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edITORIAL

A diretoria eleita para conduzir a 
AFFeMg no próximo triênio assume num 
momento extremamente difícil para o País 
e para o estado. A missão é desafiadora 
sob muitos aspectos. O maior deles deriva 
da hegemonia do pensamento neoliberal, 
cuja bandeira defende estado mínimo para 
os cidadãos e máximo para os lucros, os 
bancos, as rendas e o capital financeiro. 
 diante da ofensiva dos que rezam 
a cartilha de menor estado, com trabalha-
dores, servidores e cidadãos sem direitos, 
nossa luta será junto com a sociedade, 
pelo reconhecimento de que o estado é 
essencial para reduzir desigualdades so-
ciais e regionais, provendo serviços de 
qualidade. Não nos restam dúvidas de 
que essa engrenagem só é possível com o 
apoio de servidores comprometidos e de 
um Fisco forte. Não se trata apenas da 
arrecadação, mas também de regulação 
do mercado e zelo constante pelo equilí-
brio da concorrência.
 Nossa batalha, em defesa da 
classe, seguirá no caminho trilhado pela 
AFFeMg e se empenhará ainda mais no 
combate ao processo sistemático de des-
valorização da receita própria estadual, o 
enfraquecimento institucional da secre-

taria de Fazenda, da Fiscalização e dos 
instrumentos de controle fiscal. Acima de 
tudo, representaremos sempre a resistên-
cia contra a contínua violação da honra e 
dos direitos dos servidores.  
 Preocupa-nos muito os efeitos da 
negociação do governador Romeu Zema 
com a união, que pretende boicotar o “re-
gime de recuperação fiscal” de que trata a 
Lc 159/17. dentre as principais vedações 
ao estado, que constam no artigo 8 da 
Lei, estão a realização de concurso públi-
co; a concessão, a qualquer título, de van-
tagem, aumento, reajuste ou adequação 
de remuneração a servidores; e a criação 
ou a majoração de auxílios, vantagens, 
bônus, abonos, verbas de representação 
ou benefícios de qualquer natureza em fa-
vor de servidores.  chama atenção espe-
cial a possibilidade de adoção de Regime 
Próprio de Previdência social, mantido 
pelo estado. 
 A AFFeMg se seguirá vigilante e 
mobilizada para que nenhum direito seja 
usurpado de nossa classe e para que nossa 
dignidade seja mantida. conclamamos to-
dos os Associados a se unirem a suas en-
tidades de representação, pois o momento 
é de urgência e exige energia coletiva. es-
teja conosco, para resistir e avançar!

União, para resistir 
e avançar

rEuNIãO dA dIrETOrIA  

No dia 09, os membros da di-
retoria executiva se reuniram para a 
primeira reunião do ano que tratou de 
informes gerais, o funcionamento, méto-
do de trabalho e formas de divisão das 
atividades.

Além de discutirem os cenário na-
cional e estadual, inclusive as reformas 
anunciadas pelo governo, os diretores 

também trataram de assuntos internos da 
AFFeMg,  como o acompanhamento da 
assistência jurídica, a articulação política 
com o congresso Nacional, FeBRAFITe, 
ALMg, outras entidades classistas, a co-
municação interna e externa da Associa-
ção, e com  a imprensa, convênios e sua 
ampliação para as diretorias Regionais, e 
a agenda de viagens e eventos. 

MARIA APARecIdA  NeTO LAceRdA e MeLONI “PAPá”  
dIReTORA-PResIdeNTe

edsON MARTINs de OLIVeIRA  RegIONAL BAIxO RIO gRANde 

jOsé edsON MARTINs dA cOsTA  dIReTOR FINANceIRO

sIRNe ALcIdes cOsTA sALIM  RegIONAL MucuRI 

PATRícIA dAVId sALuM  dIReTORA secReTáRIA

AsTOLFO geRALdO de ANdRAde  RegIONAL MATA 

jOAQuIM cOeLhO sIMões  dIReTOR AdMINIsTRATIVO

Lucy MARIA TORRes sOARes  RegIONAL OesTe 

ROse LAuRA LOPes PINTO  dIReTORA sOcIAL

MILTON guedes MeTZkeR  RegIONAL RIO dOce 

ARNALdO sATO  RegIONAL sudOesTe

gILsON MARcOs cAMPOs  RegIONAL VALe dO sAPucAí

sARA cOsTA FéLIx TeIxeIRA dIReTORA VIce-PResIdeNTe

eduARdO de sOuZA AssIs  RegIONAL ceNTRO-NORTe 

edIR dA sILVA MARTINs dIReTOR FINANceIRO-AdjuNTO

PedRO PAuLO de ARAújO RIBeIRO RegIONAL NORTe 

edVALdO FeRReIRA dIReTOR secReTáRIO-AdjuNTO

NeuZA gOMes de OLIVeIRA RegIONAL MeTALúRgIcA

MARcOs LúcIO VALeNTe dIReTOR AdMINIsTRATIVO-AdjuNTO

FRANcIscO FLáVIO sILVA NAscIMeNTO RegIONAL PARANAíBA

LeNIVANdA OLIVeIRA MIRANdA BARBOsA 
dIReTORA sOcIAL-AdjuNTO

edsON TeIxeIRA de cARVALhO RegIONAL sãO FRANcIscO

ANTôNIO cARLOs gONçALVes RegIONAL suL

Diretoria Executiva

Diretoria regional

Na Diretoria Executiva, mãos à obra
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POLíTIcA
Entidades se unem pelo pagamento do 13º salário e pela 

abertura de diálogo entre o governo e os Servidores
Após reunião realizada em dezembro de 
2018 com o então futuro secretário de Fa-
zenda, gustavo Barbosa, onde foram apre-
sentadas as entidades, os problemas enfren-
tados pela categoria fiscal e suas reivindica-
ções e, ainda, caminhos para a solução da 
crise financeira enfrentada pelo estado, fo-
ram oficializados, em janeiro de 2019, pedi-
dos de reuniões para aprofundamento dessas 
questões e consequente construção de uma 
possibilidade de diálogo e apoio. O pedido, no 
entanto, não foi respondido pelo secretário. 

em carta aberta ao governador, pu-
blicada no jornal O Tempo de domingo, dia 
06 de janeiro, entidades de servidores, entre 
as quais a AFFeMg,  manifestaram insatis-

fação e pediram que o governo apresentasse, 
imediatamente, proposta de quitação do 13º 
salário. 

No dia 09 de janeiro, AFFeMg e 
sINdIFIscO-Mg enviaram ofício, reite-
rando a solicitação de agendamento de uma 
reunião com as entidades, para o secretário 
de Fazenda gustavo Barbosa e também ao 
secretário Adjunto, cláudio Fernandes Lou-
renço gomes. Novamente, nenhuma resposta 
foi dada. 

No dia 18, após uma reunião 
das entidades que compõem o coleti-
vo INTeRsINdIcAL-Mg, foi enviado um 
ofício direto ao governador Romeu Zema, 
cobrando o pagamento do 13º e abertura de 
diálogo com os servidores. 

No dia 16 de janeiro, foi realizado en-
contro, que contou com a presença da direto-
ra-Presidente da AFFeMg, Maria Aparecida 
Neto Lacerda e Meloni, Papá, da Vice-Pre-
sidente, sara costa Félix; do Presidente do 
sINdIFIscO-Mg, Marco Antônio couto; do 
Presidente da Associação dos Oficiais da Polí-
cia Militar e corpo de Bombeiros Militar, cel. 
PM Ailton cirilo da silva e da Vice-Presidente, 
cel.PM Rosângela de souza Freitas.

Foram tratados vários temas comuns 
de interesse dos Associados/filiados das en-
tidades, como o atraso do pagamento do 13º 
salário e o pagamento das férias-prêmio aos 
Aposentados. Também foi pauta a reforma da 
previdência e a grande preocupação dos servi-
dores: os termos do pacto de recuperação fiscal 
do estado, segundo as regras da Lei 159/17, 
que estabelece condições duríssimas na relação 
do estado com os servidores.

No jornal O Tempo do dia 20 foi publica-
da, pelas entidades AFFeMg, sINdIFIscO-Mg 
e AOPMBM (Associação dos Oficiais da Polícia 
Militar e do corpo de Bombeiros Militares/Mg), 
uma nota de repúdio ao regime de recuperação 
fiscal do estado de Minas gerais e às medidas 
que, se adotadas, desvalorizam e punem os servi-
dores Públicos pelo rombo nas finanças estaduais.

No mesmo dia, à tarde, o governador 
Romeu Zema publicou um vídeo em suas redes 
sociais, onde afirmava que até a sexta-feira, dia 25 
de janeiro, seria apresentada uma forma de paga-
mento do 13º.  contudo, após a tragédia do rom-
pimento de barragem da Vale em Brumadinho, o 
governo informou que o anúncio seria cancelado. 

As entidades permanecem mobiliza-
das pelos interesses da classe, pela abertura 
de diálogo com os servidores e vigilantes 
pelo cumprimento de compromissos firma-
dos pelo governo.

AFFEMG e SINDIFISCO-MG discutem 
pautas comuns com lideranças da PM

Em reunião, novo Secretário de Planejamento se apresenta e discute pautas com Servidores

Morte súbita do funcionalismo público do Poder Executivo
O sucesso de qualquer Governo depende necessariamente da habilidade de eleger prioridades e ca-
pacidade de gerir crises, especialmente as financeiras e sociais.

No quadro nacional, seis estados já declararam calamidade financeira, incluindoMinas Gerais. Aproxima-
damente 70% de nossa pauta de exportação corresponde a produtos primários, como minério e grãos.
Ominério é um recurso não renovável, mas essa riqueza é exportada semque fique um centavo de ICMS
no Estado, devido à imunidade tributária oriunda da Lei Kandir. Será que osmineiros concordam?

Lado outro, em razão de governanças anteriores, que inverteram a lógica e elegeram prioridades equi-
vocadas, estamos amargando uma situação indesejável, com grandes dificuldades financeiras.

Quemperde comamágestão? Primeiro, o povomineiro, que deixa de receber serviços públicos essenciais
e comqualidade. Segundo, o servidor público do Poder Executivo, a quemnão são garantidos direitos iso-
nômicos comos servidores do Judiciário e Legislativo, comoo pagamento do salário emdia e o 13º.

