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Garantia de representação, segurança, conforto,
cultura e lazer. Essas são algumas das vantagens
de ser Associado da AFFEMG

Há

quase 70 anos, a AFFEMG nasceu como reflexo da necessidade de representação classista, organização e fortalecimento da classe fiscal frente ao
Estado. São muitos anos de história, trabalho e conquistas, durante os quais a Entidade vem provando sua lealdade absoluta aos princípios democráticos, à cooperação, à ética, à transparência, buscando sempre o equilíbrio e o diálogo franco nas
relações com o Estado, entre os Associados e com a Sociedade, sem jamais abrir
mão de sua independência.
O Associado AFFEMG tem, ao seu dispor, uma série de serviços, como o
de assistência jurídica e o serviço social; as vantagens de convênios corporativos e
comerciais, como os de telefonia celular e tratamento odontológico, que garantem
economia e praticidade; os serviços de seguros com taxas especiais, oferecidos pela
FISCO Corretora; adesão a um dos melhores planos de saúde do Estado, a FUNDAFFEMG, em regime de autogestão e rateio de despesas, o que garante preço de custo;
participação em eventos culturais, esportivos e muitas confraternizações promovidas
pela Associação. A Entidade também oferece ao Associado e sua família, as colônias
de férias localizadas em Guarujá/SP, Cabo Frio/RJ e Porto Seguro/BA, a preços de
custo ou, ainda, acesso a muitas outras colônias em todo o Brasil, decorrentes dos
convênios de reciprocidade entre outras Associações da classe Fiscal.
Para a AFFEMG, há uma força extraordinária no coletivo, que deve ser canalizada para conquistas em favor do conjunto da classe. Por isso, todo o esforço se
traduz em oferecer sempre mais e melhor: conforto, segurança e qualidade de vida
aos Associados e seus familiares. Se você ainda não faz parte dessa família, venha
conhecê-la e aproveitar tudo que a Associação tem a oferecer. Venha logo, estamos
te esperando.

reuniões

AGO aprova, por unanimidade, as contas de 2018

A Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 12 de junho, às 15 horas, aprovou, por unanimidade, as contas de 2018, último ano da gestão do Ex-Diretor-Presidente, Sinval Pereira da Silva. Apesar da grave crise que o Estado atravessa, com atraso e
parcelamento dos salários, o resultado positivo demostra que a AFFEMG vem mantendo
suas contas equilibradas e cumprindo seus compromissos com os Associados.

Reunião da Diretoria

No dia 11 de junho a Diretoria da AFFEMG se reuniu para tratar de assuntos gerais
da Associação. Foram abordados temas da FUNDAFFEMG e da FISCO Corretora, além de
questões administrativas e financeiras da Sede e das Diretorias Regionais.Também foram tratados assuntos da programação de eventos da
Diretoria Social, planos
de comunicação, novos
cadastros e convênios da
Entidade e informações
sobre o andamento das
obras de reforma da Colônia de Férias de Cabo
Frio.
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AFFEMG marca presença em ato nacional
contra a reforma da Previdência
Integrantes da “Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência Social” levaram
cartazes e faixas e se uniram a milhares de pessoas, nas ruas de BH

A

manifestação começou às 11 horas, na
Praça Afonso Arinos, na região central
de Belo Horizonte, dia 14.Trabalhadores da
iniciativa privada, Servidores Públicos e Estudantes se mobilizaram e aderiram à greve

geral, que parou atividades no Brasil em defesa da Previdência Pública, contra a PEC
6/2019 e o corte de verbas da educação.
A estimativa dos organizadores
é que mais de 200 mil pessoas tenham

participado do ato na capital mineira. A
Avenida Afonso Pena sentido Praça Sete
foi completamente fechada por volta de
12h30. O destino final do ato foi a Praça
da Estação.

Livros são lançados em Belo Horizonte e representam um
apoio à luta pela recuperação das receitas do Estado
“Federalismo (S)em Juízo” e “Desonerações de ICMS, Lei Kandir e o Pacto Federativo” são obras escritas
por diversos autores e organizadas por especialistas como o Associado e Procurador do Estado de Minas Gerais,
Onofre Alves Batista Júnior, o Deputado Estadual Sávio Souza Cruz e a Professora de Direito
Tributário da UFMG e membro da Fondation des Finances Publiques - Fondafip/Paris, Misabel
de Abreu Machado Derzi.
“Federalismo (S)em Juízo” foi lançado no dia 11, na AGE. “Desonerações de ICMS,
Lei Kandir e o Pacto Federativo” teve seu lançamento, dia 25, na ALMG, num diálogo com o
movimento Sou Minas Demais. Todo esse engajamento apresenta alternativas para a solução
da crise financeira do Estado a partir de receitas tributárias, como por exemplo, as perdas decorrentes da Lei Kandir. Os textos questionam a conduta da União, face ao Pacto Federativo.
As obras representam um aporte acadêmico e jurídico na luta pelas receitas de Minas Gerais.
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A economista, Maria Lucia Fattorelli e os
advogados Roberto de Carvalho e Nazário Nicolau
apontaram as causas e efeitos da PEC 6/2019
para Servidores e a Socidade

