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Entidades seguem unidas, na agenda de
mobilizações em defesa dos direitos de todos
O mês de abril demandou das Entidades forte mobilização para enfrentamento
aos ataques sofridos não apenas pela classe, mas por todos os trabalhadores
brasileiros.
Contra a PEC 6/2019, fomos às ruas, junto com Frente Mineira, em Audiência
Pública, na Assembleia Legislativa. Reunimos, criamos estratégias para conscientização
e aderimos à campanha de alcance nacional para que todo o país possa compreender a
ameaça aos direitos e a urgência de um posicionamento conjunto pela rejeição da reforma
da previdência de Bolsonaro. No fim do mês, uma delegação seguiu para Brasília, para
discutir com Deputados e Senadores esse tema. A cobertura completa desse trabalho será
publicada no jornal de maio, devido ao limite de fechamento desta edição de abril.
Pelo ressarcimento e revogação imediata da Lei Kandir encaminhamos e-mails,
cartas e visitamos Prefeitos e Vereadores de várias cidades, entregando documentos de
esclarecimento e pedido de apoio. Também criamos uma campanha educativa, ao lado do
SINDIFISCO-MG e do SERJUSMIG, pressionando parlamentares a lutar em favor dos
interesses do Estado. Como é possível ver nas próximas páginas, nossas iniciativas têm surtido
efeito. A ferramenta criada pela AFFEMG e disponibilizada em nosso site, que calcula o valor
do ressarcimento devido a cada Município, teve milhares de acessos, sendo citada em veículos
da imprensa e compartilhada em perfis pessoais, nas redes sociais.
Em maio, a AFFEMG participará do Congresso da Associação Mineira de
Municípios com um estande, onde teremos a oportunidade de contatar outros Prefeitos, e
levar novas informações sobre a nossa Associação e mais detalhes da Lei Kandir.
A luta é enorme e estamos motivados. Temos trabalhado para mostrar que
o Regime de Recuperação Fiscal não é solução para a crise e que um Fisco forte é
fundamental para recuperação das receitas tributárias e superação do colapso financeiro.
O Encontro de Contas é uma opção viável, por isso reiteramos o pedido para que todos os
Associados façam parte dessa empreitada, atuando ao lado da AFFEMG, conscientizando
a população e pressionando parlamentares em favor dessas alternativas, fundamentadas
não apenas em nossa experiência, mas em estudos e análises feitas por grupos de Auditores
compromissados com o bem da classe, do Estado e da sociedade.
reuniões

Reunião de Diretoria

No dia 10 de abril, a Diretoria Executiva se reuniu
para tratar da programação social da Entidade, a
participação no Congresso FEBRAFITE, Eleições
FUNDAFFEMG e o andamento das obras da
Colônia de Cabo Frio.

Reunião do Conselho Fiscal

No dia 27 de março, o Conselho Fiscal representado
pelo seu Presidente, David Araújo, e pelos
Conselheiros, Maria das Dores Caetano Oliveira Alves,
Geraldo Sozinho, Gerson Oliveira e Maria Inês Silva,
reuniu-se para o exame, apreciação e parecer das
contas, balancetes, registros contábeis, estudos do
caixa e demais documentos de caráter financeiro e
patrimonial da AFFEMG.

Reunião com a AGE

A Diretora-Presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Meloni, Papá, e o Presidente do Sindifisco-MG,
Marco Couto, reuniram-se no dia 12 de abril com o Advogado-Geral do Estado, Dr. Sérgio Pessoa, e o Advogado/Geral Adjunto, Dr. Luciano Neves, para discutir o pagamento
das férias-prêmio devidas aos Aposentados. Também participaram do encontro Iracema Renan, Edmundo Spencer
e Márcio Rodrigues, Associados Aposentados.
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POLÍTICA
AFFEMG e outras Entidades se mobilizam em várias
frentes pelo ressarcimento e revogação da Lei Kandir
As iniciativas buscam solução consistente para a saída da crise e não
apenas paliativos protelatórios, como prevê o Regime de Recuperação Fiscal.

No

mês de abril a AFFEMG manteve
a atuação firme pela revogação e
ressarcimento da Lei Kandir que, desde 1996,
desonera as exportações de produtos primários e semielaborados do pagamento de ICMS.
O acordo de ressarcimento com a União nunca foi cumprido integralmente e, hoje, Minas

Gerais tem direito a receber R$ 135 bilhões
do governo federal, aproximadamente.
Como dissemos em edições anteriores, a assinatura do Regime de Recuperação
Fiscal pode por tudo por água abaixo. Apesar da decisão do STF, unânime e favorável
à compensação das perdas aos Estados,

Minas será obrigada a renunciar ao direito
de reivindicar judicialmente a compensação
financeira, conforme o parágrafo 3º, do art.
3º, da Lei 159/17, caso venha aderir ao
regime. Em contrapartida, poderá adiar o
pagamento da dívida com a União em até 6
anos, pagando juros integrais.

Como a AFFEMG está atuando?
Os municípios mineiros têm direito a 25% do total de ressarcimento
Em março a Associação lançou no site uma ferramenta em que é possível verificar
o montante a ser recebido por cada município, referente ao ressarcimento da Lei Kandir. Em
seguida, realizou uma campanha em suas redes sociais, com o intuito de levar a informação
a Jornalistas, Vereadores, Prefeitos, Deputados e Senadores. Em 15 dias de campanha, foram contabilizados 96.662 mil visualizações e mais de 12 mil visitas ao site da AFFEMG.
Foram centenas de consultas em nossa “calculadora”.
A campanha repercutiu em rádios, jornais e portais, além de perfis pessoais.
..

