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A tragédia de Brumadinho
AFFEMG se solidariza às vítimas da mineração predatória em Minas Gerais

Queridos Associados,

Aqui

estou, juntamente com meus companheiros de Diretoria e Conselhos, muito
honrada com a missão de dirigir a AFFEMG pelos próximos três anos.
Sentimento de gratidão pelos votos que me reconduziram à presidência dessa
Entidade e expressam a confiança e o reconhecimento dos Associados pelo trabalho
que realizamos nos mandatos anteriores.
Nesse momento, sou tomada de alegria e esperança, apesar de antever as inúmeras dificuldades e os enormes desafios que teremos pela frente, e que apontam para
a necessidade de fortalecer o Fisco, defender as atribuições, a carreira e os direitos do
Auditor Fiscal, valorizar e defender a receita própria do Estado e fortalecer a Secretaria de Fazenda para que cumpra o seu papel, a bem do Estado e da Sociedade mineira.
Nós, da Diretoria, somos os mantenedores do legado de força, moderação e
idealismo que os fundadores da AFFEMG, lá em 1950, nos deixaram. E esse é o nosso
compromisso. Fiel a esse legado, na AFFEMG, a opção sempre foi pela cooperação e
diálogo franco com o governo, em particular com a Fazenda.
Acreditamos nesse caminho como a melhor forma de pessoas se entenderem,
sem que isso signifique jamais, submissão ou perda de autonomia.
Junto com o Sindifisco, queremos todos no mesmo barco: ativos, aposentados,
pensionistas, pessoal de cargo efetivo, chefias, todos. Estamos aí para unir.
Minha trajetória foi sempre ditada pela fé e pela disposição de luta, sem desânimo. É por essa trilha que vamos seguir exercendo com toda dignidade a representação da classe e fazendo da AFFEMG a casa do Auditor Fiscal, na sua dimensão mais
completa: cuida da luta e cuida da vida.
A Associação nasceu simples, pequena numa salinha alugada. Ao longo desses 69 anos, tornou-se uma Entidade grande, uma família que soma mais de 27 mil
pessoas, entre Associados, dependentes e beneficiários. Um patrimônio expressivo, com
a sede em Belo Horizonte, 13 sedes regionais e três colônias de férias, patrimônio próprio adquirido e mantido exclusivamente pelos Associados.
Com a Fisco Corretora e a FUNDAFFEMG, a AFFEMG é uma Entidade
forte e complexa, cuja importância e grandeza está na combinação da representação
classista e o cuidado com a vida de seus Associados.
Para finalizar, minhas palavras de agradecimento vão para o Sinval, guardião
da história da AFFEMG, exemplo de determinação, ícone do espírito classista e em
seu nome, minha homenagem a todos os Associados.
Agradeço aos meus colegas da Diretoria Executiva, Regional, do Conselho de
Administração e Fiscal, pela generosidade, cooperação e disposição incondicional de
trabalhar pelo fortalecimento de nossa Associação.

reuniões

Conselho Fiscal
realiza primeira
reunião de 2019

Reunião de Diretoria Executiva e
Regional
No dia 15 de fevereiro os membros da Diretoria Executiva e Regional da AFFEMG se reuniram
para tratar de assuntos gerais, como trabalho de filiação, medidas de diminuição de custos, cadastro, ampliação de convênios, dentre outros.
Os Diretores também discutiram diretrizes de
atuação frente ao “pacto de regularização fiscal” e reforma da previdência, ressaltando a importância de manter a
estratégia de aproximação e diálogo com parlamentares.

No dia 18 de
fevereiro, o Conselho
Fiscal se reuniu e elegeu o Presidente David
Araujo, a relatora, Maria Inês Vieira da Silva e o Vogal, Nilton de
Oliveira. O Suplente Geraldo Sozinho também
esteve no encontro onde
os
Cons el h e i ro s
definiram,
ainda,
o
calendário
de reuniões
para 2019.
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Entidades se reúnem com Secretário Adjunto
e Subsecretário da Receita Estadual

Na tarde do dia 26, as Entidades,

AFFEMG e SINDIFISCO-MG representadas respectivamente pela
Diretora Presidente, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni Papá e
Vice-presidente, Sara Costa Félix, o
Presidente Marco Antônio Couto e
o Diretor Danilo Militão, se reuniram com o Secretário Adjunto, Luiz
Claudio Fernandes, o Subsecretário da Receita Estadual, Fernando
Eduardo Bastos, os Diretores da Sufis,
Carlos Renato Confar e da Sucred, Oswaldo Scavazza quando trataram dos assuntos mais urgentes de interesse da classe.
Pagamento do 13º salário – as lideranças argumentaram que a Secretaria
da Fazenda foi muito prejudicada na nova
regra definida pelo governo e reivindicaram o mesmo tratamento dado aos órgãos
de Segurança. (lembrando que a 1ª proposta do governo era dividir o valor em 11
parcelas iguais; ante a recusa da Segurança, o governo propôs pagar 80% do valor

unidades e deslocamento de Servidores.

em junho, o que foi rejeitado). O Secretário disse que é sensível à reivindicação dos
Auditores, que o governo depende do fluxo
de caixa, está estudando o assunto e vai
buscar uma solução para esse caso.
Publicação da Resolução de
atualização do valor do ponto/Gepi – o
Secretário afirmou que nesse momento
não dá prá fazer a correção. O assunto
está suspenso.
Reforma Administrativa – as Entidades manifestaram preocupação com os
efeitos da reforma, eventual fechamento de

Pagamento das férias prêmio em espécie – as Entidades se
reportaram ao último ofício enviado
no dia 05 de fevereiro do corrente
e insistiram na necessidade do pagamento para evitar a prescrição
desse direito, relativamente a quem
se aposentou em 2014. O Secretário afirmou que não há recurso para
esse passivo do estado, que hoje está
na ordem de 450 milhões. Foi argumentado que esse valor corresponde ao total
devido, mas o que se está reivindicando
é o pagamento imediato dos créditos de
2014, cuja cobrança não está judicializada. O Secretário se comprometeu a apurar
do valor, discutir com a Advocacia Geral
do Estado e dará uma posição no próximo
encontro, previsto para ocorrer na semana após o carnaval.
As Entidades mantém a interlocução com a Administração da SEF, buscando resolver, de forma satisfatória, essas
demandas mais urgentes.