“O

que está acontecendo com o Brasil?
O que explica a falência de inúmeras
empresas de todos os ramos, o desemprego
recorde, a queda de 7% do PIB em apenas
2 anos? Não tivemos aqui nenhum dos fatores que produzem crise (catástrofes naturais,
adoecimento da população ou quebra de safra,
por exemplo). O Brasil é a 9ª maior economia
do mundo, possui imensas riquezas e quase R$
4 trilhões líquidos em reservas! A Dívida Pública tem sido gerada por mecanismos de política
monetária do Banco Central, responsáveis por
um déficit nominal brutal e pela fabricação
desse caos”. Com essa explicação Maria Lucia
Fattorelli, Coordenadora do Movimento Auditoria Cidadã da Dívida, abriu sua palestra, no
dia 6 de junho, no Auditório do San Francisco
Flat, em Belo Horizonte.
Para falar sobre os motivos da pressão política pela reforma da Previdência, a
Auditora discorreu sobre o sistema da dívida,
e sobre o modo como a política monetária do
Banco Central provocou a pior crise da história do Brasil. Segundo ela, o déficit foi gerado
por medidas como:
Elevadíssimas taxas de juros: praticadas sem
justificativa técnica, jurídica, econômica ou
política (14,25% em 2015);

e da Previdência). Apesar disso, há mentiras:
“O que, na verdade, a reforma da Previdência
de Bolsonaro irá trazer é mais lucro para os
bancos, por meio da capitalização, do desmonte do modelo de solidariedade e da extinção
do regime próprio para Servidores. Trata-se
de danos irreparáveis às contas públicas e aos
direitos humanos. No caso de Chile, o custo de
transição para o regime de capitalização foi de
136% PIB, o que no Brasil superaria R$ 9 trilhões. De onde sairá esse custeio? Um estudo
da OIT mostra que de 30 países que seguiram
esse caminho, 18 já se arrependeram e voltaram. Hoje, o Chile é campeão em suicídio de

Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário,
trazerem suas contribuições sobre o tema.
Roberto de Carvalho explicou que a
reforma piora, de forma geral, as condições
de aposentadoria dos Servidores Públicos,
sob a falsa justificativa de que se está combatendo privilégios. O Presidente do IEPREV
explicou que estamos caminhando para um
confisco da remuneração dos Servidores Públicos e que a criação de regras de transição
inatingíveis piorará com a capitalização proposta pelo atual governo.
Ele finalizou a palestra dizendo que o
sistema de contas individuais, que se pretende

idosos indigentes”.
Fattorelli foi enfática ao afirmar que
a PEC 6/2019, se aprovada, afetará a aposentadoria dos trabalhadores do setor privado e
Servidores Públicos e ainda causará empobrecimento da população e gerará mais desigualdade social. Ela esclareceu que uma interpelação
extrajudicial foi enviada aos parlamentares que
irão votar a reforma.“Eles foram devidamente
cientificados dos riscos jurídicos e econômicos
dessa PEC para as pessoas,para a economia do
país e para as finanças públicas”.
Após uma pausa para almoço, foi
a vez dos palestrantes Roberto de Carvalho
Santos, Presidente do IEPREV e Presidente da Comissão de Direito Previdenciário da
OAB-MG, e Nazário Nicolau Maia, Presidente da Comissão de Direito Previdenciário dos
Servidores Públicos da OAB-MG e Diretor do

criar vai, ao contrário do defendido pelo autor
da PEC 6/2019, gerar um rombo no sistema.
O último palestrante do Seminário, Nazário Nicolau, abriu a apresentação
afirmando que passamos por um grande enfrentamento e que a bola da vez é o Servidor
Público. Nazário lembrou que a desconstitucionalização viola o pacto entre os poderes
(teoria dos freios e contrapesos) que neste
sistema há uma retirada de competência do
Legislativo.
Também haverá um aumento demasiado da idade em que o ônus é maior para as
mulheres, perda considerável na pensão por
morte. Por fim os dois palestrantes responderam às perguntas feitas pelos servidores
presentes. O Seminário completo está na página da AFFEMG no YouTube. https://www.
youtube.com/watch?v=qWmSlHFtL4o

Remuneração da sobra de caixa, por meio
das sigilosas “operações compromissadas”
que alcançaram R$1,23 trilhão em 2017;
Emissão excessiva de títulos para formar
“colchão de liquidez”;
Pagamento de prejuízos com o swap cambial, realizado pelo Banco Central em moeda
nacional, garantindo o risco de variação do
dólar de forma sigilosa;
Transformações de dívidas do setor privado
em dívida pública;
Emissão excessiva de títulos da dívida interna.
“A Dívida Interna cresceu R$ 732 bilhões, em 11 meses de 2015. Já o Investimento
Federal em 2015 foi de R$ 9,6 bilhões. Essa
crise fabricada afetou fortemente todos os Entes Federados. Agora os Estados estão sendo
empurrados para o esquema fraudulento da
“Securitização de Créditos Públicos”, explicou.
Para Fattorelli, a crise tem justificado
medidas restritivas, como a PEC 95, privatizações e reformas cruéis (como a Trabalhista
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Em noite de Palestras, categoria tira dúvidas sobre a
reforma da Previdência com especialistas na AFFEMG

Muitos

Servidores Públicos e profissionais
do setor privado estiveram na AFFEMG
para acompanhar as palestras sobre “A
Contrarreforma da Previdência: conteúdo, impacto e resistência”. O evento, promovido pelo Núcleo de Estudos Políticos
do Instituto Sérgio Miranda, aconteceu
na noite de 3.
Os participantes dividiam a mesma apreensão: a aprovação da PEC
6/2019 trará a destruição de conquistas
históricas dos trabalhadores e de toda a
sociedade brasileira.
A Diretora-Presidente da AFFEMG,
Maria Aparecida Meloni Papá, foi a primeira palestrante da noite, “quem tem
interesse na aprovação da reforma da
previdência, não está do lado do servidor
público”, e rebateu as teorias de que a
Previdência Social seja deficitária e de
que o Servidor seja um privilegiado. “A
desconstitucionalização e a mudança
para o modelo de capitalização significam o fim da previdência social pública
no Brasil”, afirmou Papá.