96.662 Visualizações
12 mil visitas ao Site
Visita às prefeituras e entrega de cartas
As Diretorias Regionais da AFFEMG se empenharam em conversar pessoalmente com políticos e prefeitos de suas cidades
sede, levando cartas assinadas pela AFFEMG e pelo SINDIFISCO-MG, para elucidação do tema e oferecimento de apoio na luta pelo
ressarcimento. Confira alguns registros:

No dia 03 de abril, a carta foi entregue
ao Presidente da Câmara de Juiz de Fora,
Luiz Otávio Fernandes Coelho , pelo Diretor Regional Astolfo Geraldo de Andrade
e o Auditor Cândido Tadeu de Almeida

No dia 28 de março a Diretora Regional
Oeste, Lucy Maria Soares, entregou a carta ao Presidente da Câmara de Divinópolis, Vereador Rodrigo Kaboja. O Vereador
Edson de Souza também esteve presente

Na foto, o Secretário de Fazenda em Juiz de
Fora, Fúlvio Albertoni, o Diretor Regional Astolfo Geraldo de Andrade, o Prefeito Antônio
Almas, os Auditores Edir Martins e Cândido
Tadeu de Almeida e o Advogado Nilson Neto,
além do secretário de gabinete,Tiago

Na Regional Baixo Rio Grande, o
Diretor Edson Martins foi pessoalmente
entregar a carta ao Prefeito de Uberaba,
Paulo Piau e ao Presidente da Câmara,
Vereador Ismar Marão

No dia 28 de março, a carta foi entregue
ao Prefeito de Montes Claros, Humberto
Souto, pelo Diretor Regional Norte, Pedro
Paulo Ribeiro. Na ocasião também estiveram presentes o Vereador Oliveira Lega e o
Empresário Pavilo Miranda
No dia 16 de
abril o Diretor
Regional, Gilson
Marcos Campos,
encontrou-se
com o Prefeito
de Pouso Alegre, Rafael Simões. Ele
assegurou que vai solicitar apoio aos
parlamentares para que se posicionem
a favor dos municípios mineiros
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Os mineiros precisam saber

Em parceria com o Sindifisco-MG e o Serjusmig, a AFFEMG lançou uma campanha de conscientização estadual, em
diversos veículos de mídia, como rádios, canais de TV aberta, sites de notícias e busca, além de inserir publicidades em painéis e bancas
de ‘led’ na capital. A Campanha será veiculada nos meses de abril, maio e junho.
O objetivo é alertar a população sobre o que Minas têm a receber da União e as manobras, como o Regime de Recuperação
Fiscal, que podem afundar ainda mais o Estado. Se podemos ser credores, por que continuaremos sendo devedores?
Veja mais detalhes em nosso site! Acesse o link para assinar a petição on-line pelo fim da Lei Kandir.

Audiência sobre Reforma da Previdência se
transforma em Ato Público de Repúdio à PEC 6
Milhares de pessoas lotaram a Assembleia Legislativa de Minas Gerais no
último dia 12 de abril para acompanhar a
audiência pública da Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Assistência Social que
discutiu a PEC n.º 6/2019, que altera as
regras de aposentadoria e assistência social
para o trabalhador brasileiro. O evento se
transformou num grande ato público contra
a Reforma da Previdência do governo federal. “A Previdência é nossa, não do sistema
financeiro” foi uma das frases de protesto
gritadas pelos trabalhadores e representantes de movimentos sociais presentes.
A AFFEMG participou e acompanhou toda a audiência ao lado de líderes
sindicais, prefeitos, parlamentares e demais entidades de classe. A opinião entre
os participantes foi unânime: A reforma
proposta representa um desmonte completo da Previdência Social pública no Brasil e só beneficia os bancos, que receberiam
a futura capitalização individual.
A maioria dos participantes, vindos de todas as regiões de Minas e também
de estados como Rio de Janeiro, Espírito
Santo, São Paulo e Distrito Federal protestam contra a tentativa do governo federal de aumentar a idade mínima da apo-

sentadoria das mulheres, de 55 para 62
anos, e dos homens, de 60 para 65; com
um mínimo de 20 anos de contribuição, sejam eles trabalhadores rurais ou urbanos.
Lideranças sindicais estimaram
que 5 mil trabalhadores acompanharam a audiência, dentro do espaço da
Assembleia e na área externa, na Praça
Carlos Chagas.
Ilva Maria Franca Lauria, Coordenadora, da Frente Mineira Popular em
Defesa da Previdência Social, fez uma
previsão assustadora: “Se essa reforma
for aprovada, no futuro, ninguém desejará
ser professor, seremos um país de analfabetos.” A Coordenadora da Frente Mineira ainda criticou o aumento da contri-

buição previdenciária de para Servidores
Públicos, defendido pelo governo federal.
O Senador da República Paulo
Paim (PT-RS), que também participou da
audiência, reforçou o compromisso com a
defesa da previdência pública e citou, mais
uma vez, o exemplo do Chile, onde foi implantado o modelo de capitalização privada ainda na década de 1980 e as consequências do regime, que levou ao empobrecimento dos idosos.
Da Assembleia, os trabalhadores
e representantes de vários movimentos
sociais seguiram a pé até a Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte, numa
grande mobilização contra a Reforma da
Previdência.

