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Contra discriminação no 
pagamento de Aposentados 
e pensionistas -AFFEMG faz 

representação ao Mp

Conquistas coletivas só são possíveis 
com união e articulação política

No dia 02 de agosto, o 
Diretor-Presidente da AFFEMg, 
Sinval Pereira da Silva, acompa-
nhado do Advogado da Associa-
ção, José Alfredo Borges, Repre-
sentou à Dra. Jacqueline Ferrei-
ra Moisés, da Promotoria de 
Justiça especializada de Defesa 
dos Direitos das Pessoas Ido-

sas, denunciando o tratamento 
discriminatório que, reiterada-
mente, o Estado vem adotan-
do quando do cumprimento 
da tabela de parcelamento do 
salário dos Aposentados e Pen-
sionistas. O documento argui os 
fundamentos Constitucionais e 
o Estatuto do Idoso.

Foi realizada, no dia 23 de agosto, na sede da AFFEMg, Reunião geral 
da Diretoria com grande participação regional. Os Diretores discutiram os vários 
problemas do momento atual, como dificuldades decorrentes do atraso salarial, 
as tratativas envolvendo o pagamento das férias-prêmio aos Aposentados e 
decreto de gEPI. As eleições gerais no Brasil e articulações políticas conjuntas 
também foram tema da reunião. 

REunIÃo dA dIREtoRIA

A luta para impedir 
que se implantasse 
o “trem da alegria” 
na SEF-Mg exigiu 

um semestre inteiro de trabalho 
árduo, que deixou muitos aprendi-
zados. um dos mais importantes, 
sem dúvida, diz respeito à força da 
mobilização conjunta. É inegá-
vel que o esforço coletivo poten-
cializa a projeção das nossas vo-
zes, tornando possível um ecoar 
mais pujante de nossas defesas 
e reivindicações.  

A articulação e a mobili-
zação política foram decisivas na 
proteção da nossa carreira e de 
nossos direitos. 

O momento atual, é de ex-
trema importância para exercitar 

essa consciência. É generalizada 
a dúvida diante do futuro político 
e econômico do país; crescimento 
estagnado, retração, atrasos e par-
celamento de salários fazem parte 
do nosso cotidiano, ao lado do sen-
timento de profunda injustiça, fren-
te a uma verdadeira campanha de 
deslegitimação da importância do 
serviço público. 

É urgente e essencial a 
coesão no caminhar, a organiza-
ção colateral e firmeza na ação 
política.

Para unificar e orientar a 
participação política de cada Au-
ditor Fiscal nos diálogos com os 
candidatos ao governo do estado 
e também aos cargos do legislativo 
estadual e federal, as Entidades, 

AFFEMg e SINDIFISCO-Mg, apre-
sentam um conjunto de diretrizes 
e princípios que constituem a pla-
taforma da classe. Nosso objetivo é 
buscar uma aproximação qualitati-
va, capaz de influenciar na formu-
lação das pautas e obter resultados 
para toda a categoria.

Esta iniciativa está orienta-
da em fundamentos básicos, como 
a valorização da receita própria, 
particularmente a receita tributá-
ria, como principal fonte de finan-
ciamento do Estado; a valorização 
do controle fiscal, seja pela correta 
aplicação da legislação tributária, 
ou pelo combate à sonegação e o 
fortalecimento da Administração 
Tributária, como prevê a Constitui-
ção Federal.

Seguiremos firmes pelo 
cumprimento de uma agenda de 
reivindicações, sendo as mais urgen-
tes delas: a realização de concurso 
público; a defesa das atribuições e 
prerrogativas do Fisco; a preserva-
ção dos direitos previdenciários, os 
adquiridos e os vigentes, com pari-
dade e integralidade, e o fortaleci-
mento do vencimento da categoria 
como forma de proteger a função da 
ingerência do poder econômico. 

Prezar pelo futuro da ca-
tegoria, pelo respeito à sua inte-
gridade e pelo reconhecimento 
de sua essencialidade para o 
funcionamento do Estado é um 
dever te todos. 

Junte-se a nós, mantenha 
o diálogo aberto e participe!  
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O Auditor Fiscal da Receita Es-
tadual do Rio grande do Sul, Roberto 
Kupski, comandou a FEBRAFITE por 
16 anos. A experiência acumulada 
ao longo de 8 mandatos somada ao 
talento pessoal desse grande líder 
classista, fez de Kupski um “ícone” do 
serviço público no Brasil, capital que 
ele continuará oferecendo ao Fisco 
Estadual, como Presidente de Honra 
da FEBRAFITE, na luta em defesa da 
carreira, dos direitos e pela valoriza-
ção da Administração Tributária. 

O Secretário de Fazenda do 
Distrito Federal, o Auditor Fiscal, 
Wilson de Paula, prestigiou a ho-

menagem ao Presidente Roberto 
Kupski, no novo cargo: “Parabenizo 
a Federação pela ideia de homena-
gear o Roberto. Nada mais justo, tra-
balhamos juntos em várias frentes, 
conheço de perto sua dedicação e 
empenho para o fortalecimento do 
Fisco em todo o país”.

Ao receber o título das mãos do 
atual Presidente da FEBRAFITE, Juracy 
Soares, Kupski agradeceu a honraria 
a aprovação unânime da criação do 
cargo e da “Medalha Roberto Kupski”, 
que homenageará personalidades 
que se destacarem em defesa das 
pautas da Entidade. 

Roberto Kupski toma posse como presidente de honra da FEbRAFItE

Aconteceu na sede da 
Associação dos Au-
ditores Tributários 
do Distrito Federal - 

AAFIT, em Brasília, entre os dias 16 
e 17, a Assembleia geral Extraordi-
nária do Conselho Deliberativo da 
FEBRAFITE e reunião dos planos de 
saúde do Fisco Estadual. Além dos 
temas da pauta, Reforma Tributá-
ria, Prêmio Nacional de Educação 
Fiscal, ações judiciais em tramita-
ção no STF, atuação parlamentar 
da Federação, FEBRAFITE Saúde, 
entre outros, o Conselho deu posse 
ao Presidente de Honra da Entida-
de, Roberto Kupski. 

Agenda legislativa da 
FEBRAFITE

A AgE analisou uma pauta 
com temas de interesse do país e 
do Fisco Estadual com o objetivo de 
formular propostas que serão apre-
sentadas e defendidas no Congresso 
Federal: Reforma da Previdência, Re-
forma Tributária, Teto remuneratório, 
contribuição de aposentados e pen-
sionistas, verbas indenizatórias, orga-
nização sindical, lei geral dos concur-
sos públicos, aposentadoria integral 
por invalidez, demissão de Servidor 
por insuficiência de desempenho, 
medidas de greve e Lei Kandir.   

CIAT
O Secretário-Executivo do 

Centro Interamericano de Admi-
nistrações Tributárias - CIAT, orga-

nismo internacional que integra 
40 países-membros com sede no 
Panamá, Márcio Verdi, participou 
da reunião e fez um alerta sobre a 

proposta de Reforma Tributária: “a 
nossa Reforma Tributária não pode 
ficar só olhando a criação do IVA, 
com foco em um único tributo, pre-
cisamos aproveitar a mobilização e 
avançar sobre outros temas do mo-
delo atual, a exemplo da tributação 
sobre a renda, o patrimônio, entre 
outros”.

12º Congresso Nacional 
FEBRAFITE 

Em concorrida disputa, que 
envolveu as cidades de Natal, São 
Paulo e Palmas, a escolha da sede 
do Congresso, que acontecerá no 
período de 16 a 19 de junho de 
2019, ficou com São Paulo. 

Prêmio Nacional de 
Educação Fiscal
Até setembro, as Associa-

ções estarão promovendo a confe-
rência e avaliação “in loco” de todos 
os projetos inscritos. São 21 Esta-
dos representados com mais de 200 
escolas e instituições envolvidas. A 
entrega do Prêmio acontecerá no 
dia 28 de novembro na sede da Em-
baixada da Espanha, em Brasília. 
Minas gerais concorre com 14 pro-
jetos das cidades de Araxá, Barroso, 
Borda da Mata, Curvelo, Dores de 
Campos, Ipaba e uberaba. 

AGE do Conselho deliberativo reúne as 
Associações de 23 unidades da Federação

feBRafITe
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FEbRAFItE discute propostas de mudança no sistema tributário
O grupo de trabalho per-

manente da FEBRAFITE sobre a re-
forma tributária, coordenado pela 
Auditora Fiscal do Mato grosso do 
Sul e diretora de Estudos Tributários 
da Federação, gigliola Decarli, este-
ve reunido nos dias 30 e 31 de julho, 
na sede da Associação dos Agentes 
Fiscais de Renda do Estado de São 
Paulo (AFRESP), na capital paulista.

Durante os dois dias, o grupo 
debateu as principais propostas sobre 
a reforma em destaque no cenário 
nacional. Além disso, os integrantes 
abordaram os princípios informado-
res da versão atualizada da proposta 
da FEBRAFITE, que será encaminha-
da aos candidatos à Presidência da 
República e apresentada na comissão 
especial da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 293/04, neste mês 
de agosto.