Qual a reforma necessária?
Que o governo acabe com os desvios, como a DRU- Desvinculação das Receitas da União que desvia, por ano, 30%
dos recursos do Orçamento. Que acabe com
as isenções, anistias, benefícios fiscais que
são dados às empresas, clubes de futebol,
etc. Que cobre a dívida dos devedores, pois
o estoque da dívida da União é 1,8 trilhão
(entre 2011 e 2015, a dívida previdenciária passou de 185 bilhões para 350 bilhões

de reais e apenas 3% foi recuperado) e, por
fim, que fiscalize quem não cumpre a Lei.
Roberto de Carvalho Santos,
presidente do Ieprev (Instituto de Estudos Previdenciários) também mostrou
os efeitos negativos da PEC 6/2019.
“Quando falamos de desconstitucionali-

zação, significa retirar do texto constitucional todas as regras mínimas, todo o
arcabouço que está previsto, o que viabilizaria outras reformas por norma infraconstitucional. Hoje temos a idade mínima, mas essa lei complementar poderá
desconstruir tudo, estabelecer uma idade mínima de 70 anos, 72 anos. Então,
veja a insegurança jurídica que vamos
vivenciar no Brasil se essa PEC 6/2019
for aprovada. Ou seja, vamos assinar um
cheque em branco para uma Previdência
que não sabemos como será” observou.

Participação do público
Ao final das apresentações, o público presente pôde se manifestar sobre a
reforma da Previdência, fazer perguntas
aos palestrantes e esclarecer pontos específicos da proposta. Mas a conclusão
foi unânime: essa PEC 6 é a demolição
do sistema de seguridade social aprovada
na Constituição de 88.
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Auditores Fiscais discutem Reforma Tributária, e
o novo paradigma na relação fisco-contribuinte
Delegação mineira participa ativamente de Congresso, em São Paulo

Palestras

e debates sobre a proposta
de Reforma tributária – PEC 45, em tramitação na Câmara Federal e o novo paradigma na relação fisco-contribuinte, com
participação da academia, parlamentares,
economistas, administradores públicos e
convidados internacionais movimentaram a
4ª edição do Congresso Luso-Brasileiro de
Auditores Fiscais.
Evento tradicional realizado, a cada
dois anos, pela Febrafite, o Congresso é o
maior evento do Fisco Estadual brasileiro,
sempre debatendo os temas mais palpitantes do momento envolvendo a Administração Tributária e, este ano, além do Fisco estadual, contou também com a participação
do Fisco Federal e o de Portugal.
Com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, a solenidade
de abertura aconteceu na noite de 16, na belíssima Sala São Paulo. No palco, em apresentação magistral, a Orquestra Renato Misiuk emocionou a todos com seus acordes,
mix de clássicos e pop. Uma saudação memorável de boas-vindas aos congressistas.
Entre os dias 17 e 19, no hotel
Maksoud Plaza, no centro da capital paulista, mais de 500 Auditores Fiscais de todo o
Brasil trocaram informações, debateram, se
informaram e avaliaram temas da Administração Tributária.
Dia 17 - No primeiro dia, a palestra

Professor e dr. José Garcez Ghirard
magna de abertura ficou a cargo do Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo, Henrique Meirelles, que falou
sobre “a importância do Fisco para o Brasil” apresentando, no atual cenário econômico brasileiro, os principais desafios do Fisco
em meio à crise fiscal dos entes federati-
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vos e os desafios do Estado de São Paulo.
O professor da Fundação Getúlio Vargas e
doutor José Garcez Ghirard conduziu uma
importante reflexão “o que devemos uns
aos outros, fisco, pacto social e cidadania”
que abordou a relação da estrutura tributá-

Secretária da Fazenda/CE Fernanda Mara
ria e como, nessa relação, o Fisco se coloca
como a peça que viabiliza o pacto social.
O Secretário Executivo do Centro Interamericano de Administrações Tributárias
(CIAT), Márcio Verdi, apresentou a palestra “Panorama das Administrações Tributárias”. “O nosso problema não é a baixa
tributação, mas a baixa qualidade na aplicação dos recursos” afirmou Verdi. Ele finalizou defendendo maior investimento em
pessoal, qualificação e tecnologia para uma
Administração Tributária mais moderna e
efetiva, e a garantia das prerrogativas da autoridade fiscal por meio de uma legislação
mais objetiva.
Durante a tarde, congressistas acompanharam o painel que tratou da “desorganização da economia e da tributação” que
reuniu palestrantes da academia, do meio
político, institucional e empresarial. Representando o Congresso Nacional, o deputado
federal Alexis Fonteyne (Novo), disse que “a
bagunça no sistema tributário nacional é um
ótimo território para os sonegadores de impostos e, além disso, ambiente propício para
um leilão de incentivos fiscais”. A Secretária
de Estado da Fazenda do Ceará, Fernanda
Mara Pacobahyba, falou sobre a experiência
do Ceará e propôs repensar a forma como o
sistema fiscal se impõe e a necessidade de um
olhar mais atento do Estado à população de
baixa renda, “50% da população do estado
do Ceará vive abaixo da linha da pobreza e

13,5% na extrema miséria. É urgente a necessidade da redução das desigualdades regionais dentro dessa realidade e da chamada
guerra fiscal”. E finalizou om uma provocação- questionamento: em algum momento
da história já foi possível falar em ordem no
sistema tributário nacional?”
Dia 18 – A manhã do segundo dia
foi reservada para um grande painel sobre Reforma Tributária, reunindo três especialistas nesse tema na cena nacional:
Bernard Appy, coordenador do Centro de
Cidadania Fiscal (CCif), o Secretário da
Receita Federal do Brasil, Marcos Cintra
e Rafael Fonteles, Secretário da Fazenda do Piauí e coordenador do Consefaz.
Appy apresentou a proposta em tramitação na Câmara Federal, consolidada na
PEC 45/2019, que pretende substituir cinco impostos sobre o consumo por um único imposto sobre bens e serviços, o IBS, a
ser compartilhado pelos três entes: União,