AFFEMG sedia lançamento de Cartilha sobre a Reforma da Previdência
A AFFEMG foi o local escolhido para
o lançamento da Cartilha sobre a Reforma da
Previdência da Deputada Marília Campos (PT/
MG). O evento foi prestigiado por dezenas de
pessoas na noite do dia 9 de abril. A iniciativa da
parlamentar esclarece pontos negativos da PEC
6/2019. A Diretora-Presidente da AFFEMG,
Maria Aparecida Meloni, Papá, e o Presidente
do Sindifisco-MG, Marco Antônio Couto e
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o Deputado Federal, Patrus Ananias, participaram da solenidade de lançamento. Na ocasião,
o economista e Especialista em Previdência Social, José Prata, falou sobre as consequências da
aprovação da Reforma da Previdência,em especial, para o Servidor Público.
A cartilha foi distribuída aos participantes e possui uma versão on-line no site da
deputada: www.mariliacampos.com.br
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AFFEMG participa de reunião do
Conselho Deliberativo da Febrafite
Na

última semana de março a
Diretora-Presidente da AFFEMG,
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni
Papá, a Vice-Presidente, Sara Costa
Felix e a Assessora da Fundaffemg,
Fátima Thaer, participaram da primeira
reunião do Conselho Deliberativo da
Febrafite, que aconteceu na cidade
de Palmas/TO, e contou com participação
de 20 Entidades Estaduais.
Na pauta, além da análise do
Relatório de Administração e aprova-

ção das Contas/2018 da Federação, a
Reforma da Previdência ocupou um dia
inteiro de estudo e debate; Lei Orgânica
e cenários futuros para o Fisco Estadual, Teto Salarial e o quadro nacional
de concurso para Auditor Fiscal.
Outros temas de relevância foram os planos de saúde do Fisco Estadual, as práticas e normas legais, compliance na área da saúde, certificação
das Operadoras, convênios de reciprocidade, atuação junto à “Unidas” (Entida-

de que congrega os planos de saúde de
autogestão), sustentabilidade e atuação
junto à ANS.
O Conselho Deliberativo debateu também o “Fintech”, uma nova
modalidade de Instituição Financeira proposta pelo Banco Central, como
alternativa de crédito mais barato aos
Associados. Um estudo sobre o tema,
elaborado pela assessoria Gonçalves
Júnior foi apresentado e debatido pelos
presentes.

Um novo paradigma na relação Fisco Contribuinte

Esse é o tema do Congresso
Luso Brasileiro de Auditores Fiscais
promovido pela FEBRAFITE em parceria com a UNAFISCO e Sindifisco
Nacional, Entidades que congregam os
Auditores da Receita Federal do Brasil
que acontecerá entre os dias 16 a 19
de junho, no Hotel Maksoud, em São
Paulo.
O evento que visa a especialização profissional dos Auditores Fiscais traz um programação científica em
sintonia com as melhores práticas e o
debate mais moderno envolvendo atividade fiscal e a Administração tributária
no país e na Europa.
Associados recebem apoio da
AFFEMG – Em mais esta edição a
AFFEMG apoia a participação de 34
Associados Efetivos. Os contemplados
foram escolhidos em sorteio realizado

no dia 05 de abril. O Associado Efetivo
não sorteado e que tenha interesse em
participar poderá contar com o custeio
da inscrição (até o limite de 50) apoiado pela AFFEMG.
Programação intensa – Alinhado ao momento vivido pelo país, o
tema escolhido para o Congresso deste ano é “Novo paradigma na relação
fisco-contribuinte”. Os organizadores
acreditam que esta é uma preocupação,
pertinente e tempestiva, de todo o fisco
nacional. A FEBRAFITE divulgou a
programação preliminar do Congresso
e o AFFEMG Notícias traz para você.
Confira:
Diagnóstico – a desorganização
da economia, da Administração Tributária e da tributação do consumo;

O sorteio foi realizado no auditório da
AFFEMG no dia 05/04. 41 Associados
efetivos se inscreveram

•

Reforma Tributária;

•

Novo modelo institucional – enforcement – investigação criminal e
arrolamento de bens para garantia
do crédito tributário;

•

Inovações, tendências, melhores
práticas – o combate à sonegação
no IVA Europeu.

•

O papel dos impostos no combate
às desigualdades sociais.

•

Contribuição da categoria – Diversos setores da sociedade civil concordam que os Auditores
Fiscais devem avançar no debate
desses assuntos para resgatar a
confiança e a segurança de empreendedores, promover um ambiente amigável à geração de negócios, empregos e renda no Brasil.
A organização ainda informou
que novos temas poderão ser incluídos à pauta do evento conforme os
projetos em tramitação no Congresso Nacional avancem.

Outras informações no site:
www.congressolusobrasileiro.org.br
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ENCONTROS
Encontro de Aposentados traz notícias sobre últimas
mobilizações da AFFEMG pelo ressarcimento e
revogação da Lei Kandir e a Reforma da Previdência