Governo de Minas corrige decreto do “trem da alegria”
Foi publicado no dia 12/02, no
Diário Oficial “Minas Gerais”, o Decreto
nº 47.616, que anula os efeitos do decreto nº 47.607, editado no último dia de
2018, pelo então governador Fernando
Pimentel, que atribuía de forma ilegal ao

gestor fazendário funções que não lhe são
próprias, como a emissão de manifestação
fiscal, por exemplo.
Com a publicação do novo decreto,
retorna-se à redação original da legislação sobre o ITCD. Os efeitos da alteração

ato público

Entidades se solidarizam aos
familiares e amigos das vítimas de
Brumadinho

A AFFEMG, o SINDIFISCO-MG, a FEBRAFITE e a APEMINAS se solidarizaram às vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, no dia 25 de janeiro,
e a todos os moradores de cidades e distritos mineiros em
situação de risco. Assim como aconteceu há pouco mais de
3 anos em Mariana, essa situação que vivemos é resultado
da exploração predatória, que coloca a realização do lucro
acima de qualquer medida de cuidado com a vida humana,
de preservação do meio ambiente e de atenção ao nosso
povo e às riquezas do nosso Estado.

são retroativos a 1º de janeiro de 2019.
Essa é uma vitória das Entidades, AFFEMG e Sindifisco-MG,
que estão em permanente vigilância na
defesa da carreira e das atribuições do
Auditor Fiscal.

No dia 01 de fevereiro a AFFEMG participou de Ato Público, na
Praça da Assembleia, em Belo Horizonte, pelo pagamento integral e
imediato do 13º salário dos Servidores e, também, em solidariedade
às vítimas de Brumadinho.

Minas deixa de arrecadar R$ 100 bi em duas décadas com a Lei Kandir
O minério é recurso não renovável. Sua exploração predatória destinada
à exportação não deixa a sequer mínima
contrapartida ao povo mineiro na forma

de tributo, pois com a Lei Kandir, essa riqueza é exportada gozado o benefício fiscal da imunidade.
As Entidades estão mobilizadas

pela revogação imediata da Lei e ressarcimento das perdas acumuladas desde a Lei
87/96 que subtrai dos cofres estaduais e
municipais mais de R$100 bilhões.
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AFFEMG
69 anos
Associados brindaram
a história de luta
resistência e vitórias
O evento comemorativo de aniversário e

Posse da nova Diretoria da AFFEMG foi
realizado na noite de 15 de fevereiro, no
Buffet Catharina, em Belo Horizonte.
A solenidade teve início com apresentação da Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, eleitos para o
triênio 2019/2021. A mesa de honra foi
composta pela Diretora-Presidente, Maria
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá;
Diretor-Presidente gestão 2016/2018,
Sinval Pereira da Silva; o Presidente da
Comissão Eleitoral, José Souza Lopes,
pelo Subsecretário da Receita Estadual,
Fernando Eduardo Bastos de Melo; Presidente de honra da Federação Brasileira
de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE, Roberto Kupski,
o Diretor-Presidente da FUNDAFFEMG,
José Gomes Soares, o Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de
Minas Gerais, Marco Antônio Couto dos
Santos, e pela Deputada Estadual, Andreia de Jesus.
Na abertura, foi realizado um ato
em homenagem às vítimas da mineração
no Estado. Em seguida, o Presidente da
Comissão Eleitoral, José Souza Lopes,
agradeceu os Associados pela participação em mais um processo eleitoral, especialmente aqueles que se envolveram diretamente no trabalho, como mesários ou
membros da comissão.
Sinval Pereira da Silva deu prosseguimento à cerimônia, agradecendo
a confiança, durante sua gestão “muito
obrigado a todos por esse tempo de apoio
e tantas lutas. Eu desejo todo o sucesso
para a nova equipe”.
O Presidente do Sindifisco-MG,
Marco Antônio Couto dos Santos, desejou
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sucesso para a nova equipe à frente da Associação e agradeceu a AFFEMG pela união
em tantas frentes de luta, com votos de que o
compromisso mútuo esteja sempre presente.
Em sua fala, o Subsecretário da Receita Estadual, Fernando Eduardo Bastos de
Melo, fez um pronunciamento em homenagem à Associação, pelos seus 69 anos de importante atuação na defesa da classe fiscal.
O Presidente de honra da FEBRAFITE, Roberto Kupski, ressaltou a importância da Entidade no âmbito da Federação e o seu papel na defesa da carreira dos
Auditores. Ele ainda agradeceu pelo compromisso e apoio da AFFEMG durante
tantos anos, desejando sucesso para a nova
Diretoria e Conselhos. A FEBRAFITE, por
meio do seu Vice-Presidente e Presidente
da AFRESP, Rodrigo Spada, homenageou
o Ex-Presidente, Sinval Pereira, com uma
placa simbólica, pela sua atuação frente à
Entidade no último triênio.
A Deputada Estadual, Andreia de
Jesus, fez um pronunciamento onde desejou um futuro próspero a toda classe. Ela
ressaltou a importância da Entidade para
a continuação de um diálogo permanente
da categoria com o poder público.
O Deputado Federal Fred Costa
foi homenageado pela Entidade, pela sua
compreensão da importância social dos tributos e pela atuação em defesa da carreira
dos Auditores Fiscais. Ele destacou, em seu

discurso, que seguirá em defesa da carreira, pelo entendimento do que é justo não só
para a classe, mas para todos os cidadãos.
Em seu pronunciamento, a Diretora-Presidente eleita, Maria Aparecida
Neto Lacerda e Meloni, Papá, sinalizou
sua intenção de continuar o trabalho de
fortalecimento da AFFEMG. Segundo
ela, a Associação deverá atravessar esses
tempos de crise financeira e política com
firmeza e equilíbrio. “Nossa luta em defesa da classe seguirá no caminho trilhado pela AFFEMG, com ainda mais força.
Permaneceremos atuantes no combate ao
processo sistemático de desvalorização da
receita própria estadual e, acima de tudo,
representaremos sempre a resistência
contra a contínua violação da honra e dos
direitos dos Servidores”, afirmou.
Celebração de aniversário
No evento comemorativo foram
anunciadas as Redes Sociais da AFFEMG
nas plataformas Instagram e Facebook,
que deverão possibilitar uma comunicação ainda mais ágil e eficaz com os
Associados.
Por fim, todos foram convidados a
assistir ao vídeo comemorativo de aniversário e brindar mais um ano de vida da
Entidade. Assista, em nossas redes e em
nosso site. Curta e compartilhe!
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Obras de arte,

X Exposição coletiva de artes-artesania e fotografia da AFFE
O salão do 2º andar ficou repleto de

Associados expositores e convidados, que
puderam apreciar a mostra que, neste
ano, teve como tema as Poéticas do Vale:
“Vida Talhada com as mãos”. Representando a força e o cuidado da AFFEMG
com cada Associado, a delicadeza e as
potencialidades do Vale do Jequitinhonha
foram referência e inspiração.