Economista Eduardo Moreira
Estados e Municípios. Cintra falou sobre
a proposta do governo federal de criar um
imposto seletivo sobre o consumo de competência federal e, Fonteles, apresentou
uma versão preliminar, ainda em fase de
construção no fórum de secretários de fazenda, cuja concepção se aproxima da proposta desenhada na PEC 45, contudo de
competência de Estados e Municípios. Os
especialistas apresentaram possíveis soluções, de natureza tributária, para problemas
diagnosticados nos painéis do dia anterior,
sobretudo no que aponta para a desorganização da economia e da tributação e de uma
nova relação entre fisco e o contribuinte.
A palestra da tarde debateu o modelo da
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Presidente da ABRADT Misabel Derzi
Administração Tributária no século XXI.
Em seguida, um painel debateu “o papel
da tributação no combate às desigualdades”, que repercutiu muito entre os congressistas e contou com a participação do
Deputado do Parlamento Europeu, Miguel
Viegas, o Economista Eduardo Moreira,
e o auditor fiscal do Rio Grande do Sul,
Giovanni Padilha, que apresentou a proposta do IBS-p, um mecanismo para reduzir o peso do tributo sobre o consumo
para a camada mais pobre da população.
Em palestra magistral, o economista Eduardo Moreira apresentou os números da desigualdade social e econômica no mundo,
seu significado e consequências e como a
redistribuição de renda pode amenizar os
efeitos da disparidade entre ricos e pobres.
“Se mantivermos a distribuição de renda
que existe hoje, com apenas US$ 5,50 por
habitante no planeta, por dia, para que ninguém vivesse abaixo da linha da pobreza, a
economia do mundo teria que crescer 175
vezes. Ou seja, não existe solução matemática que não passe por uma redistribuição da
riqueza”, disse. Moreira ainda pontuou que o
Brasil é o país campeão em desigualdade e o
que mais concentra renda no mundo. “Entre
diversos países, o Brasil é o que mais cobra
impostos sobre bens e serviços, que corresponde a quase 48% da carga tributária. E
a quem isso afeta mais? Aos pobres! Pois
eles gastam tudo o que ganham e não conseguem poupar. Logo, os países mais desenvolvidos não são os países que têm os ricos
mais ricos, mas os que têm os pobres mais
ricos, onde ninguém é um peso para o grupo
e todos podem dar a sua contribuição para a
geração de riqueza”.
Dia 19 - Conhecido por sua efetividade e prestígio na União Europeia e
em diversos países ao redor do mundo, o
IVA (Imposto sobre o Valor Adicionado)
e sua funcionalidade foram tema do primeiro debate do último dia do 4º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais.
A professora da Universidade de Leeds, Rita

de La Feria, expôs um panorama geral sobre
o IVA e suas tendências mundiais, destacando suas vantagens técnicas sobre outros impostos, especialmente em relação à eficácia e
neutralidade da arrecadação, “esse é um imposto muito bom tecnicamente, pois facilita
a arrecadação e diminui os custos administrativos para a coleta, beneficiando o Estado.
No olhar do contribuinte também é algo positivo, uma vez que não distorce a economia e
as decisões de investimento, já que se baseia
na arrecadação de alíquota de destino, o que
evita a chamada Guerra Fiscal”, explicou.
A Conselheira de Finanças da Embaixada
da Espanha no Brasil, Antoinette Musilek,
disse que um modelo efetivo de arrecadação
como o IVA, mesmo com todos os pontos
positivos, deve ser atualizado, “o mundo está
cada vez mais modernizado, as empresas
que eram domésticas se internacionalizaram
e agora se digitalizaram. Com a Internet a
economia também se tornou digital e, infelizmente, a sonegação também se modernizou”.
No segundo painel da manhã, o Congresso
trouxe para debate as relações fisco-contribuinte. O painel foi moderado pela Presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, AFFEMG,

Professora Rita de La Feria
Maria Aparecida Meloni, Papá. O primeiro
palestrante a se apresentar foi o Perito do
Conselho da Europa e Professor da Univer-

sidade Portucalense, Paulo de Morais, que
falou sobre ética e equidade a serviço do
contribuinte. A Presidente da Associação
Brasileira de Direito Tributário (ABRADT),
Professora Misabel Derzi, defendeu o Estado forte e nutrido de recursos suficientes
para cumprir sua missão constitucional e garantir o provimento de serviços às pessoas.
O professor da FGV, André Correa, falou
sobre a relação fisco-contribuinte na visão
da Academia, “é necessário uma tributação
para além da imposição, que haja também
orientação”, concluiu.
À tarde, os congressistas acompanharam o painel sobre a Lei Orgânica
da Administração Tributária e as relações
fisco-contribuintes. E, por fim, a palestra
sobre a importância do fator humano na
Administração Tributária com o Professor, Heleno Torres, encerrou os trabalhos,
“não há modelo de tributo eficiente sem
o fator humano”, afirmou. “O pior que
pode acontecer na administração pública
é a perda dos mais experientes, nós temos
é que aprender com eles. Há também outras questões como a falta de estímulo do
servidor, por exemplo. E é aí que a Administração Tributária precisa ser inclusiva, criar condições para que sejam bem
aproveitados por sua experiência e, mais
do que isso, criar mecanismos para compartilhar essas vivências com os mais jovens”, pontuou o Professor Torres.
Ao final das apresentações, Nuno
Barroso, presidente da Associação de Auditores de Portugal (APIT) lançou o convite
para o próximo Congresso Luso-Brasileiro
de Auditores Fiscais, que ocorrerá em Portugal, em 2020, na região do Algarve.
Fique por dentro!
Se você deseja conferir a íntegra das palestras acesse a página
da AFFEMG no Facebook e assista o (os) painel (éis) de seu interesse!
www.facebook.com/affemg
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AFFEMG leva 71 participantes e ganha prêmio
Mais
uma vez, a AFFEMG levou a
maior número de participantes
ao 4º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores
Fiscais. Para Associados e representantes do
Fisco mineiro essa foi uma oportunidade ímpar para se atualizar e trocar informações.
O Superintendente Regional da Fazenda II,
de Contagem, Antônio de Castro Vaz de Mello Filho, ficou muito satisfeito “participei
pela primeira vez, em meus quase 25 anos
de SEF, de um Congresso promovido pelas
entidades associativas do Fisco Brasileiro.
A expectativa já era grande antes mesmo
do evento, em especial pelos palestrantes
confirmados. Ao término a experiência foi
exponencialmente melhor.” E, completou,
“o brilhantismo do evento ampliou-se com
a participação de nossos irmãos portugueses
que nos trouxeram as experiências de reformas já vivenciadas pelos fiscos europeus.”
Geraldo Datas, AFRE e Conselheiro do CC/

