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se reúnem com 

novo Secretário de 
Fazenda
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eDitorial

No dia 6 de dezembro, no último encontro do Conselho de Administração, o Pre-
sidente Paulo Pedro Lessa baptista Júnior, com as presenças do Vice-Presidente, Nelson 
gomes dos Santos, do Secretário, Lucas Rodrigues Espeschit, e dos Conselheiros, Hugo 
biondini, gilson Magalhães Teixeira, Edson Martins de Oliveira e Marcos Lúcio Valente, 
realizou Reunião para análise e aprovação do orçamento da AFFEMg, para o ano de 2019.

O Presidente solicitou a presença da Diretora Financeira Adjunta, Maria 
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, e do gerente Financeiro, Wander César de 
Freitas Prado, para esclarecer aspectos do orçamento.

Ao término da Reunião, o Presidente fez um agradecimento aos membros 
do Conselho pela convivência, dedicação e espírito colaborativo que orientaram os 
trabalhos do grupo, no mandato que se encerra. 

Em clima de confraternização, os demais membros também manifesta-
ram satisfação pelo trabalho realizado. 

rEuniÃo do ConSElHo dE AdMiniStrAÇÃo

Há 69 anos, nascia a 
AFFEMg, primeira 
Entidade de Servi-
dores Públicos do 

Estado que, ao longo dos anos, cres-
ce e se consolida como uma Associa-
ção forte e atuante no seu papel de 
representar e defender os Auditores 
Fiscais. O sucesso é resultado de uma 
construção conjunta permanente, 
orientada pelo espírito cooperativo e 
solidário. Chegamos até aqui, graças 
ao empenho daqueles que sabem 
que a força do coletivo representa 
muito mais do que a soma de inte-
resses individuais. 

Os últimos anos trouxeram 
grandes desafios ao país e ao Esta-
do, em particular. Sufocados pela 
crise econômica e política, muitos 
brasileiros perderam seus empregos 
e viram cair o padrão de vida. Nós, 
Servidores, passamos a conviver 
com salários atrasados e parcela-
dos. Enfrentamos grandes batalhas 

na proteção dos direitos da classe, 
perseveramos, seguimos com equi-
líbrio, e conseguimos nos manter 
firmes nessa jornada. 

Participamos ativamente da 
luta contra os retrocessos impostos 
à população representados, recente-
mente, pela terceirização sem limi-
te, a Reforma Trabalhista e o fim da 
proteção ao trabalhador, e a Reforma 
da Previdência. Com o trabalho di-
ário e atento protegemos a carreira 
de tentativas de “trem da alegria” e 
deslegitimação do Concurso Público. 
Dialogamos e reivindicamos, junto às 
autoridades políticas, representantes 
da Administração Pública e interlo-
cutores de várias áreas, sempre para 
garantir direitos dos Associados. 

Ao longo desse tempo, ja-
mais desistimos de acreditar e lutar, 
sem perder de vista a importância 
de promover a coesão interna e o 
espírito associativo. Cada iniciativa 
tem uma razão de ser, um sentido 

próprio no amálgama que torna a 
AFFEMg o que ela é, de fato, para 
cada um de seus Associados. 

Assim, procuramos manter e 
ampliar os serviços prestados, com 
qualidade e atenção personaliza-
da; cultivamos iniciativas voltadas 
para a cultura, o lazer e o esporte, 
com o objetivo único de promover 
o bem-estar de todos. Nossas tradi-
cionais confraternizações, por todo o 
Estado, representam momentos de 
união, diálogo e o prazer da convi-
vência fraterna. Tudo, afinal, é uma 
soma que representa o nosso maior 
compromisso na direção da AFFEMg. 

No entanto, todas as realiza-
ções só foram possíveis porque há tra-
balho de equipe. A Diretoria executou, 
o Conselho de Administração acompa-
nhou e avaliou e o Conselho Fiscal con-
feriu e aprovou. Tudo com a seriedade, 
responsabilidade, transparência e o 
ideal associativo que une a todos nós. 

Nesse mês de dezembro, a 

atual Diretoria e Conselhos se des-
pedem com a certeza de que fomos 
o melhor que pudemos. De que nos 
entregamos por inteiro a esse sonho 
e que cuidamos com todo carinho e 
compromisso do legado que deseja-
mos deixar. Agradecemos a confian-
ça, o companheirismo, o trabalho 
incansável e o empenho de todos que 
compartilharam dessa empreitada. 

Desejamos, em nossos mais 
sinceros sentimentos, que os represen-
tantes eleitos, que assumirão os des-
tinos da AFFEMg no próximo triênio, 
sigam o caminho traçado há 69 anos 
pelos fundadores e que, desde então, 
guiam nossa Associação: com democra-
cia,  transparência e dignidade, exercer 
por todos os meios legítimos, a defesa 
dos interesses maiores da classe. 

Tantos anos dedicamos à 
luta classista, sabemos que não há 
vento ruim, porque sempre pode-
mos ajustar as nossas velas. um 
abraço fraterno a todos. 

Sucesso aos novos representantes
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PolítiCa

no apagar das luzes, mais uma tentativa de “trem da alegria” na SEF/MG

reunião com o novo Secretário de Fazenda

Na manhã do dia 18, as 
Entidades, AFFEMg, 
representada pela Dire-
tora Financeira Adjunta, 

Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, 
Papá, e SINDIFISCO/Mg, representado 
pelo Presidente Marco Antônio Couto, 
o Vice-Presidente, Renato Linhares e o 
Diretor Newton Flávio Silva de Oliveira, 
reuniram-se com o novo Secretário de Fa-
zenda, Sr. gustavo barbosa, e o Assessor 
Victor Cezarini. 