O Vale do Jequitinhonha é uma região de contrastes. Ao lado das dificuldades
geradas pela seca e pelos problemas econômicos, caminham pessoas cheias de esperança e de sorrisos, donas de um riquíssimo
acervo cultural. Com curadoria de Rosimary de Freitas Bakir e Carlos Domingos, a
X Exposição coletiva de artes-artesania e
fotografia contou com mais de 50 obras.
A Diretora-Presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e
Meloni, Papá, abriu a noite, desejando
boas-vindas a todos. Ela ressaltou a beleza da Exposição e falou sobre a escolha do tema. “A AFFEMG se espelha na
grandeza, na superação e na alegria das
pessoas que vivem no Vale para cuidar de
nossos Associados”.
Na solenidade de abertura, a
mesa foi composta pela Diretora Social
da AFFEMG, Rose Laura Lopes Pinto,
pela Artista Plástica, Arte-educadora
e Curadora da exposição, Rosimary de
Freitas Bakir, e pelo Artista Plástico,
Mestre em artes visuais e Professor do
Instituto Federal do Norte de Minas, Ernani Calazans de Oliveira.
Rosi Bakir emocionou a todos ao
ler um texto de sua autoria. Nele, a curadora exaltou o trabalho dos Associados
na composição de suas obras e a arte das
bordadeiras, que tecendo paisagens ce-
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Professor Ernani Calazans

“A vida da nossa gente
é marcada pela fé, pela
força e pela abundância.
Em todas as festas
sempre há muita comida
boa! O povo do Vale
está sempre pronto
para servir, sorrir e
compartilhar. Quem
conhece, sempre quer
voltar”
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palestra e sarau

semana cultural

EMG reúne Associados em comemoração aos 69 anos da Entidade

lebraram, com suas habilidosas mãos, a
riqueza desse povo, que ultrapassa os limites do abandono e nos brinda com uma
explosão criativa. Rosi também falou sobre o trabalho desenvolvido na Oficina de
Cerâmica, oferecida pela AFFEMG aos
Associados, que gerou belas obras, agora
expostas. A curadora também deu boas-vindas a Ernani Calazans, elogiando seu
empenho na representação e valorização
da cultura de seu povo.
O Professor e Artista Plástico,
por sua vez, deu uma verdadeira aula
sobre o lugar onde nasceu. Na Palestra
“Vale do Jequitinhonha: um balaio de
culturas”, Ernani falou sobre a história,
a gastronomia, a cultura, o bioma, a fé
e o folclore do baixo, médio e alto Jequitinhonha, fazendo um percurso pelas
cidades da região.
Da beleza arquitetônica do Ser-

ro e de Diamantina, passando pelas
festas e folclore de Turmalina, pelo artesanato de Chapada do Norte e pela
herança cultural indígena e negra de
lugares como Francisco Badaró, Ernani ressaltou a riqueza de toda a região.
“São feitas muitas referências ao Vale
do Jequitinhonha ligadas à miséria, às
terras inférteis, castigadas pela seca, e
a um povo sofrido. Eu gosto de falar sobre outra faceta dessa história, onde se
pode encontrar uma vasta riqueza natural e cultural. A vida da nossa gente é
marcada pela fé, pela força e pela abundância. Em todas as festas sempre há
muita comida boa! O povo do Vale está
sempre pronto para servir, sorrir e compartilhar. Quem conhece, sempre quer
voltar”, contou.
Durante a palestra ele apresentou fotografias, paisagens, artes e artis-

tas da região além de algumas de suas
obras: Quadros cheio de cor e alegria,
que ressaltam suas impressões sobre o
Jequitinhonha.
Ernani agradeceu à AFFEMG
pelo convite e recebeu, das mãos da Diretora-Presidente, uma lembrança, pela
disposição de compartilhar com nossos
Associados tanto conhecimento. O grupo
BORDAFFEMG, representado pela Associada Valda Paulino, também presenteou o Artista com um quadro bordado
sobre uma de suas pinturas.
A Diretora Social da AFFEMG
agradeceu a presença de todos, as falas enriquecedoras tanto da curadoria
quanto ao longo da palestra. Ao fim da
cerimônia de abertura, todos os presentes puderam participar do coquetel de
confraternização. A exposição pôde ser
vista até o dia 01 de março.
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Sarau com Paulinho Pedra Azul lota o
Centro de Convivência da AFFEMG
O Cantor relembrou histórias dos amigos, o pai e
homenageou a mãe, com clássicos de sua carreira