MG disse que “o Congresso trouxe, sob diversos pontos de vista, a discussão de temas da maior relevância para a construção de uma reforma tributária sustentável,
comprometida com valores democráticos
e com a preservação da autonomia dos
Estados e de Municípios, valores tão caros à garantia do exercício da cidadania.”
A Auditora Fiscal, Alessandra Marise Ri-

beiro Gomes da Silva, concordou com o
colega afirmando que a experiência também superou suas expectativas e foi muita rica “porque, tratou de assuntos atuais
da nossa carreira em um momento importante de mudanças no cenário econômico, social e tecnológico”, explicou.
Para João Alberto Vizzoto, o AFRE e ex-subsecretário da Receita Estadual, o evento foi um sucesso, “agregou conhecimento,
tanto no que pensamos sobre a reforma
tributária quanto no modelo de administração tributária que queremos no futuro.
As discussões como a que tivemos no Congresso, fortaleceram nossas convicções de
que estamos diante de um novo Auditor
Fiscal e de que precisamos, a cada dia,
agregar valor à nossa profissão”, concluiu.
A segunda maior delegação presente nos
três dias de evento foi a do Mato Grosso
do Sul.

8ª EDIÇÃO

Lançamento do Prêmio Nacional de Educação Fiscal
encerra Congresso com chave de ouro
Considerado o ‘Oscar da cidadania’ o prêmio foi lançado durante solenidade de encerramento do Congresso. A premiação pretende valorizar e
divulgar as melhores práticas voltadas
à importância social dos tributos e à
aplicação em benefício da sociedade.
Em 2019, o Prêmio chega à
sua 8ª edição, sendo brindado pelo principal embaixador da campanha deste ano,
o criador da Turma da Mônica, Maurício de
Souza.
Autoridades federais e estaduais
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acompanharam e apoiaram a inciativa da
Febrafite. Nove trabalhos serão selecionados: 3 escolas, 2 instituições, 2 jornalistas e
2 projetos de tecnologia.
Os prêmios em dinheiro variam

de R$ 2 mil a 10 mil e, ao todo, serão
distribuídos mais de R$ 50 mil em premiação. Os coordenadores dos projetos
vencedores (escolas e instituições) serão premiados com R$ 1 mil cada.
Nos site do prêmio você confere depoimentos de personalidades e
autoridades no assunto promovendo o
prêmio e valorizando a inclusão fiscal.
Assista e compartilhe!
As inscrições ficam abertas até o
dia 10/08 no endereço eletrônico:
www.premioeducacaofiscal.org.br
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jogos affemg

Está chegando a hora de mais um
encontro com a família AFFEMG!
A

anos e acima de 56 anos. Os mais experientes podem optar pela tradicional
corrida de 10 km, masculino e feminino.

19° Edição dos Jogos AFFEMG será
realizada entre os dias 10 e 24 de
agosto. Os torneios acontecerão na sede
da Associação e nas quadras do Iate Tênis
Clube, em Belo Horizonte.
Consulte o regulamento no site e
participe.
Aguardamos você e sua família!
INSCRIÇÕES:
Faça sua inscrição de 27 de junho a 05 de julho pelo site
www.affemg.com.br/jogos
pelo telefone (31) 3289-5709 ou pessoalmente na sede de Belo Horizonte, na
CentralSEF, no Espaço AFFEMG Contagem e nas sedes das Diretorias Regionais.
Cada atleta/Associado poderá se
inscrever em até duas modalidades, bem
como seus dependentes devidamente cadastrados na AFFEMG.
ABERTURA:
Será no dia 10 de agosto, às 8h no
Iate Tênis Clube, com caminhadas pela orla
da Lagoa da Pampulha e recreação para
crianças de 4 a 12 anos.
Para algumas modalidades, as
partidas também têm início, neste primeiro dia de Jogos. As tabelas com os horários e os locais das competições serão
divulgadas posteriormente no “hotsite”
dos Jogos. Fique atento!
Os participantes deverão retirar
sua identificação e convites para convidados de 01 a 03 de agosto, no setor de Eventos da AFFEMG (Rua Sergipe, 893 – 5°
andar, Funcionários). O horário de atendimento é de 8h às 12h e de 13h às 17h.