No

mês de abril o Encontro foi realizado
no dia 13. A Diretora-Presidente da
AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e
Meloni, Papá, abriu a reunião agradecendo
a participação de todos os presentes e também àqueles que acompanharam pelo canal
AFFEMG na web, das Regionais Paranaíba,
Rio Doce, Vale do Sapucaí, Baixo Rio Grande, Mata, Norte e Metalúrgica.
A Diretora explicou que a AFFEMG
está empenhada no trabalho pelo ressarcimento e revogação da Lei Kandir, com mobilizações na mídia, por meio de campanha
publicitária, e também através de trabalhos
corpo a corpo com Prefeitos, Governadores
e Parlamentares. Além da entrega de cartas
às prefeituras, feita pelos Diretores Regionais,
está prevista a formação de uma delegação
que irá a Brasília discutir a Lei Kandir junto a
Deputados e Senadores.
A luta contra a Reforma da Previdência também é pauta dessa mobilização.
Os esforços pela não aprovação da PEC
6/2019 seguem ainda mais intensos. Além do
trabalho presencial, uma nova campanha midiática foi lançada para conscientização da
população e do poder público.
Papá falou sobre o encontro previsto
para o dia seguinte com o Advogado-Geral
do Estado, Dr. Sérgio Pessoa, para discutir
o pagamento das férias-prêmio devidas aos
Aposentados. Ela também anunciou a participação da AFFEMG no congresso da Associação Mineira de Municípios, nos dias 17
e 18 de maio. A Associação foi convidada a
ocupar um stand e aproximar o diálogo com
Prefeitos e Vereadores de municípios mineiros, além de levar informações sobre assuntos
importantes, como é o caso da Lei Kandir.
Ao final, todos foram convidados
para um café de confraternização, no Centro
de Convivência.
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Encontro reúne Pensionistas em tarde
de informação e confraternização
Os

Pensionistas foram recebidos,
no auditório da AFFEMG, no
dia 14 de abril. A Diretora-Presidente
da AFFEMG, Maria Aparecida Neto
Lacerda e Meloni, Papá, agradeceu a
presença de todos e abriu o Encontro,
explicando por que a atual proposta de
Reforma da Previdência pode ser tão nociva para todos os brasileiros. Segundo
ela, os aposentados também sofrerão as
consequências, caso a PEC 6/2019 seja
aprovada. Ela falou sobre os riscos da
“capitalização” e da “desconstitucionalização”.
Após esse momento de informações e diálogo, os participantes foram
convidados para o encontro de maio que,
será realizado mais cedo, às 11 horas,
para que todos possam celebrar o Dia
das Mães com um almoço de confraternização, no Centro de Convivência.
Ao final do Encontro todos foram convidados para o tradicional lanche no segundo andar.
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mata

juiz de fora
Diretor Regional
Astolfo geraldo de andrade

As obras produzidas por
Associados da AFFEMG
desembarcaram na Zona
da Mata Mineira. Outras
duas cidades estão
previstas no calendário
da Exposição

Juiz
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Regional Mata inaugura
Exposição Itinerante
Poéticas do Vale: “vidas
talhadas com as mãos”

de Fora foi a primeira cidade escolhida para receber a Exposição Itinerante,
Poéticas do Vale: “vidas talhadas com as mãos”. Os Associados da Zona da
Mata apreciaram as peças inspiradas na cultura e na força dos moradores do Vale do
Jequitinhonha. A Diretora-Presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Meloni, Papá, e
o Diretor Regional Mata, Astolfo Geraldo de Andrade, recepcionaram os convidades
que interagiram com a técnica do bordado, participaram da palestra com a curadora
da Exposição, Rose Bakir, e depois se confraternizaram em deliciosa comida de boteco,
servida no Centro de Convivência da Regional.
No dia seguinte, Associados e dependentes ainda participaram de uma oficina
de bordado com a Coordenadora do projeto BordAFFEMG, Valda Paulina da Silva. A
exposição é aberta ao público e fica em cartaz até o dia 09 de maio.

Solenidade marca posse da nova Diretoria da Regional Mata
No dia 28 de março, em solenidade realizada no auditório da Regional Mata, Edir da Silva Martins – Auditor Fiscal da Receita Estadual,
Gestão 2016/2018 – transmitiu a Astolfo Geraldo de Andrade – Auditor
Fiscal da Receita Estadual, o cargo de Diretor da AFFEMG Regional Mata,
eleito em 27 de novembro de 2018, nas Eleições Gerais da AFFEMG, para
o triênio 2019/2021.
A posse oficial ocorreu em 02 (dois) de janeiro de 2019 na sede
Estadual da AFFEMG, em Belo Horizonte.
Após a cerimônia foi servido um coquetel aos Associados e convidados.
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SEGURO

Segurança para tudo o que
é importante para você.

Faça um seguro de vida,
viagem e imóvel ou 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
9
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Viver com saúde
na terceira idade
No

Brasil, assim como em outros países,
atualmente vive-se por muito mais tempo do
que no passado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a
expectativa de vida aqui aumentou mais de
30 anos desde 1940, principalmente por
causa da melhoria das condições de saúde.
Os idosos, assim, têm presença cada vez
mais expressiva e ativa na sociedade. As
perspectivas são de que, em 2060, um quarto da população brasileira seja idosa. Nesse
contexto, vem a pergunta: como garantir
uma vida mais plena e saudável para eles?
Segundo a Dra. Dóris Diniz Nascimento, geriatra da FUNDAFFEMG,a qualidade de vida na velhice é sustentada por quatro pilares: alimentação saudável, atividade
física regular, equilíbrio emocional/mental e
equilíbrio financeiro. “Se o idoso tem esses
pilares bem estabelecidos, as limitações físicas comuns do envelhecimento vão ficando
para mais tarde”, orienta. Para a especialista, as quatro frentes também são decisivas para proporcionar autonomia às pessoas
com mais de 60 anos.

