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Eleições AFFEMG 2018
Associados de todo o Estado vão às urnas
uberaba
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patrocínio

uberlândia

giro pelo interior

As celebrações de natal nas Regionais Mata, Mucuri e Norte.
montes claros

Juiz de fora

Golpes contra
Associados
Nome do Diretor-Presidente da Entidade e de Advogados
são usados por estelionatários
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ATUALIZE SEU CADASTRO
Mande um e-mail para cadastro@affemg.com.br
e atualize seus dados, como telefone, e-mail e endereço
e receba nossos comunicados.
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Acompanhe e divulgue a campanha de valorização do Auditor Fiscal da Receita Estadual
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Número 344

Ata da sétima reunião da Comissão Eleitoral da Associação
dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais – AFFEMG,
encarregada de dirigir e realizar as eleições do Conselho de
Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal da Entidade
para o triênio 2019/2021

HOMENAGEM

Diretor Nelson
de Oliveira Lopes
Nelson,
Agradecemos imensamente o tempo de
convívio fraterno que tivemos na Secretaria de
Fazenda e na AFFEMG.
Você será sempre lembrado pelo profissionalismo,
honestidade, lealdade, inteligência, dignidade,
competência e sensibilidade.
Sentiremos muita saudade das conversas, de
nossas viagens a serviço da AFFEMG, daqueles casos
contados como nossas boas lembranças e mais que
tudo, saudades de uma pessoa tão positiva que amava
a vida, um ser humano que nos contagiava com sua
leveza e simplicidade e que sabia extrair alegria na
rotina do cotidiano.
Somos muito gratos a você.
Obrigado, querido amigo!

Associados, diretores, conselheiros, empregados e
colaboradores lamentam a morte do Diretor Administrativo da
AFFEMG, Nelson de Oliveira Lopes, grande amigo e companheiro
na condução dessa Associação.

Aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2018, às 17 (dezessete) horas,
reuniu-se a Comissão Eleitoral, eleita pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 24
de julho de 2018, para a consolidação geral dos votos apurados nas Regiões Eleitorais,
conforme estabelece o artigo 31, Deliberação 001/2018, desta Comissão. Ocorrências: 1) as urnas da 13ª Região Eleitoral/Ubá, 24ª Região Eleitoral/Bom Despacho e
37ª Região Eleitoral/Unaí não foram entregues à Comissão Eleitoral; 2) nenhum eleitor compareceu à Mesa Receptora de Votos da 14ª Região Eleitoral/Caratinga; 3) as
Mesas Receptoras e de Apuração de Votos da 16ª Região Eleitoral/João Monlevade,
17ª Região Eleitoral/Manhuaçu. 20ª Região Eleitoral/Conselheiro Lafaiete, 26ª Região
Eleitoral/Itaúna e 29ª Região Eleitoral/São Sebastião do Paraíso não foram instaladas,
conforme já registrado em ata da sexta reunião desta Comissão Eleitoral.
Deliberações
1 – 13ª Região Eleitoral/Ubá, 24ª Região Eleitoral/ Bom Despacho e 37ª Região Eleitoral/ Unaí: até o encerramento da reunião, as urnas não foram entregues à
Comissão Eleitoral. Os votos acaso nelas depositados não serão considerados.
2 – 14ª Região Eleitoral/Caratinga: nenhum eleitor compareceu para votar.
Nenhum voto será considerado.
3 – 16ª/Região Eleitoral/João Monlevade, 17ª Região Eleitoral/Manhuaçu,
20ª Região Eleitoral/Conselheiro Lafaiete, 26ª Região Eleitoral/Itaúna e 29ª Região
Eleitoral/São Sebastião do Paraíso: a não instalação das Mesas Receptoras e de Apuração de Votos fica homologada.
Nos termos do artigo 34, Deliberação 001/2018, às 18 (dezoito) horas e 20
(vinte) minutos, foi proclamada eleita a chapa “União, Para Resistir e Avançar”.
Os membros eleitos serão empossados no dia 02 (dois) de janeiro de 2019,
em horário e local que serão fixados de comum acordo entre a Comissão Eleitoral, o
Diretor-Presidente da AFFEMG e a Diretora-Presidente eleita, conforme estabelece o
artigo 35, Deliberação 001/2018.
O resultado final das eleições é o constante do quadro ao lado .

Neste momento de dor e consternação, pedimos a Deus
que dê paz e conforto à família para que possa enfrentar esta
imensurável dor com serenidade. Que o seu exemplo seja a
inspiração e a força para superar sua ausência.
EXPEDIENTE/ Informativo da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais - Rua Sergipe, 893, Funcionários, CEP: 30.130-171 - Telefone: (31) 3289-5600.
Diretoria eXECUTIVA:

Sinval Pereira da Silva
Diretor-Presidente

Eduardo de Souza Assis
Diretor Vice-Presidente

Sara costa Félix teixeira
DiretorA-SecretáriA

Lenivanda O. M. Barbosa

Diretora-Secretária Adjunta

Diretoria Regional:
Baixo Rio Grande Rodrigo da Cruz Lemos Centro-Norte Rubens Simão da Rocha Mata Edir da Silva Martins
Metalúrgica Neuza Gomes de Oliveira Mucuri Sirne Alcides Costa Salim Norte Redir Mendes de Sá Oeste Lucy Maria
Torres Soares Paranaíba Francisco Flávio Silva Nascimento Rio Doce Milton Guedes Metzker São Francisco Maria das
Dores Caetano Oliveira Alves Sudoeste Arnaldo Sato Sul Paulo Cesar Pinto Vale do Sapucaí Gilson Marcos Campos
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Membros efetivos ativos Antônio Gonçalves de Carvalho, Gilson
Magalhães Teixeira, João Márcio Gonçalves, Lucas Rodrigues Espeschit Membros suplentes ativos Carlos
Alberto Basso, Edson Martins de Oliveira Membros efetivos aposentados Ernani Raimundo Horta Duarte,
Lupércio Teixeira, Nelson Gomes dos Santos, Paulo Pedro Lessa Baptista Júnior Membros suplentes
aposentados Marcos Lúcio Valente

Geraldo Sozinho
Diretor Financeiro

Maria Aparecida“Papá”

Diretora Financeira Adjunta

NELSON DE OLIVEIRA lOPES
Diretor ADMINISTRATIVO

Joaquim Coelho Simões

Diretor administrativo Adjunto

CONSELHO FISCAL - Membros efetivos Francisco Mota Santos, Francisco Lourenço Dias, José Thomaz da Silva
Membros suplentes Antônio Teixeira da Silva, Nilton de Oliveira, Octávio Strini
Jornalista responsável: Elisângela Colodeti - MG-11036JP Proj. gráfico e diagramação: Carlos A C Domingos –
MTB 6050/MG Impressão: Gráfica Editora Cedáblio Ltda Tiragem: 5230 exemplares
Envie sua correspondência para o AFFEMG Notícias: comunicacao@affemg.com.br; Assessoria
de Comunicação, rua Sergipe, 893, Funcionários, CEP: 30.130.171. Telefone: (31)3289 5613. O conteúdo
dos textos assinados e dos anúncios publicados nesta edição não refletem, necessariamente, a opinião
da AFFEMG.
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Patrícia David Salum
DiretorA SOCIAL

Fernanda PAixão

Diretora Social Adjunta

TELEFONES/E-MAIL ÚTEIS
Geral: Tel: 3289-5600/0800-283 2023 affemg@affemg.com.br Assessoria de
Comunicação: Tel: 3289-5613/comunicacao@affemg.com.br Serviço Social:
(convênios AFFEMG, orientações Previdenciárias): Tel: 3289-5626/social@affemg.
com.br Cadastro: (alterações cadastrais e informações sobre como se associar):
Tel: 3289-5637/cadastro@affemg.com.br Departamento Jurídico: Tel: 3289-5611,
3289-5610, 3289-5609 juridico@affemg.com.br Fisco Corretora: Tel: 0800 031 5689,
3289-5686, 3289-5684, 3289-5640 - fisco@affemg.com.br Financeiro: Tel: 3289-5604,
3289-5603, 3289-5602 - financeiro@affemg.com.br Reserva para Colônias de Férias:
Tel: 3289-5636/5635, colonia@affemg.com.br