Acreditamos que, sem mágica, é possível reverter o cenário, desde que o governo eleja suas priorida-
des de maneira responsável. A primeira deve ser o pagamento do 13º, ou seja, aproveitar o caixa extra
do IPVA e quitar essa dívida do Estado para com os servidores. Em seguida, enfrentar as concessões
indiscriminadas de benefícios fiscais e a desoneração total das commodities trabalhando pela revoga-
ção da Lei Kandir; otimizar os gastos e atrair investimentos que levem à geração de emprego e renda.

Mas, infelizmente, a percepção, após as medidas anunciadas nos primeiros dias de governo, é de mor-
te súbita dos servidores do Poder Executivo (Segurança Pública, Fisco, Saúde, Educação, entre outros).

Aderir ao regime de recuperação fiscal no Estado – Lei Complementar 159/2017 – sem antes atentar
para a implementação de uma gestão qualificada, é impor aos servidores um sacrifício devastador, fi-
nanceiro, social emoral. Lembrando que não foi o funcionalismo quemdeu causa ao caos, mas, sim, os
políticos, que, em consequência de decisões irresponsáveis, muitas vezes legislando em causa própria
e não em função do interesse público, levaram o Estado a essa situação, não sendo nenhum prejuízo
a eles imputado.

Nesse sentido, conclamamos os servidores a nos unirmos em repúdio ao regime de recuperação fiscal
do Estado de Minas. A experiência no Estado do Rio de Janeiro não deu certo, a venda das empresas
públicas não será suficiente para quitar a dívida. Em pouco tempo retornaremos ao mesmo patamar
de quase insolvência e ainda perderemos o patrimônio dos mineiros, como a CEMIG e a COPASA.

E o mais gravoso na aplicação da LC 159/17: o Estado será gerido pelo conselho de supervisão, cujos
integrantes são do governo federal. Uai, com votação tão expressiva no Estado, em2018, o Governador
Romeu Zema entregará a gestão do Estado a terceiros? E os eleitores, o que acham disso? Onde está o
sentimento do ideal libertário de Minas Gerais, gravado na sua bandeira? Será preciso outra conjura-
ção mineira, ou iremos ficar sob as amarras da União?

Nessemomento, suplicamos por um olhar diferenciado para o servidor público que, apesar das perdas
inflacionárias, amarga vários anos sem reajuste, como os policiais e bombeiros militares, o Fisco, a Po-
lícia Civil e o sistema penitenciário, entre outros.

Convidamos os servidores públicos, através das suas representações, para compartilhamos nossa luta
e, consequentemente, nossos destinos, calcados na coragem, firmeza e certeza da nossa importância
para a preservação do estado democrático de direito e para construção de uma sociedade mais justa.

A Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares/MG – AOPMBM, a Asso-
ciação dos Funcionários Fiscais do Estado de MG – AFFEMG e o Sindicato dos Auditores Fiscais da Re-
ceita Estadual, Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado deMG – SINDIFISCO-MG estão vigilantes
e atuarão de maneira proativa na defesa dos interesses da classe.

O jornal OTEMPO* não se responsabiliza pelo conteúdo de textos de terceiros publicados neste espaço de anúncio; cada autor é responsável por seus
trabalhos publicados. Não assumimos quaisquer responsabilidades por danos, prejuízos ou perdas provenientes do conteúdo deste informe publicitário.

INFORME PUBLICITÁRIO

A AFFeMg foi representada pelas dire-
toras sara costa Félix e Rose Laura Lopes Pin-
to. O secretário de Planejamento e gestão Otto 
Levy fez breve abordagem sobre a situação do 
estado em 2018 e apresentou a nova Assessora 
de Relações sindicais da sePLAg, sra. helga 
Beatriz.

As entidades representativas do funcio-
nalismo público fizeram alguns questionamentos 
que foram assim respondidos: 

1) sobre o décimo terceiro salário, relatou que 
o governador informaria a escala às 18h da-
quele dia (25/01/19). Porém, com a catástrofe 
de Brumadinho, o anúncio foi adiado. 

2) sobre o pagamento no mês de fevereiro 
afirmou que a intenção do governo é realizar 
o pagamento em duas parcelas de forma iso-
nômica, mas ainda não foram determinadas as 
datas.
3) O secretário afirmou que o IPseMg não 

será privatizado.
4) Na reforma administrativa, a folha de paga-
mento retornará para a sePLAg.
5) sobre férias-prêmio pendentes de pagamen-
to, disse desconhecer o assunto e afirmou que 
iria se inteirar sobre o mesmo.
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POsse

Na quarta-feira, dia 02 de janeiro, em cerimô-
nia realizada no auditório da sede, em Belo ho-
rizonte, tomaram posse a nova diretoria e con-
selhos de Administração e Fiscal da AFFeMg, 
eleitos para o triênio 2019/2021. 

O Presidente da comissão eleitoral, josé 
souza Lopes, abriu os trabalhos e fez a leitura 
do termo de posse. em nome dos membros da 
comissão, agradeceu a confiança da AFFeMg, 
a ajuda dos diretores Regionais, na composição 
das mesas; dos Associados que trabalharam nas 
seções eleitorais; dos empregados da AFFeMg, 
sempre empenhados para que o processo trans-
corresse em absoluta normalidade.  

josé Lopes desejou à nova diretoria um 
futuro de sucesso: “Nós já conhecemos a capa-
cidade e dedicação da nova diretora-Presidente. 
Apesar do cenário difícil que temos no País, não 
há dúvidas de que um excelente trabalho será fei-
to no próximo triênio, dando sequência a todos os 
feitos da administração anterior, que se encerra 
hoje”. Por fim, o Presidente fez um apelo à par-
ticipação de todos para que a entidade se man-
tenha forte e representativa. 

O diretor-Presidente da AFFeMg, sin-
val Pereira da silva, que deixava o cargo, saudou 
a todos os presentes e agradeceu aos membros 
das diretorias – executiva e Regional – e dos 
conselhos - de Administração e Fiscal - que es-
tiveram do seu lado nestes três anos de adminis-
tração. sinval desejou aos novos eleitos um feliz 
2019 e sucesso no próximo triênio.  

em seu pronunciamento, o diretor Ad-
ministrativo Financeiro da FuNdAFFeMg, 
Munir Nacif Mitre, representando o diretor- 
Presidente, josé gomes soares, e em nome da 
diretoria, conselho curador e empregados da 
Fundação, parabenizou a diretoria e os con-
selhos eleitos. “Agradeço pelo trabalho reali-
zado e pela dedicação nesses últimos anos. A 
FuNdAFFeMg seguirá sempre à disposição 
dos seus beneficiários. Nós nos manteremos 
firmes no propósito de trazer novos Associa-

dos. Que tenhamos sucesso em nossas jorna-
das”, concluiu. 

em clima de congratulações, o Presi-
dente do sindicato dos Auditores Fiscais da 
Receita estadual, Marco Antonio couto dos 
santos, cumprimentou a todos, dizendo-se 
honrado em compor a mesa: “eu agradeço 
o trabalho conjunto, a parceria da AFFeMg 
nas lutas da classe. Que possamos seguir em 
nossos propósitos, apesar das grandes turbu-
lências que temos enfrentado”, falou.

em sua fala, a diretora-Presidente 

eleita, Maria Aparecida Neto Lacerda e Me-
loni, Papá, manifestou sua honra em voltar à 
Presidência da AFFeMg: “Mais de 800 As-
sociados foram às urnas, o que nos dá dimen-
são da responsabilidade para guiar a entidade 
nos próximos 3 anos. O meu compromisso é de 
absoluta lealdade aos objetivos, sempre atuais, 
que inspiram os fundadores dessa Associação”. 

Papá agradeceu aos eleitores que, 
com seu ato cívico, expressam a vitalidade da 

AFFeMg. Agradeceu aos membros da comis-
são eleitoral e aos Associados colaboradores 
que trabalharam nas seções eleitorais em todo 
o estado, no Rio de janeiro e em são Paulo, 
garantindo a participação de todos. 

A diretora eleita agradeceu aos co-
legas de chapa e às famílias de todos os que 
estão à frente da Associação, lamentando o 
falecimento recente do candidato ao cargo de 
diretor Financeiro, Nelson Lopes. 

Papá falou, ainda, sobre o preocu-
pante cenário que se apresenta para os ser-
vidores Públicos. “As reformas anunciadas 
pelos governos, federal e estadual, configu-
ram uma séria ameaça aos direitos conquis-
tados em mais de um século de lutas. Na 
AFFeMg, estaremos atentos e mobiliza-
dos”, afirmou. 

A nova diretora ressaltou, em seu dis-
curso, que não teme a luta. “Vamos juntos, com 
todas as nossas forças, por todos os meios le-
gais, defender os interesses maiores da classe, 
contra qualquer medida que signifique retro-
cesso, fragilização da função, ou da carreira do 
Auditor Fiscal. Propomos uma forte união in-
terna de toda a classe fiscal, entre as entidades 
AFFeMg e sINdIFIscO-Mg, com os demais 
Fiscos do país no âmbito da FeBRAFITe, com 
outras entidades de servidores e com a socie-
dade”, declarou. 

Por fim, Papá apresentou um vídeo de 
homenagem ao ex-Presidente sinval, onde vários 
amigos deixaram mensagens de reconhecimento, 
carinho e amizade, além de votos de um futuro 
cheio de paz e saúde. 

Ao final, todos foram convidados para 
um jantar de confraternização, que foi servido no 
centro de convivência, do 3º andar. 

Posse da nova Diretoria
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FINANceIRO

Apresentação

em cumprimento ao disposto no ar-
tigo 38, do estatuto social, a diretoria exe-
cutiva da Associação dos Funcionários Fis-
cais do estado de Minas gerais - AFFeMg, 
apresenta aos seus Associados, ao conselho 
de Administração e ao conselho Fiscal a pro-
posta orçamentária para o exercício financei-
ro de 2019, bem como as principais ações 
previstas para sua implementação. 

A proposta consolida o orçamento da 
sede, em Belo horizonte, das treze diretorias 
Regionais e das colônias de Férias de Por-
to seguro/BA, cabo Frio/Rj e guarujá/sP, 
tendo sido elaborada segundo fundamentos 
que primam pelo cumprimento fiel dos obje-
tivos estatutários da entidade, notadamente 
as atividades de natureza representativa e o 
investimento social e classista, preservando 
o equilíbrio orçamentário.