Além da apresentação e a 
manifestação de que desejam man-
ter um canal de diálogo com a Ad-
ministração, as Entidades também 
puderam falar sobre os vários proje-
tos em andamento na SEF, linhas de 
trabalho voltadas para o incremento 
da receita, a simplificação e a agili-
dade de procedimentos tributários, 

resultados e metas pactuadas para 
2019, as características e a defasa-
gem do quadro de pessoal do Fisco, 
bem como a necessidade de investi-
mentos na máquina arrecadadora.  

O Secretário se apresentou 
como um Administrador objetivo, franco 
e disposto ao diálogo com a categoria. 
Afirmou que precisa da dedicação e do 
envolvimento de todos os Auditores para 
obter os melhores resultados. 

Ele reafirmou, ainda, o que 
vem sendo noticiado, em parte pela 
imprensa, ou seja, para sair da grave 
situação em que se encontra, Minas 
precisa aderir ao “plano de recupe-
ração fiscal” proposto pelo governo 
federal, o que vai exigir sacrifício de 
todos, governo, Servidores, Adminis-
tradores e a Sociedade em geral. Para 
ele, o déficit é muito alto, estando 

perto de 30 bilhões. “Por maior que 
seja o esforço fiscal, não será suficiente 
para equilibrar as contas, sendo preciso 
obter uma carência no pagamento dos 

encargos da dívida, fazer as reformas 
necessárias, equacionar a questão pre-
videnciária, para que o Estado volte a 
crescer”, afirmou o Secretário. 

Preocupa a adesão de Minas ao Regime de Recuperação Fiscal de que trata 
a Lei Complementar 159/17, em razão das duras medidas impostas ao Estado que irão 
repercutir sobre os Servidores, como por exemplo, concessão de vantagem, aumento ou 
reajuste de remuneração; criação de cargo, alteração de estrutura de carreira; realização de 
concurso público, entre outras. 

No dia 06 de dezembro, passou a 
tramitar na Assembleia Legislativa  mais 
uma tentativa de se promover um “trem 
da alegria” na Secretaria da Fazenda, por 
meio da aprovação da Emenda 3, ao Pro-
jeto de Lei 4877/2017, que altera o nome 
do cargo de apoio administrativo de gestor 
fazendário para “agente fiscal da receita 
estadual” e transfere todos os cargos admi-
nistrativos de técnico e analista fazendário 
para o quadro de Tributação, Fiscalização e 
Arrecadação, da Lei 6762/75. 

Além do vício de origem, já que 
tal Emenda só poderia ser iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo, ela contraria o 
Regimento interno da ALMg, que proíbe a 
“discussão ou a votação de proposição com 
objetivo idêntico ao de outra aprovada ou 
rejeitada na mesma sessão legislativa” e, 
como sabemos, é a segunda vez, só este 
ano, que tentam aprovar o “trem da ale-
gria” na Secretaria da Fazenda. E mais, a 
Emenda é o famoso  “Frankenstein”, ou 
seja, foi inserida num Projeto de Lei do 
Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, 
cujo objeto não tem a menor relação com 
a Secretaria da Fazenda, e muito menos 
com as carreiras do órgão, o que também 
é um prática ilegal. 

Sem sequer consultar o titular da 
pasta, Secretário da Fazenda, José Afonso 

bicalho, tentam a prática condenável de 
aprovar projetos que ferem a moralidade 
administrativa, o interesse público, a se-
gurança jurídica, a regra constitucional do 

concurso público, tudo em prejuízo do Es-
tado, num momento de grave crise como 
esta que atravessamos. 

A Constituição Federal determina 

que o acesso a cargo público de carreira só 
pode acontecer mediante aprovação em 
concurso público e dezenas de decisões do 
Supremo Tribunal Federal formam vasta 
jurisprudência nesse sentido. Aqui em 
Minas, nessa situação concreta envolven-
do a SEF, onde a questão é recorrente, há  
recomendações expressas do Ministério 
Público para que cargos administrativos 
se abstenham de utilizar o termo “fiscal”, 
pois isso compromete a transparência e 
pode confundir os contribuintes. Também 
há manifestação do Procurador geral de 
Justiça – PgR e várias decisões do Tribunal 
de Justiça. 

Insegurança jurídica para os 
contribuintes e a sociedade

Em outros Estados onde essa 
aventura ocorreu, anos depois, a Justiça 
deu ganho de causa a quem questionou a 
Lei e anulou todos os atos praticados pelos 
servidores em desvio de função, determi-
nando que aqueles atos fossem refeitos. 
Isso se dá por meio da modulação dos efei-
tos  de sentença, e significa que, por exem-
plo, emissão de certidões, declarações e 
homologações,  aproveitamento de crédi-
to, cálculos e pagamentos, tudo é anulado 
em prejuízo de contribuintes e cidadãos.  
A insegurança jurídica afeta também os 
servidores como vimos no caso da Lei 100. 
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deputado Fred Costa denuncia o “trem da alegria”
Na noite de segunda feira, dia 10, falando no Plenário da ALMg, o Deputado denun-

ciou a tentativa de “trem da alegria”: “O Artigo 228 versa sobre as emendas, que não devem 
ser recebidas quando o assunto não for pertinente à proposição principal. Nos últimos dias 
nessa casa, nós tivemos no Projeto 4877, que trata do fundo extraordinário agropecuário, 
uma causa justa, uma emenda que todos nós conheceríamos no linguajar do legislativo como 
Frankenstein. É proposto a mudança de denominação de 3 cargos da Fazenda que irão gerar 
nada mais, nada menos, do que 300 milhões de reais de custo para o erário público, num ver-
dadeiro “trem da alegria”. O proposto por essa emenda é que pessoas que fizeram Concurso 
Público para determinada atividade, através de uma aprovação de uma emenda, passem a 
ter a nomenclatura de quem fez Concurso Público para Auditor Fiscal da Receita”.