Importância da família

A auditora fiscal Jussara Elias Gualberto se orgulha até os dias de hoje da vitalidade da mãe, Ivone Pinto Gualberto, falecida em 2008, por complicações da doença
de Parkinson. Diagnosticada 22 anos antes,
Ivone foi exemplo de como os pilares apontados pela Dra. Dóris são essenciais para a longevidade. “Mamãe foi atleta, campeã brasileira de vôlei pelo Minas Tênis Clube e campeã de tênis em competições regionais. Ela
se alimentava bem, gostava de estar bem-arrumada e era ótima pintora. Por causa da
doença, foi internada por diversas vezes, mas
nunca perdeu o bom humor”, lembra.
Ivone teve acompanhamento de equipe multidisciplinar, como neurologista, nutricionista, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Mas foi essencial o apoio da família.
“Somos três filhos e estivemos sempre junto
dela, nos envolvendo e percebendo cada necessidade”, conta Jussara.
Em meio ao tratamento, Ivone ressignificou sua relação com a arte. Logo que a
doença foi diagnosticada, ela perdeu a capacidade de pintar em seu estilo característico,
de traços fiéis à realidade, e deixou o ofício.
Por pouco tempo. “A terapeuta resgatou esse
lado da mamãe aos poucos, e ela gostou do
novo estilo de desenho”, recorda a auditora.
O resultado foram diversos quadros florais,
que retratam sua alegria pela vida.

Idoso com deficiência

Quando o assunto é o envelhecimento
de pessoas com deficiência, a atenção familiar é ainda mais decisiva. Judith Monteiro é
voluntária da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae) de Belo Horizonte e enfatiza a pertinência de que irmãos,
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primos e outros parentes próximos também
se envolvam no cuidado.“ É essencial que
a família como um todo aceite o paciente e
cuide dele. Porque, quando os pais morrem,
os cuidadores passam a ser os parentes próximos”, explica.
No caso da pessoa com deficiência, a
atenção é importante por uma série de fatores, entre eles o início precoce do processo de
envelhecimento e a possibilidade do desenvolvimento de transtornos mentais. “A família tem
que trabalhar unida para garantir a inclusão
da pessoa na sociedade, tornar sua vida o mais
funcional possível e proporcionar todos os cuidados especiais que ela merece”, conclui.

Conflito de gerações

Dra. Dóris alerta que muitos pacientes idosos podem procurar nos filhos
e demais parentes uma formação familiar
semelhante à sua época da juventude, o
que pode levar a um conflito de gerações.
“A família dos dias de hoje é diferente
daquela de 50, 60 anos atrás. Às vezes, o
idoso tem apoio familiar, mas não da forma como gostaria. Isso acontece porque
as pessoas estão vivendo em outro ritmo,
e o paciente fica muito sozinho. É por isso
que é essencial haver equilíbrio emocional
e financeiro para que o idoso consiga estar
próximo dessa evolução e combata a solidão”, comenta.
Para a especialista, também é importante o respeito pelas diferenças na terceira
idade. “Outro aspecto muito importante, em
todas as fases da vida, é o autoconhecimento,
entender como a própria ação influencia a
atitude do outro. Quando essas questões se
resolvem efetivamente, o caminho tende a
ser mais feliz”, completa.
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A família tem que
trabalhar unida para
garantir a inclusão da
pessoa na sociedade
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• Programa Doce Vinda: voltado ao tratamento da diabetes.
• Grupo de apoio à boa medida (GABOM):
destinado ao controle de peso e adoção de
hábitos saudáveis.
• Grupo Ativação e Condicionamento Físico:
estimula a atividade física regular.
• Grupo de apoio à cessação do tabagismo
(Grupo Bons Ares): reúne pacientes interessados em parar de fumar.
• Programa Rememorar: estímulo à memória e bem-estar social dos idosos.
• Programa Cuidar: Direcionado para idosos fragilizados.

Despertar
para a Saúde
amo

A fim de contribuir para a qualidade de vida de seus beneficiários, a
FUNDAFFEMG possui uma série de programas voltados à prevenção de doenças
e promoção da saúde dos idosos. As iniciativas buscam oferecer um atendimento
que dialoga com as questões e desafios da
terceira idade, além de abarcar, de maneira
multidisciplinar, todo o cuidado necessário.
Confira quais são:

ze

lo

Apoio da FUNDAFFEMG

a

Quanto antes assumir, mais amor terá!
O cuidado com o familiar é o tema do próximo Despertar para a Saúde
Interessados em proporcionar um cuidado saudável para algum membro da
família podem anotar esse compromisso. O tema do próximo Despertar para a Saúde
será o cuidado no seio familiar. O evento ocorrerá em Belo Horizonte, Juiz de Fora
e Varginha no mês de maio e, em junho, é a vez de Montes Claros. Será a chance de
conversar sobre o assunto com especialistas e tirar dúvidas. Participe!
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Sinal verde para a segurança no trânsito

A cada ano, acidentes de trânsito matam

1,25 milhão de pessoas em todo mundo,
segundo informações da Organização das
Nações Unidas (ONU). Por isso, a ONU incluiu, em sua agenda para a prosperidade
em 2030, um Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) voltado a reduzir pela
metade, até 2020, a taxa de mortes dessa
natureza. Infelizmente, o Brasil está longe
de alcançar a meta.
Em 2016, o Ministério da Saúde registrou cerca de 37 mil mortes no trânsito,
número superior ao limite de 19 mil fatalidades preconizado pela ONU. A estatística responde, ainda, por 60% do índice de
ocupação em leitos do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Informações como essas têm mobilizado poder público e sociedade civil durante
o Maio Amarelo, dedicado ao tema. A data é
ideal para reforçar orientações básicas, mas
também para relembrar como é importante
adotar um comportamento seguro antes de
ocupar a poltrona do motorista.