Como parte da programação da Semana

Cultural, em comemoração aos 69 anos da
AFFEMG, o Sarau foi realizado, na sexta-feira, dia 22. A Diretora-Presidente da
AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda
e Meloni, Papá, deu boas-vindas a todos,
celebrando esse momento de união e confraternização.
Em seguida, Paulinho Pedra Azul assumiu o palco. Filho do Associado Dijon Morais, falecido, o cantor emocionou a todos ao
relembrar a chegada da família na capital mineira e o olhar sempre terno do pai. “Viemos
do Jequitinhonha, para ganhar a vida em Belo
Horizonte. Meu pai, sempre com seu olhar
triste e acolhedor, foi uma grande referência
em minha vida.Tocar nessa casa, que por tanto
tempo ele frequentou, é relembrar e sentir um
pouco dessa história”, contou.
Em noite de ternura, poesia e lembranças, a família da Associada Diva Amélia
de Lima Morais, mãe de paulinho homenageou a família AFFEMG. O artista dedicou à
mãe o clássico de Cartola “As rosas não falam”, em momento de grande emoção.
As Associadas Maria da Conceição Figueiredo e Sandra Dalcantoni assistiram, pela
primeira, vez Paulinho Pedra Azul ao vivo e se
encantaram com o bom-humor do músico.
Paulinho encantou os Associados
com seu repertório (Precisamos de Amores,
Jequitinhonha e Jardim da Fantasia Bemte-vi) e composições de amigos entre muitos
causos. Ele ainda declamou poemas, como
“Dois Homens” e “Duas mulheres”.
A Associada Maria das Graças Passos, que foi ao Sarau acompanhada do irmão
João Batista Passos, destacou a alegria de
receber o artista na AFFEMG. “Eu me sinto
assistindo a um show em casa. Está tudo lindo
e muito bem organizado. Estamos muito felizes”, disse.
Os Associados não economizaram
aplausos e demonstração de carinho ao artista. Paulinho elogiou o trabalho dos artistas e
parabenizou a AFFEMG pela iniciativa e pela
sensibilidade em retratar as riquezas do Vale.
O irmão do artista, Carlos Dijon,
agradeceu à AFFEMG pelo momento de
recordações, homenagens e aconchego. “É
um prazer estar assim, em casa, em meio a
tantos amigos e tão à vontade. Sou suspeito
para falar”, concluiu.
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Paulinho deixou uma mensagem para a AFFEMG:
“Gostaria de agradecer, imensamente, o carinho de todos vocês para com a minha família. A festa foi linda e acho que todos gostaram. Fiquei muito feliz e tenho certeza que meu pai, Seu Dijon, lá do céu, escutou nossa cantoria e alegria naquela noite. Ele
amava todos da AFFEMG. Um exemplo de pai e ser humano ímpar. Espero ter retribuído
à altura, toda expectativa que vivemos naquela noite. Que Deus, na sua infinita bondade,
ilumine todos vocês e que nossa amizade continue para sempre. Beijos”.
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Campanha em comemoração
aos 69 anos da AFFEMG
Em

quase 7 décadas de trabalho,
construção coletiva e sempre com-

prometida com os direitos dos Auditores Fiscais a AFFEMG é um exem-

plo de equilíbrio, organização e força
associativa.
Para comemorar essa trajetória, a AFFEMG lançou uma
campanha especial, ressaltando a
importância do trabalho do Auditor
Fiscal.
Ouça nosso spot, veiculado
no jornal da rádio Itatiaia 1ª edição e replicado em nosso site! Veja
a mensagem nos outdoors, painéis
e bancas de revistas espalhados por
Belo Horizonte e cidades sedes Regionais, em todo o Estado.

AFFEMG lança perfil nas Redes Sociais e
otimiza a comunicação com seus Associados
A AFFEMG encontra na modernidade ferramentas para avançar e crescer.
Por isso, em 2019, damos início a uma comunicação ainda mais efetiva
e direta com os Associados.
Neste mês de aniversário de 69 anos, lançamos as
redes sociais da Associação
pelas plataformas instagram
e facebook (@affemg e /affemg).
A AFFEMG trará assuntos relevantes para os Associados e seus dependentes e
também para a sociedade, de
modo geral. Um dos objetivos
desses canais é o de colaborar
com conteúdos importantes e
elucidativos para a imprensa.
Siga a AFFEMG, curta e compartilhe nossos posts.
Atualize seu cadastro
enviando informações de e-mail pessoal e telefone para
cadastro@affemg.com.br
para que nossos comunicados
sempre cheguem até você.
Estamos à disposição
para auxiliar e solucionar possíveis dúvidas. No próximo En-

contro de Aposentados, que será realizado
no dia 13 de março, quarta-feira, às 15 horas, no auditório localizado no 2º andar da

sede, em Belo Horizonte, o setor de comunicação fará uma apresentação das nossas
redes. Participe!

AFFEMG Notícias

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 nosso jornal estão disponíveis no site da Associação www.affemg.com.br.
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Encontro de Aposentados traz
informações importantes para a classe
A

Diretora-Presidente da AFFEMG,
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni,
Papá, abriu o encontro do dia 13 de fevereiro agradecendo a presença de todos, e a
participação, pelo canal AFFEMG na web,
das Regionais Divinópolis, Oeste, Mata, Rio
Doce, Paranaíba e Baixo Rio Grande.
Papá lembrou sobre a luta da Entidade contra o “trem da alegria” na SEF-MG e a revogação do decreto nº 47.607,
que atribuía de forma ilegal ao gestor
fazendário funções que não lhe são próprias. Papá abordou também o tema da
Reforma Administrativa na Secretaria de
Fazenda e manifestou a preocupação com
o “Regime de Recuperação Fiscal” e suas
consequências para os Servidores.
A Diretora falou, ainda, sobre a tentativa do governo de Minas de impor o parcelamento do 13ª salário, desrespeitando o direito dos trabalhadores e jogando na conta do
funcionalismo público o resultado de anos de
má gestão e desequilíbrio das contas do Estado. Ela ressaltou que as Entidades AFFEMG
e Sindifisco-MG permanecem na luta
pelo pagamento imediato e integral.
Papá destacou que a AFFEMG
está mobilizada contra a Reforma da Previdência. Ela enfatizou a importância da
Entidade em fortalecer seu relacionamento com Deputados e Senadores e pediu que
todos os Associados enviem para o e-mail
da Presidência o nome e o contato dos
políticos com os quais possuem relacionamento, para o mapeamento de contatos.
Por fim, ela ressaltou a importância de todos atualizarem seus cadastros de
contato, para que recebam os convites para
os Encontros, comunicados e informações
por meios digitais. Papá encerrou o encontro convidando a todos para o café de confraternização, no Centro de Convivência.
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Primeiro Encontro de Pensionistas de 2019
Informações e Confraternização
N

o dia 14 de fevereiro, a Diretora-Presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto
Lacerda e Meloni, Papá, abriu o encontro
que marca o início dos trabalhos do ano
nesse grupo de Associados. Papá falou sobre a luta em busca do pagamento integral
e imediato do 13º salário e a mobilização
contra o texto preliminar da Reforma da
Previdência.
A Diretora pediu que todas atualizem cadastros de contato, para que recebam os convites para os Encontros, comunicados e informações por meios digitais.
Novo convênio da AFFEMG
com a Holos Terapias Holíticas
A professora de Kundalini yoga,
Isabela Líbero, mostrou um pouco do trabalho que desenvolverá com os Associados, neste semestre. Ela ensinou técnicas
de respiração e convidou todos a participar da aula experimental, que foi oferecida
como um presente da Entidade aos seus
Associados.
Por fim, todos foram convidados
para o café de confraternização, no 3º andar.