Entidades 
denunciam

Além do contato permanente com os parlamentares para esclarecer 
os efeitos da Emenda, as Entidades, AFFEMg  e SINDIFISCO/Mg, de-
nunciaram a medida na imprensa, fizeram Representação ao Procu-
rador geral de Justiça, Dr. Antônio Sérgio Tonet, apontando as ilegalida-

des da Emenda e se prepararam para enfrentar a questão no Judiciário se for preciso.  O PL 
4877/ 2017 foi retirado de pauta pelo presidente da ALMg, Deputado Adalclever Lopes.

impacto para os cofres públicos
Além de ilegal e imoral, a iniciativa tem impacto financeiro que vai muito além das 

centenas de milhões referentes ao acréscimo salarial dos Servidores das carreiras benefi-
ciadas pelo “trem da alegria”. O prejuízo pode passar da casa do bilhão, pois a meta de arre-
cadação pactuada pelo Fisco, em 2019, é de um bilhão além do orçamento. uma Emenda 
como essa, se aprovada, acaba com a harmonia interna, desorganiza a força de trabalho 
e arrasa com o planejamento fiscal, trazendo um grave problema para o futuro governo, 
pois vai provocar forte reação na SEF, justamente uma das secretarias mais estratégicas da 
administração estadual. 

Jornal “O Tempo” página 7, dia 10 de dezembroJornal “O Estado de Minas” página 3, dia 9 de dezembro
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A Diretora Financeira 
Adjunta, Maria Apa-
recida Neto Lacerda e 
Meloni, Papá, abriu a 

reunião saudando a todos. Ela agrade-
ceu a participação dos Associados nas 
Eleições AFFEMg 2018 e relatou o re-
sultado, onde foram computados 825 
votos. Segundo ela, o evento represen-
ta o movimento mais importante da 
vida associativa. Papá fez um agradeci-
mento especial à Comissão Eleitoral e a 
todos os colaboradores, que ajudaram 
na organização e realização do evento. 

Em Seguida, a Diretora falou so-
bre a nova tentativa de “trem da alegria”, 
na SEF-Mg. Ela relatou as mobilizações 
da AFFEMg e do SINDIFISCO/Mg, que 
se empenharam politicamente, con-
tatando pessoalmente deputados na 
ALMg e, também, por meio de cam-
panhas na mídia. Papá apresentou 
o vídeo onde o Deputado Fred Costa 
critica a Emenda nº 3 do Projeto de Lei 

4877/2017, ressaltando a sua inconsti-
tucionalidade e enfatizando que uma 
representação foi feita, junto ao Mi-
nistério Público. A Diretora enfatizou 
que apesar da vitória de ter o Projeto 
retirado de pauta, a ofensiva nos mos-

tra que é preciso que todos se mante-
nham atentos e mobilizados, contra 
manobras dessa natureza. 

Por fim, Papá falou sobre o 
pagamento das férias-prêmio, para 
o grupo de 2014. Segundo ela, todos 

os esforços são feitos na tentativa de 
que as promessas de pagamento, em 
2018, sejam cumpridas.

Todos foram convidados para 
o almoço de confraternização de Natal, 
no Centro de Convivência. 

               Dezembro 2018
enControS

Encontro de Aposentados traz informações 
e celebração especial de natal
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No dia 13 de dezembro, a AFFEMg realizou o último Encontro de 
Pensionistas de 2018. A reunião aconteceu em clima especial de 
celebração e despedida de mais um ano que se encerra. 

A Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida Neto 
Lacerda e Meloni, Papá, abriu o Encontro saudando os presentes e falou sobre 
as boas expectativas para o próximo mandato, ao lado da Vice, Sara Costa Félix. 

Na ocasião foram recolhidas doações para o Natal Solidário. um almoço 
de confraternização foi servido no centro de convivência com o tradicional brin-
de de fim de ano, desejando saúde, paz e amor! 

enControS
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Confraternização natalina e solidariedade 
marcam o Encontro de Pensionistas
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Como já é tradição, o 
clima de congraça-
mento marcou a Con-
fraternização de Fim 

de Ano da AFFEMg, realizada no dia 
09 de dezembro, no Clube Jaraguá, em 
belo Horizonte. O evento começou às 9 
horas da noite, no salão social do clube. 

Diretores, Conselheiros, e 
Associados da AFFEMg estiveram 
bastante à vontade, como em uma 
verdadeira comemoração entre ami-
gos e familiares. Todos os presentes 
puderam se divertir ao som da ban-
da Farol. O público ocupou a pista de 
dança e as crianças também puderam 
aproveitar a música!

O Diretor-Presidente da En-
tidade, Sinval Pereira da Silva, em 
nome da Diretoria da AFFEMg, dese-
jou a todos os Associados, familiares 
e amigos, muita harmonia, união, 
saúde e paz. “Que 2019 nos permita 
realizar nossos sonhos. Feliz Natal e 
um próspero Ano Novo!”

Associados AFFEMG brindam a 
chegada de 2019, em Belo Horizonte
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arnalDo Sato 
SUDoeSte - PoçoS De CalDaS

franCiSCo naSCimento
ParanaíBa - UBerlânDia

gilSon marCoS CamPoS
Vale Do SaPUCaí - PoUSo alegre

reDir menDeS De Sá
norte - monteS ClaroS

PaUlo CeSar Pinto
SUl - Varginha

Sirne alCiDeS CoSta Salim
mUCUri - teófilo otoni

rUBenS Simão Da roCha
Centro-norte - Sete lagoaS

maria DaS DoreS Caetano o. alVeS
São franCiSCo - PiraPora   

eDir  martinS
 mata- jUiz De fora

milton metzker
rio DoCe - goVernaDor ValaDareS

neUza gomeS De oliVeira
metalúrgiCa - iPatinga

roDrigo Da CrUz lemoS
BaiXo rio granDe - UBeraBa

lUCy maria torreS SoareS
oeSte - DiVinóPoliS

giro Pelo interior

PArAnAíBA - ubERLâNDIA

Em uberlândia, Associados se despediram de 
2018 com um almoço natalino

Confraternização marca fim de ano na 
Administração Fazendária de Patos de Minas

No dia 06 de dezembro foi realizado um almoço com churrasco. O evento con-
tou com a presença de João bosco Tolentino/chefe AF - Patos de Minas. 