TORNEIO DE FUTEBOL INFANTIL
Na abertura dos Jogos, 10 de agosto, a garotada vai se divertir com o “VII
Torneio de Futebol Infantojuvenil”!
O torneio será disputado em duas
categorias, a primeira entre crianças de 7 a
10 anos e segunda para participantes de 11
a 15 anos. Inscreva seu craque de bola pelo
site ou nos locais de inscrição já citados.
ENCERRAMENTO
Previsto para o dia 24 de agosto, sábado, no Iate Clube, quando serão entregues
as premiações aos vencedores em um evento
de confraternização no mesmo dia.
MODALIDADES E CRITÉRIOS PARA
INSCRIÇÃO:
•

Buraco: dupla, sendo admitida a inscrição de 1 (um) reserva

•

A corrida de 5 km (masculino e feminino), desde a edição anterior, foi dividida
em seis grupos, separados por faixa
etária: de 16 a 40 anos; de 41 a 55

•

Futebol Society: inscrições individuais
ou por equipes representativas das Unidades da SEF. Veja os critérios nos regulamentos disponíveis no site, definidos
pela Comissão Organizadora, visando
maior equilíbrio entre as Equipes.

•

Peteca: masculino, feminino e/ou misto: dupla, sendo admitida a inscrição
de 1 (um) reserva

•

Sinuca: A, B e C - individual

•

Tênis: masculino, feminino e/ou misto Individual e Dupla

•

Tênis de mesa: individual

•

Vôlei de Areia: masculino, feminino e/
ou misto - dupla, sendo admitida a inscrição de 1 (um) reserva

•

Truco: dupla, sendo admitida a inscrição de 1 (um) reserva

Os jogos serão disputados em duas etapas, se houver o número mínimo de inscrições
previstas no Regulamento Geral, com premiação para os campeões de cada uma delas:
- Metropolitana e Regional
- Estadual
Antes do primeiro jogo de cada
modalidade da competição haverá sorteio
para formação das chaves.
O regulamento dos Jogos está disponível no site da AFFEMG. Acompanhe
também todas as informações pelos boletins semanais.
Venha jogar e torcer conosco!
Informações: (31) 3289-5709 ou
pelo e-mail eventos@affemg.com.br

9

encontros

AFFEMG Notícias

Número 351

Por unanimidade AGO aprova as Contas de 2018, último ano
da gestão do Ex-Diretor-Presidente, Sinval Pereira da Silva
A Assembleia Geral Ordinária foi realizada no dia 12 de junho

A

Diretora-Presidente da AFFEMG,
Maria Aparecida Neto Lacerda e
Meloni, Papá, abriu a Assembleia com
uma saudação de boas-vindas a todos
os presentes e àqueles que acompanhavam a Assembleia pelo canal da TV-web
AFFEMG, nas Regionais Oeste, Paranaíba, Rio Doce, Baixo Rio Grande, Vale do
Sapucaí, Mata, Norte e Metalúrgica. Em
seguida, Papá passou a palavra para o
Presidente do Conselho de Administração, Francisco Mota Santos, que leu o
Edital de Convocação da AGO, publicado no Diário Oficial de MG do dia 28 de
maio deste ano.
Por aclamação, a Assembleia
elegeu para Presidente o Associado José
Souza Lopes, que convidou os Associa-

dos, Fátima Taher Jounis e Lucas Antônio de Mendonça, para compor a mesa.
Atendendo à solicitação do Presidente, o contador Wander Moreira, da empresa “Dhisa Contabilidade” fez a exposição das contas e do resultado de 2018.
Após, o Presidente da AGO colocou as

Contas em votação que foram aprovadas
por unanimidade dos presentes.
Em 2019 a Entidade segue na
luta pelo reconhecimento e valorização
da classe e em defesa dos direitos. É o
momento de renovar nosso compromisso
de zelar pelo futuro da Associação.

Encontro de Aposentados
Informações e confraternização, aos sabores juninos
Ao término da AGO, a DiretoraPresidente, Maria Aparecida Meloni, deu
prosseguimento ao Encontro de Aposentados, apresentando as dez emendas de interesse dos Servidores Públicos que estão
sendo defendidas na Comissão Especial da
Reforma da Previdência e que versam sobre os seguintes temas: Desconstitucionalização, Aposentadoria por Invalidez permanente, Pensão por Morte, Capitalização,
Abono de Permanência, Alíquotas da contribuição previdenciária de servidores, Regras de Transição, Preservação do Concurso Público, Capitalização, Segregação das
ações de saúde, seguridade e previdência.
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Animação, arrasta-pé e comidas típicas
embalam encontro de Pensionistas

O

clima de festa Junina tomou conta do
encontro de Pensionistas, realizado
no dia 13 de junho. Música, decoração típica e a apresentação de quadrilha - com
direito a casamento na roça e tudo mais
- animaram a tarde.
Não faltaram doces, caldos e todas
aquelas comidinhas - que sempre estão presentes nas festas de São João!
Entre uma proza e outra, as Pensionistas deram um show de dança na companhia dos integrantes da Quadrilha Maluca de
General Carneiro, Sabará. “Eh, trem bão!”
Devido ao período de férias, o próximo Encontro de Pensionistas será realizado
no dia 8 de Agosto. Boas férias!

Associados visitam Caldas Novas
No período de 25 a 30 de maio,
sob a coordenação do Serviço Social, os
Associados viajaram para Caldas Novas.
A viagem foi marcada com muita diversão,
alegria e descanso, foram dias relaxantes
banhados pelas águas quentes de Goiás.
A excursão teve programação
bem diversificada: passeios de trenzinho,
bailes, serestas, bingos e, também, momento de muita espiritualidade no San-

tuário do Divino Pai Eterno.
Para a Pensionista Sara Valente,
foram dias de muita alegria. “A viagem
foi ótima, com boas companhias. Fiquei
encantada com o transporte, um ônibus
novinho e confortável. O atendimento
também foi ótimo por parte do guia Flávio e dos motoristas. As meninas, Maria
Elisa e Grazi, foram perfeitas. Quero voltar na próxima”, contou.