Associados participam de aula
experimental de yoga
Na terça-feira, dia 19, foi realizada a primeira aula de Kundalini Yoga, pelo convênio
com Holos Terapias Holíticas, no Espaço de Convivência. As aulas, nesse primeiro semestre de
2019, são uma cortesia da AFFEMG para seus Associados. Os alunos puderam experimentar
um pouco da tecnologia que promove bem-estar global, alívio do estresse, aumento da resistência física e maior equilíbrio emocional. As aulas regulares acontecem uma vez por semana,
sempre às terças, à tarde. Para participar basta se inscrever no setor de Serviço Social. Caso o
número de interessados ultrapasse o limite do local, será realizado um sorteio interno.
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Colônias de Férias têm procura
acima da média, em 2019
Nesse verão, surpreendeu o nú-

Cabo Frio

mero de Associados que aproveitaram as férias nas Colônias de Porto Seguro, Cabo Frio e Guarujá. Os
espaços foram muito frequentados,
pelos Associados e suas famílias.
Mesmo com as obras de reforma em andamento, a Colônia de
Cabo Frio ficou repleta de hóspedes.
A construção segue a todo vapor
dentro do cronograma previsto!
Arnaldo Nick Junior, genro do Associado Hélio Pinheiro da
Cunha, enviou e-mail com elogios
sobre a Colônia de Porto Seguro e
agradecimento à AFFEMG:
Gostaria mais uma vez de agradecer a forma cordial como fomos tratados
por vocês em nossa demanda de reservas.
Sempre educados, prestativos e dispostos
em entender nossas necessidades.
Importante registrar também a
excelente receptividade com que nossa família é atendida na Colônia de Porto Seguro (nossa preferida!).
Nesses mais de 15 anos em que

frequentamos aquele local temos observado, além da melhoria estrutural, um
padrão de atendimento que se supera a
cada dia.
Na Colônia de Porto Seguro nos
sentimos realmente em casa. Um ambiente maravilhoso e uma prestação de serviços encantadora e eficiente de toda a equipe, capitaneada pela competente Tatiana.
Limpeza de quartos e de áreas externas

Porto Seguro

Guarujá

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.
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impecável, uma recepção sempre disposta
a atender ao hóspede, um café da manhã
nota 10 e uma cozinha de cardápio simples, porém, de um excelente sabor, qualidade e com preços justos.
Parabéns e muitíssimo obrigado
à diretoria e empregados da AFFEMG
por manter um local prazeroso de convivência.
Grande abraço a todos .

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.

Fevereiro 2019

Giro pelo interior

Centro-Norte
Sete Lagoas

Diretor Regional
Eduardo de souza assis

Na regional Centro-Norte um animado grupo de mulheres se reuniu, em clima de carnaval, para confraternizar, no dia 21 de fevereiro. Elas se divertiram e colocaram a conversa em dia. Vida longa ao “Grupo Ai, Ai, Ai”!

errata
No Jornal AFFEMG Notícias, edição de janeiro de 2019, na página 15, reportagem “Confraternização e reinauguração da galeria de retratos dos Chefes da AF Itajubá”, onde está escrito “O Anfitrião, Alberto Vizzotto, atual Chefe
da AF Itajubá...”, leia-se “O anfitrião, Narciso de Carvalho Pontes, atual Chefe da AF Itajubá...” .

42º Encontro da Feliz Idade
O Encontro será entre os dias 05 e
09 de maio, em Olímpia – SP. Durante o dia
serão realizadas atividades como caminhada, hidroginástica e dança de salão, dentre
outras. Os participantes também poderão
ouvir palestras que tratam de temas como a
“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 disponíveis no site do evento: www.felizidade.com.
br ou pelos telefones: (35) 3212-7449 /
(35)99804-2474 / (35) 98801-9466.

Servidores inativos e pensionistas especiais
devem fazer o recadastramento anual
O recadastramento poderá ser
feito em qualquer agência do Banco
do Brasil localizada no território nacional, nas Unidades de Atendimento
Integrado (Postos UAI) e, em cidades
do interior, também
nas Administrações Fazendárias (AF) e Serviços Integrados de

Assistência Tributária e Fiscal (SIAT).
	Somente em setembro, 5.272
aniversariantes nessa condição deixaram de se recadastrar e tiveram os
vencimentos bloqueados!
É necessário apresentar documento original de identidade, 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.
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A luta das mulheres está só começando
Ser

mulher ainda é um desafio no Brasil e
no mundo. É por isso que a data dedicada a
elas, o Dia da Mulher (8 de março), tem se
tornado um momento para comemorar avanços, mas também para colocar em pauta os
desafios relacionados ao gênero.
A psicóloga Cristina Castilho acredita que a data é uma oportunidade para
realçar o papel da população feminina e
sua contribuição nos campos político, econômico e ético. “Apesar de todo o avanço, é
inegável o passado patriarcal, que coloca o
homem em papel privilegiado. Isso impacta
em muitos comportamentos machistas, que
se expressam nas desigualdades salariais,

O ciclo (vicioso)
da mulher no
mercado de
trabalho

na pouca representatividade política e nas
formas deploráveis de violência e agressão”, comenta.
Se você não concorda com essa afirmação, fique atento a estes dados: de acordo
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2016 as mulheres ainda
recebiam salários inferiores aos dos homens,
apesar de estudarem e trabalharem mais do
que eles. Quando somado o tempo de trabalho em casa e fora dela, semanalmente, elas
dedicaram três horas a mais à realização de
tarefas, mas ganharam, em média, 76,5% da
remuneração dos homens. Cargos gerenciais,
por sua vez, continuam a ser privilégio dos

homens – apenas 39,1% deles eram ocupados por mulheres naquele ano.
Por outro lado, ainda de acordo com o
IBGE, em 2016 as mulheres dedicaram, em
média, 18 horas semanais a cuidados pessoais e afazeres domésticos – 73% a mais que
os homens. Com tantas tarefas extras, elas
acabam optando por vagas de jornada parcial. É por isso que, entre as ocupações com
carga horária de até 30 horas semanais, a
proporção de mulheres é duas vezes maior
que a de homens. O resultado pode ser o seguinte: menos tempo para o crescimento profissional e um risco ainda maior de aumento
das diferenças entre gêneros.