O churrasco de confraternização foi realizado no dia 08 de dezembro, ao som de muito samba, com o músico Marcelo Todinho. A celebração durou toda a tarde e foi 
organizada em parceria com a Associação dos Funcionários da Secretaria da Fazenda. 

Todos puderam aproveitar o espaço da Chácara Vila Alvim, num momento de descontração e união. O Diretor Regional, Francisco Flávio, agradeceu a parti-
cipação, desejando um feliz 2019 a todos e muita prosperidade para a família fazendária. 
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giro Pelo interior

MEtAlÚrGiCA - IPATINgA 

A confraternização de natal foi realizada juntamente com a Su-
perintendência Regional de Fazenda, no dia 01 de dezembro, 
na Chácara Solar das Palmeiras. Papai e mamãe Noel alegra-
ram ainda mais a tarde, tornando o evento especial para as 

crianças. Associados e familiares puderam aproveitar o momento de congra-
çamento. A Diretora Neuza gomes de Oliveira agradeceu a presença, desejan-
do um excelente 2019 a todos. 

regional Metalúrgia celebra o 
natal na Chácara Solar das Palmeiras
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SÃo FrAnCiSCo - PIRAPORA 

A confraternização foi realizada na noite de 08 de dezembro e reuniu Servidores da SEF, familiares e ami-
gos, no Clube da ASSERF, em Pirapora. Num momento agradável, descontraído e alegre, os presentes pude-
ram celebrar até de madrugada! A Diretora Regional Dôra Caetano, agradeceu as presenças e a colaboração  
da COOPSEF e da ASSEMINAS.

regional São Francisco reúne 
Associados em celebração natalina
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BAixo rioGrAndE - ubERAbA

A Associação dos Funcionários Fazendários da SRF/baixo Rio grande AFFARg, juntamente com os parceiros AFFEMg, COOPSEF e ASSEMINAS, 
promoveram a Festa de Confraternização da SRF/ubERAbA, no dia 08 de dezembro de 2018, na Sede Social da AFFARg. O show de “Edson 
Santana e os Outros” animou ainda mais o encontro. Dezenas de Servidores, Associados e seus familiares puderam aproveitar a noite e com-
partilhar histórias de alegrias e desafios do ano que passou. Muitos expressaram o desejo de que, em 2019, o espírito de colaboração e união 

permaneça entre todos. 

na regional Baixo rio Grande, Associados 
celebraram o natal com muita música e diversão

ConEx-rJ

Os Servidores do 
Núcleo de Contribuintes 
Externos no Rio de Ja-
neiro participaram de 
um encontro de confra-
ternização natalina, que 
marcou o encerramento 
das atividades em 2018.
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SudoEStE - POÇOS DE CALDAS

A celebração foi realizada 
na noite de 07 de de-
zembro, no Espaço bu-
ffet Teart Maison, em 

Poços de Caldas. Associados e familia-
res aproveitaram a confraternização, ao 
som da banda Pop Mix. As crianças tive-
ram um espaço reservado só para elas, 
com muitos brinquedos e diversão. 

O Diretor Regional Arnaldo Sato 
agradeceu a presença de todos e desejou um 
feliz 2019!

Confraternização de fim de ano reúne 
Associados na regional Sudoeste

Em Guaxupé Servidores 
celebraram o natal em 

família
Também no dia 07 de dezembro, 

um churrasco de confraternização reuniu 
Servidores e familiares em guaxupé. O en-
contro aconteceu no boi grill.
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vAlE do SAPuCAí - POuSO ALEgRE

A confraternização foi realizada na noite de 14 de dezembro, no Salão de eventos do Hotel Maracanã, em Pouso Alegre. Es-
tiveram presentes Associados ativos, Aposentados e familiares. Alguns vieram das cidades de Cachoeira de Minas, Itajubá, Arujá/SP, Extrema.

Quem garantiu o som da festa foi a banda beth bacana. O Diretor regional gilson Marcos Campos expressou sua alegria pela presença de 
todos, desejando um ótimo Réveillon e um feliz 2019. 

natal da regional vale do Sapucaí  
tem clima de congraçamento



               Dezembro 2018

Página 17

giro Pelo interior

Página 16

CEntro-nortE - SETE LAgOAS

Aconfraternização, no dia 07 de dezembro, na Sede Regional, contou com a participação de Associados e familiares, que se divertiram ao 
som de música ao vivo. O momento foi de congraçamento, muito bate-papo e amizade. As crianças tiveram um espaço reservado para 
brincadeiras diversas. O Diretor Regional Rubens Simão da Rocha desejou a todos um 2019 de saúde e prosperidade, e que a família 
AFFEMg possa ter muitos outros momentos como esse, de união e alegria.

regional Centro-norte celebra 
natal com muita música e alegria
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oEStE - DIVINóPOLIS

A celebração de Natal, com apoio da COOPSEF e ASSEMINAS, e as-
sessoria da SRF/Divinópolis, foi realizada no dia 07 de dezembro e 
contou com Servidores da ativa, Aposentados e familiares. A ban-
da grillo e Cia animou a pista de dança. O colega da AF/Itaúna, 

Valdir Nogueira Marra, surpreendeu os colegas com vários truques de mágica. 
A Diretora Lucy Maria Torres Soares agradeceu a presença de todos. “Fico mui-

to honrada e feliz em ver nossos amigos tão unidos e satisfeitos. Que todos tenham um 
Natal maravilhoso e um 2019 repleto de alegrias e prosperidade”, falou.  

Confraternização da regional oeste reúne 
Associados no Buffet laurinda
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Sul - VARgINHA

O evento aconteceu no dia 14 de dezembro e reuniu Servidores que participaram da confraternização com entusiasmo e muito bom 
humor. Os familiares também puderam aproveitar a noite, no Clube dos Veteranos. A banda Tríade garantiu o som. 