Novembro 2018
Sedes Eleitorais
1ª RE Belo Horizonte – 1ª Seção
2ª Seção
3ª Seção
4ª Seção
5ª Seção
6ª Seção
2ª RE Araxá
3ª RE Frutal
4ª RE Uberaba
5ª RE Curvelo
6ª RE Sete Lagoas
7ª RE Além Paraíba
8ª RE Barbacena
9ª RE Juiz de Fora
10ª RE Leopoldina
11ª RE Muriaé
12ª RE São João Del Rey
13ª RE Ubá (1)
14ª RE Caratinga (2)
15ª RE Ipatinga
16ª RE João Monlevade (3)
17ª RE Manhuaçu (3)
18ª RE Betim
19ª RE Contagem – 1ª Seção
2ª Seção
20ª RE Conselheiro Lafaiete (3)
21ª RE Ponte Nova
22ª RE Teófilo Otoni
23ª RE Montes Claros
24ª RE Bom Despacho (1)
25ª RE Divinópolis
26ª RE Itaúna (3)
27ª RE Pará de Minas
28ª RE Passos
29ª RE São Sebastião do Paraíso (3)
30ª RE Araguari
31ª RE Ituiutaba
32ª RE Patos de Minas
33ª RE Patrocínio
34ª RE Uberlândia
35ª RE Governador Valadares
36ª RE Pirapora
37ª RE Unaí (1)
38ª RE Alfenas
39ª RE Andradas
40ª RE Guaxupé
41ª RE Poços de Caldas
42ª RE Lavras
43ª RE São Lourenço
44ª RE Varginha
45ª RE Posto Fiscal de Extrema
46ª RE Itajubá
47ª RE Pouso Alegre
48ª RE Rio de Janeiro
49ª RE São Paulo
Totais

eleições
Votos
Sim
77
78
61
48
44
20
1
1
32
5
13
6
2
72
4
4
9

Votos Votos Votos
Não Brancos Nulos
1
1

1
1

1
1

2

1

2

8

2
24
12

Total

Eleitores

77
80
63
50
44
20
1
1
34
5
13
6
2
75
4
4
9

193
211
170
168
154
59
9
7
75
8
31
9
16
196
11
20
11
8
6
19
6
9
13
42
16
6
5
31
55
5
51
9
7
5
14
6
8
12
5
108
38
6
6
9
6
10
49
11
14
40
26
17
43
56
22
2147

8

2
1
1

2
11
31

4
25
13
2
12
31

1

24

24

4
1

4
1

4
4
8
2
25
27
4

4
4
8
2
25
29
4

3
6
6
21
5
6
23
9
10
27
8
6
800

2

1
1

2
1

2

15

7

3

3
6
6
21
5
7
23
10
12
30
8
6
825

Ata da oitava reunião da Comissão Eleitoral da Associação
dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais –
AFFEMG, encarregada de dirigir e realizar as eleições do
Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho
Fiscal da Entidade para o triênio 2019/2021

Aos 04 (quatro) dias do mês de dezembro de 2018, às 18:30 (dezoito horas e trinta
minutos), na sede da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais – AFFEMG, reuniu-se a Comissão Eleitoral, eleita pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de
julho de 2018, para examinar e manifestar-se sobre o requerimento, de 04 de dezembro de
2018, da candidata ao cargo de Diretora Presidente na chapa“União, Para Resistir e Avançar”,
senhora Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni. O documento comunica o falecimento do
senhor Nélson de Oliveira Lopes, ocorrido em 30 de novembro de 2018, junta certidão de
óbito do Cartório do Registro Civil 3º Subdistrito – BH e solicita, devido ao lamentável fato,
a substituição do nome do falecido, senhor Nélson de Oliveira Lopes, candidato ao cargo de
Diretor Financeiro na chapa já mencionada, pelo nome do senhor José Édson Martins da Costa, CI M 955.535, CPF 128.323.836-53, residente e domiciliado à Rua Progresso, 1599, Bairro
Monsenhor Messias, Belo Horizonte.
Deliberação
Requerimento deferido, nos termos do artigo 79, § 2º, do Estatuto da Associação
dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais – AFFEMG.
Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata
por mim, Jacob Marra de Faria, Secretário, que vai assinada pelos presentes.
José Souza Lopes, Presidente
Luíza Helena Nunes Braga, Secretária
Paulo Ribeiro Durães, Secretário

“união, para resistir e avançar”

(1)Atéoencerramentoda reunião, as urnas não foram entregues à ComissãoEleitoral.
(2) Nenhum eleitor compareceu para votar.
(3) As Mesas Receptoras e de Apuração de Votos não foram instaladas, conforme
Ata da 6ª reunião da Comissão Eleitoral, realizada em 16 de novembro de 2018.
Os membros da Comissão Eleitoral agradecem aos funcionários da AFFEMG, especialmente às senhoras Thalia do Amaral Silva Mourão e Elisângela Colodeti e aos senhores
Pascoal Alves de Oliveira, Leonardo Simin dos Santos e Michael Alves de Almeida pela disponibilidade, dedicação e profissionalismo demonstrados durante todo o processo eleitoral.
Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata
por mim, Jacob Marra de Faria, Secretário, a qual vai assinada pelos presentes.
José Souza Lopes, Presidente -Luíza Helena Nunes Braga, Secretária -Paulo Ribeiro Durães, Secretário
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Diretoria Executiva		
			
Diretora-Presidente
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni
Diretora Vice-Presidente
Sara Costa Félix Teixeira
Diretora Secretária
Patrícia David Salum
Diretor Secretário Adjunto
Edvaldo Ferreira
Diretor Financeiro
José Edson Martins da Costa
Diretor Financeiro Adjunto
Edir da Silva Martins
Diretor Administrativo
Joaquim Coelho Simões
Diretor Administrativo Adjunto
Marcos Lúcio Valente
Diretora Social
Rose Laura Lopes Pinto
Diretora Social Adjunta
Lenivanda Oliveira Miranda Barbosa
Diretoria Regional				
Regional Baixo Rio Grande
Edson Martins de Oliveira
Regional Centro-Norte
Eduardo de Souza Assis
Regional Mata
Astolfo Geraldo de Andrade
Regional Metalúrgica
Neuza Gomes de Oliveira
Regional Mucuri
Sirne Alcides Costa Salim
Regional Norte
Pedro Paulo de Araújo Ribeiro
Regional Oeste
Lucy Maria Torres Soares
Regional Paranaíba
Francisco Flávio Silva Nascimento
Regional Rio Doce
Milton Guedes Metzker
Regional São Francisco
Edson Teixeira de Carvalho
Regional Sudoeste
Arnaldo Sato
Regional Sul
Antônio Carlos Gonçalves
Regional Vale do Sapucaí
Gilson Marcos Campos
Conselho de Administração				
Membro efetivo ativo
Lucas Rodrigues Espeschit
Membro efetivo ativo
João Márcio Gonçalves
Membro efetivo ativo
Fernanda Paixão Sales Bianco
Membro efetivo ativo
Magda Alvarenga
Membro suplente ativo
Paulo Cesar Pinto
Membro suplente ativo
Marlene Queiroz Amâncio
Membro efetivo aposentado
Francisco Mota Santos
Membro efetivo aposentado
Francisco Lourenço Dias
Membro efetivo aposentado
Maurício Prado
Membro efetivo aposentado
Cleber Juarez Lucas Gomes
Membro suplente aposentado
Antônio Luiz Bernardes
Membro suplente aposentado
Nelson Gomes dos Santos
Conselho Fiscal				
Membro efetivo
David Araújo
Membro efetivo
Nilton de Oliveira
Membro efetivo
Maria Inês Vieira da Silva
Membro suplente
Maria das Dores Caetano Oliveira Alves
Membro suplente
Gerson Eustáquio Barbosa Oliveira
Membro suplente
Geraldo Sozinho
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O voto fortalece a Associação e garante

O

dia 27 de novembro
de 2018 foi marcado pelas Eleições na
Entidade. 825 Associados foram às urnas, eleger a nova
Diretoria Executiva e Regional, e os
Conselhos de Administração e Fiscal da
AFFEMG. A chapa única “União, para
Resistir e Avançar”, presidida pela Associada Maria Aparecida Neto Lacerda
e Meloni, Papá, foi eleita para o triênio
2019/2021. O número de votantes representa 39% do eleitorado.
A Comissão Eleitoral foi composta pelos Presidentes José Souza
Lopes, pelo Vice-Presidente Josefino
Coelho Gomes, e pelos secretários
Paulo Ribeiro Durães, Jacob Marra de
Faria e Luiza Helena Nunes Braga.
Os eleitores puderam ir às urnas em uma das 46 seções, espalhadas
por todo o Estado. Associados de São
Paulo e do Rio de Janeiro também tiveram locais de votação reservados. O
pleito começou à 8h da manhã e se encerrou às 17h, na maioria das regiões.
Os eleitores que estavam fora de suas
localidades puderam recorrer ao voto
em trânsito. Nenhuma ocorrência foi
registrada durante o processo.
Eleger novos Diretores para
uma Associação tão tradicional e
respeitada quanto a AFFEMG é uma
tarefa que requer esforço coletivo,
comprometimento e meses de organização e trabalho. A Comissão Eleitoral,
formada por Associados que voluntariamente se dispuseram a esse desafio,
empregou tempo e energia para que o
processo pudesse ocorrer em todo o
Estado, sem intercorrências.

reu muito bem e nós ficamos satisfeitos
com mais essa caminhada”, disse.
Os mesários contribuíram de forma efetiva! Entusiasmados, eles receberam as urnas, organizaram e coordenaram
a votação e enviaram os relatórios finais.
Para João Feliciano Nunes, mesário na 1ª, 2ª e 3ª seções na sede, em
Belo Horizonte, participar das eleições
significa acreditar na força de realiza-

ção coletiva. As eleições, segundo ele,
também são uma oportunidade de
acompanhar de perto a organização da
Entidade, rever amigos e interagir com
os colegas na AFFEMG.
Cada participante trouxe força
e estímulo aos integrantes da chapa
“União, para Resistir e Avançar”, uma
vez que representa a confiança dos Associados em seus representantes.