o condutor quer chegar logo ao destino em
uma viagem, pode reduzir os momentos de
pausa, ocasionando fadiga, sonolência e reflexos retardados. Tudo isso aumenta o risco
de acidente”, observa. Por isso, uma rápida
parada em intervalos de 2 a 3 horas é uma
atitude preventiva simples.
O condutor também deve estar atento
ao uso de medicamentos que podem causar
sonolência ou retardamento dos reflexos,
como anticonvulsivantes, antidepressivos,
ansiolíticos e alguns antialérgicos. “O cuidado deve ser ainda maior se a pessoa está
iniciando o uso do medicamento, período em
que os efeitos podem ser ainda mais expressivos”, orienta Dr. Alfredo.
Outra orientação preventiva diz respeito à saúde emocional. “Um condutor estressado tem seu julgamento alterado, a atenção dividida entre o trânsito e seus problemas
emocionais”, alerta o especialista. Por isso, é
importante avaliar se as situações cotidianas
estão lhe afetando mais do que o normal e
procurar apoio médico quando necessário.

Prevenção ao volante

Quando pedir apoio médico?

Para o clínico geral e cardiologista da
FUNDAFFEMG Alfredo Pazzini Neto, todas
as pessoas que dirigem precisam estar atentas à própria saúde e avaliar constantemente
se estão em condições físicas e emocionais
para conduzir um veículo. “Por exemplo, se
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Todo motorista deve ter atenção especial à qualidade da própria visão e audição.
Anualmente, ele deve se submeter a exame de
acuidade visual. Já o teste de acuidade auditiva deve ser feito se o condutor apresentar
alguma queixa, como zumbido, ou for regis-

Um condutor
estressado tem seu
julgamento alterado

trada situação anormal no exame periódico
do Departamento de Trânsito (Detran).
Ao volante, o motorista deve parar
o carro e solicitar apoio médico caso note
a ocorrência de qualquer sintoma relevante,
como alterações visuais, falta de ar, dores no
peito ou palpitações. “Também é importante
que o cidadão evite dirigir quando não estiver se sentindo bem ou vivenciar situações
em que não se julga capaz de conduzir em
segurança”, completa Dr. Alfredo.
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Vamos falar sobre meningite?
A cada caso de meningite noticiado na imprensa, um movimento costuma ser comum:
correr para garantir a imunização das crianças. A preocupação é legítima. A doença é
grave, demanda internação hospitalar para o
tratamento e é mais comum entre os menores
de 5 anos. Mas é preciso ter em mente que
não há, atualmente, surto (aumento considerável em local específico) de meningite ou
epidemia (ocorrência em várias regiões ao
mesmo tempo) no Brasil.
Entenda a doença

A meningite é uma inflamação das
membranas (meninges) que revestem o cérebro e a medula espinhal. A infecção pode ser
causada por diversos tipos de vírus, bactérias,
fungos ou parasitas. As mais comuns são as
meningites virais, que ocorrem no verão e na
primavera, e as bacterianas, principalmente no
outono e inverno.“A doença é endêmica no Brasil, ou seja, pode acometer parte da população
ao longo de todo ano, mas não se registra surto ou epidemia”, explica o pediatra do Centro
de Promoção da Saúde da FUNDAFFEMG,
Dr. Waldemar Savassi.
A transmissão pode ocorrer por meio
de gotículas de saliva, de secreções nasais ou
do contato com objetos contaminados. Por
isso, é preciso alguns cuidados para a prevenção. “Deve-se evitar aglomerações, ambientes
fechados e contato com pessoas infectadas.
Também é extremamente importante o cuidado com a higiene das mãos. Essa é uma

orientação que os pais devem dar aos filhos
desde cedo. Temos que repetir sempre: é preciso lavar corretamente as mãos e usar álcool
70 graus”, orienta Dr. Savassi.

Vacinas

O tipo mais comum de meningite é a
C (meningocócica), contra a qual há vacina
disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).
Ela é administrada na infância, devendo-se
seguir o calendário de vacinação. O SUS também disponibiliza as seguintes imunizações
contra outros tipos da doença: Pneumococo
10 valente, Influenza B e BCG. “As vacinas da
rede pública cobrem os casos mais frequentes

no nosso meio”, comenta Dr. Savassi.
Há, ainda, vacinas complementares, oferecidas em clínicas particulares, contra os tipos
B e ACWY. “Caso a família tenha condições
financeiras, o ideal é que se façam também as
imunizações da rede particular”, completa.

Atenção aos sintomas

• Entre os recém-nascidos e bebês de baixa idade que ainda mamam: irritabilidade,
choro, vômitos, perda de apetite, prostração,
moleira protuberante e hipotermia.
• Crianças maiores, jovens e adultos: mal-estar, vômitos, fotofobia, confusão mental, cefaleia, febre, convulsões e rigidez de nuca.

FUNDAFFEMG tem novos membros dos Conselhos Curador e Fiscal
Os novos titulares dos Conselhos
Curador e Fiscal da FUNDAFFEMG
para o triênio 2019-2022 foram eleitos
em 27 de março. O processo eleitoral
foi mais uma vez realizado via Internet,
e a posse ocorre em 2 de maio. Confira
quem são os novos conselheiros.
O Conselho Curador é o órgão
de deliberação e orientação superior
da FUNDAFFEMG, cabendo-lhe fixar os objetivos e as políticas assistenciais. Já o Conselho Fiscal tem a
missão de zelar pela administração
econômico-financeira e patrimonial
da FUNDAFFEMG.