O Diretor Regional, Paulo César Pinto,  agradeceu a todos que estiveram presentes, certo de que novos encontros, tão ricos 
quanto este, se repetirão ao longo dos próximos anos.

Celebração da regional Sul é realizada 
no Clube dos veteranos de varginha

Em São Lourenço, Servidores celebraram o Natal em almoço de confraternização
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rio doCE - gOVERNADOR  VALADARES

O encontro, que foi realizado no dia 14 de dezembro, no Leblon Festas, representou um momento 
de reencontro de colegas e familiares. Servidores da ativa e Aposentados aproveitaram a noite de 
confraternização com boas conversas e muita diversão. 

O Diretor Regional, Milton guedes Metzker, agradeceu a participação de todos, com votos 
de que o espírito associativo seja sempre o “norte”  da nossa Entidade. 

Confraternização de fim de ano celebra a 
integração de Associados da regional rio doce
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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! 

SegUroS

Tenha a certeza que em 
qualquer momento da sua 

viagem, você, sua família e seu 
patrimônio estarão protegidos.
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Estelionatários usam nome da 
AFFEMG para enganar empresas

A cada mês bandidos criam 
novas modalidades de golpes e é pre-
ciso estar atento para não cair nessas 
armadilhas e denunciar os criminosos. 

Em dezembro recebemos a in-
formação de que o nome da Associação 
está sendo usado por estelionatários. 
Eles tentam vender uma revista infor-
mativa fiscal que não existe. Trata-se de 
uma farsa, pois a AFFEMg jamais pro-
duziu periódicos desta natureza. 

Caso tenha conhecimento 
de ações duvidosas como essa, entre 
em contato com nosso departamento 
jurídico para que sejam tomadas as 
devidas providências. Os contatos são: 
3289-5611 | juridico@affemg.com.br.

Os Servidores Públicos de Minas gerais, com apoio da AFFEMg e do SINDIFISCO/Mg, 
por meio do coletivo de Entidades INTERSINDICAL-Mg, publicaram nota onde re-
pudiam a decisão do governo de Minas, de adiar indefinidamente o 13º salário 
do funcionalismo, exigindo um posicionamento sobre essa postura de desrespeito 

para com os Servidores.
Confira a nota, publicada na página 04 do jornal “O tempo” de quarta-feira, 19 de dezembro. 

Entidades divulgam 
notA dE rEPÚdio 

pelo atraso  do 
pagamento e 
do 13º salário

O recadastramento  poderá 
ser feito em qualquer agência do 
banco do brasil localizada no ter-
ritório nacional, nas unidades de 
Atendimento Integrado (Postos uAI) 
e, em cidades do interior, também 

nas Administrações Fazendárias 
(AF) e Serviços Integrados de Assis-
tência Tributária e Fiscal (SIAT).

Somente em setembro, 
5.272 aniversariantes nessa condi-
ção deixaram de se recadastrar e ti-

veram os vencimentos 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 es-
tiver em Minas gerais, ou (31) 3069-
6601, se estiver fora do Estado.

Servidores inativos e pensionistas especiais 
devem fazer o recadastramento anual

nÃo SE ESquEÇA

atenção
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ClASSiFiSCo SAudAdES

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, Localizado na Rua Rio grande do Norte, belo Horizonte/Mg. CONTATO: (11) 

94380-3729 falar com Tereza.
•	 Apto 4 quartos , 1 por andar, área de Lazer completa, 03 vagas de garagem – Localização: R. Serrano, 

bairro Serra, em frente ao Minas II,  próximo à Fumec. Contato: (31) 98822-2202/ (31) 98842-3238.
•	 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
VenDe-Se
•	 Casa, final construção, Alphaville Lagoa dos Ingleses, 417 m2, lote 750 m2, cond. R$964,00. 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, to-
dos com armários embutidos, 1 suíte; banheiro 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.

AlUgA-Se em oUtroS eStADoS
•	 Apartamento para temporada em guarapari, Praia do Morro para 10 pessoas, 03 quartos com suíte, de 

frente, área com churrasqueira e banho, 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.

AUtomóVel
•	 gol 1.6 g5 2012 Preto 142.000 Km, Alarme, Vidros-Travad-Retrovisores elétricos, ar-condicio-

nado, Desembaçador, Farol de milha. Contato: (31) 3486-6901, 98010-6901. Falar com José 
Luiz Corrêa Crego.

•	 Newton José de Oliveira  falecimento no dia 20 de Dezembro de 2018 na cidade de Itaúna/Mg, onde residia.
•	 Raimundo Jose dos Reis falecimento no dia 19 de Dezembro de 2018 em sua residência no bairro Padre 

Eustáquio, belo Horizonte.
•	 Luiz gonzaga de Almeida, faleceu no dia 16 de Dezembro de 2018 na cidade de Frutal/Mg, onde residia.
•	 Vânia Lucia Ferreira, Irmã do Associado titular Edvaldo Ferreira, faleceu no dia 15 de Dezembro de 2018, na 

cidade de São Sebastião/SP, onde residia.
•	 Narcisa Pereira de Carvalho, irmã do Associado titular Naldemir Alves Pereira, faleceu no dia 12 de Dezem-

bro de 2018 na cidade de belo Horizonte/Mg, onde residia.
•	 Luiz Edezio do Amaral Cerqueira Filho, irmão do Associado titular João Thelmo do Amaral Cerqueira, no dia 

12 de Dezembro de 2018 na cidade de belo Horizonte/Mg, onde residia.
•	 João Teixeira Júnior, faleceu no dia 11 de Dezembro de 2018 na cidade de Montes Claros/Mg, onde residia.
•	 bernardo de Souza Costa Coutinho, filho do Associado titular Roniro Alves Coutinho, faleceu no dia 06 de 

Dezembro de 2018 na cidade de uberlândia/Mg onde residia.
•	 Flávio Augusto guilherme, faleceu no dia 02 de Dezembro de 2018 na cidade de Vitória/ES.
•	 Antônio Alves benjamim Júnior, faleceu no dia 02 de Dezembro de 2018 na cidade de Teófilo Otoni/Mg, 

onde residia.
•	 Ondina barsante gomes Fonseca, faleceu no dia 29 de novembro de 2018 na cidade de belo Horizonte/

Mg, onde residia.
•	 Sr. Heli Alberto Faria de Souza, faleceu no dia 23 de Novembro de 2018, na cidade de uberlândia/Mg, onde residia.
•	 geraldo dos Passos Araujo (Pai da funcionária Renata Luciana Rodrigues Araújo - unidade de Controle de 

Contas Assistenciais/FuNDAFFEMg), faleceu no dia 23 de novembro de 2018. O Sr. geraldo, foi velado em 
São José do goiabal/Mg.