pouso alegre

passos

ipatinga

pirapora

juiz de fora

alfenas

divinópolis

guaxupé

poços de caldas

Para José Souza Lopes, que
presidiu a Comissão Eleitoral pela décima vez, esse processo requer paciência,
empenho e senso de equipe. “Tudo corPágina 4
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eleições

mais força e legitimidade à nova Diretoria
Mesmo os mais antigos de
casa fizeram questão de participar.
Aos 96 anos, o Associado Newton de
Freitas, esteve presente na sua seção,
em Belo Horizonte. Ele votou pela manhã, com muita disposição e alegria. Ele
diz que foi um dos primeiros Associados
da AFFEMG, que obteve muitos serviços e acolhimento da Entidade e que
reconhece, com orgulho, a sua história.
“Eu votei com prazer, pois acredito que
cada um de nós deve colaborar para que
nossa Entidade siga firme e saudável. Eu
devo muito à AFFEMG. Estarei presente
sempre que for possível”, concluiu.
O Associado Waldir de Ávila,
aos 86 anos, saiu do seu escritório,
onde trabalha como Advogado, para
votar. “Como Associado eu sempre
acompanhei o trabalho de todas as
diretorias, com excelentes resultados.
Eu estive presente nas eleições,
para homenagear a nossa classe
e, também, por reconhecimento
à última gestão da Papá e à toda
chapa”, afirmou.
Por motivos de saúde, o Associado Raimundo Nunes Mourão,
não pôde comparecer. Mesmo assim,
enviou seu “voto do coração”, como se
pode ver na carta redigida por ele.
Para a Diretora-Presidente
eleita, Maria Aparecida Neto Lacerda e
Meloni, Papá, mesmo em se tratando
de uma chapa única, o voto de cada um
foi fundamental para garantir à nova
Diretoria legitimidade. Segundo ela, a
representatividade é muito importante
politicamente, traz força para a Diretoria eleita, no processo de luta por conquistas e garantia de direitos.

teófilo otoni

G. Valadares

sete lagoas

araxá

POSSE
A nova Diretoria tomará posse no dia 02 de janeiro, quarta-feira, na sede da
AFFEMG, em Belo Horizonte. A
cerimônia de transmissão do
cargo acontecerá às 19h30min,
no auditório, localizado no 2º
andar do prédiona rua Sergipe,
nº893. O evento festivo acontecerá no dia 15 de fevereiro, em
comemoração ao aniversário
de 69 anos da AFFEMG.

A AFFEMG agradece o empenho e o trabalho da Comissão
Eleitoral e de cada um dos mesários, cujo comprometimento voluntário tornou possível que esse
processo tão complexo e abrangente pudesse ser realizado com
tranquilidade e organização. A
Associação agradece aos eleitores,
que colaboraram na consolidação
de mais uma etapa na história da
Entidade.
Página 5

AFFEMG Notícias

política

Número 344

AFFEMG e Sindifisco/MG se mobilizam e
PLC 83/2018, que previa o aumento da
contribuição previdenciária para 21%, é
retirado de tramitação na ALMG

N

o dia 8 de novembro o Projeto de Lei Complementar nº 83/2018 de autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr. surpreendeu a todos, estabelecendo novas alíquotas da contribuição previdenciária para os Servidores
Públicos de Minas Gerais.
No caso dos Auditores, a contribuição passaria dos atuais 11%, para 21%.
Imediatamente, as Entidades, AFFEMG e SINDIFISCO-MG se mobilizaram e, em
contato pessoal com o Deputado, procuraram demonstrar que o PL, além de inoportuno, caracterizava um confisco para os Servidores. O Deputado se mostrou atento e
receptivo aos argumentos e, já no dia 10, adiantou que iria apresentar o Requerimento
para a retirada de tramitação do Projeto.
Mais uma vez, a ação conjunta, rápida e efetiva das Entidades em defesa dos
interesses da classe afastou, por enquanto, essa grave ameaça.

Frente Mineira se reúne para novas mobilizações contra a Reforma da Previdência
Diante da notícia de que a Reforma da Previdência estará entre as pautas prioritárias do governo eleito, a Frente Mineira tem se reunido para avaliar o
cenário e aprovar ações de mobilização popular contra a Reforma. Acompanhe a agenda de atividades e participe.

Estelionatários tentam novos golpes contra Associados
A AFFEMG recebeu, no dia 22
de novembro, uma carta dos Advogados
Humberto Lucchesi de Carvalho e Otávio
Augusto Dayrell de Moura, da Lucchesi
Advogados Associados, a respeito de
novas tentativas de extorsão de dinheiro
cometidas contra os Associados.
Os estelionatários utilizam o
nome dos profissionais e do escritório para pedir pagamentos relativos a
certidões e despesas, como condição
prévia e necessária para pagamento e
liberação de precatórios.
No dia 30, uma outra denúncia
foi recebida, dando conta de que o nome
do Diretor-Presidente da Associação, Sinval Pereira da Silva, também
estava sendo usado por criminosos.
A AFFEMG reafirma que se
trata de um golpe e orienta seus Associados a entrar em contato com o
setor jurídico para esclarecimentos e
orientações. Providências policiais foram tomadas.
juridico@affemg.com.br.
3289-5611
Ao lado, carta, na íntegra.

COMUNICADO SOBRE TENTATIVA DE GOLPE

Recentemente, em regime de perplexidade, nos chegou ao nosso conhecimento relato de que algumas pessoas estão
ligando para diversos servidores públicos ativos e inativos do Estado de Minas Gerais, bem assim pensionistas do IPSEMG, se
apresentando como sendo os advogados Humberto Lucchesi de Carvalho e Otávio Augusto Dayrell de Moura da Lucchesi Advogados Associados, solicitando criminosamente a realização de depósito em conta bancária, bem assim pagamento de certidões
e custas, como condição prévia e necessária para pagamento e liberação de precatórios a quem faz jus o servidor público.
Trata-se de um golpe. Estamos diante de uma tentativa de prática dos crimes de (a) estelionato e (b) falsa identidade,
devendo os servidores públicos e pensionistas Associados à ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FISCAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- AFFEMG e os filiados ao SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL, FISCAIS E AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS DE
MINAS GERAIS - SINDIFISCO/MG - ao receberem o contato em questão - checarem com atenção, prudência e cautela o conteúdo e
o modus operandi da estranha e indevida abordagem, restando esclarecido, na oportunidade, pela Assessoria Jurídica da AFFEMG
e do SINDIFISCO/MG que inexiste a necessidade do servidor público ter que depositar qualquer numerário na conta dos advogados
enquanto condição prévia para liberar o pagamento de Precatório ou RPV’s, bem como pagamento de certidões e/ou custas.
Na oportunidade, solicitamos aos estimados servidores públicos ativos, inativos e pensionistas Associados e sindicalizados muita atenção na tentativa dos golpes de estelionato e falsa identidade, rogando-se aos servidores que imediatamente
entrem em contato com o telefone fixo da AFFEMG e do SINDIFISCO/MG e relatem o ocorrido aos advogados de plantão que se
encontrarem na sede da Associação e do Sindicato, respectivamente. Estes por sua vez, a tempo e modo, nos reportarão para
que tomemos as medidas cabíveis, tudo isso, vale ressaltar, que inexiste a necessidade do servidor público ter que depositar
qualquer numerário na conta dos advogados enquanto condição prévia para liberar o pagamento de Precatório ou RPV, bem
como pagamento prévio de certidões e/ou custas.
Renovo-lhe os mais sinceros votos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me à disposição para
quaisquer esclarecimentos, informações e possíveis necessidades.
			
Respeitosamente,
LUCCHESI ADVOGADOS ASSOCIADOS
HUMBERTO LUCCHESI DE CARVALHO
OTÁVIO AUGUSTO DAYRELL DE MOURA
OAB/MG 58.317
OAB/MG 81.814
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encontro de aposentados

Encontro de Aposentados de novembro
Eleições na AFFEMG e reivindicações urgentes para a classe são pautas da reunião

N

a tarde de 14 de novembro, em virtude da ausência por
motivos médicos do
Diretor-Presidente, Sinval Pereira da
Silva, o Encontro foi conduzido pela Diretora Financeira Adjunta da AFFEMG,
Maria Aparecida Meloni, Papá, que
saudou os presentes agradecendo
a participação dos Associados que
acompanhavam a reunião pela transmissão da TVweb AFFEMG, nas sedes
Regionais Pouso Alegre, Ipatinga, Divinópolis, Rio Doce, Uberaba, Montes
Claros e Juiz de Fora.
Papá iniciou informando sobre as Eleições na AFFEMG, previstas
para o dia 27 de novembro. Diante do
cenário político e dos acontecimentos
relevantes que marcaram o ano de
2018, como por exemplo, a tentativa
de Reforma da Previdência e Tributária, bem como as perspectivas de
mudanças ditadas pela eleições gerais
e estaduais, definiu-se por compor

uma chapa prezando pela experiência
de seus integrantes. Não obstante ser
uma chapa única, Papá reiterou o chamamento para que os Associados participassem, pois a representatividade é
um importante ativo político de força
para a Diretoria eleita.
Para além da capacidade
operacional da chapa, Papá destacou o propósito de ampliar a ação
da AFFEMG no ambiente político,
buscando uma maior aproximação

Antônio Carlos Gonçalves e Joaquim Batista Borges prestigiando o Encontro

com os parlamentares na Assembleia
Legislativa e também em Brasília.
No segundo ponto de pauta
Papá destacou a urgência de viabilizar o cumprimento de alguns temas,
como a aprovação do decreto do
IPCA, a regularização do pagamento
de aposentados, assim como o pagamento das férias-prêmio aos aposentados. Papá informou ainda sobre a
reunião com representantes da equipe de transição do governador eleito,

agendada para o dia 19.
Papá fechou o Encontro reforçando que 2019 será um ano de muitas batalhas. “A união dos Associados
em torno das Entidades potencializa
a nossa força, elemento fundamental
em defesa dos direitos. Queremos continuar caminhando juntos”, assinalou.
Ao final, todos foram convidados para o tradicional lanche de
confraternização, no Centro de Convivência, do 3º andar.