CONSELHO CURADOR
EFETIVOS
Carolina Amália C. Monteiro André
Edir da Silva Martins
Edvaldo Ferreira
Jânio Ramos
José Aparecido de Pádua
José Gomes Soares
Jussara Elias Gualberto
Ronan Andrade de Oliveira
Sara Costa Félix Teixeira
SUPLENTES
Astolfo Geraldo de Andrade
Flávio Lima de Oliveira
José Agnaldo Viegas Barbosa
Lúcia Maria Martins Périssé

Luiz Antunes Eustáquio
Maria de Lourdes Medeiros
Mônica S. da Silva Araújo
Roberto Borges
Vera Maria S.Teixeira Zambelli Loyola
CONSELHO FISCAL
EFETIVOS
Iracema Ceci Amaral Renan
José Guilhermino Barbosa Filho
José Luiz de Lima
SUPLENTES
Adevaldo Antônio de Castro
Hercília Maria de Almeida José
Najla de Paula Cruz
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CLASSIFISCO e convênios
NOVO CONVênio
AFFEMG mais próxima de você
Clínica Donaire de Estética
e Salão de Beleza
Alameda Oscar Niemeyer, 1033 - Sl 401
Vila da Serra - Nova Lima/MG -Tel:3515.3055
A Clínica Donaire oferece aos
Associados e seus Dependentes, descontos
nos mais variados serviços de Dermatologia e Estética, incluindo Consultas Nutricionais e Consultoria de Imagem.

Site da AFFEMG ganha novo espaço, mais ágil, para atualização do cadastro
O portal da AFFEMG oferece um novo espaço para que você possa manter suas
informações atualizadas na Entidade e, assim, garantir que todos os nossos comunicados e serviços cheguem com sucesso.
Basta acessar www.affemg.com.br e inserir seu MASP e Senha no campo à
direita da tela, como mostra a imagem.

Consultoria Moda e Imagem:
Consultoria de imagem total 10%, consultoria
de imagem facial 5%, Estilo in home 10%,
Mala de viagem 5%, teste de coloração pessoal
20%, análise de biotipo 5% e análise de harmonização de óculos 20%;
Consultas: Dermatologia 15%, Nutrólogo 12,5%, Nutricionista 11%, Consultoria
(Malu) 20%;
Procedimentos Médicos: Toxina Full Face
5%, Toxina Standart 8%, Toxina Masseter
3%, Toxina Hiperidrose 8%, Toxina Nefertite
3%, Toxina Mesotoxina 20%, Preenchimento Smooth 10%, Preenchimento Fill 10%,
Preenchimento Lift 10%, SkinBooster 8%,
Bioestimulação de colágeno 20%, Microagulhamento Roller 10% e Microagulhamento
Caneta 12%, Peeling Facial 15%, Peeling
Corporal 15%, Fraxx Full Face 20%, Fraxx
olheira 18%, Fraxx Pescoço 15%, Retirada
de lesão 5%, Efeito Grow 3%;

Não deixe de fazer sua atualização sempre que necessário. O processo é rápido
e muito importante para a nossa Associação.
Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com o setor de cadastro pelo telefone (31) 3289-5637 durante o horário comercial (segunda a sexta-feira, de 08h às
12h e de 13h às 17h), ou pelo e-mail cadastro@affemg.com.br.
Atualize seus dados para que a sua Entidade esteja ainda mais próxima de você.

Procedimentos Estéticos: Microagulhamento 10%, Peeling Gluco 15%, Peeling
Retinoico 15%, LED 10%, Drenagem Clássica/pós cirúrgica/ gestante 10%, Drenagem
Renata França 15%, Massagem relaxante
10%. limpeza de pele 12%, Pós microagulhamento 15%, Máscara Gold/Rubi/Diamante
10%, Striat 10%, Vibrocell 10%.

Os Associados que desejarem acessar a versão on-line do AFFEMG
Notícias e deixar de receber a versão impressa podem entrar em contato com
o Setor de Comunicação pelo e-mail: comunicacao@affemg.com.br. Todas as
edições do AFFEMG Notícias estão disponíveis no site da Associação www.
affemg.com.br.
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CLASSIFISCO
Belo Horizonte e Região