Nesse sentido, a diretoria reafirma o 
compromisso de zelar para que a AFFeMg 
exerça em plenitude as competências defini-
das no artigo 3º do seu estatuto social, a 
representação e defesa dos Associados e a 
manutenção dos serviços, propiciando lazer, 
cultura e saudáveis oportunidades de convi-
vência e integração. 

em relação aos investimentos pa-
trimoniais, merecem destaque: (I) a con-
tinuidade das obras de ampliação da co-
lônia de férias, em cabo Frio/Rj; (II) me-
lhoria do espaço de convivência na sede da 
diretoria Regional sul, em Varginha/Mg, 
(III) pequenas reformas e manutenção da 
sede, em Belo horizonte e das demais se-
des Regionais. 

 As receitas e despesas operacionais 
e os investimentos são apresentados em três 
quadros distintos, contendo nível de detalha-
mento que os tornam autoexplicáveis. 

A diretoria ressalta a supremacia dos 
princípios de responsabilidade, transparência 
e austeridade nos gastos, fundamentos que 
norteiam esta peça orçamentária. 

Premissas para elaboração da 
proposta orçamentária

I – RECEITAS
1. Mensalidades

A mensalidade associativa tem como re-
ferência o valor atualizado para o mês de janeiro 
de 2019, que corresponde a R$ 253,36 (duzen-
tos e cinquenta e três reais e trinta e seis centa-
vos), equivalente a 1,30% da remuneração (ven-
cimento básico e gepi) do cargo do AFRe - I A. 
2. Pró-labore sobre seguro de vida em grupo

A receita prevista com pró-labore 
pela administração da apólice de seguro de 
vida em grupo está sendo mantida em confor-
midade com o valor atual contratado.
3. Agenciamento/Resultado da Apólice de 
Seguro de Vida em Grupo

Para o próximo exercício, a presente 
proposta traz a previsão do recebimento da 
parcela anual de resultados, relativa à apólice 
de seguro de vida em grupo com a compa-
nhia seguradora MAPFRe.  
4. Aluguéis de imóveis e espaços

essa receita refere-se ao contrato de 
locação de loja localizada no térreo da sede 
em Belo horizonte, e também os valores re-
cebidos a título de recuperação de custos pela 
utilização dos espaços do centro de convi-
vência e Auditório na sede em Belo horizonte.
5. Receitas Financeiras

estão previstas receitas decorrentes 
principalmente de aplicações das disponibili-
dades financeiras da entidade.
6. Recuperação de custos com hospedagem 
e mercadorias consumidas

Nestas rubricas estão previstas as receitas 
oriundas das atividades ofertadas aos Associados 
nas colônias de férias: recuperação de custos de  
hospedagem e de mercadorias consumidas. 

II – DESPESAS
1. Sociais, Assistenciais e Atividades Classistas

O Orçamento 2019 prevê a manu-
tenção dos investimentos sociais, mediante a 
realização de eventos corporativos como se-

minários, participação em congressos, a rea-
lização da 19ª. edição dos jogos AFFeMg, 
os eventos comemorativos na sede, em Belo 
horizonte, e nas diretorias Regionais, confor-
me a agenda da entidade, a implantação de 
campanha de Valorização do Fisco Mineiro e 
defesa dos direitos previdenciários.
2.  Administrativas e Gerais de Manutenção

As despesas pertinentes a essa rubri-
ca foram previstas tomando por referência 
o valor realizado em 2018, atualizadas pela 
projeção do IPcA estimado em 4,5% (qua-
tro vírgula cinco por cento) e/ou ajustadas 
conforme a necessidade.

III – LAZER: COLÔNIAS DE FÉRIAS
As despesas operacionais e de manu-

tenção de bens patrimoniais das colônias de 
férias foram previstas tomando por referência 
o valor realizado em 2018, atualizadas pela 
projeção do IPcA e ajustes que assegurem o 
equilíbrio econômico dessa atividade.

IV – INVESTIMENTOS 
 Nessa conta, está prevista a continui-

dade da obra de ampliação da nova colônia 
de férias em cabo Frio/Rj.

estão contemplados também os in-
vestimentos para melhoria do espaço de con-
vivência na sede da diretoria Regional sul, 
em Varginha/Mg, além de outras pequenas 
reformas de manutenção nas demais direto-
rias Regionais e colônias de férias, conforme 
a programação.

Para a sede em Belo horizonte, são 
previstos investimentos na manutenção do 
prédio, consistente em pintura e reforma da 
fachada e aquisição de novos equipamentos 
de informática. 

Belo horizonte, 14 de novembro de 2018.

Sinval Pereira da Silva     Nelson Oliveira Lopes 
diretor-Presidente        diretor Administrativo

Geraldo Sozinho
diretor Financeiro

orçamento financeiro para o exercício de 2019

conta contábil descrição da conta contábil Previsto

rEcEiTAS oPErAcioNAiS
3.1.1.01.0001 MeNsALIdAdes de AssOcIAdOs  11.100.000 

3.1.1.02.0001 PRÓ-LABORe APÓLIce seguRO de VIdA eM gRuPO  3.600.000 

3.1.1.02.0002 AgeNcIAMeNTO/ResuLTAdO dA APÓLIce seguRO de VIdA eM gRuPO  800.000 

3.1.1.03.0001 ALuguéIs de IMÓVeIs e esPAçOs  100.000 

3.1.1.03.0002 PuBLIcIdAde eM jORNAL e cATáLOgO de cONVÊNIOs  30.000 

“Programa de Orçamento Financeiro - Por Conta Contábil 
Período de:  01/01/2019 a 31/12/2019 - (em R$ 1,00)”
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FINANceIRO
3.1.1.04.0001 ReNdIMeNTOs de APLIcAções FINANceIRAs  300.000 

3.1.1.04.0002 juROs s/ PARceLAMeNTO de déBITOs  10.000 

3.1.1.05.0001 RecuPeRAçãO de cusTOs cOM MeRcAdORIAs NO ceNTRO de cONVIVÊNcIA - Bh  100.000 

3.1.1.05.0002 RecuPeRAçãO de cusTOs cOM MeRcAdORIAs NAs cOLôNIAs de FéRIAs  650.000 

3.1.1.06.0002 RecuPeRAçãO de cusTOs cOM hOsPedAgeM NAs cOLôNIAs de FéRIAs  1.700.000 

Total  18.390.000 
DESPESAS oPErAcioNAiS SociAiS, ASSiSTENciAiS E ATiViDADES cLASSiSTAS 

4.1.1.01.0001 eVeNTOs e FesTIVIdAdes  1.250.000 

4.1.1.01.0002 cONgRessOs, seMINáRIOs e eNcONTROs dO FIscO*  250.000 

4.1.1.01.0003 hOMeNAgeNs PÓsTuMAs  20.000 

4.1.1.01.0004 cONTRIBuIções À FeBRAFITe  150.000 

4.1.1.01.0005 jORNAL AFFeMg e cATáLOgO de cONVÊNIOs  120.000 

4.1.1.01.0006 jOgOs AFFeMg*  150.000 

4.1.1.01.0007 MATeRIAIs INsTITucIONAIs e PuBLIcIdAde  500.000 

4.1.1.01.0008 VIAgeNs e esTAdAs-dIReTORIA  120.000 

4.1.1.01.0009 RePReseNTAçãO dA dIReTORIA/eNTIdAde  20.000 

4.1.1.01.0010 AssINATuRA de jORNAIs e ReVIsTAs  20.000 

4.1.1.01.0011 cusTAs de PROcessOs judIcIAIs  100.000 

4.1.1.01.0012 seRVIçO de cONsuLTORIA e AssessORIA juRídIcA  820.000 

4.1.1.01.0013 cuRsOs e TReINAMeNTOs  5.000 

4.1.1.01.0014 PesQuIsA, dIAgNÓsTIcO e cONsuLTORIA  100.000 

4.1.1.01.0015 MOVIMeNTOs de ReIVINdIcAçãO de INTeResse dA cLAsse*  120.000 

4.1.1.01.0016 seRVIçO de cORReIOs  400.000 

4.1.1.01.0018 PATROcíNIO dA INsTITuIdORA A FuNdAFFeMg  300.000 

* FuNdO PecuNIáRIO (ART.3º, §1º, - III dO esTATuTO sOcIAL)

Total  4.445.000 
coM PESSoAL PrÓPrio - SEDE E rEGioNAiS

4.1.1.02.0001 sALáRIOs  2.000.000 

4.1.1.02.0002 FéRIAs  221.000 

4.1.1.02.0003 13º sALáRIO  166.000 

4.1.1.02.0004 PROgRAMA de ALIMeNTAçãO  540.000 

4.1.1.02.0005 PLANO de sAúde e exAMes PeRIÓdIcOs  500.000 

4.1.1.02.0006 seguRO de VIdA  8.000 

4.1.1.02.0007 VALe- TRANsPORTe  65.000 

4.1.1.02.0008 cuRsOs e TReINAMeNTOs  10.000 

4.1.1.02.0009 uNIFORMes  10.000 

4.1.1.02.0010 INss  632.000 

4.1.1.02.0011 FgTs  180.000 

4.1.1.02.0012 PIs s/ FOLhA de PAgAMeNTO  23.000 

4.1.1.02.0013 BOLsAs de esTágIO  10.000 

4.1.1.02.0015 RATeIO de desPesAs cOM cOLIgAdAs (-)  530.000 

Total  3.835.000 
coM PESSoAL TErcEiriZADo - SEDE

4.1.1.03.0001 seRVIçOs de VIgILÂNcIA  93.000 

4.1.1.03.0002 seRVIçO de cONseRVAçãO e LIMPeZA  144.000 

4.1.1.03.0003 seRVIçO de IMPRessãO e cOPIAdORA  58.000 

4.1.1.03.0004 seRVIçO de MOTOBOy  25.000 

4.1.1.03.0005 seRVIçO de IMPRessãO INFORMATIVO de descONTOs  10.000 

4.1.1.03.0006 seRVIçO de cusTÓdIA de dOcuMeNTOs  8.000 

4.1.1.03.0007 seRVIçO de MANuTeNçãO PABx  20.000 

4.1.1.03.0008 seRVIçO de MANuTeNçãO sIsTeMAs  de INFORMáTIcA  28.000 
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4.1.1.03.0010 seRVIçO cesAM (ceNTRO sALesIANO dO MeNOR)  -   