•	 Celso de Melo Moraes, faleceu dia 11 de Novembro de 2018 na cidade de belo Horizonte/Mg, onde residia.
•	 Maria da glória Pinheiro Selmi Dei, faleceu no dia 01 de novembro de 2018 na cidade de belo Horizonte/

Mg, onde residia. 

Participe das 
comemorações dos 
69 da AFFEMG, em 
fevereiro de 2019

Em 2019 a AFFEMg celebra 69 anos de vida! Na programação es-
pecial que estamos preparando para nossos Associados, está a x Exposição 
Coletiva de Artes-Artesania e Fotografia Poéticas do Vale – “Vida talhada 
com as mãos”. Que traz como inspiração o Vale do Jequitinhonha. 

Anote na agenda!
Inscrições: 21 a 31 de janeiro de 2019, no setor de Eventos ou nas 

Diretorias Regionais da AFFEMg. 
Entregas das Obras: 05 a 07 de fevereiro de 2019, na sede da AFFE-

Mg, em bH. O horário de funcionamento é de 8h às 12h e de 13h às 17h.
Abertura da exposição: 19 de fevereiro, na sede da AFFEMg.
Informações: 31 3289-5709 // eventos@affemg.com.br

Associados se preparam 
para Semana Cultural e 

participam de oficina de 
Cerâmica

A oficina foi realizada nos dias 04 e 05 de dezembro. Com água e argila, 
os participantes puderam aprender e moldar seus trabalhos, inspirados pela arte 
tão tradicional no Vale do Jequitinhonha. As obras serão selecionadas e expostas 
na x Exposição Coletiva de Artes-Artesania e Fotografia Poéticas do Vale – “Vida 
talhada com as mãos”.

DiVerSoS
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Um novo ano de muito trabalho

M ais um ano se inicia! 2019 surge com a expectativa de muito 
trabalho para que possamos oferecer os melhores serviços 
aos nossos beneficiários. Juntos, trabalharemos para que o 
FUNDAFFEMG-Saúde continue a apresentar bons resultados e, 

principalmente, atenda cada vez mais às expectativas de quem confia sua saúde 
à nossa equipe.

2018 não foi fácil. Assim como diversos segmentos e empresas, fomos 
afetados pelo cenário econômico adverso. A inflação do setor de saúde suplementar 
alcançou a casa dos 16% – bem superior, portanto, à média registrada no país 
–, e onerou muito os custos da assistência prestada. Como plano com sistema de 
rateio de despesas que somos, o alto custo impactou o valor da cota repassada 
aos beneficiários. Apesar de nossas despesas administrativas serem baixas, temos 
custos médicos representativos, e os valores sobem de acordo com as despesas. 

Não podemos deixar de considerar, também, o parcelamento de salários 
imposto há quase três anos ao funcionalismo público mineiro. Sensível a esta 
situação, a FUNDAFFEMG adiou a cobrança para o último dia da escala de pagamento 
divulgada pelo governo, mesmo ciente de que isso poderia comprometer o fluxo 
de caixa, em razão dos compromissos assumidos junto aos prestadores de serviços 

de assistência à saúde. Felizmente, mantemos um fundo de reserva e fizemos 
uso de alguns recursos. Mas não pudemos prorrogar ainda mais determinados 
vencimentos, sob o risco de comprometer a saúde financeira do plano. 

Isso evidencia a importância de uma gestão estratégica, que leva em 
conta aspectos políticos, econômicos e sociais que envolvem a atividade. É assim 
que trabalhamos e continuaremos a fazê-lo, sempre com vistas à solidez e à 
perenidade do plano. 

Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, o FUNDAFFEMG-Saúde 
se manteve equilibrado e deu continuidade às suas ações. Novos projetos foram 
implantados por meio do SEMPRE-FUNDAFFEMG e iniciativas já existentes foram 
aprimoradas, tudo para atender às necessidades dos nossos beneficiários. 

Para 2019, teremos novidades, que estão sendo cuidadosamente planejadas. 
A promoção da saúde continuará a ser prioridade, pois entendemos que prevenir 
a doença é o melhor caminho para o bem-estar dos beneficiários e para a saúde 
financeira do plano. 

A todos, nosso desejo de um novo ano com muita saúde!
Diretoria da FUNDAFFEMG
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FUNDAFFEMG e você

Valor da contribuição do Plano FUNDAFFEMG-Saúde 
para o trimestre de Dezembro/2018 a Fevereiro/2019

O  novo valor da cota, com vigência para o trimestre de Dezembro de 2018 a Fevereiro de 2019, é 
de R$ 199,78. O sistema de contribuição é apurado por rateio de despesas, conforme disposições 
regulamentares, artigos 27 a 30. Portanto, lembramos da importância do uso consciente do Plano 

por parte dos bene� ciários. Demonstrativo disponível em nosso site www.funda� emg.com.br, na página inicial. 