Participaram dos traba-

lhos: o Presidente da FEBRAFITE, 
Juracy Soares; os Vice-Presidentes 
Rodrigo Spada, Maria Aparecida 
Neto Lacerda e Meloni, “Papá”, 
Marcelo Mello e Jorge Couto; o Di-
retor Jurídico, José Caetano Mello; o 
Diretor de Assuntos Estratégicos da 
AFRESP, José Roberto Soares Loba-
to; a diretora da AFFEMg, Sara Costa 
Félix Teixeira e o Auditor Fiscal do Rio 
grande do Sul (quem trouxe ao Brasil 
o modelo de tributação do ICMS Per-

sonalizado), giovanni Padilha. 
Após este período de am-

plo debate e discussão, o grupo 
reafirmou a proposta de Reforma 
Tributária da FEBRAFITE e os seus 
princípios norteadores: neutralida-
de, competitividade dos produtos 
nacionais e fomento à indústria 
nacional, simplificação, não au-
mento da evasão fiscal, suficiência 
da arrecadação, fortalecimento das 
administrações tributárias, respeito 

à autonomia federativa, cooperação 
intergovernamental, segurança jurí-
dica e cumprimento espontâneo da 
obrigação tributária, justiça e equi-
dade fiscais e minimização dos ris-
cos da transição para o novo modelo.

A aprovação de melhorias no 
atual sistema tributário é consenso 
entre especialistas para que o Brasil 
avance. O Presidente da FEBRAFITE, 
Juracy Soares, está confiante que o 
momento da reforma chegou: “Acre-
dito que o momento é único na his-
tória do país, já que diversos setores 
da sociedade civil debatem o tema e 
concordam que temos que resgatar a 
confiança de empreendedores, com 
um ambiente amigável à geração 
de negócios e empregos. E o próprio 
Estado percebe que está no limite de 
sua capacidade gerencial”, diz Soares. 

A proposta da FEBRAFITE está 
disponível no site www.febrafite.org.br.

Durante o evento em 
comemoração aos 
55 anos da Associa-
ção dos Auditores 

Tributários do Distrito Federal (AA-
FIT), realizado no último dia 18, na 
sede da Associação, em Brasília, o 
Associado Lirando de Azevedo Ja-
cundá, Presidente da AAFIT por cin-
co mandatos, foi homenageado pelo 
espírito visionário, pela defesa in-
condicional do Fisco brasileiro e por 
ser idealizador e realizador da cons-
trução da sede da Entidade. Lirando 
teve o nome eternizado na segunda 
casa dos Auditores do DF, que passou 
a se chamar Sede AAFIT - Adminis-
trativa e Social Lirando de Aze-
vedo Jacundá. Marcaram presença 
à cerimônia o governador do Distrito 
Federal, Rodrigo Rollemberg, além de 
diversas autoridades locais, estaduais, 
nacionais e internacionais. Mais de 500 
pessoas participaram do evento.

Ao fazer um balanço da sua 
carreira no Fisco, o ex-presidente da 

AAFIT enfatizou o quanto a home-
nagem o marcou. “Já recebi diversas 

homenagens aqui e por esse Brasil 
afora, todas com o seu devido valor 

e estimado significado, mas essa que 
eterniza o meu nome no edifício sede 
da AAFIT é o prêmio ao esforço bem 
conduzido, é a trajetória pela qual se 
atinge o objetivo que não se almeja, 
mas é reconhecido. É o mérito que na 
firmeza de um obelisco se ergue para 
assinalar o término feliz de uma alvis-
sareira jornada”, avaliou.

A AFFEMg participou da ce-
rimônia sendo representada pelas 
Diretoras Sara Costa Félix Teixeira e 
Maria Aparecida Neto Lacerda e Me-
loni, Papá, e pelo Ex-Presidente ge-
raldo Luiz Brinatti que, em nome dos 
Associados, prestou homenagem ao 
colega do Fisco Distrital.   

Sede da AAFIt recebe o nome do Auditor 
Fiscal do dF, lirando de Azevedo Jacundá

Esposa de Lirando, a mineira Eloina Fátima guimarães Jacundá, ao lado de Maria 
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá 

feBRafITe
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manIfeSTaçõeS

MobIlIzAÇõES

RIo doCE - gOVERNADOR VALADARES

RIo doCE - gOVERNADOR VALADARES

MAtA - JuIz DE FORA

noRtE - MONTES CLAROS

O Associado Gabriel Domingos da 
Silva, que reside em Mantena, recebeu a  
“Medalha de Honra ao Mérito Associativo”, 
por seus mais de 50 anos de filiação à 
AFFEMg, na sede Regional Rio Doce.  A 
Associação agradece e parabeniza  o gabriel  
por essa pela trajetória de companheirismo, 
confiança e lealdade ao espírito associativo.

Em governador Valadares, Associados se encontraram com o Diretor Regional 
Milton Metzker para obter informações sobre o pagamento atrasado. 

No dia 09 de julho, o Diretor Regional Edir da 
Silva Martins e a Sra. Maria Teresa de Carvalho Soares, 
na condição de Associados da AFFEMg, SINDIFISCO e 
membros do Conselho Curador da FuNDAFFEMg, jun-
tamente com um grupo de colegas Aposentados, se 
reuniram  com o Sr. Carlos gustavo Baeta Damasceno; 
Superintendente Regional em Juiz de Fora.

Dentre os assuntos colocados e discutidos, destacaram-se:
- a indignação pelo atraso e discriminação de pagar primeiro os ativos;
- ausência da fiscalização, pelo menos nas ruas. Situação relatadada pelo colega 
José Márcio Bellozi;
- a necessidade de se flexibilizar os pagamentos das mensalidades da AFFEMg e 
FuNDAFFEMg, prorrogando a data para o 5º dia útil, enquanto perdurar este quadro.

O Superintendente em sua fala discorreu sobre as sistemáticas modernas de 
fiscalização para suprir a extinção dos Postos Fiscais e ausências de Fiscais nas ruas.

Associados se mobilizam nas 
Regionais contra os atrasos 

dos pagamentos
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JOGOS

À
AFFEMG

Nós Auditores Fiscais aposentados da SEF MG, reunimos em 09/07/2018 na sede regional da AFFEMG em Montes Cla-ros para analisarmos a atual situação financeira pela qual passamos, e para deliberarmos sobre nossas atitudes frente ao sofrimento a nós imposto pelo atual desgoverno do Estado de MG. Depois de exaustiva discussão sobre o momento, decidi-mos por comunicar a nossa associação de classe e ao sindicato da categoria nossas reflexões.Inicialmente coletamos alguns dados que são bastante sig-nificativos para todos os servidores do Estado de MG:IPSEMG: Depois que este desgoverno se apossou da admi-nistração do estado, os servidores não têm mais o Instituto de previdência que nos atendia, e até com um certo conforto diga--se de passagem, pois inúmeros servidores deixaram planos de saúde e passaram a usar os serviços do Ipsemg por serem menos onerosos, agora não mais o temos.  E não os temos não por falta de pagamento dos servidores, pois o desconto de 11% é feito rigorosamente em todos os contracheques, porém não se usa estes recursos para pagar os hospitais conveniados pe-los serviços médicos prestados, o que ocasionou o corte total dos serviços.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO: Outro recurso que se tor-nou muito usado pelos servidores foi o empréstimo consigna-do, onde agentes financeiros disponibilizam recursos a juros abaixo dos juros do mercado com a garantia de liquidação pelo governo fazendo o devido desconto na folha de pagamen-to dos servidores e repassando às Instituições Financeiras sem burocracia e de forma simplificada. Mas em Minas Gerais o desgoverno descontava as prestações dos servidores e não as repassava aos Agentes, o que inviabilizou modalidade de fi-nanciamento a juros razoáveis e hoje com exceção  da COOP-SEF, não se encontra um banco disposto a prestar este tipo de serviço. Os servidores de MG com salários atrasados desde fevereiro de 2016 estão condenados a usar o cheque especial com juros de 340% ao ano ao invés do modelo citado o que seria algo em torno de 42% ao ano. PAGAMENTO ATRASADO: Não bastasse o parcelamento dos nossos contracheques, o que era pago no quinto dia útil do mês subsequente, próximo do dia 7 de cada mês, o desgoverno parcelou em 3 vezes ao mês, publicando as datas dos respecti-vos pagamentos e não cumprindo o que ele próprio publicou, e o que ainda é pior, prioriza de forma covarde o pagamento dos servidores ativos  não se preocupando  com o pagamento dos servidores Inativos, se esquecendo que esta parcela dos servidores são os mais vulneráveis, porém muito contribuíram para a construção da economia do estado com flagrante infrin-gência ao Art. 4º do Estatuto do IDOSO que diz: Lei 10741 de 1º de outubro de 2003.

“Art. 4º- Nenhum Idoso será objeto de qualquer tipo de ne-gligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será pu-nido na forma da Lei”.
O que se percebe é que estando ele descrente com a sua ree-leição, as crueldades para com os servidores públicos tendem a aumentar. Pelas informações dadas pelo próprio governo, Minas Gerais arrecada mais do dobro dos recursos gastos com a folha. Perguntamos:  Para onde    estará indo este dinheiro? Torna-se necessário que o Sindicato e Affemg façam de forma paralela a contabilidade e fiscalização destes recursos, e po-nha na mesa de negociação o domínio de seus conhecimentos sobre o que é feito com estes recursos pelo governo. Não se pode deixar que o governo fale e acreditamos em suas falas. Não precisa de muito conhecimento para se perceber que há  desvios de recursos ou finalidades.Estamos aposentados, mas estamos dispostos e precisamos participar de forma ativa de manifestações contra todo este descalabro instalado em Minas Gerais. Não somos e não po-demos aceitar pacificamente o título de responsáveis  pelo dé-ficit fiscal de Minas conforme Sr. Pimentel quis nos acusar em discurso proferido em Sete Lagoas. Se ele não está podendo cumprir com o ônus da previdência, aceitamos de volta tudo  que pagamos durante o nosso período de atividade, bastando  que se corrija o que foi pago acrescido de juros do mercado, e temos certeza que viveremos o resto de nossas vidas com boa qualidade e sem esse estresse que o governo vem nos causando todos os meses.