4.1.1.03.0011 seRVIçO de TeRceIROs - OuTROs  31.000 

4.1.1.03.0012 seRVIçO de INTeRNeT  63.000 

4.1.1.03.0015 seRVIçO de cONTABILIdAde  100.000 

4.1.1.03.0016 seRVIçO de MANuTeNçãO de eLeVAdORes  16.000 

Total  596.000 
ADMiNiSTrATiVAS GErAiS E DE MANUTENÇÃo - SEDE

4.1.1.04.0001 cONTA de TeLeFONe  50.000 

4.1.1.04.0002 cONTA de águA e esgOTO  17.000 

4.1.1.04.0003 cONTA de eNeRgIA eLéTRIcA  9.000 

4.1.1.04.0004 seRVIçOs de cORReIOs  13.000 

4.1.1.04.0005 MATeRIAL de exPedIeNTe  30.000 

4.1.1.04.0006 BeNs de NATuReZA PeRMANeNTe  5.000 

4.1.1.04.0007 seguRO de BeNs e INsTALAções  20.000 

4.1.1.04.0008 MANuTeNçãO de BeNs e INsTALAções  32.000 

4.1.1.04.0009 cOMBusTíVeL e MANuTeNçãO de VeícuLOs  26.000 

4.1.1.04.0010 cONduçãO uRBANA  12.000 

4.1.1.04.0011 INFORMATIVOs e LIVROs TécNIcOs  3.000 

4.1.1.04.0013 MATeRIAL de cONsuMO dIVeRsOs  41.000 

4.1.1.04.0014 ALIMeNTOs e BeBIdAs (lanches para Associados, diretores e Funcionários)  24.000 

4.1.1.04.0016 VIAgeNs e esTAdAs de eMPRegAdOs  14.000 

Total  296.000 
iMPoSToS E TAXAS - SEDE

4.1.1.05.0001 IPTu  51.000 

4.1.1.05.0002 IMPOsTOs, TAxAs e eMOLuMeNTOs  20.000 

Total  71.000 

DESPESAS FiNANcEirAS

4.1.1.06.0001 TAxA PROdeMge  5.000 

4.1.1.06.0002 TARIFAs BANcáRIAs  180.000 

Total  185.000 

coM PESSoAL TErcEiriZADo - rEGioNAiS

4.1.1.07.0001 seRVIçO de cONseRVAçãO, LIMPeZA e VIgILÂNcIA  135.000 

4.1.1.07.0002 seRVIçO de INTeRNeT - PROVedOR  28.000 

4.1.1.07.0004 seRVIçOs de TeRceIROs - OuTROs  30.000 

Total  193.000 

ADMiNiSTrATiVAS GErAiS E DE MANUTENÇÃo - rEGioNAiS

4.1.1.08.0001 ALuguéIs e cONdOMíNIOs  9.000 

4.1.1.08.0002 cONTA de TeLeFONe  57.000 

4.1.1.08.0003 cONTA de águA e esgOTO  17.000 

4.1.1.08.0004 cONTA de eNeRgIA eLéTRIcA  53.000 

4.1.1.08.0005 seRVIçOs de cORReIOs  5.000 

4.1.1.08.0006 MATeRIAL de exPedIeNTe  10.000 

4.1.1.08.0008 seguRO de BeNs e INsTALAções  13.000 

4.1.1.08.0009 MANuTeNçãO de BeNs e INsTALAções  31.000 

4.1.1.08.0010 cOMBusTíVeL e MANuTeNçãO de VeícuLOs de TeRceIROs/dIReTORes  28.000 

4.1.1.08.0012 AssINATuRA de jORNAIs e ReVIsTAs  7.000 

4.1.1.08.0013 MATeRIAL de LIMPeZA  21.000 

4.1.1.08.0015 ALIMeNTOs e BeBIdAs (lanches para Associados, diretores e Funcionários)  39.000 

Total  290.000 
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iMPoSToS E TAXAS - rEGioNAiS

4.1.1.09.0001 IPTu  30.000 

4.1.1.09.0002 IMPOsTOs,TAxAs e eMOLuMeNTOs  20.000 

Total  50.000 
LAZEr: coLÔNiAS DE FériAS 

4.1.1.10.0009 guARNIções cAMA/MesA/BANhO  20.000 

4.1.1.10.0010 MATeRIAL de exPedIeNTe  3.000 

4.1.1.10.0011 MATeRIAL de LIMPeZA  47.000 

4.1.1.10.0012 uTeNsíLIOs de cOZINhA  11.000 

4.1.1.10.0013 LAVANdeRIA  100.000 

4.1.1.10.0014 sALáRIOs e ORdeNAdOs  610.000 

4.1.1.10.0015 INss  193.000 

4.1.1.10.0016 FgTs  58.000 

4.1.1.10.0017 PLANO de sAúde e exAMes PeRIÓdIcOs  215.000 

4.1.1.10.0018 VALe-TRANsPORTe  30.000 

4.1.1.10.0019 FéRIAs  68.000 

4.1.1.10.0020 13º sALáRIO  51.000 

4.1.1.10.0021 PIs s/ FOLhA de PAgAMeNTO  9.000 

4.1.1.10.0022 PROg. de ALIMeNTAçãO AO TRABALhAdOR  507.000 

4.1.1.10.0023 uNIFORMes  5.000 

4.1.1.10.0024 cuRsOs e TReINAMeNTOs  5.000 

4.1.1.10.0026 MANuTeNçãO de BeNs e INsTALAções  34.000 

4.1.1.10.0036 eNeRgIA eLéTRIcA  223.000 

4.1.1.10.0037 gás  68.000 

4.1.1.10.0038 TeLeFONe  10.000 

4.1.1.10.0039 águA e esgOTO  130.000 

4.1.1.10.0040 seRVIçOs de TeRceIROs - PF  12.000 

4.1.1.10.0041 seRVIçOs de TeRceIROs - Pj  25.000 

4.1.1.10.0044 seRVIçO de INTeRNeT  20.000 

4.1.1.10.0045 MeRcAdORIAs cONsuMIdAs / ALIMeNTOs e BeBIdAs  418.000 

4.1.1.10.0047 IPTu  150.000 

4.1.1.10.0048 IMPOsTOs,TAxAs e eMOLuMeNTOs  33.000 

4.1.1.10.0049 desPesAs de VIAgeM  5.000 

4.1.1.10.0050 seRVIçOs de cORReIOs  5.000 

4.1.1.10.0052 AssINATuRA jORNAIs, ReVIsTAs e TV A cABO  30.000 

4.1.1.10.0053 cOMBusTíVeL e MANuTeNçãO VeícuLOs  13.000 

4.1.1.10.0054 desPesAs BANcáRIAs  12.000 

4.1.1.10.0055 seguROs de BeNs e INsTALAções  12.000 

4.1.1.10.0059 desPesA cOM cONduçãO  1.000 

Total  3.133.000 

iNVESTiMENToS

5.1.1.01.0001 AQuIsIçãO de MÓVeIs, MáQuINAs e eQuIPAMeNTOs   82.000 

5.1.1.01.0002 ReFORMA dA sede - Bh  30.000 

5.1.1.01.0003 RegIONAL - ceNTRO-NORTe  8.000 

5.1.1.01.0004 RegIONAL - MeTALúRgIcA  -   

5.1.1.01.0005 RegIONAL - VALe dO sAPucAí  45.000 

5.1.1.01.0006 RegIONAL - MucuRI  18.000 

5.1.1.01.0007 RegIONAL - sãO FRANcIscO  -   
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5.1.1.01.0008 RegIONAL - PARANAíBA  33.000 

5.1.1.01.0009 RegIONAL - suL  350.000 

5.1.1.01.0010 RegIONAL - NORTe  17.000 

5.1.1.01.0011 RegIONAL - OesTe  15.000 

5.1.1.01.0012 RegIONAL - BAIxO RIO gRANde  -   

5.1.1.01.0013 RegIONAL - RIO dOce  12.000 

5.1.1.01.0014 RegIONAL - sudOesTe  12.000 

5.1.1.01.0015 RegIONAL - MATA  -   

5.1.1.01.0016 cOLôNIA de FéRIAs PORTO seguRO  107.000 

5.1.1.01.0017 cOLôNIA de FéRIAs cABO FRIO  7.000 

5.1.1.01.0018 cOLôNIA de FéRIAs guARujá  38.000 

5.1.1.01.0019 cONsTRuçãO dA NOVA cOLôNIA de FéRIAs cABO FRIO  8.000.000 

Total  8.774.000 

conta contábil Descrição da conta contábil Previsto

receitas operacionais

3.1.1.01 Mensalidades Associativas  11.100.000 

3.1.1.02 serviços Associativos  4.430.000 

3.1.1.03 Aluguéis de Imóveis  100.000 

3.1.1.04 Financeiras  310.000 

3.1.1.05 Recuperação de custos com Mercadorias nas colônias de Férias e cc/Bh  750.000 

3.1.1.06 Recuperação de custos com hospedagem nas colônias de Férias  1.700.000 

Total  18.390.000 

Despesas operacionais

4.1.1.01 despesas sociais, Assistenciais e Atividades classistas  4.445.000 

4.1.1.02 despesas com Pessoal Próprio - sede e Regionais  3.835.000 

4.1.1.03 despesas com Pessoal Terceirizado - sede  596.000 

4.1.1.04 despesas gerais e de Manutenção - sede  296.000 

4.1.1.05 Impostos e Taxas - sede  71.000 

4.1.1.06 despesas Financeiras  185.000 

4.1.1.07 despesas com Pessoal Terceirizado - Regionais  193.000 

4.1.1.08 despesas gerais e de Manutenção - Regionais  290.000 

4.1.1.09 Impostos e Taxas - Regionais  50.000 

4.1.1.10 despesas com Lazer: colônias de Férias  3.133.000 

Total  13.094.000 

Resultado Operacional  5.296.000 

saldo disponível em 31/12/2018  2.499.000 

Fundo de Reserva para Investimentos Patrimoniais/2018  8.577.000 

Fundo de Reserva para Investimentos sociais/2018  2.144.000 

Total de Origens de Recursos  18.516.000 

5.1.1.01 Investimentos  8.774.000 

resultado Previsto / realizado  9.742.000 

consignações de terceiros / Recebimentos  15.000.000 

consignações de terceiros / Repasses  (15.000.000)

Fundo de Reserva para Investimentos Patrimoniais/2019  5.845.000 

Fundo de Reserva para Investimentos sociais/2019  1.461.000 

Saldo Disponível em 31/12/2019  2.436.000 

“Programa de Orçamento Financeiro Projeção de Resultados 
Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019 - (em R$ 1,00)”
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 i - APrESENTAÇÃo
 A diretoria da Associação dos Funcioná-

rios Fiscais do estado de Minas gerais – AFFe-
Mg, apresenta aos seus Associados, ao conselho 
de Administração e ao conselho Fiscal, a análise 
da execução Orçamentária referente ao exercício 
de 2018, destacando as principais alterações en-
tre os valores previstos e realizados, bem como as 
respectivas justificativas registradas na previsão 
orçamentária desse exercício.  