FAIXA ETÁRIA COTAS FUNDO DE RESERVA CONTRIBUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO TOTAL

Até 18 anos 1,00 R$ 9,41 R$ 190,37 R$ 199,78 

19 a 23 anos 1,40 R$ 13,17 R$ 266,52 R$ 279,69 

24 a 28 anos 1,80 R$ 16,94 R$ 342,67 R$ 359,61 

29 a 33 anos 2,20 R$ 20,70 R$ 418,81 R$ 439,51 

34 a 38 anos 2,60 R$ 24,47 R$ 494,96 R$ 519,43 

39 a 43 anos 3,00 R$ 28,23 R$ 571,11 R$ 599,34 

44 a 48 anos 3,40 R$ 31,99 R$ 647,26 R$ 679,25 

49 a 53 anos 4,20 R$ 39,52 R$ 799,55 R$ 839,07 

54 a 58 anos 5,00 R$ 47,05 R$ 951,85 R$ 998,90 

À partir de 59 anos 6,00 R$ 56,46 R$ 1.142,22 R$ 1.198,68 

VALOR DA COTA  -  DEZEMBRO/2018 a FEVEREIRO/2019

CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE RESERVA COTA

R$ 190,37 R$ 9,41 R$ 199,78

4G 08:00

R

PROD

A FUNDAFFEMG busca estar sempre lado a lado com seus beneficiários. Em 2018, 
investimos na nossa área de comunicação para nos aproximarmos ainda 
mais deste público. Com a estruturação de novos canais, que complementam 
o site, o aplicativo e os comunicados enviados via extrato e por e-mail, 

conseguimos estreitar ainda mais o nosso relacionamento e facilitar a troca de informações 
entre plano e beneficiários.
 

COM VOCÊ BENEFICIÁRIO
Boletim eletrônico mensal enviado para todos os bene� ciários por e-mail, repleto de 

informações sobre o FUNDAFFEMG-Saúde e dicas de qualidade de vida. Não está recebendo o seu? 
Envie uma mensagem para funda� emg@funda� emg.com.br e atualize seus dados cadastrais.

INSTAGRAM E FACEBOOK
Com um novo projeto visual e de conteúdo, as redes sociais da FUNDAFFEMG 

reforçam, dia a dia, um dos princípios do nosso plano: 
a prevenção da saúde em primeiro lugar. Por meio 
de postagens periódicas, as duas redes apresentam 
conteúdos sobre saúde e bem-estar tanto para 
beneficiários como para o público em geral.

Ainda não conhece? Acesse os per fis    
w w w . i n s t a g r a m . c o m / F U N D A F F E M G  e                 
www.facebook.com/FUNDAFFEMG, curta e siga 
nossas postagens. 

Valor da contribuição por faixa etária
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S e sair para passear no fim de semana já nos dá uma sensação de 
alívio da correria do dia a dia, tirar uma semana ou duas de férias 
com a família é certeza de relaxamento e diversão. No entanto, 
quem já viajou em família sabe que planejamento é essencial 

para evitar imprevistos. E isso inclui desde decidir o que levar na mala até os 
horários de saída para cada passeio. 

A pediatra do Centro de Promoção da Saúde – CPS, Dra. Giane Chaves, 
ressalta que a atenção deve ser redobrada quando os pequenos vão junto. 
“Viajar em férias é um prazer. Mas para pessoas que estão viajando com 
crianças pela primeira vez, a nova experiência pode ser quase uma aventura”, 
observa. Para ajudá-lo nesse momento, listamos algumas dicas para garantir 
apenas boas lembranças: 

De malas prontas

ANTES DE TUDO, SEGURANÇA
Aqui, vale o ditado: “É melhor prevenir que remediar”. Não deixe de fora 
cuidados básicos como usar o cinto de segurança, utilizar o bebê conforto 
ou cadeirinha, respeitar as normas de trânsito e nunca beber ao dirigir. 

CURTINDO A PRAIA
Seja para os pequenos ou os adultos, 
a hidratação, o uso de protetor solar 
e a atenção na água são cuidados 
básicos. Se normalmente um adulto 
deve ingerir 2 litros de água por dia, 
na praia a quantidade sobe para 3 
ou 4 litros, dependendo do volume 
de atividade física e do tempo 
de exposição ao sol. Ao levar os 
pequenos, reponha o protetor solar 
a cada duas horas e, se possível, 
providencie roupas com proteção 
UV para eles.

CUIDADOS COM A ALIMENTAÇÃO
Quando estamos fora de casa, a alimentação foge à rotina. Mesmo que 
seja muito atrativo, evite comer em excesso alimentos com os quais 
não está habituado. Além disso, tenha sempre atenção às condições 
de armazenamento e preparo do alimento que irá comprar para a sua 
família. O calor propicia a proliferação acelerada de bactérias, o que 
pode levar um alimento bem preparado a causar infecções intestinais. 
Dê preferência a alimentos frescos. 
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“Viajar em férias é um prazer. Mas para pessoas que estão viajando com 
crianças pela primeira vez, a nova experiência pode ser quase uma aventura”, 
observa. Para ajudá-lo nesse momento, listamos algumas dicas para garantir 
apenas boas lembranças: 

De malas prontas

ANTES DE TUDO, SEGURANÇA
Aqui, vale o ditado: “É melhor prevenir que remediar”. Não deixe de fora 
cuidados básicos como usar o cinto de segurança, utilizar o bebê conforto 
ou cadeirinha, respeitar as normas de trânsito e nunca beber ao dirigir. 

CURTINDO A PRAIA
Seja para os pequenos ou os adultos, 
a hidratação, o uso de protetor solar 
e a atenção na água são cuidados 
básicos. Se normalmente um adulto 
deve ingerir 2 litros de água por dia, 
na praia a quantidade sobe para 3 
ou 4 litros, dependendo do volume 
de atividade física e do tempo 
de exposição ao sol. Ao levar os 
pequenos, reponha o protetor solar 
a cada duas horas e, se possível, 
providencie roupas com proteção 
UV para eles.

