefícios e descontos para os Associados. Aguarde para breve, mais novidades!
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Prezados Associados AFFEMG, este mês fizemos uma seleção especial com excelentes Resorts All Inclusive para você 
curtir com sua família e amigos. São hotéis de alto padrão, com atendimento diferenciado e individualizado, alta gastronomia e 
infraestrutura impecável. Entre em contato com nossa equipe para solicitar sua reserva ou conferir outras opções de hospedagem 
e datas de saídas. Ou reserve diretamente em nosso site www.actaturismo.com.br, a qualquer hora e de qualquer lugar. Na Acta 
Turismo você tem sempre a garantia dos melhores preços e condições para uma viagem perfeita.

Associado, 
As férias coletivas nas colônias de Férias de porto seguro e 
guarujá estão marcadas. Fique atento às datas e programe o 
seu descanso!

GUARUJÁ
Período das férias coletivas: 03 de agosto a 01 de setembro de 2020
Funcionamento normal para hospedagem
 Antes das férias: até 12h do dia 02 de agosto de 2020 
 Após as férias: a partir de 14h do dia 03 de setembro de 2020.
 Não haverá funcionamento no período 02/08 a 03/09/2020

PORTO SEGURO 
Período das férias coletivas: 03 de agosto de 2020 a 01 de 
setembro de 2020 
 Antes das férias: até 12h do dia 02 de agosto de 2020 
 Após as férias: a partir de 14h do dia 03 de setembro de 2020.
  Não haverá funcionamento no período 02/08 a 03/09/2020

CABO FRIO
Todo o complexo da colônia (cabanas e as novas instalações) está 
em fase final de  acabamento. A colônia ficará fechada no período 
de 11 de março a 30 de junho de 2020 para a finalização das obras.

No dia 30 de janeiro, entidades 
acompanharam a entrega da 
certificação “Top Employer 2020” à 
diretoria de Recursos Humanos da 
superintendência de planejamento, 
gestão e Finanças da seF/Mg, 
que aconteceu em evento em são 
paulo.

PROGRAME SUA VIAGEM!
Confira o período de férias coletivas das Colônias
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Informação e fiscalização
O encontro de Aposentados 

do dia 12 de fevereiro foi aberto pela 
diretora-presidente da AFFeMg, Maria 
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, papá, 
que agradeceu a presença de todos 
e logo passou a palavra ao diretor do 
Sindifisco-MG, Danilo Militão, que deu 
início à Assembleia geral extraordinária 
regionalizada, convocada para decidir 
sobre a filiação do Sindicato ao 
cONAcATe (confederação Nacional das 
carreiras Típicas de estado). 

AGE – Sindifisco-MG
Após a leitura do edital de 

convocação, danilo Militão esclareceu 
o objetivo da Age e abriu a votação em 
lista. Agradeceu o apoio da AFFeMg 
que, além da sede, em Belo Horizonte, 
também disponibilizou o espaço de 
várias Diretorias Regionais, “a filiação ao 
cONAcATe nos traz outras alternativas 
jurídicas na defesa dos interesses da 
classe e torna possível articular junto com 
outras carreiras, em prol dos direitos dos 
Servidores”, afirmou o Diretor. 

Retomando a condução do 
encontro de Aposentados, papá passou 
às informações sobre projetos em 
andamento no congresso Nacional. 
Várias propostas com impacto direto 
sobre os servidores, e que estão sob 
total vigilância da entidade: “a Reforma 
Administrativa, a PEC 186, que vem sendo 
apresentada como solução para a crise 
fiscal dos Estados, prevê a demissão de 
servidores, a redução de jornada com 
redução de salário, o congelamento 
de salários, proibição de realização de 
concursos, enfim um cenário muito 
preocupante, que nos impõe a permanente 
vigilância e forte articulação política”, 
concluiu a presidente.  