No ano de 2018, persistiu o quadro de 
grave crise fiscal nas contas públicas, o que resul-
tou em atraso e a manutenção do parcelamento 
dos salários dos servidores. consequentemente, 
para a AFFeMg, a necessidade de adaptação de 
seu fluxo de caixa. A entidade priorizou manter 
todos os seus compromissos e obrigações admi-
nistrativas, financeiras e sociais regularmente, sem 
redução de quaisquer dos serviços colocados à dis-
posição dos Associados.

Além de cumprir com a principal missão 
da Associação que é a representação classista e 
a promoção das ações sociais e assistenciais, a 
AFFeMg ainda conseguiu dar início a investi-
mentos patrimoniais importantes, como a obra de 
ampliação da colônia de Férias II, em cabo Frio/
Rj e ainda sustentar a capacidade financeira para 
futuros e necessários investimentos patrimoniais e 

sociais, de relevante interesse dos Associados, com 
a reserva feita através da implantação em 2017 
dos Fundos Pecuniários, Patrimonial e social que, 
juntos, equivalem a 75% do Resultado Orçamen-
tário previsto/realizado.

Na presente análise orçamentária, iden-
tifica-se que a receita total prevista foi realizada 
em 100% (cem por cento), havendo uma mínima 
alteração na execução das contas, neste grupo. 
chama-se a atenção para os blocos das despesas 
e dos investimentos patrimoniais, os quais tiveram 
realização abaixo do valor previsto. 

No tocante as despesas, a realização a 
menor, em algumas delas, condiz com o cenário 
econômico e financeiro adverso, o que levou a 
diretoria, em conduta precavida e cuidadosa, a 
adotar uma gestão mais conservadora e austera.  

O fator principal que explica o resultado fi-
nal orçamentário positivo está vinculado aos inves-
timentos, com realização menor do que o previsto. 
O início da obra de ampliação da colônia de cabo 
Frio/Rj, inicialmente programado para janeiro, só 
veio a ocorrer efetivamente, em meados de maio.   

sendo assim, não houve variação sig-
nificativa nas contas, quanto aos seus aspectos 
quantitativo e qualitativo, sendo que, alguns itens 
podem indicar variação superior ao valor orçado, 
entretanto, chamamos atenção para o resultado 

final no grupo de contas a que pertencem, consta-
tando-se equilíbrio orçamentário.  

A seguir, apresentamos o Resultado da 
Previsão orçamentária – 2018. 

ii – rESULTADo FiNAL DA PrEViSÃo 
orÇAMENTÁriA Do EXErcÍcio 2018

 Resultado orçamentário Previsto 
 (+) R$   9.610.000,00
Resultado orçamentário Realizado
 (+) R$ 14.295.000,00
constituição de Fundo de Reserva para Investi-
mentos Patrimoniais – R$ 8.577.000,00; equiva-
lente a 60% do resultado orçamentário realizado. 
constituição de Fundo de Reserva para Investi-
mentos sociais – R$ 2.144.000,00; equivalente 
a 15% do resultado orçamentário realizado. 
saldo disponível para cumprimento das despesas 
operacionais mensais correspondente a 25% do 
resultado orçamentário realizado  –   
 R$ 2.499.000,00. 

Belo horizonte, 14 de novembro de 2018.
   

Sinval Pereira da Silva     Nelson Oliveira Lopes 
diretor-Presidente        diretor Administrativo

Geraldo Sozinho
diretor Financeiro   

 EXErcÍcio 2018 - Análise da Execução orçamentária

conta contábil descrição da conta contábil Previsto Realizado % saldo
receitas operacionais

3.1.1.01 Mensalidades Associativas  10.300.000 10.130.000  98  (170.000)
3.1.1.02 serviços Associativos  4.130.000 4.406.000  107  276.000 
3.1.1.03 Aluguéis de Imóveis  100.000 101.000  101  1.000 
3.1.1.04 Financeiras  310.000 595.000  192  285.000 
3.1.1.05 Revenda de Mercadorias nas colônias de Férias e cc/Bh  700.000 623.000  89  (77.000)
3.1.1.06 Reservas de hospedagem nas colônias de Férias  1.690.000 1.429.000  85  (261.000)

Total  17.230.000 17.284.000  100  54.000 
Despesas operacionais

4.1.1.01 despesas sociais, assistenciais, atividades classistas  3.805.000 3.381.000  89  (424.000)
4.1.1.02 despesas com Pessoal Próprio - sede e Regionais  3.922.000 3.710.000  95  (212.000)
4.1.1.03 despesas com Pessoal Terceirizado - sede  656.000 589.000  90  (67.000)
4.1.1.04 despesas Administrativas gerais e de Manutenção - sede  315.000 273.000  87  (42.000)
4.1.1.05 Impostos e Taxas - sede  67.000 68.000  101  1.000 
4.1.1.06 despesas Financeiras  187.000 180.000  96  (7.000)
4.1.1.07 despesas com Pessoal Terceirizado - Regionais  187.000 184.000  98  (3.000)
4.1.1.08 despesas Administrativas gerais e de Manutenção - Regionais  285.000 272.000  95  (13.000)
4.1.1.09 Impostos e Taxas - Regionais  50.000 47.000  94  (3.000)
4.1.1.10 despesas com Lazer: colônias de Férias  3.091.000 3.191.000  103  100.000 

Total  12.565.000 11.895.000  95  (670.000)
resultado operacional  4.665.000 5.389.000  116  724.000 
saldo disponível em 31/12/2017  2.818.000 2.332.000  83  (486.000)
Fundo de Reserva para Investimentos Patrimoniais/2017  6.982.000 6.982.000  100  -   
Fundo de Reserva para Investimentos sociais/2017  1.745.000 1.745.000  100  -   
Total de Origens de Recursos  16.210.000 16.448.000  101  238.000 

5.1.1.01 Investimentos  6.600.000 2.153.000  33  (4.447.000)
Resultado Previsto / Realizado  9.610.000 14.295.000  149  4.685.000 
consignações de terceiros / Recebimentos  13.000.000 13.665.000  105  665.000 
consignações de terceiros / Repasses (13.000.000) -14.740.000  113  (1.740.000)
Fundo de Reserva Para Investimentos Patrimoniais/2018  5.766.000 8.577.000  149  2.811.000 
Fundo de Reserva Para Investimentos sociais/2018  1.441.000 2.144.000  149  703.000 
Saldo Disponível em 31/12/2018  2.403.000 2.499.000  104  96.000 

“Programa de Orçamento Financeiro Projeção de Resultados Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 - (em R$ 1,00)”
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eNcONTRO
Primeiro Encontro de Aposentados de 2019

Informação, diálogo e celebração

Na quarta-feira, dia 09 de janeiro, a recém-
-empossada diretora-Presidente da AFFeMg, 
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, 
abriu o encontro agradecendo a presença de to-
dos, e a participação, pelo canal AFFeMg na 
web, das regionais Mata, Rio doce, Oeste, Me-
talúrgica, Baixo Rio grande, Paranaíba, Norte 
e são Francisco. 

Também participaram da reunião a 
Vice-Presidente sara costa Félix, a diretora 
secretária Patrícia salum, o conselheiro Ad-
ministrativo Maurício Prado e o Presidente do 
sINdIFIscO-Mg Marco couto.  

durante o encontro foram abordados te-
mas como a mobilização das entidades AFFe-
Mg e sINdIFIscO-Mg contra a manobra 
do sindicato dos servidores administrativos da 
seF junto ao governador Fernando Pimentel, 
que resultou no dec. 47607 de 31 de dezembro 
de 2018, um “trem da alegria”; a Previsão do 
valor ponto /gePI; férias-prêmio e, também, a 
celebração dos 69 anos da AFFeMg. 

Ao final, todos foram convidados para o 
café de confraternização, no centro de convivência. 
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conforme exposto no comunicado 
conjunto seF/sePLAg nº. 001/2017, a libe-
ração de pagamento das férias-prêmio em espé-
cie seria realizada de forma escalonada. No en-
tanto, somente os servidores aposentados por 
invalidez ou com isenção de imposto de renda 
efetivamente receberam os valores referentes à 
conversão das férias-prêmio em espécie.

em dezembro de 2018, foi protocoli-
zado pelas entidades junto à sRh/seF um 

requerimento coletivo (sem resposta oficial 
até o momento), cujo objetivo é a interrup-
ção do prazo prescricional. contudo, apesar 
da providência, a avaliação do jurídico das 
entidades é de que há risco de interpretação 
diversa nos tribunais.

Para aqueles que tiveram a publicação 
de aposentadoria em 2014 e ainda não rece-
beram, a data limite que demarca a possibi-
lidade de prescrição do direito está próxima.

Para evitar a possibilidade de que a 

prescrição quinquenal atinja o direito dos 
servidores que tiveram as aposentadorias 
publicadas no ano de 2014, AFFeMg e 
sINdIFIscO-Mg, em atenção à orientação 
de ambos os jurídicos, estão orientando a 
propositura de ação judicial, apesar das pos-
síveis consequências indesejáveis da ação 
judicial.

Para mais informações, entre em conta-
to com o setor jurídico. Os contatos são: 

3289-5608 | juridico@affemg.com.br.