SUGESTÕES:
Que os nossos representantes Affemg e Sindifisco passem a nos inserir em suas agendas de manifestações de forma coor-denada, lideradas e articuladas pelos nossos representantes incluindo todos os servidores aposentados da Categoria.

Que a exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro, seja liderado por nossos representantes junto com outros represen-tantes dos servidores públicos de Minas Gerais, Ação Cautelar Coletiva, para que sejam priorizados os recursos do estado para pagamento dos seus Servidores, tendo em vista que é do conhecimento de todos de que em face das eleições o governo tem adquiridos veículos de luxo, ônibus, ambulâncias, viatu-ras policiais, e negociado apoio politico com representantes políticos regionais e prefeitos, usando estes como moeda de troca. Sabe-se também que o governo incentiva a comunidades quilombolas, indígenas, MTST e MST a invasões de terras e quando das reintegrações de posse, o governo faz gestão junto aos comandantes de policias para que não sejam cumpridos os mandados judiciais e o governo de Minas negocia a indeniza-ção das terras invadidas beneficiando um grande número de invasores com objetivos claros de se reeleger.Anexo Lista dos presentes.
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Nós Auditores Fiscais aposentados da SEF MG, reunimos 

em 09/07/2018 na sede regional da AFFEMG em Montes Cla-

ros para analisarmos a atual situação financeira pela qual 

passamos, e para deliberarmos sobre nossas atitudes frente ao 

sofrimento a nós imposto pelo atual desgoverno do Estado de 

MG. Depois de exaustiva discussão sobre o momento, decidi-

mos por comunicar a nossa associação de classe e ao sindicato 

da categoria nossas reflexões.

Inicialmente coletamos alguns dados que são bastante sig-

nificativos para todos os servidores do Estado de MG:

IPSEMG: Depois que este desgoverno se apossou da admi-

nistração do estado, os servidores não têm mais o Instituto de 

previdência que nos atendia, e até com um certo conforto diga-

-se de passagem, pois inúmeros servidores deixaram planos 

de saúde e passaram a usar os serviços do Ipsemg por serem 

menos onerosos, agora não mais o temos.  E não os temos não 

por falta de pagamento dos servidores, pois o desconto de 11% 

é feito rigorosamente em todos os contracheques, porém não 

se usa estes recursos para pagar os hospitais conveniados pe-

los serviços médicos prestados, o que ocasionou o corte total 

dos serviços.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO: Outro recurso que se tor-

nou muito usado pelos servidores foi o empréstimo consigna-

do, onde agentes financeiros disponibilizam recursos a juros 

abaixo dos juros do mercado com a garantia de liquidação 

pelo governo fazendo o devido desconto na folha de pagamen-

to dos servidores e repassando às Instituições Financeiras sem 

burocracia e de forma simplificada. Mas em Minas Gerais o 

desgoverno descontava as prestações dos servidores e não as 

repassava aos Agentes, o que inviabilizou modalidade de fi-

nanciamento a juros razoáveis e hoje com exceção  da COOP-

SEF, não se encontra um banco disposto a prestar este tipo de 

serviço. Os servidores de MG com salários atrasados desde 

fevereiro de 2016 estão condenados a usar o cheque especial 

com juros de 340% ao ano ao invés do modelo citado o que 

seria algo em torno de 42% ao ano. 

PAGAMENTO ATRASADO: Não bastasse o parcelamento 

dos nossos contracheques, o que era pago no quinto dia útil do 

mês subsequente, próximo do dia 7 de cada mês, o desgoverno 

parcelou em 3 vezes ao mês, publicando as datas dos respecti-

vos pagamentos e não cumprindo o que ele próprio publicou, 

e o que ainda é pior, prioriza de forma covarde o pagamento 

dos servidores ativos  não se preocupando  com o pagamento 

dos servidores Inativos, se esquecendo que esta parcela dos 

servidores são os mais vulneráveis, porém muito contribuíram 

para a construção da economia do estado com flagrante infrin-

gência ao Art. 4º do Estatuto do IDOSO que diz: Lei 10741 de 

1º de outubro de 2003.

“Art. 4º- Nenhum Idoso será objeto de qualquer tipo de ne-

gligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e 

todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será pu-

nido na forma da Lei”.

O que se percebe é que estando ele descrente com a sua ree-

leição, as crueldades para com os servidores públicos tendem 

a aumentar. Pelas informações dadas pelo próprio governo, 

Minas Gerais arrecada mais do dobro dos recursos gastos com 

a folha. Perguntamos:  Para onde    estará indo este dinheiro? 

Torna-se necessário que o Sindicato e Affemg façam de forma 

paralela a contabilidade e fiscalização destes recursos, e po-

nha na mesa de negociação o domínio de seus conhecimentos 

sobre o que é feito com estes recursos pelo governo. Não se 

pode deixar que o governo fale e acreditamos em suas falas. 

Não precisa de muito conhecimento para se perceber que há  

desvios de recursos ou finalidades.

Estamos aposentados, mas estamos dispostos e precisamos 

participar de forma ativa de manifestações contra todo este 

descalabro instalado em Minas Gerais. Não somos e não po-

demos aceitar pacificamente o título de responsáveis  pelo dé-

ficit fiscal de Minas conforme Sr. Pimentel quis nos acusar em 

discurso proferido em Sete Lagoas. Se ele não está podendo 

cumprir com o ônus da previdência, aceitamos de volta tudo  

que pagamos durante o nosso período de atividade, bastando  

que se corrija o que foi pago acrescido de juros do mercado, e 

temos certeza que viveremos o resto de nossas vidas com boa 

qualidade e sem esse estresse que o governo vem nos causando 

todos os meses.

SUGESTÕES:
Que os nossos representantes Affemg e Sindifisco passem a 

nos inserir em suas agendas de manifestações de forma coor-

denada, lideradas e articuladas pelos nossos representantes 

incluindo todos os servidores aposentados da Categoria.

Que a exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro, seja 

liderado por nossos representantes junto com outros represen-

tantes dos servidores públicos de Minas Gerais, Ação Cautelar 

Coletiva, para que sejam priorizados os recursos do estado 

para pagamento dos seus Servidores, tendo em vista que é do 

conhecimento de todos de que em face das eleições o governo 

tem adquiridos veículos de luxo, ônibus, ambulâncias, viatu-

ras policiais, e negociado apoio politico com representantes 

políticos regionais e prefeitos, usando estes como moeda de 

troca. Sabe-se também que o governo incentiva a comunidades 

quilombolas, indígenas, MTST e MST a invasões de terras e 

quando das reintegrações de posse, o governo faz gestão junto 

aos comandantes de policias para que não sejam cumpridos os 

mandados judiciais e o governo de Minas negocia a indeniza-

ção das terras invadidas beneficiando um grande número de 

invasores com objetivos claros de se reeleger.

Anexo Lista dos presentes.
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Nós Auditores Fiscais aposentados da SEF MG, reunimos em 09/07/2018 na sede regional da AFFEMG em Montes Cla-ros para analisarmos a atual situação financeira pela qual passamos, e para deliberarmos sobre nossas atitudes frente ao sofrimento a nós imposto pelo atual desgoverno do Estado de MG. Depois de exaustiva discussão sobre o momento, decidi-mos por comunicar a nossa associação de classe e ao sindicato da categoria nossas reflexões.Inicialmente coletamos alguns dados que são bastante sig-nificativos para todos os servidores do Estado de MG:IPSEMG: Depois que este desgoverno se apossou da admi-nistração do estado, os servidores não têm mais o Instituto de previdência que nos atendia, e até com um certo conforto diga--se de passagem, pois inúmeros servidores deixaram planos de saúde e passaram a usar os serviços do Ipsemg por serem menos onerosos, agora não mais o temos.  E não os temos não por falta de pagamento dos servidores, pois o desconto de 11% é feito rigorosamente em todos os contracheques, porém não se usa estes recursos para pagar os hospitais conveniados pe-los serviços médicos prestados, o que ocasionou o corte total dos serviços.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO: Outro recurso que se tor-nou muito usado pelos servidores foi o empréstimo consigna-do, onde agentes financeiros disponibilizam recursos a juros abaixo dos juros do mercado com a garantia de liquidação pelo governo fazendo o devido desconto na folha de pagamen-to dos servidores e repassando às Instituições Financeiras sem burocracia e de forma simplificada. Mas em Minas Gerais o desgoverno descontava as prestações dos servidores e não as repassava aos Agentes, o que inviabilizou modalidade de fi-nanciamento a juros razoáveis e hoje com exceção  da COOP-SEF, não se encontra um banco disposto a prestar este tipo de serviço. Os servidores de MG com salários atrasados desde fevereiro de 2016 estão condenados a usar o cheque especial com juros de 340% ao ano ao invés do modelo citado o que seria algo em torno de 42% ao ano. PAGAMENTO ATRASADO: Não bastasse o parcelamento dos nossos contracheques, o que era pago no quinto dia útil do mês subsequente, próximo do dia 7 de cada mês, o desgoverno parcelou em 3 vezes ao mês, publicando as datas dos respecti-vos pagamentos e não cumprindo o que ele próprio publicou, e o que ainda é pior, prioriza de forma covarde o pagamento dos servidores ativos  não se preocupando  com o pagamento dos servidores Inativos, se esquecendo que esta parcela dos servidores são os mais vulneráveis, porém muito contribuíram para a construção da economia do estado com flagrante infrin-gência ao Art. 4º do Estatuto do IDOSO que diz: Lei 10741 de 1º de outubro de 2003.