Reforma Tributária – é outra 
discussão em curso no congresso. são 
várias iniciativas em andamento: a 
PEC 45/19, elaborada pelo Centro de 
cidadania Fiscal ccif, patrocinada pelo 
presidente da câmara, a pec 110/19 
que tramita no senado, a proposta 
do conselho de secretários estaduais 
de Fazenda CONSEFAZ e ainda a 
possibilidade de surgir uma quarta 
proposta do governo Federal. “da 
perspectiva de um novo desenho para 
o sistema tributário Brasileiro, todas 
essas propostas são limitadas, parciais, 
pois não alteram o perfil extremamente 
regressivo do sistema, concentrado na 
tributação do consumo, e pouco sobre 
renda e patrimônio”, afirmou Papá.   

“Minas, a segunda economia do 
país, não pode ficar passiva assistindo 
a discussão da Reforma Tributária, ao 
propor mudanças radicais no IcMs e na 
Administração Tributária, centralizando 
a Legislação, a arrecadação e 
possivelmente nas formas de fiscalização, 
o modelo fere a autonomia federativa, 
portanto precisamos participar das 
discussões e defender nossas posições”, 
concluiu.  

Ao tratar dos temas estaduais, 
papá  falou sobre a Reforma da previdência 
estadual, anunciada pelo governador. 
A proposta ainda não está na ALMg, 
mas a  AFFeMg está acompanhando as 
discussões preliminares na Assembleia 
Legislativa  ao lado das demais categorias. 

FUNDAFFEMG 
O diretor de Assistência à saúde,  

Antonio caetano Lemos, informou sobre 
a Lei geral de proteção de dados Lgpd, e 
como essa lei vai interferir nos processos 
da FuNdAFFeMg e conclamou os 
Associados a assinarem o Termo de 
Autorização. 

Ao final, os presentes foram 
convidados para o tradicional café de 
confraternização, no terceiro andar. 
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Recadastramento Anual Obrigatório
Aposentados e pensionistas têm um compromisso muito importante: No mês de seu aniversário, o 

Associado deve procurar uma agência do Banco do Brasil para fazer o seu RecAdAsTRAMeNTO. 
esta é a sua prova de vida, que garante o recebimento mensal das aposentadorias e pensões em dia.  
exija o comprovante e mantenha-o em seu poder. em muitos casos o Banco não comunica à seplag, 

e o pagamento é suspenso.   
Para esclarecimento, os Associados podem falar com a Secretária Thalia (31) 3289-5616. 

ENCONTROS

A reunião do dia 20 começou ani-
mada com a apresentação do cronograma 
da próxima viagem à colônia de porto se-
guro. A atividade é muito aguardada pe-
los Associados e o serviço social promete 
muita descontração na edição de 2020.

Quem esteve presente, nessa pri-
meira reunião do ano, também se emo-
cionou com a apresentação das fotos que 
foram tiradas no dia da entrega do Freezer 
ao projeto canguru. Foram as pensionistas 
que angariaram os fundos para a aquisição 
do eletrodoméstico.

engana-se quem pensa que as ma-
nifestações de alegria e solidariedade para-
ram por aí. disposta a ajudar os colegas da 
AFFeMg, atingidos pelas chuvas, a pensio-
nista, Nilde Alve de souza, mobilizou a pró-
pria família e levantou 1 mil reais para a com-
pra de materiais destruídos pelas enchentes.

Motivadas, as demais presentes 
se comprometeram a arrecadar doações 
para a reconstrução da vida dos atingidos. 
As ações foram aplaudidas por todos.

em seguida a terapeuta holística 
daila Oliveira Martins da costa ministrou 
uma palestra sobre Thetahealing -  uma 
técnica de cura, criada para que as pessoas 
acessem a onda cerebral Theta por meio 
de meditação e, nesse estado, identifique 
e modifique crenças limitantes, liberando 
padrões que nos impedem de nos desen-
volvermos.

A profissional convidou a todas para 
momentos de relaxamento através de duas 
meditações de cura e foi muito elogiada.

A pensionista, Joana d’Arc Kali-
le Ribeiro, fez questão de contar como se 
sentiu após a prática: “Fui tomada por uma 
energia boa. Apesar de ter sido breve, con-
sidero-me renovada após a atividade”.

depois dos momentos de relaxa-
mento e informação, todos foram convi-
dados para um delicioso café no centro de 
convivência.

Reunião de pensionistas
Reencontro e muito bem-estar