Ação judicial de cobrança de saldo de férias-
prêmio para aposentadorias publicadas em 2014

FrENTE MINEIrA  

entidades se reúnem e orientam Filiados/Associados sobre como proceder

ATo DiA 21
Ato Nacional em defesa dos direitos do Trabalhador e da justi-

ça do Trabalho – entidades nacionais classistas, como OAB, MP, Ama-
tra, AFFeMg e demais entidades da Frente Mineira, participaram de 
Ato Público contra a destruição dos direitos dos trabalhadores e a ex-
tinção da justiça do Trabalho. A manifestação aconteceu no dia 21, em 
frente ao Tribunal Regional do Trabalho, na Av. Augusto de Lima, em 
Belo horizonte. 

ATo DiA 24
No dia Nacional do Aposentado, a ”Frente Mineira Popular em 

defesa da Previdência social”, representada pela diretoria da AFFeMg, 
participou do Ato Público na Praça sete, em Belo horizonte. em sua fala, 
a diretora-Presidente anunciou“ esse é o momento da largada para a luta 
conjunta, de resistência, contra a destruição da previdência social públi-
ca” e  conclamou toda a sociedade, trabalhadores, servidores Públicos ou 
da iniciativa privada, Aposentados ou não “vamos nos unir em defesa da 
aposentadoria digna, da proteção a quem precisa, idosos, doentes e inca-
pazes. A Frente Mineira defende uma reforma, mas a reforma que amplia 
direitos, e não para cortar o pouco que temos”, afirmou Papá.  

cartas de supostas empresas de assessoria de 
previdência complementar convocam o Aposentado 
para um acordo de recebimento de ação indenizatória. 
Para resgatar o valor é preciso depositar um percentual 
do total da indenização na conta dos criminosos. 

Atenção! O valor indenizatório citado na cor-
respondência não existe e o dinheiro pedido, caso depo-
sitado, pode nunca mais ser recuperado!

Não assine documentos duvidosos e jamais en-
tregue seu dinheiro para empresas ou pessoas suspeitas!  

é necessário recorrer à polícia e à justiça. A 
AFFeMg se coloca à disposição dos seus Associados 
para verificar a legalidade de documentos deste tipo e 
tomar as providências cabíveis. Ligue para o setor jurí-
dico: 3289-5608. 

AFFEMG alerta: Aposentados continuam sendo vítimas de golpes
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Diretor regional 
aStolfo geralDo De anDraDe

Diretor regional 
franciSco flávio Silva naScimento

MATA
MuRIAé, LEOpOLDINA E SÃO jOÃO DEL-REI

PArAnAíbA
ITuIuTAbA, ARAguARI E pATROCíNIO

Confraternização São João Del-Rei – 
13/12/2018 

A confraternização de são joão del-Rei foi cuidadosamente 
coordenada pelos colegas Marcos Alberto cecon e josé Maria Rabelo.

O local para o encontro dos Associados da AFFeMg, funcio-
nários e familiares foi na cantina do ítalo. O ambiente foi de total des-
contração e brincadeiras. O colega Marcos cecon com a sua potente 
teleobjetiva, registrou os flagrantes da reunião.

Astolfo geraldo de Andrade, novo diretor da Regional Mata, 
resumiu seus propósitos e metas para o triênio 2019/2021. O colega 
carmello geraldo Viegas, usando seu dom de oratória e com toda sua 
elegância, acompanhado da sua esposa, Teresinha Maria camarano 
Viegas, emocionou a todos ao falar em nome dos colegas Aposentados.

encerrando o encontro, o diretor Regional transmitiu as men-
sagens da diretoria executiva e agradeceu a permanente participação 
dos colegas de são joão del-Rei durante a sua gestão.

confraternizações de Fim de Ano reúnem 
Servidores na regional Mata

Confraternização Leopoldina 
13/12/2018

comandados por Tânia Mara, chefe da 
AF/Leopoldina, um animado grupo de Associados 
da AFFeMg, funcionários e Auditores Fiscais 
comemorou a despedida de 2018, e com otimis-
mo e esperança brindou a chegada de 2019.

Confraternização Muriaé 29/11/2018 
O encontro de Muriaé, na Associação do Banco do Brasil, contou com a presença de 

funcionários da AF da ativa e alguns Aposentados.
A animação foi contagiante, com música ao vivo e ótimos bate-papos. A Fernanda or-

ganizou o encontro com a participação da Flávia, chefe da AF, e do delegado Fiscal, cássio. 
Após a tradicional foto do grupo, dois brindes: um pela despedida de 2018, e o outro com 
muita esperança para 2019. 

Celebrações marcam o Fim de Ano de Servidores 
em Ituiutaba , Araguari e Patrocínio

AF - Araguari – um jantar com churrasco marcou a confraternização dos servidores, no dia 22 de dezembro. 
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Diretor regional 
gilSon marcoS campoS

vAle do sAPucAí
ITAjubá

com o apoio da AFFeMg e da cOOPseF, 
foi realizada no dia 21 de dezembro de 2018 a 
festa de confraternização de fim de ano dos ser-
vidores, juntamente com a reinauguração da ga-
leria de fotos dos chefes da AF Itajubá.

compareceram os ex-chefes Louren-
ço Mourão Villani, durval Borges de Olivei-
ra, Paulo de Lemos, Antônio carlos Ribeiro, 
edélcio smargiassi, Newton Flávio silva de 
Oliveira, eliana Maria de Almeida Pinto e 
claudilene da silva Luz.

Participaram da celebração o dr. joão 
Alberto Vizzotto, subsecretário da Receita esta-
dual, o dr. Lúcio Teixeira Lopes, superintendente 
Regional de Fazenda de Varginha, e o dr. Narciso 
de carvalho Pontes, chefe da AF Itajubá.

Inicialmente, a galeria de retratos foi 
aberta para visitação aos convidados, às au-
toridades e aos servidores, acompanhados de 
suas famílias. Posteriormente, no Restaurante 
e Pizzaria dom cesário, foi  realizada a ceri-
mônia de reinauguração simbólica da galeria.

O grupo Vocali, formado por Alexan-
dre douglas guedes Zanini e cristiane gue-
des Zanini, ambos filhos da Associada sílvia 
Lúcia Matos guedes e, também, por Fernan-
da Pedrezzini, alegrou ainda mais o encontro. 

durante a cerimônia, a AFFeMg 
e a cOOPseF receberam agradecimentos 
pelo apoio e cooperação. Os servidores As-
sociados à AFFeMg e os demais presentes 
agradeceram a ajuda da Associação para a 
realização dos eventos.

AF - ituiutaba – No dia 12 de dezembro, servidores celebraram a 
chegada de 2019 com churrasco, no Recanto Verde.

Patrocínio – No dia 30 de dezembro, o restaurante Talita Rosa 
recebeu o jantar de Fim de Ano. 

Confraternização e reinauguração da galeria de 
retratos dos chefes da AF Itajubá
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“é chegado o final de 2018, e com ele, tam-
bém se finda a minha última gestão de diretor 
nesta nossa Regional”.

com essas palavras Redir inicia uma 
carta de saudação e despedida após dois man-
datos à frente da diretoria Regional Norte, em 
Montes claros. 

em sua mani-
festação, cumprimenta 
a nova diretora-Presi-
dente, Papá, em nome 
de quem saúda todos 
os membros da dire-
toria, “deixo aqui bem 
exarado, entalhado, a 
minha satisfação pelo 
privilégio de ter traba-
lhado com você, e os 
meus votos de que essa 
sua nova gestão seja 
coroada, pelas graças 
do senhor, de muitos êxitos, muitas conquistas, 
muitas comemorações de vitórias”. 

despede-se do Presidente e amigo sin-

val, “igualmente companheiro, sábio e compe-
tente”; agradece às colaboradoras, Maxsane e 
Liliane, à copeira Vera, o “apoio incondicional 
e sempre disponível do colega e grande amigo 
Nelson gomes” e a todos os Associados da 
Regional. Registra a admiração à Associada 

Maria da glória Ma-
meluque, a glorinha, e 
ao final, felicita o novo 
diretor que assume a 
Regional, Pedro Pau-
lo, desejando-lhe ple-
no êxito na tarefa. 

“eu me sinto 
realizado e lisonjeado 
por ter tido a chance 
de participar, mesmo 
que infimamente, das 
duas últimas gestões, 
e espero, apesar das li-
mitações, ter contribu-

ído de alguma forma para a nossa Associação 
e coloco-me à inteira disposição da AFFeMg, 
como sempre estive” conclui. 

A despedida e os agradecimentos do Diretor 
da regional Norte redir Mendes de Sá

“redir é um exemplo 
de dedicação, seriedade 
e espírito associativo, 
inspiração para todos 
nós, Associados. A ele, 
os agradecimentos da 

AFFEMG.”

gIRO PeLO INTeRIOR
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ANIVeRsáRIO

Data: 15 de fevereiro de 2019 (sexta-feira) 
Horário: 20h
Local: Buffet catarina 
Necessário convite especial, retirado nos dias 04 e 05 de fevereiro. 

ArTES  
X Exposição coletiva de Artes-Artesania e Fotografia Poéticas do Vale – “Vida talhada com as mãos”
Abertura: 19 de fevereiro (terça-feira)
Horário: 19 horas
Visitação: 19 de fevereiro a 01 de março
Local:  galeria dos ex-Presidentes (2º andar da AFFeMg)

(Não é necessária retirada de convite prévio)

Palestra com Ernani calazans
Dia: 19 de fevereiro (terça-feira)
Horário: 19h30min
Local:  galeria dos ex-Presidentes (2º andar da AFFeMg)

(Não é necessária retirada de convite prévio)

Faça parte das comemorações 
de 69 anos da AFFEMG

A AFFeMg celebra, em 2019, 69 anos de 
existência. uma história de união, trabalho e 
ativismo, em prol da classe e de todos os cida-
dãos brasileiros. 

Nossa caminhada se faz com respaldo na 
experiência adquirida ao longo dessas décadas de 

compromisso, mas, também, com inspiração em 
novas experiências e possibilidades de conexão. 

em fevereiro, a nossa Associação irá 
lançar uma novidade: A comunicação mais for-
te e dinâmica, por meio de redes sociais. Atua-
lize seu cadastro para receber todas as infor-
mações! envie seu número de telefone, e-mail 

pessoal e endereço: cadastro@affemg.com.br.
A cada ano, comemorar essa trajetória 

ao seu lado significa celebrar a realização de 
um sonho coletivo. 

convidamos a família AFFeMg para 
participar da programação especial de aniver-
sário da Associação!