Helio Pinheiro da Cunha, João Delfino e Wilson Geraldo Lacerda
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Pensionistas visitam
Instituto
Inhotim
O passeio estava previsto para acontecer em fevereiro deste ano, como parte das comemorações de 68
anos da AFFEMG, e foi adiado em função do surto de Febre Amarela no Estado.
As Pensionistas aproveitaram a excursão e exploraram o maior
museu de arte contemporânea a céu
aberto do mundo! Em dois ônibus
fretados pela Associação, elas seguiram para o Inhotim, no dia 07 de

novembro, às 7:30 da manhã. Divididas em grupos, as Pensionistas participaram de uma visitação guiada ao
longo de toda a manhã e puderam
apreciar um delicioso almoço no
restaurante do Instituto. Muitas se

encantaram ao ver pela primeira vez
os jardins e as obras. Espécies raras
da flora de todos os continentes deixaram as pensionistas maravilhadas!
Elas elogiaram a riqueza do
acervo artístico reconhecido interna-

cionalmente e o encanto dos jardins,
caprichosamente desenhados pelo
gênio do paisagismo brasileiro Roberto Burle Marx. Tanto, que várias
querem voltar em breve, acompanhadas de suas famílias.

não se esqueça

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 ti-

veram os vencimentos bloqueados!
É necessário apresentar
documento original de identidade, comprovante de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
e comprovante de endereço atual.
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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) 30696601, se estiver fora do Estado.
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giro pelo interior
edir martins

neuza gomes de oliveira

mata- juiz de fora

Lucy maria torres soares
Oeste - divinópolis

arnaldo sato

sudoeste - Poços de caldas

Maria das dores Caetano o. alves

metalúrgica - ipatinga

Gilson marcos campos

vale do sapucaí - pouso alegre

São francisco - pirapora

Paulo cesar pinto
sul - varginha

sirne alcides costa salim
mucuri - teófilo otoni

milton metzker

rodrigo da cruz lemos

rio doce - governador valadares

francisco nascimento
paranaíba - uberlândia

baixo rio grande - uberaba

redir mendes de sá

norte - montes claros

rubens simão da rocha
centro-norte - sete lagoas

mucuri - teófilo otoni

N

Regional Mucuri celebra o Natal em clima de paz e amizade
o dia 09 de novembro, os Associados
reuniram-se na sede
da Regional para um
almoço de congraçamento, contando
com a presença da Diretora Financeira
Adjunta Maria Aparecida Neto Lacerda e

Meloni, Papá, e da colega Rose Laura, de
Belo Horizonte.
O Diretor Regional Sirne Alcides
Costa Salim deu as boas-vindas a todos,
agradecendo pela presença. Em rápidas
palavras, Papá falou da importância da
Regional no contexto da AFFEMG e sobre

o processo eleitoral na Associação, atualizando sobre questões administrativas e
financeiras. Em seguida, o Associado Márcio Barbosa fez uma oração, dando graças
pelo encontro e a amizade.
À noite, no Restaurante e Pizzaria Tunnel, outros Associados se jun-
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taram aos funcionários da DF e da AF,
ativos e aposentados, em um clima de
confraternização e agradecimento pelas
conquistas de 2018.
O Diretor Regional agradeceu
à AFFEMG, à COOPSEF e à ASSEMINAS
pelo apoio no evento.
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mata - juiz de fora

Confraternização de Natal da Regional Mata
reúne Associados e brinda a chegada de 2019

C

om muita alegria, o salão Olympo Centro Cultural, em Juiz de
Fora, foi palco da celebração, na noite de 23 de novembro.
Estiveram presentes Associados, cooperados da COOPSEF,
funcionários da SRF/JF, familiares e convidados. Todos puderam aproveitar o encontro, ao som de música ao vivo e eletrônica.
A Festa representou um momento de reencontros e renovação.
Muitos abraços e sorrisos marcaram esse tempo tão especial, em que o

companheirismo e amizade puderam ser celebrados.
A futura Diretora Social, Rose Laura Lopes, participou da confraternização, ao lado de colegas da Regional. O Diretor Regional, Edir da
Silva Martins, agradeceu a todos os participantes pela alegria, com desejo
de que essa união possa perdurar por muitos anos: “Que a interação entre
auditores, ativos ou aposentados, possa ser celebrada entre nós hoje e
sempre”.
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norte - montes claros

C

Confraternização de Natal da Regional
Norte reúne Servidores e familiares

om muita animação, os Servidores se reuniram na celebração, em
Montes Claros. O evento aconteceu na Casa São Carlos, no dia 24 de
novembro com a participação de mais de 280 pessoas.
A comissão de eventos da SRF preparou a confraternização
com muito carinho. O espaço e o buffet foram especialmente escolhidos e todos puderam aproveitar o momento de interação e amizade.
A equipe organizadora agradeceu o apoio e patrocínio da AFFEMG, Asseminas
e Coopsef, que foram decisivos para a realização do evento.
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centro-norte - sete lagoas

Em Sete Lagoas, o Dia do Servidor foi celebrado com lanches e brindes
A Administração Fazendária e
a Delegacia Fiscal comemoraram o dia
do Servidor com um café de confraternização. Houve sorteio e distribuição
de brindes. A mensagem deixada foi
um pedido de união das classes fazendárias e maior interação entre as
unidades, visando fortificar os laços
existentes. Os colegas agradeceram
às Entidades parceiras, Coopsef e
AFFEMG, e à coordenação regional de
Educação Fiscal.

são Francisco - pirapora

Em Pirapora, um delicioso churrasco
para comemorar o Dia do Servidor
A celebração foi realizada no dia 27 de outubro. A música do encontro ficou
por conta de Neytinho e sua Banda. A alegre confraternização foi marcada pela participação de Associados e o encontro de amigos que lotaram o Clube da Asserf. A
Diretora, Dôra Caetano, agradeceu a presença de todos e os patrocínios da AFFEMG,
Coopsef e Asseminas.

sudoeste - poços de caldas

Regional Sudoeste celebra o Dia
do Servidor com muita alegria

O churrasco, no fim do dia 26 de outubro, reuniu ativos e aposentados. O
músico Michel Falcão animou ainda mais o encontro. O Diretor Regional Arnaldo Sato
agradeceu a presença de todos.
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baixo rio grande - uberaba

“Mineiros vão à praia
IV Excursão para Guarujá-SP”
31/Outubro a 04/Novembro/2018
<Preâmbulo:>
(Considerações Iniciais)
O Amigo comentou:
- Cara! Isso dá muito trabalho!!
E calmamente, o organizador da
Excursão retrucou:
- Tudo que é bom, dá trabalho!..
PS: Depois de se acostumar na
área fiscal com tantos Pareceres e Relatórios que começam com a palavra “Considerando..”, gostaria de relatar esta bem
humorada e divertida história, trocando
os tradicionais “Considerandos..”, por simplesmente“Seria loucura dizer que..”.
Seria loucura dizer que..
deu Praia. Ou seja, tivemos Sol em
todos os dias desta IV Excursão. Isto
depois de três Excursões realizadas
para a Colônia de Férias de Guarujá-SP,
sendo que nas duas últimas em 2015 e
2016, choveu todos os dias da estadia
em “Guaru-chuva”, onde o sol somente
surgiu na hora que estávamos subindo a
serra do mar no retorno da viagem para
Uberaba-MG. Não precisamos mais ter

que utilizar aquela velha desculpa: “Cobramos muito barato. Por isso que o Sol
não estava incluso no Pacote.”
Seria loucura dizer que..
apesar da Chuva dos anos anteriores
neste mesmo mês, desconheço algum
participante que tenha reclamado de
algo das Excursões. Inclusive o nosso
lema é “Se fizer Sol, use bastante bronzeador. Se chover, não se esqueça de trazer o
seu sorriso, a sua animação e sua roupa de
mergulho..”
Seria loucura dizer que.. na
verdade, o segredo está na própria “Turma de Amigos”. Ser “Colega” é muito
fácil. Basta trabalhar na mesma sala,
setor ou prédio. Agora ser “Amigo” vai
mais além. Tem que compartilhar o que
o tempo proporciona, participar e interagir das mesmas loucuras que criamos
nestas viagens. Que digam aqueles que
trabalham em outras regionais, e que em
determinado momento na SEF, já conheceram e vivenciaram os eventos inéditos
realizados pela Turma de Uberaba-MG.
Seria loucura dizer que..