“Art. 4º- Nenhum Idoso será objeto de qualquer tipo de ne-gligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será pu-nido na forma da Lei”.
O que se percebe é que estando ele descrente com a sua ree-leição, as crueldades para com os servidores públicos tendem a aumentar. Pelas informações dadas pelo próprio governo, Minas Gerais arrecada mais do dobro dos recursos gastos com a folha. Perguntamos:  Para onde    estará indo este dinheiro? Torna-se necessário que o Sindicato e Affemg façam de forma paralela a contabilidade e fiscalização destes recursos, e po-nha na mesa de negociação o domínio de seus conhecimentos sobre o que é feito com estes recursos pelo governo. Não se pode deixar que o governo fale e acreditamos em suas falas. Não precisa de muito conhecimento para se perceber que há  desvios de recursos ou finalidades.Estamos aposentados, mas estamos dispostos e precisamos participar de forma ativa de manifestações contra todo este descalabro instalado em Minas Gerais. Não somos e não po-demos aceitar pacificamente o título de responsáveis  pelo dé-ficit fiscal de Minas conforme Sr. Pimentel quis nos acusar em discurso proferido em Sete Lagoas. Se ele não está podendo cumprir com o ônus da previdência, aceitamos de volta tudo  que pagamos durante o nosso período de atividade, bastando  que se corrija o que foi pago acrescido de juros do mercado, e temos certeza que viveremos o resto de nossas vidas com boa qualidade e sem esse estresse que o governo vem nos causando todos os meses.

SUGESTÕES:
Que os nossos representantes Affemg e Sindifisco passem a nos inserir em suas agendas de manifestações de forma coor-denada, lideradas e articuladas pelos nossos representantes incluindo todos os servidores aposentados da Categoria.

Que a exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro, seja liderado por nossos representantes junto com outros represen-tantes dos servidores públicos de Minas Gerais, Ação Cautelar Coletiva, para que sejam priorizados os recursos do estado para pagamento dos seus Servidores, tendo em vista que é do conhecimento de todos de que em face das eleições o governo tem adquiridos veículos de luxo, ônibus, ambulâncias, viatu-ras policiais, e negociado apoio politico com representantes políticos regionais e prefeitos, usando estes como moeda de troca. Sabe-se também que o governo incentiva a comunidades quilombolas, indígenas, MTST e MST a invasões de terras e quando das reintegrações de posse, o governo faz gestão junto aos comandantes de policias para que não sejam cumpridos os mandados judiciais e o governo de Minas negocia a indeniza-ção das terras invadidas beneficiando um grande número de invasores com objetivos claros de se reeleger.Anexo Lista dos presentes.

Associados das Regionais Rio Doce, Mata e Norte manifestaram indigna-
ção quanto à situação dos Servidores, notadamente no que tange o pagamento 
de seus salários. Além do parcelamento e dos atrasos sobre atrasos, o governo 
tem priorizado o pagamento de trabalhadores da ativa, um grande desrespeito 
contra os Servidores Aposentados. Veja, abaixo, registros dessas mobilizações.
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Nós Auditores Fiscais aposentados da SEF MG, reunimos 

em 09/07/2018 na sede regional da AFFEMG em Montes Cla-

ros para analisarmos a atual situação financeira pela qual 

passamos, e para deliberarmos sobre nossas atitudes frente ao 

sofrimento a nós imposto pelo atual desgoverno do Estado de 

MG. Depois de exaustiva discussão sobre o momento, decidi-

mos por comunicar a nossa associação de classe e ao sindicato 

da categoria nossas reflexões.Inicialmente coletamos alguns dados que são bastante sig-

nificativos para todos os servidores do Estado de MG:
IPSEMG: Depois que este desgoverno se apossou da admi-

nistração do estado, os servidores não têm mais o Instituto de 

previdência que nos atendia, e até com um certo conforto diga-

-se de passagem, pois inúmeros servidores deixaram planos 

de saúde e passaram a usar os serviços do Ipsemg por serem 

menos onerosos, agora não mais o temos.  E não os temos não 

por falta de pagamento dos servidores, pois o desconto de 11% 

é feito rigorosamente em todos os contracheques, porém não 

se usa estes recursos para pagar os hospitais conveniados pe-

los serviços médicos prestados, o que ocasionou o corte total 

dos serviços.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO: Outro recurso que se tor-

nou muito usado pelos servidores foi o empréstimo consigna-

do, onde agentes financeiros disponibilizam recursos a juros 

abaixo dos juros do mercado com a garantia de liquidação 

pelo governo fazendo o devido desconto na folha de pagamen-

to dos servidores e repassando às Instituições Financeiras sem 

burocracia e de forma simplificada. Mas em Minas Gerais o 

desgoverno descontava as prestações dos servidores e não as 

repassava aos Agentes, o que inviabilizou modalidade de fi-

nanciamento a juros razoáveis e hoje com exceção  da COOP-

SEF, não se encontra um banco disposto a prestar este tipo de 

serviço. Os servidores de MG com salários atrasados desde 

fevereiro de 2016 estão condenados a usar o cheque especial 

com juros de 340% ao ano ao invés do modelo citado o que 

seria algo em torno de 42% ao ano. PAGAMENTO ATRASADO: Não bastasse o parcelamento 

dos nossos contracheques, o que era pago no quinto dia útil do 

mês subsequente, próximo do dia 7 de cada mês, o desgoverno 

parcelou em 3 vezes ao mês, publicando as datas dos respecti-

vos pagamentos e não cumprindo o que ele próprio publicou, 

e o que ainda é pior, prioriza de forma covarde o pagamento 

dos servidores ativos  não se preocupando  com o pagamento 

dos servidores Inativos, se esquecendo que esta parcela dos 

servidores são os mais vulneráveis, porém muito contribuíram 

para a construção da economia do estado com flagrante infrin-

gência ao Art. 4º do Estatuto do IDOSO que diz: Lei 10741 de 

1º de outubro de 2003.

“Art. 4º- Nenhum Idoso será objeto de qualquer tipo de ne-

gligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e 

todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será pu-

nido na forma da Lei”.O que se percebe é que estando ele descrente com a sua ree-

leição, as crueldades para com os servidores públicos tendem 

a aumentar. Pelas informações dadas pelo próprio governo, 

Minas Gerais arrecada mais do dobro dos recursos gastos com 

a folha. Perguntamos:  Para onde    estará indo este dinheiro? 

Torna-se necessário que o Sindicato e Affemg façam de forma 

paralela a contabilidade e fiscalização destes recursos, e po-

nha na mesa de negociação o domínio de seus conhecimentos 

sobre o que é feito com estes recursos pelo governo. Não se 

pode deixar que o governo fale e acreditamos em suas falas. 

Não precisa de muito conhecimento para se perceber que há  

desvios de recursos ou finalidades.Estamos aposentados, mas estamos dispostos e precisamos 

participar de forma ativa de manifestações contra todo este 

descalabro instalado em Minas Gerais. Não somos e não po-

demos aceitar pacificamente o título de responsáveis  pelo dé-

ficit fiscal de Minas conforme Sr. Pimentel quis nos acusar em 

discurso proferido em Sete Lagoas. Se ele não está podendo 

cumprir com o ônus da previdência, aceitamos de volta tudo  

que pagamos durante o nosso período de atividade, bastando  

que se corrija o que foi pago acrescido de juros do mercado, e 

temos certeza que viveremos o resto de nossas vidas com boa 

qualidade e sem esse estresse que o governo vem nos causando 

todos os meses.

SUGESTÕES:Que os nossos representantes Affemg e Sindifisco passem a 

nos inserir em suas agendas de manifestações de forma coor-

denada, lideradas e articuladas pelos nossos representantes 

incluindo todos os servidores aposentados da Categoria.Que a exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro, seja 

liderado por nossos representantes junto com outros represen-

tantes dos servidores públicos de Minas Gerais, Ação Cautelar 

Coletiva, para que sejam priorizados os recursos do estado 

para pagamento dos seus Servidores, tendo em vista que é do 

conhecimento de todos de que em face das eleições o governo 

tem adquiridos veículos de luxo, ônibus, ambulâncias, viatu-

ras policiais, e negociado apoio politico com representantes 

políticos regionais e prefeitos, usando estes como moeda de 

troca. Sabe-se também que o governo incentiva a comunidades 

quilombolas, indígenas, MTST e MST a invasões de terras e 

quando das reintegrações de posse, o governo faz gestão junto 

aos comandantes de policias para que não sejam cumpridos os 

mandados judiciais e o governo de Minas negocia a indeniza-

ção das terras invadidas beneficiando um grande número de 

invasores com objetivos claros de se reeleger.
Anexo Lista dos presentes.

Na Regional Norte, Associados assinaram um manifesto con-
tra o desrespeito do Estado com os Servidores Aposentados.  

honra ao 
Mérito 
Associativo
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enCOnTRO De aPOSenTaDOS

No dia 08 de agosto, o 
Diretor-Presidente da 
AFFEMg, Sinval Pe-
reira da Silva, abriu o 

Encontro dando boas-vindas a todos 
os presentes e parabenizando pelo Dia 
dos Pais. Sem seguida, passou a pala-
vra para a Diretora Financeira Adjunta, 
Maria Aparecida Neto Lacerda e Melo-
ni, Papá, que apresentou assuntos de 
grande importância para os Associados.