SOLENIDADE POSSE NOVA DIRETORIA – AFFEMG 69 anos

Neste ano, o encontro acontece entre 
os dias 05 e 09 de maio, em Olímpia - sP, e 
promete muitas atrações especiais. 

durante o dia serão realizadas ativida-
des como caminhada, hidroginástica e dan-
ça de salão, dentre outras. Os participantes 
também poderão ouvir palestras que tratam 
de temas como “esperança” e “escolha, 
decisão e atitude”, por exemplo. durante 
a noite, haverá baile e shows com Rodrigo 
josé, sidney do cerrado e Agnaldo Rayol. 

Todas as informações estão disponí-
veis no site do evento: 

 www.felizidade.com.br ou pelos te-
lefones: (35) 3212-7449 / (35) 99804-
2474 / (35) 98801-9466.

Vem aí o 42º Encontro 
da Feliz Idade

* ernani calazans é Artista, Pesquisador, Arte educador, Mestre em Artes 
Visuais. especialista em processos de criação da cerâmica do Vale do 
jequitinhonha, trabalha como Professor no Instituto Federal de ciência e 
Tecnologia do Norte de Minas gerais (IFNMg).
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O fornecimento de todas as informações 
referentes a dados de beneficiários, solicita-
das pela Agência Nacional de Saúde Com-
plementar (ANS), é de responsabilidade 
da FUNDAFFEMG. Mas, para isso, o bene-
ficiário também deve estar atento e manter 
sempre atualizados seus dados cadastrais jun-
to à fundação, para que as informações previs-
tas no Sistema de Informações de Beneficiá-
rios (SIB) sejam encaminhadas corretamente.

Saiba mais sobre a ANS

Vinculada ao Ministério da Saúde, a 
ANS é responsável por toda a regulamenta-
ção do setor de  planos de saúde do Brasil, 
para defender os interesses da população 
que utiliza esse serviço. 

A autarquia cria normas, controla e 
fiscaliza as iniciativas relacionadas à assis-
tência médica privada. “A FUNDAFFEMG, 
mesmo sendo uma fundação que adota o mo-
delo de autogestão, também deve cumprir a 
maior parte das exigências fixadas pela agên-
cia”, comenta Sandra Veiga, superintendente 
da instituição.

 Uma das normas mais importantes 
se refere ao Rol de Procedimentos e Even-
tos em Saúde. O documento lista todos os 
procedimentos, exames e tratamentos com 
cobertura obrigatória pelos planos de saúde 
brasileiros. A FUNDAFFEMG fornece, além 
dos obrigatórios, um número significativo de 
outros procedimentos e tratamentos. 

A ANS no dia a dia da FUNDAFFEMG

Para controlar os atendimentos realiza-
dos pelos planos de saúde, a ANS está presen-
te quase diariamente no dia a dia das operado-
ras e, consequentemente, da FUNDAFFEMG. 
Por isso, informações devem ser encaminha-
das periodicamente para a ANS.

Tais informações dão conta de todo o 
histórico de atendimento prestado aos bene-
ficiários, bem como do relacionamento man-
tido com prestadores de serviço e da saúde 
financeira de cada operadora. 

“Em razão do rigor desses controles, 
a FUNDAFFEMG tem investido na atua-
lização de seus sistemas operacionais e de 
gestão para atender melhor a todas as obri-

gações legais. Nosso objetivo é não apenas 
melhorar a gestão, mas também o atendi-
mento ao beneficiário, além de garantir a 
confiabilidade dos dados e o cumprimento 
das exigências legais”, explica Sandra.

Veja, a seguir, outras informações que são 
enviadas periodicamente pela FUNDAFFEMG 
por meio dos sistemas da ANS:

• Sistema de Informação de Produtos 
(SIP): concentra todas os dados relaciona-
dos à assistência prestada aos beneficiários, 
para garantir a análise do equilíbrio econô-
mico-financeiro e atuarial das operadoras.

• Documento de Informações Perió-
dicas das Operadoras de Planos de Assistên-
cia à Saúde (DIOPS): criado para garantir 
o controle, monitoramento e acompanha-
mento das empresas de plano de saúde, in-
clui informações cadastrais e financeiras. 

• Monitoramento da Troca de In-
formações na Saúde Suplementar (TISS): 
criado para monitorar a troca de informa-
ções entre as operadoras e seus prestado-
res de serviços, tais como a quantidade 
de eventos autorizados, cobrados, pagos e 
glosados. 

AFFEMG Notícias

Você conhece as responsabilidades do 
beneficiário junto à FUNDAFFEMG?

FUNDAFFEMG 

Conheça no site www.fundaffemg.com.br >> Área de Beneficiário >> Procedimentos com Cobertura – Carência, 
Autorizações Prévias e Valores de Reembolso (link disponível acima do acesso ao Home Saúde).
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Mais armas para o combate ao câncer 
O  Dia Mundial de Combate ao Câncer (4 de fevereiro) foi instituído 
pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC), com o apoio 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), com o objetivo de chamar 
atenção para o problema. Nos últimos anos, a medicina evoluiu no tra-

tamento dessa enfermidade. Mas quais são as novidades mais recentes? 
Para responder a essa e a outras perguntas, o Jornal da FUNDAFFEMG 
entrevistou o médico Alexandre Chiari, coordenador do corpo clínico da 
Oncomed-BH. Acompanhe, a seguir, um resumo da conversa.

O câncer é uma das doenças que os brasileiros mais te-
mem, mas as taxas de mortalidade são menores hoje do que 
quando surgiram os primeiros tratamentos, na década de 1970. 
Quais são os avanços que permitiram a cura de mais pessoas, 
de lá para cá?

Dois fatores contribuíram para reduzir a mortalidade pro-
vocada pelo câncer. Um deles foi o diagnóstico precoce, que é de 
extrema importância para que se alcance a cura. Outro fator é 
o grande avanço que ocorreu no tratamento das doenças, graças 
ao melhor conhecimento do seu comportamento biológico. Hoje 
sabemos, por exemplo, que os cânceres de mama, de intestino 
grosso e de pulmão podem apresentar comportamentos clínicos 
diferentes, que requerem abordagens terapêuticas específicas. O 
caminho que a oncologia está seguindo é de uma redefinição do 
câncer, por meio do reconhecimento dos fatores de risco, do diag-
nóstico precoce e do tratamento individualizado, que favorecem 
as taxas de cura.

Quais são os principais desafios do tratamento da doença 
atualmente?

Além de avançar em tecnologia para a realização de diag-
nósticos cada vez mais precoces – e, dessa forma, aumentar subs-
tancialmente as chances de cura –, é preciso garantir um trata-
mento mais assertivo, que resulte em menos efeitos colaterais e 
maior efetividade.

Quais são as perspectivas para o tratamento do câncer?

Atualmente a grande maioria dos estudos clínicos em oncolo-
gia converge para as modalidades de tratamento chamadas de “alvo 
molecular”, isto é, direcionadas para alterações moleculares específi-
cas e para a imunoterapia. 

Quais são as principais formas de prevenir o câncer? Quais 
atitudes saudáveis podem ser decisivas para o não aparecimento 
de tumores dessa natureza?

Os cânceres podem estar relacionados a fatores de riscos am-
bientais ou fatores de risco herdados. A grande maioria dos casos, em 
torno de 80%, está relacionada a fatores de risco ambientais, que são 
hábitos adotados pelas pessoas. Dentre eles estão o tabagismo, o etilis-
mo, a alimentação inadequada, a exposição excessiva à luz solar, a vida 
sedentária e a obesidade. Evidências baseadas em estudos observacio-
nais mostram que uma dieta rica em frutas e em vegetais diminui a in-
cidência de diversos tipos de cânceres. Pesquisas apontam, por exemplo, 
que indivíduos que consomem grande variedade de vegetais e frutas, 
grãos integrais, peixes ou aves, ou que consomem pequenas quantidades 
de carnes vermelhas e processadas, apresentam menor risco de desen-
volver certos tipos de câncer ou de morrer em decorrência da doença, 
sobretudo o de boca, faringe, laringe, pulmão, esôfago, estômago e intes-
tino grosso. Outro dado relevante é a observação de que o uso regular 
de tomate na dieta pode reduzir a ocorrência de câncer de próstata, por 
causa do licopeno, pigmento que dá cor vermelha a esse fruto.

AFFEMG Notícias FUNDAFFEMG 



20

AFFEMG Notícias                                                     Número 346

FuNdAFFeMg 

Verão é sinônimo de altas temperaturas e gran-
de volume de chuvas, ideais para a proliferação 
do mosquito urbano que quase todo brasileiro 
conhece: o Aedes aegypti, causador da den-
gue, zika e chikungunya. De forma geral, as 
doenças provocam febre, dores de cabeça e 
nas articulações, além de enjoo e manchas 
pelo corpo. Mas há diferenças importantes 
que influenciam no tratamento de cada uma.

De acordo com o dr. Estevão Urbano 
Silva, presidente da Sociedade Mineira de Infec-
tologia e infectologista do Hospital Madre Teresa, 
os sintomas mais debilitantes costumam aparecer 
em casos de dengue, enquanto os mais leves estão rela-
cionados à zika. “A febre costuma ser mais alta em casos de 
dengue. A zika, por sua vez, resulta em um número maior de pacien-

tes com coceira na pele e  conjuntivite. E os sintomas ar-
ticulares são mais comuns na chikungunya”, explica.

As doenças, no entanto, apresentam peri-
gos específicos quando diagnosticadas em suas 
formas mais graves. A dengue hemorrágica, por 
exemplo, causa desidratação e hemorragias 
severas, que podem levar à morte. No caso 
da zika, o grande risco é que mulheres grávi-
das transmitam a doença a seus filhos, o que 
pode resultar em microcefalia nos bebês. Já a 

chikungunya pode levar ao desenvolvimento de 
artrite. “Em todos os casos, é essencial que as 

pessoas evitem a automedicação, que pode aumen-
tar o risco de sangramentos. O paciente deve procurar 

ajuda médica, seguir a orientação de especialistas e refor-
çar a hidratação”, orienta o dr. Estevão.