que sempre nestes eventos da Turma de
Uberaba-MG aparecem amigos de nossa
querida cidade vizinha, Uberlândia-MG.
Seria loucura dizer que.. que
saímos de Uberaba as 22h45min do dia
31 de Outubro (Quarta), e mais uma vez
conseguimos levar dois Ônibus com 86
(Oitenta e Seis) integrantes, sendo famílias, crianças, músicos e outros malucos
afins. Onde um dos veículos foi intitulado de “ÔNIBUS DO SILÊNCIO”, composto
somente de pessoas que gostam de viajar dormindo, ouvindo música clássica,
tomando Chá e comendo “Biscoito de
Mel” (esta é outra história..kkk). Isto nas
oito horas de viagem em pista dupla até
chegar em nosso destino: o “Mar”. (Particularmente, nunca viajei neste Ônibus.)
Seria loucura dizer que.. o
outro veículo foi intitulado de “ÔNIBUS
DO BARULHO”. Essa Turma bem mais
animada com os músicos de plantão
tocando até a metade da viagem, a única parada em Pirassununga-SP. E tudo
regado à muita cerveja, batata frita e
amendoim. Depois desta parada, uma
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vez que ninguém é de ferro, o Ônibus
do Barulho se transformou em outro
Ônibus do Silêncio. Ou pelo menos, se
tentava dormir. Pois, a Turma do fundão
do ônibus, roucos e bêbados, apagavam
literalmente. O problema é que tinha
gente que roncava demais. Não tem
jeito! Era de novo o Ônibus do Barulho!.
Seria loucura dizer que..
chegamos bem cedinho, por volta das
07h da manhã. E como na Colônia de
Férias de Guarujá-SP não oferece Café
da Manhã, por se tratar de um Apart
Hotel, resolvemos invadir o Hotel vizinho chamado “Santa Maria”, que fica do
outro lado da rua da Colônia da AFFEMG.
E a grande maioria tomou um reforçado
Café da Manhã pelo valor de R$15,00
por pessoa (outra dica). Valeu a pena,
pois depois de uma viagem tranquila,
é aconselhável forrar o estômago antes
de ir para a praia, ou antes de fazer as
compras em algum Supermercado mais
próximo. O mais legal é que chegamos
com o tempo chovendo fininho. E passou um pouquinho, em meio à nuvens,
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o sol foi se abrindo.
Seria loucura dizer que..
depois de Sol e de Praia todos os dias,
lá pela tardinha até as 22h tinha Cantoria no saguão da lanchonete da Colônia. Levamos caixas de som, mesa de
som, microfones e instrumentos para a
apresentação da BANDA SAMBAROCK. Composta pelos músicos: o grande
Amigo da SEF “João Cornélio” (Pandeiro
e Cavaquinho), o músico que só tomava
coca-cola, o “Fon” (Percussionista) e
o inoxidável “Carioca” (Violão e Gaita). Além de um show particular de
Viola Caipira de Roberto Marajó e seus
convidados. Até apareceu uma dupla
sertaneja de Guarujá-SP que deu uma
palhinha, Felipe e Fabiano.
Seria loucura dizer que..
no dia do feriado de Finados (02/Nov)
organizamos um Churrasco por Adesão pelo custo individual de R$20,00.
E todos os noventa participantes aderiram (isto porque chegaram de SP mais
quatro filhos de integrantes da Excursão), inclusive aqueles que não comiam
carne. Fica uma nova dica: contratamos
um Churrasqueiro que mora em Guarujá-SP, que veio com sua esposa para
ajudar. Trouxemos a mandioca e a Carne
já temperada da Terrinha do Zebu, tendo em vista a boa procedência da carne
de nossa região. E o delicioso Cardápio
foi: Arroz Branco, Mandioca cozida, Vinagrete, Farofa com bacon frito, molho de
alho e diversas Carnes (Alcatra/Contrafilé,
Filé de Frango, Lombo de Porco, Linguiça
Mista com pimenta e sem pimenta, Calabresa, Salsicha), e tudo feito em uma
Chapa Grande (que levamos também)
com muita Cebola, Tomate e Pimentão.
Hum!.. Ficou “bão dimaisi”!..
Seria loucura dizer que..
depois do Churrasco e do horário limite
para fazer som na Colônia da AFFEMG,
metade da Turma foi para a Praia fazer
um“LUAU”, e a outra foi dormir. Na barraca do “Feitosa” pedimos emprestados
mesas e cadeiras e colocamos no meio
da areia na Praia em frente à Barraca.
Cada um levou sua caixa de cerveja e os
instrumentos. E ao lado de um “Marzão”
com suas ondas espumantes e o clima
ameno da Lua Nova, as canções variavam
pela madrugada à fora. Por exemplo:
“Tudo que se vê não é.. do jeito que já foi um
dia.. Tudo passa.. Tudo sempre.. passará..”

giro pelo interior
Seria loucura dizer que..
pela manhã de Sábado (03/Nov), abriu o
maior“Solão”. Não havia uma nuvem no
céu. Aquele Sol, que em nossa terrinha

aquelas fotos no “Morro do Maluf”, uma
vista belíssima da Praia da Enseada. E
muitos também, foram fazer compras
na Feirinha da Praia de Pitangueiras. E

chamamos “Sol de rachar mamona”.
Tinha que passar muito protetor solar
para não ficar parecendo um Camarão
Vermelho. E o que chamou atenção foi
o aparelho de som dos motoristas Lino
e Artur da Excursão, e que era mantido
por uma das baterias do ônibus. O Bicho
pegou e muita gente na Praia se divertiu. Conhecidos e desconhecidos, dançaram e deram boas gargalhadas.
Seria loucura dizer que..
neste penúltimo dia, alguns integrantes da Excursão aproveitaram para conhecer outras Praias e lugares, tais

somente neste dia, no começo da noite,
que caiu uma forte chuva, que durou
apenas uma hora e meia. E a Cantoria
continuou no saguão da lanchonete
da Colônia. E depois do horário limite,
muitos foram dormir cansados, e outros
mais animados, foram em busca de bares e boates pela cidade.
Seria loucura dizer que.. no
último dia, no Domingo (04/Nov), após
muitos aproveitarem o restinho de Praia
pela manhã, tivemos uma ideia fantástica: com o resto da comida que sobrou
do Churrasco da Sexta, que havia sido

como: o Aquário, Praia do Pernambuco,
Praia do Tombo e outros. E como os Ônibus da Excursão não podiam transitar
por Guarujá-SP, ou iam de “Uber” ou de
Coletivo. Ao entardecer não podia faltar

congelada. Organizamos uma “SÓCA”.
Ou seja, o Associado e Cozinheiro de
Plantão “Fernando Tângari”, o Fundador
da Colônia“Vanderlei Gomes”e sua esposa,
e este que relata estes fatos, fizemos um
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apetitoso “MEXIDÃO”. Fica mais uma dica:
pegamos a Carne que sobrou, descongelamos, picamos e fritamos com bastante
Alho. Em seguida, juntamos o Arroz, a
Carne e o caldo da carne temperada. Adicionamos ovos mexidos e queijo ralado por
cima. Servimos esse “Mexidão”com Farofa
e Vinagrete. Olha! Como dizem: “Nem cachorro comeu.. Pois, não sobrou!.”E o pessoal
saiu da Colônia de barriga cheia.
Seria loucura dizer que..
mesmo com um valor bem acessível que
cobramos pelos três dias e meio de Praia e
Sol, ainda conseguimos confeccionar uma
linda“CAMISETA”que foram doadas a cada
participante da Excursão, inclusive para os
Motoristas. No início da viagem fingimos
fazer um sorteio dessas camisetas, mas
todos foram premiados. E sugerimos, que
antes de partirmos da Colônia de Guarujá-SP para Uberaba-MG, todos usassem
esta Camiseta para tirarmos uma foto
panorâmica com todos os participantes da
Excursão entre os dois Ônibus do Barulho e
do Silêncio. E assim foi feito o registro deste
momento histórico. (em anexo)
Seria loucura dizer que..
já existem “Listas de Espera” para a
próxima Excursão de 2019. Desta forma,
fica a “Saudade”, as “Fotos”, e a “Esperança”para o próximo encontro.
<Considerações Finais:>
E Amigo insistiu:
- Puxa vida! Com certeza deu
muito trabalho, porque foi muito bom!..
E com um suspiro, o organizador da Excursão finalizou:
- Se a gente faz com Amor.. E
todos colaboram.. Tudo fica mais fácil!..
Pois, seria Loucura dizer que..
“Graças a Deus!.. Deu tudo Certo!.”
Agradecimentos:
Carlos Célio - Organizador da IV
Excursão para Guarujá-SP
Vanderlei Gomes - Fundador da
Colônia de Férias de Guarujá-SP
Rafael e equipe – Gerente da Colônia
de Férias de Guarujá-SP
Tiago e Pollyana – Setor Colônia da
AFFEMG
Assinado:
S.M.P.A.J. - Organizador da IV
Excursão para Guarujá-SP
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Escola Mineira é premiada no

O

Curvelo brilhou mais uma vez, e ficou em 3º lugar!