Papá iniciou sua fala informan-
do sobre as últimas ações da AFFEMg 
contra a discriminação no pagamento 
dos Aposentados e Pensionistas. No 
dia 02 de agosto, acompanhado do 
Advogado da Associação, José Alfredo 
Borges, Sinval apresentou Representa-
ção à Promotoria de Justiça de Defesa 
dos Direitos das Pessoas Idosas. A de-
núncia solicita providências quanto ao 
tratamento que o Estado tem adotado 
com relação à tabela de parcelamento 
do salário de Servidores Aposentados 
e Pensionistas. “É imprescindível que o 
Estado respeite a Lei e a dignidade dos 
Servidores e Pensionistas, levando em 
conta o princípio da isonomia”, afirmou 
(nota completa na página 2). 

A Diretora Financeira ressaltou 
ainda o papel fundamental de cada 
Associado na luta pela defesa dos di-
reitos da classe, uma vez que a união, 
a participação e a confiança no espírito 
coletivo tornam possíveis as conquistas 
necessárias. Ela salientou a urgência de 
manifestações onde todos participem. 

Papá citou, como exemplo 
dessa potência, a vitória da classe 

no impedimento ao “trem da ale-
gria”, na SEF-Mg. A atuação de cada 
Auditor Fiscal, juntamente com suas 
Entidades de representação, no corpo 
a corpo com os deputados e através 
de informações publicadas na mídia, 

tornou possível a manutenção do 
veto na ALMg, no dia 17 de julho. 
“Foi um trabalho conjunto, de muito 
esforço durante meses, para que pu-
déssemos comemorar neste momen-
to. Trata-se de uma demonstração re-

cente da nossa capacidade”, concluiu.  
Para encerrar o Encontro, 

todos foram convidados para um 
almoço de confraternização em ho-
menagem aos Pais, no Centro de 
Convivência.   

notícias importantes e confraternização 
especial, em homenagem ao dia dos pais
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enCOnTRO De PenSIOnISTaS

A tarde de 09 de agosto começou com a recepção da Diretora Financei-
ra Adjunta, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, que agra-
deceu a participação de todas as Pensionistas presentes. Papá abriu 
o Encontro com informações sobre as ações da AFFEMg quanto ao 

posicionamento do Estado em relação ao pagamento dos Aposentados e Pensionis-

tas. Ela também ressaltou a importância da união da classe na luta pela manutenção 
e conquista de direitos, como no caso do veto ao “trem da alegria”, na Secretaria de 
Fazenda, ação que precisa continuar, cada vez mais coesa, organizada e  efetiva.

Em seguida, todos foram para o Centro de Convivência, onde foi servido o 
tradicional lanche de confraternização. 

Informação e confraternização no 
Encontro de pensionistas

Diva Amélia de Lima Morais, viúva do Associado Dijon Morais, participou do Encontro 
pela primeira vez. A mãe de Paulinho Pedra Azul diz ter gostado muito da confrater-
nização e espera voltar nas próximas tardes
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gIRO PeLO InTeRIOR

MAtA - JuIz DE FORA 

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

O encerramento do 
tradicional Torneio 
da Regional Mata 
aconteceu no dia 27 

de julho. A Diretora Financeira Adjunta 
da AFFEMg, Maria Aparecida, “Papá”, a 
representante do Conselho Curador da 
FuNDAFFEMg, Maria Teresa de Carvalho 
Soares, os Conselheiros Fiscais da AFFE-

Mg, José Thomaz da Silva e Nilton de 
Oliveira, e o Diretor Regional Mata, Edir 
da Silva Martins, compuseram a mesa. 

Edir parabenizou os participantes 
e enfatizou a longevidade do Torneio, que 
só se concretizou pelo espírito associativo, 
aliado ao lazer e à saúde, bem como pelo 
incentivo e apoio irrestrito da Regional a 
esta modalidade esportiva. Na sequência, 

Papá iniciou sua fala prestando homena-
gem a Maury Ricardo e Silas Cordeiro 
da Silveira, sinuqueiros históricos que nos 
deixaram recentemente. Parabenizou a 
todos em seu nome e do Presidente Sinval 
Pereira, pela demonstração de persistên-
cia e união. “É uma grande alegria vê-los 
juntos e poder participar, mais uma vez, 
deste tradicional evento”, concluiu. 

Nilton de Oliveira, na condição 
de “apostilado”, coordenador e atleta, 
explicitou em detalhes toda a movi-
mentação dos dois meses e meio de 
torneio, além de falar sobre a parte téc-
nica. Ele iniciou, então, a chamada para 
a premiação dos atletas, um a um. Todos 
receberam troféus e medalhas de auto-
ridades, familiares e convidados.

lazer, saúde e confraternização marcam o 
encerramento do XX torneio oficial de Sinuca

Com a tradicional foto, o evento foi encerrado e todos os presentes foram convidados para o coquetel, no Espaço gourmet da Regional

Classificação final: Rubens Pinheiro, Antônio Alves Borges (representado pela 
esposa Margareth), Maury gonçalves da Cruz e Nilton de Oliveira. Respectiva-
mente: campeão, vice-campeão e, 3º e 4º lugares

Foram homenageados: Papá, que recebeu das esposas dos atletas um lindo 
vaso de flores, e Nilton de Oliveira, agraciado com uma placa comemorativa 
como organizador das 20 edições do Torneio, entregue pelo Diretor Regional
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A Festa Junina/2018, no Arraiá da 
AFFAMATA foi um sucesso e contou 
com a colaboração da AFFEMg, 
COOPSEF e ASSEMINAS. A presença 
de muitos Associados e cooperados 
destas instituições, seus familiares 
e convidados, foi um fator especial 
para o animado e descontraído 
arraial. Danças e comidas típicas, 
brincadeiras para a criançada e um 
forró “pra lá de bão”, propiciaram 
uma animação especial ao evento.

Regional Sudoeste celebra dia dos pais com 
palestra sobre Cervejas Artesanais

SudoEStE - POÇOS DE CALDAS

No dia 09 de agosto o 
Sócio da Casa Olec, em Poços de 
Caldas, Flávio Domingues falou 
sobre a “Contextualização atual 
da cerveja artesanal”.

O tema agradou a 
todos os presentes! Após a pa-
lestra foi servido um rodízio de 
espetinhos e cada pai ganhou 
um abridor em madeira.

O Diretor Regional, 
Arnaldo Sato, agradeceu a pre-
sença de todos. 



AFFEMG Notícias                                       Número 341

Página 10

SÃo FRAnCISCo  - PIRAPORA

Sul  - VARgINHA

gIRO PeLO InTeRIOR

Festa Julina movimenta Regional Sul
A confraternização, realizada em 20 de julho, contou com a participação de dezenas de Associados e familiares. Além de um cardápio típico, todos puderam 

aproveitar o show de Vanderson Lopes. O Diretor Regional, Paulo César Pinto, agradeceu as presenças em mais esse encontro da família AFFEMg, em Varginha. 

Associados da Regional São Francisco se encontram no Forró da ASSERF
A Festa Julina do dia 21 reuniu Associados, familiares e amigos, num momento de descontração e alegria. Affonso do Forró foi quem garantiu o arrasta-pé!

3ª Caminhada Fazendária reúne Associados no dia dos pais em Varginha
No dia 18 de agosto, a Regional Sul comemorou o Dia dos Pais com a 3ª Caminhada Fazendária no Tatoo Restaurante Marina Aquanáutica . O evento contou com a 

participação de 85 pessoas. A fisioterapeuta Liliane Mara, parceira da AFFEMg, ensinou vários exercícios de alongamento e preparou o grupo para o percurso de 4Km. Depois 
de mais de 3 horas de caminhada, todos foram recebidos no restaurante, num momento de confraternização e alegria. As crianças puderam se divertir no parquinho e correr 
à vontade, curtindo o visual do Lago de Furnas. 

O Diretor Regional, Paulo César Pinto, agradeceu a participação de todos eespera ampliar a partcipação no próximo ano. 
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bAIXo RIoGRAndE - uBERABA

MEtAlÚRGICA - IPATINgA

dia dos pais é celebrado com almoço na Regional bRG
O encontro reuniu Associados numa agradável tarde de confraternização, no dia 19 de agosto, em uberaba. O Diretor Regional, Rodrigo da Cruz Lemos, agradeceu a 

participação, desejando um feliz dia dos Pais a todos. 

Churrasco dos pais movimenta Ipatinga
Na Regional Metalúrgica as famílias de Associados celebraram o Dia dos Pais com um almoço de confraternização. Além do churrasco, a música ao vivo deixou a tarde 

ainda mais descontraída. A Diretora, Neuza gomes de Oliveira, parabenizou todos os pais pelo seu dia e agradeceu a presença de todos em mais esse encontro da família 
AFFEMg, em Ipatinga.
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Depois de vários exercí-
cios e alongamento, de-
zenas de pessoas deram 
início à caminhada de 

quase dois quilômetros, na orla da lagoa 
da Pampulha, no dia 11 de agosto. Assim 
foram abertos os xVIII Jogos AFFEMg. O 
Iate Tênis clube ficou repleto de Associa-
dos e familiares, que puderam aproveitar 
o dia fresco de sol. 

O dia de abertura dos Jogos foi es-
pecial para todos! Adultos, idosos e crianças 

se divertiram. A meninada pode se esbal-
dar nas atividades recreativas, enquanto os 
familiares mantinham o foco no torneio. 

Até 25 de agosto, os atletas da 
AFFEMg fizeram dessa tradicional dispu-
ta, um momento especial de confrater-
nização, onde o objetivo maior era parti-
cipar e interagir com os amigos. Corrida, 
Futebol Society, Peteca, Tênis, Tênis de 
Mesa, Truco e Vôlei de Praia! Em cada par-
tida a dedicação e o compromisso com o 
esporte não faltaram.

Durante as semanas, mesmo 
antes do início oficial dos Jogos, as partidas 
de Buraco, Truco e Sinuca movimentaram 
a sede da AFFEMg. Foi quase um mês de 
disputa, todas as terças e quintas-feiras.