CUIDADOS COM A ALIMENTAÇÃO
Quando estamos fora de casa, a alimentação foge à rotina. Mesmo que 
seja muito atrativo, evite comer em excesso alimentos com os quais 
não está habituado. Além disso, tenha sempre atenção às condições 
de armazenamento e preparo do alimento que irá comprar para a sua 
família. O calor propicia a proliferação acelerada de bactérias, o que 
pode levar um alimento bem preparado a causar infecções intestinais. 
Dê preferência a alimentos frescos. 

fUnDaffemgFUNDAFFEMG

V ocê sabia que a realização de alguns exames e procedimentos demandam 
a autorização prévia do FUNDAFFEMG-Saúde? Fique sempre atento às 
indicações do seu médico e às informações dadas na hora do agendamento 
na clínica ou laboratório. 

Para solicitar a autorização, entre em contato com o atendimento através do 
telefone (31) 2103-5858, de segunda a sexta, das 6h40 às 19h20. Outra opção é o 
atendimento presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou o envio do pedido 
médico ao e-mail institucional  funda� emg@funda� emg.com.br. Esclarecemos que, para 
os atendimentos em caráter de urgência ou emergência, o indicado é procurar o Pronto 
Socorro mais próximo e o próprio prestador conveniado providenciará a autorização.

Autorização de exames 
e procedimentos

Sempre que tiver dúvida sobre quais pedidos precisam de 
autorização, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse www.fundaff emg.com.br
- Clique em Área de Benefi ciários
- Selecione o campo “Procedimentos com Cobertura – 
Carências, Autorizações prévias e Valores de Reembolso” 
(disponível acima do acesso ao Saúde Connect)

*Fontes: Dra. Giane Chaves e Ministério da Saúde 

O ESSENCIAL À MÃO
Monte um kit com os remédios sintomáticos receitados tanto para os 
adultos quanto para as crianças e leve com você. Repelentes e analgésicos 
poderão ser úteis. Não deixe de levar a carteira de vacinação das crianças 
e os remédios prescritos pelo pediatra.

ATENÇÃO NA ÁGUA
A água atrai desde os pequenos até os idosos e devemos ter muito cuidado. 
Esteja sempre muito atento às crianças, que devem usar o colete salva 
vidas como apoio, não como única forma de proteção. Para os adultos, 
a prudência e a atenção na mistura de álcool e água são as principais 
dicas. Seja no mar, em um rio ou lago, a água pode passar uma falsa 
sensação de segurança e ser traiçoeira. Para não perder as crianças na 
praia, é importante reposicioná-las quando estiverem na beira do mar, 
mantendo-as sempre à frente de sua barraca. 

SUBINDO A MONTANHA
Se o destino for um local montanhoso, não se esqueça de levar botas 
rígidas longas e roupas apropriadas para todos. Se as crianças estiverem 
com você, oriente quanto ao perigo de se perder e se machucar em áreas 
de mata. Se o que mais lhe chama a atenção são as trilhas, não deixe de 
reportar o seu percurso a pessoas que não irão participar do passeio e de 
levar alimentos que não exigem preparo e sejam nutritivos na mochila.

NÃO DEIXE A SUA SAÚDE 
DE LADO

Dentro ou fora do estado, a FUNDAFFEMG 
está à disposição da sua família em casos 
de emergência e urgência. Nas viagens em 
Minas Gerais, faça o download do aplicativo 
do plano e conheça previamente a rede 
credenciada da região que irá visitar. Para 
viagens fora do estado, não se esqueça que 
no verso da sua carteirinha encontra-se a 
relação de convênio de reciprocidade com 
outros estados para urgência e emergência. 
Acesse no nosso site o caminho abaixo e 
conheça os prestadores de cada localidade:  
www.fundaffemg.com.br >> Rede de 
Atendimento >> Reciprocidade. 
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reCeita SoliDária

doações para a ABEt
No dia 20/nov 

a RS fez uma doação de 
materiais de limpeza para 
a AbET - Associação brasi-
leira de Esclerose Tuberosa. 
Foram entregues galões 
de água sanitária, clo-
ro,  desinfetante,  sabonete 
líquido, detergente, bem 
como álcool gel, toalha de 
papel e papel higiênico, entre outros produtos.

A AbET é a única associação no brasil que apoia pacientes com esclerose 
tuberosa e suas famílias, oferecendo serviços nas áreas de psicologia, fisioterapia, 
assistência social, terapia ocupacional, pedagogia, pediatria e musicoterapia.

Mineirão Sem Fronteiras

A Receita Solidária par-
ticipou do evento “Mi-
neirão sem Fronteiras” 
que aconteceu no dia 

15/nov no estacionamento do estádio. 
Promovido pela organização humani-
tária Fraternidade sem Fronteiras - FSF, 
o evento reuniu cerca de 4 mil pessoas 

dispostas a aproveitar o feriado e curtir 
uma variada programação: música, 
dança, capoeira, brinquedos e diversão 
para crianças, food trucks, dentre outras.

Segundo os organizadores 
toda a renda foi revertida para os proje-
tos sociais mantidos pela FSF no brasil e 
em países da áfrica.

A Receita Solidária contri-
buiu para a confecção das camise-
tas do evento e enviou duas volun-
tárias. Expandindo sua atuação, a 
RS faz novas parcerias com entida-
des que também buscam estimular 
o desenvolvimento humano e a 
redução da desigualdade social.

Encontro do GrAAl
No dia 17/nov a RS esteve presente no encontro do gRAAL, um 

movimento internacional de mulheres cristãs de diferentes culturas, ori-
gens sociais e gerações, comprometidas com ações locais de justiça, paz e 
equidade numa perspectiva global.

Foi realizada uma roda de conversa e a Dra. Ana Cláudia Lemos 
Pacheco deu uma palestra sobre a sua tese de doutorado que inspirou o 
livro “Mulher negra - afetividade e solidão”.

A RS ficou conhecendo a interessante história, indicadores e ob-
jetivos do movimento.