Elas têm mais
responsabilidades
em casa
•Média de 18 horas
por semana dedicadas
a cuidados pessoais e
afazeres domésticos

Por isso, procuram por
vagas de jornada parcial
•Mulheres ocupam o dobro
dos postos de trabalho
com jornada de até
30 horas semanais

Apesar de terem
mais estudo, elas ganham
menos do que os homens –
o que reforça a estrutura
familiar tradicional
•Mulheres ganham, em média,
76,5% do salário dos homens
•Taxa de frequência escolar
é 10 pontos percentuais
mais alta entre elas

Com menos tempo
para se dedicarem ao
desenvolvimento profissional,
elas ocupam menos cargos
de liderança
•As brasileiras ocupam
apenas 39,1% dos
postos de liderança

Fonte: IBGE – Análise dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (2012-2016)
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Vários tipos de violência
Quando o assunto é assédio
e violência, o cenário é ainda mais
alarmante. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram
que o país registrou, em 2017, mais
de 220 mil casos de violência doméstica (lesão corporal dolosa) contra
a mulher – uma média de 606 por
dia. Foram 60 mil casos de estupro e
1.133 registros de feminicídio.
De janeiro a julho de 2018,
a Central de Atendimento à Mulher
(disque 180) também registrou quase 80 mil relatos de brasileiras, que
alegaram ter sofrido violência física,
sexual, psicológica, moral e obstétrica, além
de outras tipificações. “Os riscos à integridade da mulher são grandes e decorrem, na
maioria das vezes, das relações afetivas e familiares”, avalia o delegado da Polícia Federal José Otávio Cançado Monteiro.
Para ele, um avanço importante
no país é a definição de todos os tipos de
violência doméstica e familiar no texto da
Lei Maria da Penha, dentre elas a violência
psicológica. “É o tipo que possui o maior
número de registros, sendo resultante da
É o nome dado ao crime de ódio
baseado no gênero

ação ou omissão do agressor que se destina
a degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões da mulher por
meio de intimidação, manipulação, ameaça
direta ou indireta, humilhação, isolamento
ou outra conduta que afete sua saúde psicológica, autodeterminação ou desenvolvimento pessoal”, explica o delegado.
Como agir em caso de abuso?
Para não ser vítima de atitudes como
essa, a mulher deve estar atenta a sinais que
podem indicar que ela está se relacionando
com um potencial agressor. A dica é evitar
o envolvimento com pessoas que se mostrem

controladoras, hipersensíveis, que
tenham histórico de abuso ou crueldade com animais e crianças e que
gerem expectativas pouco realistas
sobre o relacionamento.
“Também é importante procurar ajuda no primeiro sinal de
violência, acabando com os mitos
de que ‘roupa suja se lava em casa’
e de que ‘em briga de marido e mulher não se mete a colher’”, alerta
o delegado José Otávio. A denúncia
pode ser feita pela própria vítima ou
por familiares, vizinhos, amigos ou
qualquer pessoa que identifica risco
iminente ou situação de violência.
Caso o abuso tenha efetivamente
acontecido, a mulher deve procurar atendimento médico ou psicológico e realizar
a denúncia, seja indo até uma delegacia ou
ligando para os números 190 ou 180. Se a
situação for contínua, ela também pode solicitar apoio às delegacias especializadas, Centros de Referência de Atendimento à Mulher
(CRAMs), Casas Abrigo, Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) ou Centros
de Referência Especializada em Assistência
Social (CREAS). “A mulher também deve
conversar sobre sua situação com pessoas em
quem confie e planejar com elas um esquema
de proteção”, finaliza o delegado.

Faça sua parte em favor da igualdade de gênero
• Em casa, divida igualmente o trabalho doméstico e o cuidado com os filhos. Se
você é mulher, liste todas as responsabilidades que tem no dia a dia e sugira uma divisão
mais justa. Caso seja homem, esteja aberto à
mudança e coloque o assunto em pauta.
• Caso conheça algum caso de
abuso doméstico, ofereça apoio à vítima.
Escute o que ela tem a dizer, sem julgamentos, e oriente-a a procurar por apoio
médico ou policial.

• Não faça comentários que ridicularizem, humilhem, depreciem ou culpem as
mulheres. Também não se cale ao ouvir piadas desse tipo e converse com amigos sobre
a importância de se combater o machismo
até mesmo em pequenas atitudes.
• Ao votar, priorize candidatas mulheres. Avalie suas propostas e escolha aquelas
alinhadas com seu modo de viver e pensar, para
que elas possam ter a oportunidade de ser ouvidas e consideradas nas instâncias de poder.