Para fechar a 18ª edição com 
chave de ouro, os atletas foram convi-
dados para uma celebração especial de 
encerramento. No Salão Portinari, do Iate 
Tênis Clube, foram conhecidos e premia-
dos os vencedores de cada modalidade 
e categoria, das fases Metropolitana e 

Estadual.
No total, o balanço dos xVIII Jo-

gos AFFEMg contabilizou, entre atletas, 
Associados e familiares, mais de 900 pes-
soas que estiveram presentes nas ativida-
des dos Jogos, durante o mês de agosto. 

A cobertura completa dos Jogos 
AFFEMg de 2018 você confere em breve, 
numa edição especial do AFFEMg Notícias.  
Aguarde! Para acompanhar os resultados e 
ter acesso às fotos do evento, acesse o hotsi-
te http://www.affemg.com.br/jogos.  

XVIII Jogos AFFEMG 
são um sucesso
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Segundo a Confederação 
Nacional das Empresas 
de Seguros, 17 milhões 
de veículos foram segu-

rados em 2017, no Brasil. Muitas pes-
soas, que no passado abriam 
mão desse tipo de proteção, 
agora decidiram se resguardar, 
preocupadas com o aumento 
da criminalidade no país. 

Segundo o Diretor da 
Fisco Corretora, Eduardo Lúcio, 
os riscos são inúmeros. Além de 
furtos e roubos, há os acidentes 
e falhas mecânicas, por exem-
plo. Quem decide contratar 
um Seguro Automotivo pode 
dormir tranquilo, sabendo que 
não ficará no prejuízo, no caso 
de uma eventualidade. 

Ele garante que a Fisco 
Corretora trabalha com as me-
lhores Seguradoras do merca-
do, a fim de garantir um aten-
dimento de grande qualidade. 

“Estamos há duas décadas 
num trabalho contínuo pela exce-
lência. Enquanto, geralmente, os 
corretores cobram taxas de serviço 
em torno de 20%, as taxas da Fisco 
giram em torno de 10%. Além disso, 
nosso atendimento personalizado 
garante mais conforto e rapidez. 
Todos os Associados estão convi-
dados a nos visitar e usufruir dos 
nossos serviços. Realmente vale a 
pena”, afirmou.

Se por um lado, ter um Seguro 
de qualidade é fundamental, por outro, 

algumas dicas de proteção são impor-
tantes! Ainda na opinião de Eduardo 
Lúcio, algumas medidas de cautela 
podem evitar o acionamento da Segu-
radora, poupar tempo e energia. 

Nós listamos 7 ações simples, 
que podem fazer a diferença. Confira: 

Mantenha seu veículo conservado
Muitos criminosos entendem 

que um veículo bem cuidado é objeto de 
estima do dono e, portanto, pode ter dis-
positivos de segurança especiais.

Evite deixar objetos expostos 
Essa dica muita gente co-

nhece, mas se esquece. Mesmo que 
o objeto não seja de grande valor, 
é melhor evitar deixá-lo no veícu-

lo. uma simples mochila velha, por 
exemplo, aos olhos de um ladrão, 
significa uma oportunidade de 
furto dos objetos que podem estar 
dentro dela. 

Não tem alarme automotivo? Faça 
de conta que tem!

Você pode instalar uma luz 
de simulação, pagando bem pouco. 
Ou, ainda, usar um adesivo de algu-
ma marca de rastreador. Isso já é o 
suficiente pra desanimar criminosos. 

Invista em uma trava de direção
uma solução antiga e bara-

ta que, assim como o falso alarme, 
pode desestimular pessoas com 
más intenções. 

Nunca deixe o veículo ligado sem 
vigiá-lo

Parar numa farmácia, numa 
padaria ou num pet-shop, por exemplo, 
e deixar o veículo ligado é uma prática 

comum. Muitas pessoas pensam 
que, por voltarem rápido, não há 
problemas. Segundo a Polícia Mi-
litar, aí mora um grande perigo. 

Cuidado com as chaves 
Hoje em dias os carros 

saem de fábrica com modernos 
dispositivos de segurança. O jeito 
mais fácil de furtar um automó-
vel novo é levando sua chave. Fi-
que atento quando deixar a cha-
ve no bolso, sobre mesas, balcões 
e outros locais de movimento. 

Evite estacionar em locais pe-
rigosos

Conheça os bairros da 
sua cidade e evite estacionar em 
ruas inseguras. Em Belo Horizon-

te, segundo um levantamento recente 
feito pela PM, os bairros onde costumam 
ser registrados os maiores números de 
furto e roubo são: Padre Eustáquio, Santa 
Efigênia, Centro, Cruzeiro e união!

Agende sua visita à Fisco Correto-
ra. Faça seu orçamento e fique tranquilo!  

tudo para proteger o seu veículo!
Confira nesta reportagem da Fisco Corretora, algumas dicas de como evitar que seu carro seja alvo de ladrões

Rua Sergipe, 893, 
Funcionários
Telefone: 0800 
031 5689
Horário de 

Funcionamento: 8h às 12h e 
13h às 17h
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Os perigos de não se vacinar

D esde 2015, a cobertura vacinal obrigatória no Brasil vem registrando quedas consecutivas, 
especialmente entre crianças com menos de 1 ano de idade – nessa faixa etária, o 
Ministério da Saúde registrou, em 2017, o menor índice em 16 anos. A tríplice viral 
(sarampo, caxumba e rubéola) tinha alcance próximo a 100% em 2014 e caiu para 

84,9% no ano passado. A vacina contra a poliomielite, com mais de 95% de abrangência em 2015, 
chegou a 77%. Enquanto os números caem, o Brasil volta a registrar casos de doenças até então 
controladas, como os surtos de sarampo na região Norte, que assustam e colocam todos em risco, 
especialmente as crianças.

Segundo a Dra. Dóris Diniz do Nascimento, especialista em clínica médica e geriatria que 
atende pela FUNDAFFEMG, o retorno das doenças ocorre pela falta de imunização. “Muitos pais têm 
deixado de vacinar seus filhos”, informa. A médica avalia que o comportamento pode ter como causa o 
fato de que as novas gerações, principalmente, não vivenciaram períodos em que enfermidades como 
sarampo, poliomielite, difteria e tétano eram comuns. “Precisamos reverter essas condutas: deve-se 
ter em mente a importância da vacinação, uma das principais medidas de prevenção contra doenças 
causadas por vírus e bactérias que podem, inclusive, levar à morte.”

É crucial que todas as pessoas tenham o seu cartão com o histórico de vacinas. “Caso o 
documento tenha sido perdido e não seja possível ter certeza quanto à imunização, recomendamos 
a aplicação da vacina para a segurança do paciente. Mas é necessário ter ciência do intervalo  mínimo 
necessário entre uma dose e outra”, afirma Dra. Dóris. O site da Sociedade Brasileira de Imunização 
(www.sbim.org.br) possui calendários de vacinação com orientações específicas para cada faixa etária.

O Brasil é reconhecido internacionalmente 

por seu Programa Nacional de Imunização 

(PNI), que disponibiliza vacinas 

gratuitamente à população por meio do 

Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa 

foi criada em 1973 com quatro tipos de 

vacinas, e, atualmente, são oferecidas 27, 

sem qualquer custo.  Utilize esse benefício!

Gripe
Beneficiários que residem em locais onde não acontece a ação e que se 

encaixam na faixa etária podem solicitar o reembolso* se forem imunizados 
em clínicas particulares durante o período da campanha.

Pneumonia
Beneficiários com idade acima de 60 anos e/ou portadores de doenças 
crônicas (empossados de relatórios médicos que indicam a vacinação) 

podem solicitar o reembolso* se forem imunizados em clínicas particulares 
durante o período da campanha.

Hepatite B Reembolso* para beneficiários com idade acima de 50 anos.

Herpes-zóster Reembolso* para beneficiários com idade acima de 50 anos.

HPV Reembolso* para beneficiários com idade entre 9 e 26 anos.

COMO FUNCIONA A VACINAÇÃO NA FUNDAFFEMG?

Campanha Nacional de Vacinação – Sarampo e Poliomielite
6 a 31 de agosto

TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLICLÍNICAS
Crianças de 1 até 5 anos podem ser vacinadas mesmo 

se já tiverem sido imunizadas há mais de 30 dias.

Vacinas oferecidas 
pelo SUS e não 
cobertas pelo Plano 
FUNDAFFEMG-Saúde

* Os valores dos reembolsos seguem a tabela FUNDAFFEMG vigente.

O Dia Nacional de Combate ao Fumo é celebrado em 29 de agosto. A data 
foi criada para conscientizar a população sobre os riscos do cigarro. No 
Brasil, dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) mostram que 156 
mil mortes relacionadas ao tabagismo são registradas todos os anos.  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 6 milhões de pessoas morrem 
no mundo anualmente vítimas de doenças causadas pelo fumo. Isso corresponde a 
14 mil óbitos por dia ou a uma morte a cada seis segundos. 

O cigarro é composto por 4.700 substâncias químicas tóxicas e contribui para 
o aparecimento de aproximadamente 50 doenças, principalmente cardiovasculares e 
respiratórias obstrutivas crônicas, além de câncer. Estatísticas do INCA mostram que os 
fumantes possuem um risco dez vezes maior de ter câncer de pulmão, cinco vezes maior de 
infarto, bronquite crônica e enfisema pulmonar e duas vezes maior de derrames cerebrais. 