Sandra Melo também adorou
o passeio. “Foi minha primeira viagem
com as Pensionistas e achei ótimo pela
alegria contagiante. Pessoas abertas, liberais e educadas. Fomos elogiadas pelo
guia Flávio, pela pontualidade e disciplina de todos. Agradeço uma vez mais ao
motorista e guia, muito simpáticos. Também à Maria Elisa e Grazi e, principalmente à AFFEMG”.
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giro pelo interior
norte

montes claros
Diretor Regional
Pedro paulo de araújo ribeiro

O

Forrozenda 2019 foi realizado no dia
8 de junho, na Guibê Eventos, e teve
patrocínio da AFFEMG. O arrasta-pé ficou
a cargo da banda “Maurinho do Acordeon
& Forró H2O” e da banda “Trio Jota Sá”.
Nas barraquinhas, o cardápio típico junino
deixou a noite ainda melhor. Todos puderam aproveitar as delícias da época e confraternizar em clima de muita alegria.
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Regional Norte reúne Associados
em noite de Festa Junina
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GIRO PELO INTERIOR

X Exposição coletiva de artes-artesania e fotografia da AFFEMG
“Vidas talhadas com as mãos” chega a Montes Claros

A

Itinerância da Exposição saiu da
Zona da Mata, em Juiz de Fora, e
seguiu para a sede Regional Norte. A
curadora do evento, Rosimary de Freitas Bakir, esteve presente e organizou
a apresentação das peças no salão de
festas da Regional.
A Diretora-Presidente da AFFEMG,
Maria Aparecida Meloni, Papá, A Diretora
Social, Rose Laura Lopes e o Diretor Regional Norte, Pedro Paulo de Araújo Ribeiro, participaram da noite de abertura, no
dia 06 de junho.
Os presentes puderam assistir à
palestra “Vale do Jequitinhonha: um balaio de culturas”, com o Artista Plástico,
Mestre em Artes Visuais e Professor do
Instituto Federal do Norte de Minas, Ernani Calazans de Oliveira. Ele falou sobre a história, a gastronomia, a cultura,
e vários outros aspectos do baixo, médio
e alto Jequitinhonha, fazendo um percurso pelas cidades da região. Ernani, cujas
obras serviram de inspiração para as integrantes do BORDAFFEMG, doou um
quadro de sua autoria para a Regional.
A exposição ainda segue viagem.
A próxima parada é Governador Valadares, na Regional Rio Doce. Acompanhe,
aqui no AFFEMG Notícias!

Oficina de Bordados reúne Associadas em
tarde de arte-terapia e confraternização
Em comemoração aos 69 anos da AFFEMG foi realizada, no dia 07 de
junho, na sede da Regional Norte, a Oficina de Bordados. Uma oportunidade de
confraternização, aprendizado e lazer. Marcaram presença a Professora Valda
Paulina da Silva e as Associadas: Ana Viana dos Santos, Mary Marluce Mendes,
Marcia Regina Drumond Nobre Aquino, Sandra Regina Peres Vilasboas, Dirce
Maria de Andrade, Teresina Mendes Costa, Teresa Cristina Costa Mendes, Maria
Aparecida Costa Pessoa e a convidada Maria de Lourdes Souto.
O grupo aproveitou o encontro, que deve se estender em novas oficinas!

Evento sobre bem-estar e saúde reúne Associados na Regional Norte
O encontro foi realizado
no dia 13 de junho. Os participantes puderam assistir a uma
palestra com a Associada Maria
da Glória Caxito Mameluque, que
falou sobre o tema “Despertar
para a Saúde.” O evento foi aberto para Associados da AFFEMG
e cuidadores. Ao final, todos foram convidados para um lanche
de confraternização.
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centro-norte
sete lagoas

Diretor Regional
eduardo de souza assis

N

AFFEMG Notícias

Número 351

Grupo “ai, ai, ai itinerante”,
da Regional Centro-Norte,
participa de encontro no Espaço
INTERFACE

o dia 28 de maio, o “ai, ai, ai itinerante”, formado por Associadas da AFFEMG, reuniu-se no Espaço INTERFACE – Núcleo Neuropsicológico & Multiprofissional para
um momento onde foram realizadas dinâmicas e atividades de desenvolvimento cognitivo.
A clínica, inaugurada pela integrante do grupo, Rosilene Assis, conta com neuropsicólogos,
especialistas em comportamento, prevenção ao suicídio, psicopedagogos, dentre outras atividades. Ao final, todas foram convidadas para um coquetel.

Associados comemoram Dia das Mães em Sete Lagoas
A sede da Regional Centro-Norte recebeu Associados e familiares, no dia 19 de maio. A confraternização teve música ao vivo, espaço de diversão para as crianças e um delicioso almoço. Todos puderam aproveitar o momento para homenagear as mães.
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Belo Horizonte e Região
VENDE-SE/ALUGA-se

•

Apto, 4 quartos, 1 por andar, área de Lazer completa, 3 vagas
de garagem – Localização: R. Serrano, Bairro Serra, em frente
ao Minas II, prox à Fumec, a 2 quarteirões do Tribunal de Justiça. Obs.: Aceita apto em menor valor de 2 quartos. Contato:
(31) 98822-2202| (31) 98842-3238

classifisco/saudades
Sua família segura é tudo o que você precisa.