• Não julgue as mulheres ou faça
suposições. Saiba que todas as pessoas
reproduzem, diariamente, diversos preconceitos e que um passo importante é
reconhecer esse fato e problematizar cada
pressuposição feita. Tente ouvir cada lado
da história e não parta do princípio de que
a mulher tem alguma culpa pelo abuso que
ela sofreu.
Fonte: Instituto Alana (portal Believe Earth)

Quer conversar mais?
Para comemorar o Dia da Mulher, a FUNDAFFEMG preparou uma edição especial do Vamos falar sobre
isso – iniciativa voltada para a discussão dos desafios que a população feminina tem enfrentado na atualidade.
A palestra contará com a participação da psicóloga Cristina Castilho e do delegado da Polícia Federal José Otávio
Cançado Monteiro. Participe! A conversa será realizada em 26 de março, às 19h15, na sede da FUNDAFFEMG
em Belo Horizonte.
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Mamografia: exame que salva vidas
A mulher conta com um aliado na luta con-

tra o câncer de mama. Trata-se do exame,
que, dada a sua importância, possui até um
dia dedicado a ele: o Dia Nacional da Mamografia, lembrado em 5 de fevereiro. A
data foi instituída em 2008 no Brasil para
sensibilizar a população sobre o tema. E o
alerta é necessário: a cobertura mamográfica
no país está longe de alcançar os patamares
indicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A recomendação é que ao menos
70% das mulheres entre 50 e 69 anos realizem periodicamente o exame. Mas, em 2017,
apenas 24,1% da população feminina nessa
faixa etária fez a mamografia – o pior índice
nos últimos cinco anos.
Apesar de não ser priorizada pela
população brasileira, a mamografia é poderosa. Segundo a mastologista, ginecologista e obstetra da FUNDAFFEMG Lícia
de Matos, o exame pode contribuir para o
diagnóstico do câncer de mama em fases
iniciais, diminuindo a taxa de mortalidade
pela doença. “Esse controle deve ser feito

anualmente a partir dos 40 anos, quando
a mulher deve se consultar todos os anos
com um especialista, que também fará exame físico e conversará sobre o histórico familiar”, explica. Essa recomendação segue

o entendimento da Sociedade Brasileira de
Mastologia, do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e da
Federação Brasileira das Associações de
Ginecologia e Obstetrícia.

Perigo identificado
Foi por meio da mamografia que Sueli de Fátima Ferreira descobriu uma alteração na mama direita, aos 62 anos. “Sempre fiz o acompanhamento anual. O tumor detectado era pequeno, quase não dava para
ver e muito menos para sentir por meio da palpação. Além da cirurgia, fiz
sessões de radioterapia e hoje realizo o controle com minha médica. Depois dessa experiência, dei ainda mais valor para a mamografia”, comenta.
Assim como Sueli, são muitas as mulheres que descobriram o câncer em estágio inicial com o exame. Um estudo sueco de 2018 revela,
por exemplo, que a taxa de mortalidade por câncer de mama entre as
mulheres que fazem a mamografia é 60% menor do que o índice entre
as que não a realizam. A pesquisa analisou informações relativas a um
período de dez anos após o diagnóstico do câncer, e o resultado foi um
ponto a favor da prevenção.

Ação Mamografia

Exame em análise

A FUNDAFFEMG apoia a prevenção do câncer de
mama e, por isso, desenvolve o projeto Ação Mamografia. A
iniciativa busca identificar pacientes com mais de 40 anos
que não realizaram o exame com a regularidade necessária
e incentivá-las a se consultarem com especialista. Se você
faz parte desse grupo e quer saber mais sobre o assunto,
marque consulta com seu mastologista/ginecologista de
confiança ou ligue para (31) 2103 -5858.

• O que é: exame de raio-x para rastrear as mamas.
• Benefícios: pode detectar sinais de câncer de mama em
estágios iniciais, aumentando as chances de cura e possibilitando
tratamentos menos agressivos.
• Quem deve fazer: mulheres com mais de 40 anos, anualmente.
• Como se preparar: evite marcar o exame durante o período
menstrual, devido à mama mais dolorida. Caso já tenha feito a
mamografia em outras oportunidades, leve os resultados anteriores.
Fontes: Sociedade Brasileira de Mastologia e Instituto Oncoguia
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Mente sã, corpo são
Quando

o assunto é saúde mental e qualidade de vida dos
idosos, a prevenção e o cuidado constantes são primordiais. Por isso, a
FUNDAFFEMG investe constantemente na oferta de programas que
oferecem aos beneficiários iniciativas para descontração, interação
social e, é claro, prevenção e saúde. Dois destes momentos, o encontro do
grupo Rememorar e a Oficina da Memória, foram realizados no início de
fevereiro e contaram com a participação de vários beneficiários.
Se interessou e quer participar? Procure o SEMPRE - Serviço
de Medicina Preventiva e venha conhecer o projeto.

Eleições FUNDAFFEMG
No dia 27 de março 2019, será realizada a eleição do Conselho

Curador e do Conselho Fiscal da Fundação Affemg de Assistência e
Saúde – FUNDAFFEMG – para o triênio 2019/2022.
As escolhas serão feitas por meio de votação eletrônica e
cada auditor fiscal habilitado a votar receberá por e-mail a senha
de acesso ao painel de votação. Na sede da FUNDAFFEMG e nas
regionais da AFFEMG, serão disponibilizados computadores para
os associados que preferirem indicar seus escolhidos pessoalmente.
Nestes casos, devem ser respeitados os horários de funcionamento
de cada unidade.

Exerça o seu direito.Vote!
DIA

27

MARÇO

07:00
ÀS

18:00
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CLASSIFISCO
Belo Horizonte e Região
ALUGA-SE / VENDE-SE
• Apto, 2 quartos, Localização: R. Rio Grande do Norte. Contato: (11) 943803729
ALUGA-SE
• Sala, com 32m² com banheiro. Excelente localização. Oportunidade! Av. Brasil,
1491, sala 601, Funcionários. Contato: (31) 99611-4823 | Falar com Miriam
Beatriz Imobiliária: 3273-0001 | socimil@socimil.com.br
• Apartamento, Cidade Nova, próximo ao Minas Shopping. Com 3 quartos, 2
vagas de garagem paralelas, 1 suíte, closet, hidromassagem, armários, dependência de empregada, prédio com alarme. Contato: Alberto (33) 98824-3660
| Ângela (31) 3463-4764.
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, 24h, 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, 220 m2, 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) 988222202/ (31) 98842-3238.
VENDE-SE
• Gol 1.6 G5 2012 Preto 142.000 Km, Alarme, Vidros-Travad-Retrovisores elétricos, Ar-condicionado, Desembaçador, Farol de milha. Contato: (31) 3486-6901|
98010-6901 | Falar com José Luiz Corrêa Crego.

SAUDADES
•

Fausto Pinheiro Borges faleceu no dia 22 de Fevereiro de 2019 na cidade de Belo Horizonte/MG,
onde residia.

•

Oneida do Carmo Cantarini Silva faleceu no dia 14
de Fevereiro de 2019 na cidade de Belo Horizonte/
MG, onde residia.