Motivos para parar de fumar não faltam. “É preciso ter força de 
vontade e determinação”, afirma Thalia do Amaral Silva Mourão, secretária 
da presidência da AFFEMG e beneficiária do FUNDAFFEMG-Saúde, que 
fumou durante 35 anos. Em 2008, ela e o marido, Renato Márcio, 
conheceram o  Grupo de Apoio à Cessação do Tabagismo Bons Ares,    
oferecido pelo Plano, em Belo Horizonte, e decidiram dar o primeiro passo 
para abandonar o vício. “Começamos as atividades despretensiosamente e hoje 
percebemos que foi uma escolha acertada. O apoio que recebemos foi fundamental 
para conseguirmos parar”, diz. 

O início é a etapa mais difícil. “Sentia muita ansiedade. O medicamento 
prescrito e as caminhadas longas ajudavam a aliviar”, conta Roberto Borges, 

Conselheiro Fiscal da FUNDAFFEMG, que fumou durante 30 anos. Ele decidiu parar 
por saber que o hábito é prejudicial à saúde e conseguiu com a ajuda do Grupo. 

A lista de conquistas citadas pelos beneficiários após largarem o cigarro 
é grande. Melhoria do paladar, do olfato e da capacidade aeróbica, além do 
rejuvenescimento da pele, foram as principais citadas por Thalia. Já Roberto contou 
que parou de sofrer com inflamações na gengiva. 

FUNDAFFEMG

Cigarro: apague esse vício!

Se você parar de 
fumar após...

20 minutos, 
a pressão sanguínea e 

pulsação voltam ao normal

8 horas, 
o nível de oxigênio 

no sangue se 
normaliza

2 horas, 
não há mais nicotina 

no seu sangue

2 dias,
seu olfato já percebe 
melhor os cheiros e 

seu paladar readquire 
a capacidade de 

identificar sabores

3 semanas, 
a respiração fica 

mais fácil e a 
circulação melhora

5 a 10 anos, 
o risco de sofrer infarto 
será igual ao de quem 

nunca fumou

Fonte: INCA

O beneficiário fumante interessado em abandonar o vício 
deve entrar em contato com a FUNDAFFEMG. Ele pode ter acesso 
a um plano de tratamento personalizado, traçado por clínico 
geral, pneumologista, psicólogo e assistente social, após exames 
e avaliações individuais. Caso compareça às consultas propostas, 
cumpra com as indicações e participe de um grupo de atividade 
física; a FUNDAFFEMG paga 50% do valor das medicações indicadas. 
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por saber que o hábito é prejudicial à saúde e conseguiu com a ajuda do Grupo. 

A lista de conquistas citadas pelos beneficiários após largarem o cigarro 
é grande. Melhoria do paladar, do olfato e da capacidade aeróbica, além do 
rejuvenescimento da pele, foram as principais citadas por Thalia. Já Roberto contou 
que parou de sofrer com inflamações na gengiva. 

FUNDAFFEMG

Cigarro: apague esse vício!

Se você parar de 
fumar após...

20 minutos, 
a pressão sanguínea e 

pulsação voltam ao normal

8 horas, 
o nível de oxigênio 

no sangue se 
normaliza

2 horas, 
não há mais nicotina 

no seu sangue

2 dias,
seu olfato já percebe 
melhor os cheiros e 

seu paladar readquire 
a capacidade de 

identificar sabores

3 semanas, 
a respiração fica 

mais fácil e a 
circulação melhora

5 a 10 anos, 
o risco de sofrer infarto 
será igual ao de quem 

nunca fumou

Fonte: INCA

O beneficiário fumante interessado em abandonar o vício 
deve entrar em contato com a FUNDAFFEMG. Ele pode ter acesso 
a um plano de tratamento personalizado, traçado por clínico 
geral, pneumologista, psicólogo e assistente social, após exames 
e avaliações individuais. Caso compareça às consultas propostas, 
cumpra com as indicações e participe de um grupo de atividade 
física; a FUNDAFFEMG paga 50% do valor das medicações indicadas. 
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Colesterol balanceado  
é mais vida

O Dia Nacional do Controle do Colesterol foi lembrado em 8 de 
agosto. A data alerta sobre as doenças decorrentes da elevada 
taxa de colesterol ruim (LDL) no sangue e mostra como mudanças 
comportamentais podem contribuir para a regularização do índice. 

“Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, abandonar o cigarro, adotar uma 
dieta balanceada, com baixas concentrações de gorduras saturadas e açúcar, e 
praticar atividades físicas são as principais recomendações para quem sofre com 
problemas de colesterol alto”, explica a especialista em clínica médica e geriatria  
Dra. Débora Pereira Thomaz.

A médica é quem atende os beneficiários da FUNDAFFEMG participantes de 
programas que o Plano possui para incentivar a adoção de um estilo de vida saudável.  
O Grupo de Apoio à Cessação do Tabagismo Bons Ares (mais informações na página 
anterior) presta apoio aos que desejam parar de fumar; o Grupo de Apoio à Boa 
Medida (GABOM) atende portadores de obesidade grau I ou II que desejam se curar 

da doença; as Oficinas de Alimentação incentivam crianças e adolescentes a adotar 
dietas saudáveis; e os Grupos Ativação e Condicionamento Físico promovem a prática 
de exercícios físicos. Segundo Dra. Débora, “as iniciativas incentivam as pessoas a 
reconhecer a necessidade da mudança de hábitos e a perceber o quanto são capazes 
de transformar suas vidas para melhor.”

Novas turmas dos Grupos Ativação e Condicionamento Físico serão abertas 
em Belo Horizonte, em setembro. Participe, pois os benefícios proporcionados pela 
prática regular de atividades físicas são muitos. Aumento do colesterol bom (HDL); 
diminuição do triglicérides, da pressão arterial e do peso; maior tolerância à glicose; 
correção da distribuição de gordura; ganho de massa muscular; aprimoramento da 
flexibilidade corporal, da coordenação motora e do equilíbrio; e aumento do convívio 
social são alguns citados pela Dra. Débora.

É importante destacar que esses são programas de prevenção. Em caso de 
mal-estar, os beneficiários devem sempre procurar orientação médica.

FUNDAFFEMG possui programas que incentivam a mudança de hábitos

Como funciona?
Duas vezes por semana, um(a) fisioterapeuta ministra aulas de uma hora 
no Espaço Saúde. São repassados exercícios aeróbicos e funcionais que 
estimulam o alongamento, o equilíbrio, o relaxamento e a consciência 
postural.  Os participantes passam por avaliação fisioterápica prévia para 
análise da capacidade física e de existência de lesão e são acompanhados 
periodicamente por médicos para a verificação da melhora dos exames 
laboratoriais e da condição física.

Quem pode participar?
Beneficiários com idades entre 20 e 59 anos inscritos e participantes dos 
Grupos Diabéticos, Bons Ares e GABOM.

Como funciona?
Duas vezes por semana, um(a) fisioterapeuta ministra aulas de uma 
hora no Espaço Saúde. São repassados exercícios de ativação para 
os membros superiores e inferiores; de relaxamento; e aeróbicos 
e calistênicos (para melhoria do condicionamento físico). Os 
participantes passam por avaliações iniciais feitas por clínico geral 
e fisioterapeuta. Consultas pontuais com ortopedistas podem ser 
agendadas caso sejam indicadas pelo médico. 

Quem pode participar?
Beneficiários a partir de 60 anos vinculados ao Projeto Idoso Bem Cuidado.

Inscrições: 3 a 21/9
Início: 15/10

Turmas pela manhã, 
tarde e noite.

FUNDAFFEMG

Data de vencimento do Plano 
continua seguindo escala de 

pagamento do Governo

O regulamento do FUNDAFFEMG-Saúde estabelece que o 
vencimento dos débitos relativos ao Plano ocorrerá no quinto 
dia útil do mês subsequente ao de referência. Sensível ao 
fato de o Estado de Minas Gerais estar parcelando o salário 

dos servidores públicos, a FUNDAFFEMG adiou a cobrança para o último 
dia da escala de pagamento divulgada pelo Governo, mesmo ciente de 
que isso pode comprometer o fluxo de caixa, em razão dos compromissos 
de pagamento que precisam ser efetuados aos prestadores de serviços de 
assistência à saúde.

Nos últimos meses, o Estado não cumpriu o cronograma combinado. 

O FUNDAFFEMG-Saúde é obrigado pela Agência Nacional de Saúde a manter 
em conta vinculada valores do fundo de reserva, que visam lastrear todas as 
provisões técnicas estabelecidas pela Agência reguladora e fiscalizadora. “Para 
não comprometer a saúde financeira do Plano, infelizmente, não podemos prorrogar 
ainda mais o vencimento das contribuições devido aos atrasos da esfera pública”, 
explica o Diretor Administrativo e Financeiro, Munir Nacif Mitre. 

A FUNDAFFEMG é considerada uma operadora de autogestão de referência 
no mercado de saúde suplementar. A solidez e a perenidade do Plano  só serão  
possíveis se houver  uma gestão estratégica que leva em conta todos os aspectos 
políticos, econômicos e sociais que envolvem a atividade.  

Psicólogos e Psiquiatra participarão de um bate-papo especial com você!

das 19h15 às 21h
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CLaSSIfISCO

•	 Elísio Mauro Neto, irmão da Associada titular zilah Mauro de 
Medeiros e Albuquerque, faleceu no dia 26 de Julho de 2018 na 
cidade de Belo Horizonte/Mg, onde residia.

•	 Dalva Caldeira Froes Sarmento faleceu no dia 02 de Agosto de 
2018, no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte.

•	 Carlos Soares faleceu no dia 07 de Agosto de 2018, na cidade de 
Belo Horizonte/Mg. O mesmo residia em Três Marias/Mg.