ALUGA-SE
• Sala, 32m² com banheiro. Excelente localização. Oportunidade! Av. Brasil, 1491, sl 601, Funcionários. Contato: (31)996114823 | Falar com Miriam Beatriz.
• Apto, localizado no Funcionários, rua Timbiras, 261, com sala, 3
quartos com suíte e armários, 3 banheiros, cozinha, área de serviço, D.C.E., dois elevadores. Salão social, porteiro físico 24h, praça de esportes. Contato: (31) 3221-5109 | Falar com Sr. Murilo.
VENDE-SE
• Apartamento 2 quartos, 52 m², todo reformado com área privativa, piso laminado na sala e nos quartos, cozinha e banheiro
com porcelanato e cerâmica até o teto, condomínio com porteiro,
24 hs, câmeras de vigilância, playground, churrasqueira e vaga de
garagem demarcada. Bairro Amazonas, Contagem/ MG. Valor
190.000,00. Contato: (31) 99682-3637| Falar com Eugênio.
• Apartamento Gutierrez: Apartamento de 4 quartos, 220m2, 2 suítes e 2 semisuítes, armários em todos os cômodos, 3 vagas de garagem, fino acabamento. Ponto nobre do Gutierrez. Contato: (31)
99953-3591. Falar com Luiz Fernando.
• Apto, 4 quartos , 1 por andar, área de Lazer completa, 03 vagas de
garagem – Localização: R. Serrano, Bairro Serra, em frente ao Minas
II, próximo à Fumec. Contato: (31) 98822-2202/ (31) 98842-3238.
Automóvel
• Vendo pela tabela FIPE/2013, Cruze sedan LTZ, completo, automático, modelo 2013, prata, único dono, 26 mil km. Contato:
(31)99977-3828 | Falar com Sampaio.
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Aloysio Dias Guimarães faleceu no dia 17 de Março de 2019 na cidade de Vila
Velha/ES, onde residia.
Antônio Barbosa Bellico faleceu no dia 27 de Março de 2019 na cidade de Juiz
de Fora/MG, onde residia.
Hélio Santos de Almeida faleceu no dia 31 de Março de 2019 na cidade de Belo
Horizonte/MG, onde residia.
Maria Geralda Cotta Barcellos faleceu no dia 05 de Abril de 2019 na cidade de
Belo Horizonte/MG, onde residia.
Lourdes Luz de Andrade Ferreira faleceu no dia 04 de Abril de 2019 na cidade de
Belo Horizonte/MG, onde residia.
Marco Antônio Rodrigues Campos, irmão da funcionária Márcia Lemos Campos
Mariano faleceu no dia 06 de Abril de 2019.
Maria Geralda Cotta Barcellos faleceu no dia 05 de Abril de 2019 na cidade de
Belo Horizonte/MG, onde residia.
José Soares Pinto,esposo da Associada Dalva Santana Soares, faleceu no dia 08
de Abril de 2019 na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
Maria Ester de Assis, avó da funcionária da FUNDAFFEMG Michele Carvalho
Araujo, faleceu no dia 11 de Abril de 2019.
Nirce da Silva Martins Jabra Janil, Irmã do Diretor Financeiro Adjunto - Edir da
Silva Martins, faleceu no dia 14 de Abril de 2019 na cidade de Belo Horizonte/
MG, onde residia.
Neuza Maria de Oliveira Silva, faleceu no dia 13 de Abril de 2019 na cidade de
Uberlândia/MG, onde residia.
Milton Miari Veiga ,faleceu no dia 22 de Abril de 2019 na cidade de Ouro Branco/
MG, onde residia.
Maria Madalena Silveira faleceu no dia 14 de Abril de 2019 na cidade de Guaxupé/MG, onde residia.

Abril 2019

cultura

Funcionários da AFFEMG, que trabalharam na Associação na década de 80, participaram de um prazeroso encontro no Centro de Convivência.
A reunião ocorreu no último fim de semana de março. Cerca de 30 funcionários relembraram bons momentos e reviveram os dias em que serviram os Associados em nome da AFFEMG. Durante o encontro eles marcaram a nova reunião que ocorrerá em setembro de 2019.
CABO FRIO

GUARUJÁ

PORTO SEGURO

Período das férias coletivas: 05 de
agosto de 2019 a 03 de setembro de 2019.

Período das férias coletivas: 05 de
agosto de 2019 a 03 de setembro de 2019.

Período das férias coletivas: 30 de
maio de 2019 a 28 de junho de 2019.

Funcionamento normal para hospedagem:

Funcionamento normal para hospedagem:

Funcionamento normal para hospedagem:

•

•

•

Antes das férias: até 12h do dia 04 de
agosto de 2019.
• Após as férias: a partir de 14h do dia 05
de setembro de 2019.
Portanto, não haverá funcionamento
no período de 04/08 a 04/09/2019.

Antes das férias: até 12h do dia 04 de
agosto de 2019.
• Após as férias: a partir de 14h do dia 05
de setembro de 2019.
Portanto, não haverá funcionamento
no período de 04/08 a 04/09/2019.

Antes das férias: até 12h do dia 29 de
maio de 2019.
• Após as férias: a partir de 14h do dia 01
de julho de 2019.
Portanto, não haverá funcionamento
no período de 29/05 a 30/06/2019.
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Visita à Casa do Ancião da Cidade Ozanan
No

dia 30/março, voluntários da
RS visitaram a Casa do Ancião da
Cidade Ozanan, situada na rua Dom
Barreto, 641, bairro Ipiranga/BH.
A RS, a pedido da administração da Casa, levou um delicioso lanche e produtos de higiene pessoal.
Foram entregues também grande
quantidade desses produtos, doados pelo bonito projeto “Banho de
Amor”. Esse projeto apoia moradores de rua, disponibilizando duchas,
consultas médicas e odontológicas,
além de alimentação.
E mais uma vez, a apresentação
musical do nosso querido José Márcio
agradou a todos e alegrou a tarde.
Agradecemos a todos que, quer
seja com sua contribuição mensal,
quer seja com sua presença, viabilizaram esta visita!

AGO e AGE 2019
As AGO e AGE da Receita Solidária, realizadas no dia 10/abril, tiveram como
“Ordem do dia”:
1 – apreciação do relatório de trabalho da Diretoria Executiva referente a 2018;
2 – discussão e aprovação das contas e do balanço referentes às atividades de 2018;
3 – discussão e deliberação sobre o plano de trabalho para o ano de 2019;
4 – definição da comissão eleitoral para condução do processo de eleição da RS
para o biênio 2020/2021.
Todos os assuntos tratados foram aprovados pelos presentes.
Em breve serão disponibilizados no site os Demonstrativos Contábeis de 2018.
Acompanhe!
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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 doações encaminhadas à RS.
Você, seus amigos e familiares podem participar! As visitas são informadas aos Associados via e-mail e também constam na “Agenda” em nosso site
e nos “Eventos” em nosso Face.
Acompanhe!