•

Noeme Polato da Silva, esposa do Associado Nelson Euzébio da Silva, faleceu no dia 09 de Fevereiro de 2019 na cidade de Juiz de Fora/MG, onde
residia.

•

José de Oliveira Couto, pai do Associado Silvio
Henrique Araújo Couto, faleceu no dia 08 de Fevereiro de 2019 na cidade de Belo Horizonte/MG.

•

Elbert Meireles faleceu no dia 03 de Fevereiro de
2019 na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.

•

Newton de Faria Tavares faleceu no dia 28 de Janeiro de 2019 na cidade de Belo Horizonte/MG,
residia em Patrocínio/MG.

•

Ely Augusto de Oliveira faleceu no dia 22 de Janeiro de 2019 na cidade de Belo Horizonte/MG.

•

João Evangelista de Moura faleceuno dia 23 de
Fevereiro de 2019 na cidade de Nova Lima/MG,
residia em Belo Horizonte.

•

Carlos Henrique Fernandino Magalhães faleceu no
dia 26 de Fevereiro de 2019 na cidade de Belo
Horizonte, residia em Nova Lima.

SOMOS A HOLOS E O NOSSO PRINCIPAL OBJETIVO É MELHORAR O SEU BEM ESTAR
ATRAVÉS DAS TERAPIAS HOLISTÍCAS.
TEMOS 45 TÉCNICAS QUE TRATAM O CORPO, MENTE E A ALMA, ENTRE ELAS ESTÃO:

MEDITAÇÃO

YOGA

MASSAGEM

BAIXE NOSSO APLICATIVO
Utilizando o cupom
AFFEMG você ganha:

15% DE DESCONTO
EM QUALQUER TERAPIA.

É
CHEGADA A
HORA
DE SER!

@SouHolos
www.Holos.com.br
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A Fisco Corretora tem um novo site!
Acesse fiscocorretora.com.br e conheça todos os produtos oferecidos com as
melhores taxas do mercado!
Além de economizar, ao escolher a Fisco você fortalece a AFFEMG: Os resultados operacionais são revertidos para a categoria, na forma de auxílio para
aquisição de imóveis, colônias de férias e outros bens.
Seja esperto. Vá de Fisco Corretora.

convênios
Holos - Terapias Holísticas
Especialidade: Terapias Alternativas
Avenida Getúlio Vargas, 1300 - Sala 1905 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte
A Holos Terapias Holísticas oferece aos Associados e seus
Dependentes até 15% de descontos nos serviços de terapias,
em atendimento domiciliar, online, ou em consultórios, inicialmente para Belo Horizonte e Região Metropolitana. Baixe o aplicativo utilizando o cupom AFFEMG e ganhe 15%
de desconto em qualquer terapia. Entre as técnicas oferecidas destacamos: Yoga, Reiki, Fisioterapia, Florais, Acupuntura, Terapia Corporal, Tanatalogia, Psiquiatria, Psicologia,
Portais Internos, Programação Neurolinguística, Personal
Trainer, Ozonioterapia, Xamanismo, Terapia Evolutiva, entre
outros. Para maiores informações acesse o site: www.holos.
com.br
Colégio Stella Matutina
Especialidade: Instituição de Ensino
Avenida Presidente Itamar Franco, 905 - Centro - Juiz de
Fora/MG - Tel: (32) 3215.1035 - Juiz de Fora
Oferece aos Associados e seus Dependentes desconto de 15
% sobre a mensalidade do Colégio Stella Matutina, nos ensinos infantil, fundamental e médio.

Rua Sergipe, 893, Funcionários. Telefone: 0800 031 5689
Horário de Funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h

Philosophias - Percursos Literários e Viagens Culturais
Especialidade: Turismo
Rua Marquês de Abrantes, 192 - Rio de Janeiro
Oferece aos Associados e Dependentes, o desconto de 4% no
valor dos pacotes de viagens básico/mínimo (Philosophias
e GBM Qeensberry) com roteiros específicos, vinculados à
determinada obra da cultura literária, histórica, filosófica
mundial.
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Projetos sociais selecionados em 2018
Já está

disponível em nosso site, na
aba “Nosso trabalho/apoio a projetos
sociais”, a listagem dos 15 projetos sociais selecionados para o apoio financeiro da RS em 2019/2020.

São 06 projetos de BH e 09 de
outros municípios mineiros, em várias
áreas de atuação. Veja, em nosso site,
todo o detalhamento dos projetos:
entidades responsáveis, objetivos e

a data prevista para atendimento de
cada um deles.
São as contribuições de nossos
Associados que transformam em realidade os sonhos de muitas pessoas!

Doação de
colchão

Nosso Associado Marcelo Davi,
de Varginha, doou uma cama box de
solteiro novinha para a RS. No dia 21/
janeiro a cama foi entregue ao Lar da
Vovó – Asilo N. Sra. Da Piedade, localizado na R. Aziz Abdi, nº 55 - bairro
Jardim Paquetá, em BH.
Com certeza a cama trará bastante conforto para um idoso. Nós da RS
e os representantes do Lar da Vovó agradecemos a solidariedade do Marcelo!

Doações para o Lar Teresa de Jesus
No dia 31/janeiro foram entregues diversas doações para o bazar permanente
do Lar Teresa de Jesus (bijouterias, roupas infantis e de adultos, bolsas, sapatos e
utensílios de cozinha).
O Lar Teresa de Jesus é uma instituição filantrópica, não governamental, sem
fins lucrativos, que acolhe de forma integral pessoas em tratamento do câncer ou
doenças crônicas. Os bazares permanentes são sua principal fonte de recursos.
Agradecemos aos nossos Associados que estão sempre contribuindo com variadas doações!

Doações para o Lar da Vovó
Também no dia 31/janeiro foram entregues várias doações no Lar da Vovó
- Asilo N. Sra. da Piedade, no Jardim Paquetá/BH.
Além de roupas masculinas e femininas, cachecóis e manta térmica, foram
também doados 35 jogos de roupas de cama e 50 toalhas de banho novas, atendendo uma necessidade mais urgente do Lar.
As doações de nossos Associados beneficiam aqueles que realmente precisam!
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