ALUGA-SE

•

APTº COBERTURA em BH – 2 quartos (1 suíte) 3 banheiros
completos, 2 salas, terraço semi coberto, bairro Centro/Lourdes,
prédio com piscina, academia, quadra, churrasqueira, playground, 3
vagas paralelas e livres no 1º piso. IPTU 412,00; Condom. 958,00;
Aluguel a combinar. Contato: (31) 99953-7330 (tarde e noite).

saudades
• Neusa Alves Machado faleceu no dia 02 de Maio de 2019 na cidade de
Juiz de Fora/MG, onde residia.
• Iris Ferreira Abasse faleceu no dia 03 de Maio de 2019 na cidade de
Belo Horizonte/MG, onde residia.
• Josephina Mantovani, mãe da Associada Katia Maria Guimarães, faleceu no dia 03 de Junho de 2019na cidade de Poços de
Caldas/MG, onde residia.
• DoraTerezinha de Pinho Ribeiro,esposa do Associado Marcello Henrique
de Freitas Ribeiro, faleceu no dia 07 de Junho de 2019 na cidade de Belo
Horizonte/MG, onde residia.
• José Dias Caldeiras, pai do Associado Nilton Carlos Dias, faleceu no dia
08 de Junho de 2019 na cidade de Patrocínio/MG, onde residia.
• Neuza Dias Rezende, mãe do Associado Geraldo Rezende Neto, faleceu
no dia 13 de Junho de 2019 na cidade de Paraguaçu/MG, onde residia.
• Luiz Alberto de Mesquita faleceu no dia 11 de Junho de 2019 na cidade
de Divinópolis/MG, onde residia.

Faça um seguro de vida, viagem, imóvel e
automóvel na Fisco Corretora.
Os melhores planos e vantagens para
sua segurança estão aqui!

Visite nosso site: www.fiscocorretora.com.br
Rua Sergipe, 893, Funcionários. Telefone: 0800 031 5689

Horário de Funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h
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receita solidÁria
Visita à entidade Herdeiros de Deus
No dia 21/maio representantes da RS visitaram a
entidade Herdeiros de Deus,
que teve o projeto “Artesanato como Alternativa de Renda e Trabalho para Mulheres” aprovado em
2017. O objetivo do projeto é oferecer oficinas de artesanato para mulheres em situação
de vulnerabilidade social residentes no bairro
São Gabriel e região, e também buscar a movimentação da economia local com a realização de feiras para venda da produção.
Foram realizadas 56 oficinas de

set/18 a maio/19, com previsão de realização
de mais 02 oficinas em meados de jun/19, alcançando diretamente 50 mulheres. As bonecas, bordados, crochê e panos de pratos pintados por elas foram vendidos em duas feiras
promovidas pela entidade.
A RS recebeu o retorno de que esse
projeto foi muito relevante, proporcionando
a essas mulheres momentos de valorização e
superação, representando uma fonte de renda
complementar e melhoria da qualidade de vida.
Tudo isso só foi possível pela generosidade de nossos Associados!

Conheça os trabalhos desenvolvidos pela Receita Solidária

Apoio a projetos sociais
Investe a maior parte dos recursos financeiros em projetos e programas sociais
voltados para a população em situação de vulnerabilidade no Estado de Minas Gerais.
Para atingir esse objetivo, é realizada uma seleção pública dos projetos apresentados por
entidades sem fins lucrativos de várias áreas de atuação e de diversos municípios mineiros.
Já financiamos 70 projetos sociais em toda Minas Gerais. Até janeiro/2020 serão atendidos mais 15 projetos.
Eventos solidários
A Receita Solidária realiza visitas a lares de idosos e atividades socioeducativas
com crianças, adolescentes e adultos em situação de risco. Esses momentos são sempre
emocionantes, permitindo a troca de amor, solidariedade e calor humano. Nessas ocasiões
são entregues as doações recebidas. Acompanhe em nosso site e participe! Você também
pode trazer seus amigos e parentes para as visitas.
Intermediação de doações - Banco de necessidades
A Receita Solidária mantém um cadastro das necessidades pontuais de recursos
materiais, declaradas por entidades sem fins lucrativos, que têm como foco a melhoria da
qualidade de vida das pessoas.
As necessidades das entidades cadastradas no ”Banco de necessidades” são divulgadas e, tão logo receba a doação, esta é encaminhada ao solicitante.
Caso você queira doar algum bem material que esteja em bom estado de conservação, basta entrar em contato conosco pelo email: doacao@receitasolidaria.org.br.
Desapegue por uma boa causa!
Sua ajuda é essencial para o sucesso dos trabalhos da Receita Solidária!
Já são 70 projetos sociais financiados, mudando a vida de muitas pessoas!

Saiba como participar
da Receita Solidária
Seja sócio solidário
Se você se identifica com os objetivos da Receita Solidária e está disposto a doar recursos financeiros para
viabilizar projetos de inclusão social nas
mais diversas áreas no Estado de Minas
Gerais, basta preencher a Ficha cadastral de sócio solidário em nosso site.
Junte-se a nós! Um valor que
para você pode não representar muito, somado às doações de todos os Associados, ajudará várias comunidades
em situação de vulnerabilidade social
a terem melhores perspectivas de vida.
Seja sócio laboral
Se você tem interesse em doar
seu trabalho, em qualquer área de conhecimento, ou participar dos eventos solidários com crianças e idosos,
preencha em nosso site a Ficha cadastral de sócio laboral.
Venha viver momentos emocionantes de troca de amor, carinho e
solidariedade! Você vai se surpreender
com o prazer de fazer o bem!
Doe bens materiais
Caso você tenha interesse em
doar algum bem material, que esteja
ou não cadastrado no Banco de necessidades, basta preencher o “Formulário de doação” em nosso site.
Lembre-se: um bem material
que já não tem valor para você, mas
que esteja em condição de uso, pode
ser muito útil para alguma entidade
assistencial.
Doe recursos financeiros
Você também pode colaborar
depositando recursos financeiros diretamente nas contas da Receita Solidária – CNPJ 14.934.501/0001-50
•
Banco do Brasil (001)
Agência 1626-8 / 51.006-8
•
BANCOOB (756)
Agência 4086 / 010.839.001-2
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