Dengue, zika e chikungunya: saiba suas 
diferenças e como evitar as doenças

AFFEMG NotíciasFUNDAFFEMG 
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Tratamento e prevenção

AS DIFERENÇAS ENTRE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA

Ainda não existe vacina antiviral capaz de matar os vírus e 
levar à remissão das doenças. Por isso, o tratamento busca eliminar 
os sintomas, por meio de remédios para dor e febre. Caso o paciente 
apresente sangramentos, a transfusão sanguínea também é indicada. 
Além disso, hidratação e alimentação saudável durante a convalescen-
ça são essenciais para garantir a cura.

Mas o passo mais importante é combater o transmissor das 
doenças, o mosquito Aedes aegypti. Para isso, é necessário checar re-
gularmente, em casa, se há focos de água limpa e parada em pratos 

de vasos de plantas e garrafas e se a caixa-d’água está devidamente 
fechada. Só assim é possível evitar a reprodução do mosquito.

Essa estratégia simples tem feito a diferença. Segundo o Mi-
nistério da Saúde, os casos de dengue no Brasil, quando comparados 
aos do mesmo período do ano anterior, diminuíram 39% em feverei-
ro de 2018. “Há, ainda, medidas acessórias, como uso de repelentes, 
principalmente por mulheres grávidas, instalação de telas em janelas 
e mosquiteiros em berços e camas. Mas o principal é reduzir o foco de 
reprodução do mosquito”, completa o infectologista.

DENGUE

PRINCIPAIS SINTOMAS

Febre, dores no corpo, 
manchas vermelhas na pele 

SINTOMA PREDOMINANTE

Febre alta

PRINCIPAL RISCO

Dengue hemorrágica, que pode causar
 desidratação e hemorragia severas

ZIKA

PRINCIPAIS SINTOMAS

Febre, dores no corpo, 
manchas vermelhas na pele 

SINTOMA PREDOMINANTE

Coceira na pele e olhos com conjuntivite

PRINCIPAL RISCO

Microcefalia em bebês infectados pelo 
vírus durante a gestação

CHIKUNGUNYA

PRINCIPAIS SINTOMAS

Febre, dores no corpo, 
manchas vermelhas na pele 

SINTOMA PREDOMINANTE

Dores nas articulações

PRINCIPAL RISCO

Inflamações nas articulações, que 
passam a ser um problema crônico
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cLAssIFIscO

uTILIZAçãO dIVIsãO dOs PeRíOdOs PeRíOdOs de INscRIçãO dATA dO sORTeIO dATA LIMITe P/PgTO

janeiro
04/01 a 12/01
13/01 a 21/01
22/01 a 30/01

1º/10 até 30/10 09/11 15/11

julho
14/07 a 22/07
23/07 a 31/07

1º/04 até 30/04 10/05 15/05

dezembro 26/12 a 03/01 1º/09 até 30/09 10/10 15/10
carnaval sábado a Quarta-feira 1º/12 até 30/12 04/01 10/01 
semana santa Quinta-feira a domingo 1º/01 até 30/01 08/02 15/02

 Tabela dos sorteios para utilização das colônias de Férias para 2019  

Belo Horizonte e região
ALUGA-SE / VENDE-SE
•	 Apto, 2 quartos, localização: R. Rio grande do Norte. contato: (11) 

94380-3729.
•	 Apto, 4 quartos, 1 por andar, área de Lazer completa,  03 vagas de gara-

gem – localização: R. serrano, Bairro serra, em frente ao Minas II,  pró-
ximo à Fumec. contato: (31) 98822-2202/ (31) 98842-3238.

•	 sala, com 32m² com banheiro. excelente localização. Oportunidade! Av. 
Brazil, 1491, sala 601, Funcionários.  contato: (31) 99611-4823 | Falar 
com  Miriam Beatriz. Imobiliária: 3273-0001 | socimil@socimil.com.br. 

ALUGA-SE
•	 Apartamento para temporada em guarapari, Praia do morro para 10 

pessoas, 03 quartos com suíte , de frente, área com churrasqueira e ba-
nho, 2 vagas de garagem, primeiro andar avenida praiana nº 1471 no 
meio da praia , mobiliado com antena parabólica. contato: (32) 3211-
0334| Falar com  Olinda ou Toledo.

VENDE-SE
•	 casa, final construção, Alphaville Lagoa dos Ingleses, 417 m2, lote 750 

m2, cond. R$964. só falta piso, porta, louça, acabamento externo dos 
metais e parte enfiação. Não perca dinheiro ao quebrar e substituir o 
acabamento para o seu gosto. contato: (31) 98244.8789 | Falar com  
Alexandre. 

•	 casa de campo em capim Branco, terreno de 1008 m², área construída 
de 171 m², com três quartos, todos com armários embutidos, 1 suíte; ba-
nheiro com armário e box blindex, sala, cozinha com armários, varanda 
e churrasqueira. A área externa é toda jardinada, com piscina, horta e 
pomar, casa de caseiro e de despejo. contato: (31) 98745-0019 | Falar 
com silvana.

VENDE-SE
•	 gol 1.6 g5 2012 Preto 142.000 km, Alarme, Vidros-Travad-Retroviso-

res elétricos, Ar-condicionado, desembaçador, Farol de milha. contato: 
(31) 3486-6901| 98010-6901 | Falar com josé Luiz corrêa crego. 

ClASSIFISCO NãO ESquEçA

SAudAdES

•	 Fulvia heronville da silva, faleceu no dia 18 de janeiro de 2019 na cida-
de de Belo horizonte/Mg, onde residia.

•	 gilka salazar Antunes Albergaria, faleceu no dia 09 de janeiro de 2019 
na cidade de são joão del-Rei/Mg, onde residia.

•	 Antônio de Liz costa, faleceu no dia 19 de janeiro de 2019 na cidade de 
Varginha/Mg, onde residia.

•	 Lelio de Almeida calhau, faleceu no dia 20 de janeiro de 2019 na cidade 
de Aimorés/Mg, onde residia.

•	 Marly Resende de Ferreira, irmã do Associado titular Rubens Fernando 
de Resende, faleceu no dia 02 de Novembro de 2018 na cidade de uber-
lândia/Mg, onde residia.

•	 Maria Altamira Rodrigues de Queiroz, esposa do associado Manoel Mes-
sias de Queiroz, faleceu no dia 12 de janeiro de 2019 na cidade de Betim/
Mg, onde residia.

•	 Maximilian Novaes de Almeida, filho do Associado Antônio Avimar de 
Almeida, faleceu no dia 07 de janeiro de 2019. O sr. Maximilian, faleceu 
na cidade de Passa Tempo/Mg, onde residia. 

•	 Terezinha Ramos Fernandes, faleceu no dia 13 de janeiro de 2019 na 
cidade de Varginha/Mg, onde residia.

O recadastramento poderá ser feito em qualquer agência 
do Banco do Brasil localizada no território nacional, nas uni-
dades de Atendimento Integrado (Postos uAI) e, em cidades do 
interior, também nas Administrações Fazendárias (AF) e servi-
ços Integrados de Assistência Tributária e Fiscal (sIAT).

somente em setembro de 2018 , 5.272 aniversariantes 
nessa condição deixaram de se recadastrar e tiveram os venci-
mentos bloqueados!

é necessário apresentar documento original de identida-
de, comprovante de inscrição no cadastro de Pessoas Físicas 
(cPF) e comprovante de endereço atual.

Mais informações no Portal do servidor na Internet 
(www.portaldoservidor.mg.gov.br) ou no LigMinas, discando 
155 se estiver em Minas gerais, ou (31) 3069-6601, se estiver 
fora do estado.

Servidores inativos 
e pensionistas 

especiais 
devem fazer o 

recadastramento 
anual
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seguROs

Rua Sergipe, 893, Funcionários. Telefone: 0800 031 5689

Horário de Funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h

 Faça um seguro de vida,
 viagem, imóvel ou automóvel na 

Fisco Corretora.
Os melhores planos e vantagens 
para sua segurança estão aqui! 

2019 Com proteção total. 

Cuide para que a Família e o 
patrimônio estejam em segurança.
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ReceITA sOLIdáRIA

As pensionistas, na reunião do dia 13/
dez, doaram 589 fraldas geriátricas 
que foram entregues pela Rs, na mes-
ma data, na Paróquia N. sra. Rainha do 
Belvedere.

essa Paróquia atende as comuni-
dades do Morro do Papagaio e Aglome-
rado da serra.

Agradecemos às Pensionistas pela 
generosidade de sempre!

Entrega das fraldas doadas
pelas Pensionistas

doação de alimentos à 
AsPAc - Associação de 
Pais e Amigos do centro 

de Reabilitação

No dia 13/dez a Rs doou à As-
PAc os ingredientes para o lanche da 
festa de Natal que foi realizada no dia 
15/dez, de 9h30min às 13h, na sede da 
entidade no bairro Planalto, em Bh.

A AsPAc realiza um trabalho de 
assistência social dedicada à habilita-
ção, reabilitação e promoção social de 
crianças e adolescentes com necessida-
des especiais (física e/ou mental), ou que 
tenham sofrido algum tipo de violência.

Transmitimos a vocês, nossos As-
sociados, o depoimento feito pelos repre-
sentantes da AsPAc :

“A festa foi linda, os alimentos su-
ficientes, a emoção foi grande. Obrigada 
por tornarem possível nosso sonho.

com carinho a todos da Receita 
solidária!!!”

doação de roupas à Igreja são sebastião
 As roupas de uso pessoal e de cama, recebidas pela Rs foram doadas, 

no dia 13/dez, à Igreja são sebastião, de Inhaúma, que vai vendê-las em bazar 
com o objetivo de angariar fundos para a reforma do telhado da igreja e da casa 
paroquial.

Agradecemos a todos que colaboraram com as doações!

Bazar solidário 2018
Repetiu-se o sucesso de nosso Bazar anual, realizado nos dias 12 e 13/dez com 

as doações recebidas: grande variedade de peças para o lar e de uso pessoal.
O valor arrecadado de R$ 11.208,00 (onze mil, duzentos e oito reais) será des-

tinado aos projetos e atividades da Rs.
Nossos agradecimentos aos doadores, compradores e organizadores do bazar! 

A participação de todos vocês foi fundamental para o êxito do evento.