Prêmio Nacional
Educação
Fiscal
apresentou, em cerimônia realizada no
dia 28/11, na Embaixada da Espanha,
em Brasília, os ganhadores da edição
2018. Considerado o Oscar da Cidadania Fiscal, a premiação sinaliza a
importância em divulgar projetos de
instituições, escolas e profissionais de
imprensa, responsáveis por implementar e divulgar as melhores práticas que atuam com a temática da
função social dos tributos e a correta
aplicação dos recursos públicos em
benefício de todos.
O ministro conselheiro da
Embaixada da Espanha, José Manuel Pascual, juntamente com o
Presidente da Febrafite, Juracy
Soares, recepcionaram mais de 250
convidados, entre os quais, a Secretária Executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, o Diretor-Geral da Esaf, Fernando Meneguin,
e o Secretário da Receita Federal do
Brasil, Jorge Rachid.
Juracy Soares destacou a importância de estabelecer parcerias estratégicas para tratar de um tema tão
caro ao país. “O Estado tem o dever de
aplicar devidamente os tributos. Não
existe dinheiro do governo. O protagonista para a construção de um
Estado forte é a sociedade. É preciso
que o Estado trabalhe para solucionar
os efeitos do momento econômico
adverso, com um Sistema Tributário
mais simples”. O artista Gabriel O
Pensador foi o mestre de cerimônia
na entrega do Prêmio aos vencedores.

Professora e coordenador do projeto,
Raquel Moura, acompanhada da
Diretora da Escola, Elenice Paixão
Amarante, da Secretária Municipal de
Educação, Vanessa Gonçalves de Liz, e
da Sub-Secretária Municipal de Educação, Sueli Deon Figueiredo.
Durante a cerimônia foi assinado o Convênio de Cooperação entre
a Febrafite e a Receita Federal do
Brasil para a promoção conjunta do
Prêmio Nacional.
A Pré-escola Branca de Neve,
de Dores de Campos, ficou entre os finalistas, sendo representada pela coordenadora do projeto Cátia Geovane Celestino Pinto e pela Secretária Municipal de
Educação Sirlene Cristina Aliane.
Neste ano, foram mais de
200 projetos inscritos. Segundo a
Vice-Presidente da FEBRAFITE, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni,
Papá, passar por essa seleção e ficar
entre os 6 finalistas já representa
uma grande vitória! “É um orgulho
para mim, enquanto Diretora da
AFFEMG, e para nosso Estado, ter
duas escolas mineiras nessa disputa.
Todos estão de Parabéns! Que sigam
neste propósito”.

Sobre o Prêmio

Escolas campeãs
Entre os vencedores, a Escola
Municipal Filomena de Oliveira Leite,
de Curvelo, em Minas Gerais, levou o
terceiro lugar. Os alunos aprenderam
a importância da educação fiscal
como instrumento de estímulo à cidadania. Escola foi representada pela

Delegação mineira e AFFEMG na premiação
Página 16

Criada em 2012, a premiação
é uma iniciativa da FEBRAFITE, em
parceria com a Escola de Administração Fazendária (Esaf) e com o Programa Nacional de Educação Fiscal
(Pnef), com patrocínio do Banco de
Brasília-BRB, do Senar, do 2º Prêmio Sefel de Loterias, do Sindifisco
Nacional, da Unafisco Nacional, da
Anfip, do Movimento VIVA e da Vip’s
Corretora de Seguros. São apoiadores: os Ministérios da Fazenda e
da Educação, a Receita Federal, o
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o Centro Interamericano de Administrações Tributárias
(Ciat), o Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tribu-

Novembro 2018

prêmio nacional

Oscar da Educação Fiscal 2018

tários Estaduais (Encat), a OAB
Nacional, a Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público (Conamp), o Fórum Nacional
das Carreiras Típicas de Estado
(Fonacate), a Confederação Nacio-

nal do dos Municípios, e os veículos
de comunicação: Grupo Globo, Correio Braziliense, Congresso em Foco.
Nesta sétima edição, cada
um dos vendedores recebeu, além
do troféu os seguintes valores: es-

cola (1º lugar – R$10 mil, 2º lugar
– R$ 5 mil, 3º lugar – 3 mil; instituição (1º lugar – R$ 10 mil, 2º
lugar – R$ 5 mil); reportagem (1º
colocado – R$3 mil, 2º colocado
– R$ 2 mil). Os coordenadores dos
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projetos vencedores das categorias
Escolas e Instituições também levaram para casa a premiação em
dinheiro no valor de R$ 1 mil reais para cada, em reconhecimento
pelo trabalho realizado.
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Promoção da saúde com o SEMPRE

N

o dia 27 de outubro, em Belo Horizonte e Juiz de Fora, 327
beneficiários, entre pais e filhos, participaram de mais um evento do
Programa Educando para a Saúde, iniciativa do Serviço de Medicina
Preventiva (SEMPRE-FUNDAFFEMG). Por meio de atividades lúdicas,
os participantes tiveram acesso a informações para manter sua saúde em dia,
que destacaram a importância de ter uma alimentação balanceada e praticar
atividades físicas. O projeto é uma das frentes de atuação do SEMPRE, que possui
diversas outras iniciativas de promoção da saúde.
A proposta do serviço é oferecer atividades que estimulem o bem-estar
dos beneficiários. “Buscamos uma estratégia de trabalho que é mais ampla,
definindo medidas que contribuam para aumentar a saúde dos pacientes de
modo geral, prevenindo doenças”, comenta Flávia Alves, gestora do serviço. Ela
reforça a importância dessa atuação: “Com estímulo ao autocuidado e à adoção
de hábitos saudáveis, podemos reduzir riscos de adoecimento e de complicações”.

Um eixo orientador para a definição das ações e a criação de grupos de
trabalho são as informações coletadas por meio do Centro de Promoção da Saúde
(CPS). “O serviço funciona como uma porta para o monitoramento da saúde dos
beneficiários, e há uma conduta médica focada na atenção primária. Dessa forma,
os médicos nos apontam demandas, e desenvolvemos o planejamento juntamente
com a equipe multidisciplinar, considerando essas informações”, comenta Flávia.
O SEMPRE também realiza palestras sobre os temas-chave propostos
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). Para participar das atividades e grupos, os beneficiários
devem ficar atentos às comunicações e fazer sua inscrição dentro do prazo
previsto. Continuamente, o SEMPRE busca expandir os eventos realizados no
interior, mesmo que sejam enfrentados obstáculos, como falta de infraestrutura
ou baixo número de beneficiários em alguns locais. Caso tenha alguma sugestão,
envie e-mail para fundaffemg@fundaffemg.com.br.

Algumas atividades do SEMPRE:
Grupo de monitoramento dos diabéticos – Doce Vinda –
Desenvolvido com os beneficiários de Belo Horizonte, o programa
é dividido em duas etapas. Na primeira, ocorre o levantamento,
no CPS, dos beneficiários que se enquadram no público-alvo, e o contato é
realizado pelo setor SEMPRE. Na segunda, eles recebem atendimento da equipe
multidisciplinar composta por endocrinologista, nutricionista e especialistas
indicados, além de um acompanhamento individualizado pela equipe do SEMPRE.

Programa de Ativação e Condicionamento Físico – Oferecido
em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Curvelo e Montes Claros, tem como
objetivo orientar beneficiários com mais de 25 anos, divididos em
grupos por idade específica, sobre conscientização corporal, além de promover
a agilidade e a força muscular. As aulas são, também, uma oportunidade de
socialização. Para aqueles que integram o grupo de monitoramento dos diabéticos,
são propostas atividades especiais, adaptadas para a necessidade específica.

Rememorar – Busca estimular a mente e promover a socialização
dos participantes, que devem ter 50 anos ou mais, por meio de
palestras e eventos. O foco do programa, que é realizado na capital
e em Juiz de Fora, é preservar a saúde mental do beneficiário.

Educando para a Saúde – Tem a proposta de conscientizar
crianças e jovens com idades entre 2 e 14 anos sobre a
importância da alimentação saudável, proporcionando um
momento em família.
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Diagnóstico precoce é a melhor
arma contra o câncer de próstata

N

ovembro é o mês dedicado à conscientização dos homens sobre
uma doença silenciosa, mas muito comum entre eles: o câncer
de próstata. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA),
há estimativa de 68.220 novos casos registrados no Brasil em
2018. É o tipo de câncer mais incidente nos homens, após o câncer de pele
não melanoma, em todas as regiões do país.

O desafio no combate à doença é garantir que o homem descubra
o problema precocemente, o que aumenta as chances de cura, de acordo
com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Na entrevista a seguir, o
urologista Dr. Lucas Nogueira, que atende no Centro de Promoção da
Saúde (CPS) de Belo Horizonte, dá detalhes sobre o câncer de próstata e
repassa algumas orientações aos beneficiários.