•	 José Pires Salgado, pai da Associada titular Sônia de Lourdes 
Salgado, faleceu no dia 10 de Agosto de 2018 na cidade de Belo 
Horizonte/Mg, onde residia.

•	 Roberto Leonelo faleceu no dia 14 de Agosto de 2018 na cidade 
de Juiz de Fora/Mg, cidade onde residia.

•	 Aldair Vieira da Rocha, mãe do Associado titular José Vagner 
Vieira, faleceu no dia 19 de Agosto de 2018 na cidade de Belo 
Horizonte/Mg, onde residia. 

•	 Vomes Oliveira Leite, pai do Associado titular geraldo Magela 
Leite, faleceu no dia 19 de Agosto de 2018 na cidade de Belo Ho-
rizonte/Mg, onde residia.

•	 Wanderley Nery de Oliveira faleceu dia 20 de Agosto de 2018 na 
cidade de Juiz de Fora/Mg, cidade onde residia.

•	 Bento Salomon de Paiva Neto faleceu no dia 19 de Agosto de 
2018 na cidade de uberlândia.

•	 Manoel Silvério da Silva, pai do Associado titular Joaquim Silvério 
da Silva, faleceu no dia 21 de Agosto de 2018 na cidade de uber-
lândia/Mg, cidade onde residia.

IMóvEIS CoMPRA E vENDA - BELo HoRIzoNTE E REGIão
•	 Sítio em Macacos/Mg, próximo ao restaurante Mar Mineiro, 5 mil metros de extensão, cerca de 650 

metros construídos, 4 casas com Acessos independentes. 1 banheira de hidromassagem. área de La-
zer com churrasqueira, piscina, quadra. Poço artesiano no terreno garante fornecimento de água. área 
para criação de cavalos, galinheiro, Canil. Diversidade de árvores frutíferas e demais plantações. Tel. (31) 
3234-6253 / 98489-6676.

•	 Casa grande em terreno de 600 m2, bairro da Serra, Rua Palmira, 901, BH. Faz esquina com 3 ruas, para 
residir ou construir prédio. Vale a pena ver.  Contato: Antônio | (31)98718-8284 (proprietário).

•	 Apto no Bairro Funcionários, excelente localização, 82m2, 2 qtos, 2 banheiros, cozinha e área em por-
celanato, sala 2 amb. em tábua corrida, muitos armários, 1 vaga de garagem coberta/livre, estrutura 
completa de lazer (piscina, quadra, sala de ginástica, churrasqueira, salão de festas), porteiro 24h, cond. 
barato. Edifício e apto reformados (28 anos).  Valor: R$ 610mil. Contato: Soraia |  (31) 99282-0012.

ALUGA-SE
•	 Apartamento no gutierrez. Rua Herculano de Freitas com Av. Francisco Sá. Dois quartos e uma suíte. 

Armários. Banho social e de empregada. Sala, copa, cozinha, despensa e área de serviço. uma vaga. De 
frente. Tel. (32) 98807-6371.

AUToMóvEL
•	 Fiat/ Palio Fire Flex- Celebration – 2008/2008. Único Dono, cor Prata, 4 portas, IPVA e seguro pago, óti-

mo estado.
•	 Valor: R$ 17.000,00 Contato: Vicente | (31) 2551-7876 / 99270-8319.
•	 Hyundai/ HB20 Premium 1.6 Flex 16V – 2013 gasolina, Valor: R$ 36.000,00 Contato: Eduardo Menezes 

| (31) 99983-0135.
•	 CIVIC ExS 2007 – 106.500 Km – Único dono, todas as revisões feitas em concessionária, pneus novos, 

multimídia completa instalada, tapetes novos (inclusive de porta-malas). Carro extremamente conser-
vado. Manual carimbado com todas as revisões. Chave reserva.  Valor R$ 36.000,00. Contato: Eduardo | 
(31) 99611-6315. 

•	 Suzuki Jimny 1.3 4ALL, 16V, gAS, 2P, manual, 16/16, cinza, 36 Mil Km, Final 6, todos os opcionais de 
fábrica, Carro novo. Valor R$ 54 Mil. Contato: Joaquim | (31) 99974-7086.
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Malu Men-
des, AFRE em exer-
cício na DOLT/SuTRI 
lotada em Pouso 
Alegre, participou 
do “III ENCuENTRO 
LATINOAMERICA-
NO DE DERECHO 
CONSTITuCIONAL” 
realizado na universidad Autónoma Latino-
americana – em Medellín/ Colômbia, onde 
proferiu a palestra: “EL PRINCIPIO CONSTITu-
CIONAL ANTICORRuPCIÓN”. 

René de Oliveira e Sousa Júnior, 
AFRE aposentado, Mestre em Direito  Pú-
blico, Professor do IEC PuC, Subsecretário 
da Receita Estadual (2003/04), Presidente 
da COTEPE, indicado pelo Ministério da 
Fazenda, lançou a obra “ICMS: exposi-
ção, virtudes, desafios e propostas”, 
que chega como uma valiosa contribuição 
para qualificar o debate sobre o ICMS no 
contexto da Reforma Tributária, tema 
em destaque na agenda nacional, 
atualmente.  

Colônia de Cabo Frio está 
aberta aos Associados

Prezados,

Mais uma vez estivemos em julho, eu e minha 
família, hospedados em nossa Colônia de Cabo Frio, 
onde passamos momentos inesquecíveis, graças ao óti-
mo atendimento da equipe: Geise, Joana, Luciane, Ma-
riana, Agatha, Cláudia, Adriana, Priscila, Fideles, Fá-
bio, Gilson e Moisés, colaboradores que se empenham 
em cuidar cada vez mais do nosso patrimônio. 

A Colônia está muito agradável e a obra de sua 
modernização não incomoda em nada, já que todas as 
precauções foram tomadas.

Colegas, visitem nossa Colônia de Férias.

Parabéns e obrigado.
Hélio Lima e família

Associados     

No período das obras, 
a Colônia se mantém 
aberta. Todos os cuida-
dos são tomados para 

que a reforma tenha o menor impac-
to sobre os visitantes.

Após o período de férias coleti-
vas dos empregados, em 1º de setem-

bro, o funcionamento volta ao normal! 
21 cabanas estão disponíveis, além 
de uma área de lazer adaptada, com 
churrasqueira, parquinho e piscina de 

fibra. Além disso, a colônia conta agora 
com um serviço de TV por assinatura, 
com 190 canais nas cabanas.  

Agende seu passeio e aproveite!
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Contatos: www.receitasolidaria.org.br - presidencia@receitasolidaria.com.br

ReCeITa SOLIDáRIa

Campanha de agasalhos
Os funcionários da FuNDAFFEMg fizeram uma campanha que recolheu 64 agasa-

lhos usados, 11 cobertores novos e 04 pares de sapatos.
As doações foram encaminhadas, pela Receita Solidária, ao Lar de Idosos Santa 

Terezinha, em Justinópolis - Ribeirão das Neves e também ao Projeto Banho de Amor, que 
atende moradores de rua.

Parabenizamos os organizadores e todos que contribuíram para essa bela campanha! 
A solidariedade aquece corações!

Se você se identifica com 
os objetivos da Receita 
Solidária e está dis-
posto a doar recursos 

financeiros para viabilizar projetos 
de inclusão social nas mais diversas 

áreas no Estado de Minas gerais, 
basta preencher a Ficha Cadastral de 
Sócio Solidário em nosso site.

um valor que, para você, 
pode não representar muito, somado 
às doações de todos os Associados, 

pode ajudar várias comunidades em 
situação de vulnerabilidade social a 
terem melhores perspectivas de vida.

Caso você tenha interesse em 
doar seu trabalho, em qualquer área de 
conhecimento, ou participar dos even-

tos solidários com crianças e idosos, 
basta preencher a Ficha Cadastral de 
Sócio Laboral também em nosso site.

Venha viver momentos emo-
cionantes de troca de amor, carinho e 
solidariedade! 

Associe-se à Receita Solidária, o processo é simples e feito 
diretamente em nosso site www.receitasolidaria.org.br

Reunião especial
A RS, no dia 27/jul, realizou a primeira reunião preparatória 

da Convocatória 2018 que vai selecionar os projetos sociais a serem 
atendidos em 2019 e 2020. Contamos também com a presença do 
Associado Luiz Alberto Pessoa e tivemos participações por mensa-
gem e skype.

Aguardem as novidades!

Entrega de doações ao 
lar teresa de Jesus

A Receita Solidária, no dia 10/ago, entregou mais doações 
ao Lar Teresa de Jesus - roupas usadas, bolsas, carteiras, sapatos, 
cintos e bonés que serão colocados à venda nos bazares perma-
nentes da entidade. Os bazares são a principal fonte de recursos 
para a manutenção da casa de apoio a doentes crônicos que vêm 
do interior do Estado para tratamento e não têm onde morar.

Lembre-se: um bem material que já não tem valor para 
você, mas que esteja em condição de uso, pode ser muito útil 
para alguma entidade assistencial.

Entrega de doações no lar de 
Idosos Santa terezinha

Dia 04/ago a RS levou várias doações para o Lar de Idosos Sta. Terezinha, em 
Justinópolis - Ribeirão das Neves - fraldas geriátricas, leite, frutas, e produtos de hi-
giene pessoal. Também foram entregues uma manta e agasalhos usados doados por 
funcionários da FuNDAFFEMg. Outros onze cobertores também doados por eles se-
rão entregues ao Projeto Banho de Amor que atende moradores de rua.

Agradecemos especialmente aos funcionários da FuNDAFFEMg que, com sua 
solidariedade, vão aquecer muitas pessoas neste inverno!