O que é e quais são os sintomas do
câncer de próstata?
A doença ocorre quando as células prostáticas
sofrem modificações moleculares e se multiplicam
descontroladamente. Ela é silenciosa nas fases iniciais,
porque se desenvolve lentamente. À medida que cresce,
pode causar diminuição do jato urinário, gotejamento
após a micção, micção em dois tempos, sensação de
esvaziamento incompleto da bexiga ou retenção
urinária. O homem também pode constatar o aumento
da frequência urinária, principalmente à noite, além
da urgência e incontinência.
Como o câncer de próstata evolui?
A doença pode crescer afetando a bexiga,
ureteres ou reto, o que pode causar dor pélvica, inchaço
escrotal, sangue na urina ou dor lombar. Na maioria
dos casos, evolui para os ossos, principalmente os da
coluna, quadril e costelas. Por isso, o homem deve
observar a dor localizada nessas áreas. Pacientes
com quadros mais avançados também podem ter
anemia, sentir fraqueza, além de falta de energia e
apetite. Mas a presença desses sintomas pode estar
relacionada a outras causas.
Quais são os fatores de risco da doença?
A doença pode acometer qualquer homem.
O risco aumenta quanto mais idoso for o paciente.
No entanto, dois grupos devem ter atenção especial:
aqueles com histórico familiar da doença em parentes
de primeiro grau e os indivíduos negros. A ciência ainda
não possui evidências sólidas que confirmem a relação
da doença a outros fatores, como comportamento
sexual, dietas ricas em gorduras animais e obesidade.
Quais exames são necessários?
Por ser silenciosa e evoluir com o tempo, a
comunidade médica sugere que todos os homens a
partir dos 50 anos passem por avaliação anual com o
urologista. Durante essa consulta, o especialista fará

o toque retal e solicitará o exame sanguíneo PSA. Os
pacientes que estiverem em algum dos grupos de risco
citados anteriormente devem iniciar esse controle
anual aos 45 anos, como recomenda a SBU.

casos avançados são tratados com intenção paliativa,
podendo-se optar por terapia de ablação hormonal
ou quimioterapia, associadas ou não a medicações
para proteção óssea.

Fiz o exame e descobri que estou com
câncer de próstata? E agora?
A definição do melhor tratamento depende
do estágio da doença, além da idade e das condições
clínicas do paciente. Em fases iniciais e localmente
avançadas, ela pode ser tratada com vigilância ativa,
cirurgia para retirada da próstata e radioterapia. Já os

Posso tomar alguma atitude ou mudar
algum hábito para prevenir a doença?
Infelizmente, o câncer de próstata não é uma
doença passível de prevenção. Os homens devem seguir
as recomendações médicas e adotar as medidas que
visam ao diagnóstico precoce, em estágios iniciais, o
que aumenta muito as chances de cura.
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Combate às DSTs:
preocupação deve ser de todos

C

ada vez mais jovens e idosos têm contraído a AIDS no Brasil. É o que
mostra o boletim epidemiológico sobre o vírus HIV do Ministério da
Saúde, publicado todos os anos. A edição de 2017 constatou aumento
no registro da doença entre homens e mulheres de 15 a 19 anos (a taxa
triplicou em dez anos) e entre mulheres com mais de 60 anos (14,3% de 2006 a 2016).
A AIDS, assim, está mais perto do que se imagina. Por isso, 1º de dezembro, quando se
comemora o Dia Internacional de Luta com a AIDS, continua sendo uma data importante
para reforçar a prevenção.
Para a ginecologista Dra. Daniela Espírito Santo, que atende no CPS, muitas
pessoas deixaram de ficar atentas, o que pode estar relacionado aos avanços no
tratamento da AIDS. “Os portadores têm mais qualidade de vida com as novas
medicações, e isso tira aquele alerta sobre seus riscos, como ocorria anos atrás. E,
como consequência, vemos o aumento de novos casos, além da incidência de outras
doenças sexualmente transmissíveis”, comenta.
A onda de não prevenção tem feito com que cada vez mais pacientes cheguem
ao consultório com sintomas de sífilis, gonorreia, tricomíase e clamídia. “Sempre falo
com meus pacientes que não achei que veria essas doenças com a proporção que
encontro hoje. As pessoas perderam o medo e não estão usando camisinha durante
as relações sexuais”, alerta.

EDUCAÇÃO SEXUAL E CAMISINHA

VACINA CONTRA HPV

Para combater a AIDS e outras tantas doenças sexualmente
transmissíveis, o caminho é usar camisinha durante as relações sexuais, ainda
que o relacionamento entre os parceiros seja estável. “O uso de preservativos
é o método mais eficaz. É o único que oferece dupla proteção, sendo eficaz
tanto para reduzir o risco de transmissão do HIV e de outras DSTs quanto para
a contracepção”, comenta o urologista Dr. Lucas Nogueira.
Para a Dra. Daniela, outra estratégia é a informação. É necessário
conversar sobre as DSTs com o médico de confiança e entender que a
incidência dessas doenças não é exclusividade de alguns grupos. “As
pessoas precisam saber que elas são doenças facilmente contagiosas,
mas que, se tratadas em estágios iniciais, têm tratamentos mais simples
e alta chance de cura”, reforça.

Preconceito e desinformação também são fatores de risco quando o
assunto é o HPV, o papiloma vírus humano, causador do câncer em regiões genitais
(em homens e mulheres) e também no ânus. A orientação atual do Ministério
da Saúde é que meninas e meninos entre 9 e 15 anos sejam vacinados, mas
muitas famílias ainda encaram isso como tabu, por acreditarem que a atitude
pode causar o início precoce da vida sexual do adolescente. “É importante que
a vacina seja ministrada bem antes da vida sexual, para que seja capaz de
combater o vírus com mais eficácia no momento certo”, conta a ginecologista.
O aumento dos casos da doença no país é alarmante. Segundo o
Ministério da Saúde, mais da metade dos jovens entre 16 e 25 anos possui
algum tipo de HPV. A FUNDAFFEMG oferece reembolso de parte do custo da
vacina para beneficiários com idades entre 9 e 26 anos.
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Tempo de férias,
época de brincadeiras

F

im de ano, início do verão e das férias
escolares. O período de descanso das
crianças pode ser utilizado pelos pais
para estimular o ato de brincar, hábito
importante para estimular o desenvolvimento
psicomotor dos pequenos. Segundo os especialistas,
a atitude potencializa as habilidades cognitivas,
emocionais, sociais e fonéticas.
Para o pediatra Dr. Waldemar Savassi, que
atende no CPS, é essencial que os pais reservem um
tempo para estar com seus filhos durante as férias. “O
ideal é que a família programe alguns dias de descanso

para viajar ou realizar as atividades preferidas das
crianças. É um momento para estimular essa convivência
mais próxima”, diz.
CUIDADOS COM A INTERNET
Para o pediatra, um dos maiores riscos das férias
é o aumento do tempo de internet e da possibilidade
de contato com conteúdos impróprios para a idade.
Por isso, a recomendação é que os pais aproveitem a
oportunidade para conhecer o que seus filhos mais
gostam de fazer no mundo virtual. “É essencial limitar
o uso da internet para até duas horas por dia”, afirma.

No lugar dos eletrônicos, estimule outros
programas e brincadeiras. Organize idas ao cinema,
teatro e parques. Faça caminhadas e ande de bicicleta
com a criança. A Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP) defende que as atividades ao ar livre devem ser
realizadas pelo menos três vezes por semana.
Dr. Savassi ressalta que o mais importante é que
os pais interajam com os filhos. “Estimule a leitura e faça
sessões de contação de histórias em casa, comentando
os aprendizados de cada fábula. Se tiver pouco tempo
com as crianças, aproveite para participar de jogos que
estimulem o raciocínio lógico”, orienta.

Algumas dicas para movimentar as férias das crianças:

TEATRO
JOGOS DE TABULEIRO
Uma ótima oportunidade para
envolver toda a família é convidá-la
a participar de jogos de tabuleiro.
Procure alternativas que contribuam
para o desenvolvimento do raciocínio
lógico e da memória.

ACAMPANDO EM CASA
Não dá para viajar? Sem problemas, dá para
se divertir em casa mesmo, brincando de
acampar: com dois ou três lençóis e algumas
cadeiras, a barraca fica garantida. Dentro dela,
coloque tapetes, almofadas, livros e brinquedos
preferidos. Está pronto um cantinho para ler e
brincar com as crianças.

Página 21

Um grande estímulo à imaginação! Incentive
as crianças a criar uma história bem legal, com
personagens e diálogos. Nem todos precisam escrever:
alguns podem desenhar o cenário, e outros podem
escolher as roupas que vão ser usadas – lenços,
perucas, sapatos e máscaras, por exemplo. A turma
deve ensaiar e, depois que tudo estiver decorado, é só
fazer maquiagens bem legais e convidar parentes e
vizinhos para assistir ao espetáculo.
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saudades

classifisco
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.
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, todos 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.
vende-SE em outros estados
• Apartamento localizado em Guarapari/ES, Praia do Morro. Térreo 1° andar, 1 varanda, 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha,
área de serviço, 1 vaga de garagem. Contato: (31) 3282-4823, 99611-4823 | Falar com Myriam.
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.
• Apto em Cabo Frio, todo equipado, 2 TVs , Wi-Fi, um quarteirão da praia do Forte (localização privilegiada) para família, 8
pessoas e dependência de empregada. Fotos com proprietário. Contato: (31) 99184-2045, (31) 3225-2752.
Automóvel
• 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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nelson de Oliveira Lopes, Diretor Administrativo da AFFEMG, faleceu
no dia 30 de novembro na cidade de Belo Horizonte/MG onde residia.
Teresinha Machado Horta Bellavinha, mãe da Associada Niura Machado Horta Bellavinha, faleceu no dia 18 de novembro na cidade de Belo
Horizonte/MG, onde residia.
Dirce Reis Fraga faleceu no dia 16 de novembro na cidade de Juiz de
Fora/MG, onde residia.
Silvânia Maria da Silva Lazaroni, esposa do Associado José Antônio
Lazaroni faleceu no dia 11 de novembro na cidade de Belo Horizonte/
MG, onde residia.
Francisco de Assis Santos faleceu no dia 02 de novembro na cidade de
Belo Horizonte/MG, onde residia.
Arilton Mesquita faleceu no dia 01 de novembro na cidade de Lavras/
MG, onde residia.
Cleto Rocha de Carvalho faleceu no dia 30 de outubro na cidade de Belo
Horizonte/MG, onde residia.
Anyra Maria Paiva Vallim, faleceu no dia 30 de outubro na cidade de
Varginha/MG, onde residia.
João Marcelino Alves, avô da funcionária Jennifer Zinatelle Cesar Alves,
faleceu no dia 31 de outubro na cidade de Belo Horizonte/MG, onde
residia.
Dalva Barros Andrade Castro, esposa do Associado Antônio de Lima
Castro. Faleceu no dia 29 de outubro na cidade de Belo Horizonte/MG.
A mesma residia em Três Pontas/MG.
Rosa Pereira Dias, Pensionista. Faleceu no dia 22 de outubro na cidade
de Montes Claros/MG, onde residia.

As férias estão
chegando...

Antes de viajar com a sua família, proteja
seu patrimônio. Faça um seguro de vida,
viagem, imóvel ou automóvel na Fisco
Corretora.
Os melhores planos e vantagens para sua segurança estão aqui!
Rua Sergipe, 893, Funcionários. Telefone: 0800 031 5689

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

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

E

m 2019 a AFFEMG
celebra 69 anos!
Uma
caminhada
marcada pela força
coletiva e pelo trabalho incessante, na defesa dos direitos e do
bem-estar de seus Associados.

Na programação especial
que estamos preparando para os
Associados, está a X Exposição
Coletiva de Artes-Artesania e
Fotografia Poéticas do Vale –
“Vida talhada com as mãos”.
Desta vez, buscamos

inspiração na grandeza, na supe- existimos e persistimos, sempre”.
ração e na capacidade criativa do
A AFFEMG traz ainda, a leVale do Jequitinhonha. Como dis- tra da música Jequitinhonha, interse o poeta Antônio Carlos Garibal- pretada por Paulinho pedra Azul.
de de Sousa, “uma gente que sa- Confira o regulamento no
code a poeira dos sapatos, da pele site www.affemg.com.br e
e da alma e grita pro mundo: nós
participe!

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 AFFEMG, 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
Nas próximas edições do AFFEMG Notícias você encontrará outras informações sobre as comemorações do aniversário de 69 anos da AFFEMG. Fique de olho!

lançamento
Lançado o livro “Saindo da
Lama”, de autoria do Advogado-Geral
do Estado, Onofre Alves Batista Júnior.
Também são autores da obra
Luis Inácio Lucena Adams, Luiz Henrique Miguel Pavan e Renato Rodrigues
Vieira. A obra, “redigida em coautoria
pelos representantes máximos dos entes políticos afetados, escalados para
conduzirem o processo, traz a público
informações sobre os bastidores que
levaram à concepção, construção, discussão e celebração do acordo de Mariana. O projeto de restauração das áreas
atingidas se consagrará como referência
internacional de promoção da justiça e
do desenvolvimento, por meio de instrumentos jurídicos inovadores”.
O livro foi disponibilizado em
sites como o da Amazon. No momento,
encontra-se esgotado.
Tabela dos sorteios para utilização das Colônias de Férias para 2019
UTILIZAÇÃO
DIVISÃO DOS PERÍODOS PERÍODOS DE INSCRIÇÃO DATA DO SORTEIO
04/01 a 12/01
Janeiro
13/01 a 21/01
1º/10 até 30/10
09/11
22/01 a 30/01
14/07 a 22/07
Julho
1º/04 até 30/04
10/05
23/07 a 31/07
Dezembro
26/12 a 03/01
1º/09 até 30/09
10/10
Carnaval
Sábado a Quarta-feira
1º/12 até 30/12
04/01
Semana Santa
Quinta-feira a Domingo
1º/01 até 30/01
08/02
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DATA LIMITE P/PGTO
15/11
15/05
15/10
10/01
15/02
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Doações para o Lar Teresa de Jesus

N

o dia 08/outubro foram entregues
roupas, sapatos, óculos e cintos
usados para o bazar permanente do
Lar Teresa de Jesus. Também foram
doados materiais e equipamentos médicos como
colchão pneumático com motor, colchão “casca
de ovo” e aparelho respiron, para o conforto dos
pacientes atendidos pelo Lar.
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. Essa
entidade mantém bazar permanente, cuja renda é
sua principal fonte de recursos.

As doações feitas por nossos Associados
trazem consolo e alegria para muitas pessoas que
estão em estado realmente vulnerável!

Doações para o Lar de Idosos
Sagrado Coração de Jesus

No dia 11/outubro, nossas voluntárias
entregaram no Lar de
Idosos Sagrado Coração
de Jesus, de Lagoa Santa,
doações de roupas e calçados, mantas, bengala,
roupas de cama e de banho usados; e ainda gêneros alimentícios,
materiais de limpeza, fralda geriátrica, suplementos alimentares
e barbeadores. Os residentes do Lar ficaram muito felizes, sendo
que a doação de lãs, por duas de nossas voluntárias, foi especialmente apreciada pelas idosas que gostam de tecer.
A solidariedade de nossos Associados é que torna
possível nosso trabalho!

Agradecemos a generosidade da Maria Elisa, que está sempre utilizando sua criatividade para beneficiar
a Receita Solidária!

Último módulo do Curso
de Pintura em Porcelana
As turmas do último módulo
do curso aprenderam novas técnicas e
também o uso de cores em seus trabalhos, aperfeiçoando-os ainda mais. Veja
nas fotos como as cerâmicas ficaram
lindas! Além disso, o trabalho manual é
uma ótima forma de exercitar a mente,
sobretudo quando realizado entre colegas e amigas, no caso deste curso.
Recebemos uma doação
especial
Nossa Associada Maria Elisa
de Oliveira Santos doou R$ 840,00 para
a RS, produto da venda das cerâmicas
produzidas como demonstração para
o curso de Pintura em Porcelana e pela
venda de um torno para cerâmica.

a ASPAC – Associação dos Pais e Amigos do Centro de Reabilitação para
conhecer o trabalho desenvolvido
pela entidade, bem como o público
que utiliza seus serviços. Nesse dia
Preparação do Bazar da
a ASPAC promovia rua do lazer em
Receita Solidária
comemoração à semana da criança.
Graças às muitas doações re- A situação de um garoto portador
cebidas, esse ano acontecerá o 2º Bazar de hidrocefalia chamou a atenção
da Receita Solidária. O evento será nos de nossas diretoras e voluntários que
dias 12 e 13/dezembro, de 12h às 19h, promoveram um rateio entre si para
no 11º andar da AFFEMG.
a compra de uma cadeira de rodas
O trabalho para selecio- para a ASPAC, emprestada para uso
nar, etiquetar e relacionar as doações imediato dessa criança.
contou com a participação de nossas
Juntando um pouco que
voluntárias, que dedicaram tempo e cada um doa, podemos apoiar aquedisposição, contribuindo muito para a les que realmente necessitam!
realização do evento.
Agradecemos a todos que Situação de projetos da
colaboraram para o sucesso do bazar, e Convocatória 2017/2018
Dos 14 projetos sociais
do mesmo modo à AFFEMG que sempre disponibiliza o espaço necessário às aprovados, apenas um foi cancelado
por desistência da própria entidade,
atividades da Receita Solidária!
que passa por mudanças e probleDoação de cadeira de
mas de gestão.
rodas para a ASPAC
Dos 13 restantes, 12 foram
Em 20\outubro a RS visitou concluídos e pagos integralmente.

Contatos: www.receitasolidaria.org.br - presidencia@receitasolidaria.com.br
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Apenas o projeto “Semeando Cidadania” vem enfrentando dificuldades
em atender as exigências de execução previstas na Convocatória. O pagamento então tem sido realizado na
medida em que a RS recebe os comprovantes das despesas realizadas.
Seleção de projetos da
Convocatória 2018\2019
Foram recebidos pela Receita
Solidária 52 projetos, de autoria de 49
entidades sociais. Após saneamento
dos documentos, restaram pendências
de 03 organizações que, se não resolvidas, levarão à sua eliminação. A Comissão de Avaliação está analisando cada
um dos projetos dentro dos critérios definidos na Convocatória e deverá cumprir o
cronograma que estabelece a conclusão
dos trabalhos até 21/12/18, quando será
feita a divulgação das organizações e projetos selecionados. Os projetos classificados receberão o recurso financeiro a partir
de fevereiro de 2019 até 28/02/2020.
Acompanhe as notícias em
nosso site!

