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AGO elege comissão eleitoral 

Con� ra as fotos dos eventos em Belo Horizonte e nas Regionais
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Montes Claros
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Sete Lagoas

AFFEMG e SINDIFISCO-MG
 se reúnem com o 

Governador do Estado
Em discussão: a importância e o papel da 

Fiscalização e o emcaminhamento de uma pauta de 
medidas de interesse da classe
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Chegar ao dia 17 de 
julho e acompanhar a 
votação que manteve 
o veto do Governa-

dor Fernando Pimentel ao “trem da 
alegria”, na Secretaria de Fazenda, é 
uma conquista de todos os Auditores 
Fiscais e suas Entidades de represen-
tação, AFFEMG e SINDIFISCO-MG, e 
demonstração de força coletiva. Fo-
ram meses de trabalho cotidiano na 
Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais, onde os representantes travaram 
uma batalha incansável de esclareci-
mento aos deputados, em defesa da 
carreira do Auditor Fiscal.  

Todas as etapas dessa história 
serão registradas num informativo 
conjunto das Entidades, mas, como 
sabemos, o sinal de alerta foi dispa-
rado no dia 20 de dezembro de 2017. 
Faltando apenas 2 dias para o � m dos 
trabalhos na Assembleia Legislativa, 
duas emendas foram urdidas e ardilo-
samente aprovadas no PL 3677 (que 
tratava exclusivamente de matéria 
tributária), sem a concordância da Fa-
zenda e sem que se soubesse, sequer, 
qual ou quais deputados patrocina-
vam o vergonhoso “trem da alegria”. 

As emendas resultaram nos 
artigos 50 a 55 da Proposição de Lei 
23.882/2017 que, além do vício de 
origem, pois só poderiam ser propos-
tos pelo Executivo, alteravam o nome 
do cargo de Gestor Fazendário para 
Gestor Fiscal da Receita Estadual, e 
aprovavam a transposição dos cargos 
das carreiras de Técnico e Analista Fa-
zendário de Administração e Finanças 

para o Grupo de Atividades de Tribu-
tação, Fiscalização e Arrecadação TFA.

Em 29 de dezembro, o 
Governador VETOU os artigos 

50 a 55 da Proposição de Lei nº 
23.882/17 

Com a retomada dos traba-
lhos parlamentares em fevereiro, 
AFFEMG e SINDIFISCO-MG passaram a 
acompanhar diariamente e com má-

xima atenção, a tramitação do veto 
na Assembleia, a� nal, a possibilidade 
da sua derrubada, que con� guraria 
um “trem da alegria”, representava a 
mais grave ameaça sobre a carreira. 

Além da conversa esclarece-
dora com os deputados, líderes de 
partidos e de bancadas, a mobiliza-
ção contou com o valoroso e impres-
cindível apoio dos Auditores Fiscais, 
que contataram os parlamentares de 

seus relacionamentos, esclarecendo o 
signi� cado das mudanças pretendi-
das e, principalmente, alertando para 
o cenário de caos que uma eventual
derrubada do veto poderia acarretar
num momento de crise, e justamente 
numa Secretaria estratégica como a
Fazenda.

Diversas reportagens foram 
publicadas em mídia impressa, digi-
tal e veiculadas em rádio, dedicadas 

Entidades do Fisco se mobilizam e VETO do Governador ao “trem da alegria” na SEF é mantido

Nesta sessão plenária, 66 deputados registraram presença. Para derrubar o VETO, seria necessário o mínimo 
de 39 votos “não”. Os votos “sim” e as “abstenções” contam a favor da manutenção do VETO 
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Entidades do Fisco se mobilizam e VETO do Governador ao “trem da alegria” na SEF é mantido

à conscientização da população so-
bre a ameaça do “trem da alegria” na 
SEF-MG, e suas consequências para 
todos os mineiros, especialmente 

aqueles que sonham em ingressar 
na carreira de Auditor Fiscal do Es-
tado, por meio de concurso público, 
e esperam há quase 15 anos pela 

abertura do Edital.
Faltando poucos dias para 

o recesso dos deputados, na manhã
de terça-feira, 17 de julho, o Plenário

da Assembleia Legislativa apreciou 
os vetos do Governador, dos quais o 
primeiro se referia à Proposição de Lei 
23.882/17.

A luta continua!
Seguiremos � rmes em nossos propósitos, para que o Secretário da 

Fazenda dê início ao cumprimento de uma agenda de reivindicações e, den-
tre elas, a realização de Concurso Público. É nosso dever prezar pelo futuro 
da categoria, pelo respeito à sua integridade e o reconhecimento de sua 
essencialidade para o funcionamento do Estado.  

Reivindicamos a publicação do Edital para Concurso de Auditor Fis-
cal de Receita Estadual ainda esse ano. Contamos com o apoio e envolvi-
mento de todos, em mais essa jornada.

O veto às alterações que resultariam no 
“trem da alegria” na SEF foi mantido 
A manutenção do veto representa uma vitória coletiva na luta pelo 

respeito à ética, à legalidade, à moralidade e à regra constitucional do con-
curso público. 

O trabalho conjunto dos Auditores Fiscais, junto de suas Entidades 
representativas, AFFEMG e SINDIFISCO-MG, foi fundamental para impedir o 
“trem da alegria” e nos mostra que o esforço coletivo, a união e a perseverança 
nos tornam mais fortes. 

Entidades representativas da Fiscalização, 
SINDIFISCO-MG e AFFEMG, reúnem-se com 

Governador do Estado
Na manhã de 25 de julho, 

o SINDIFISCO-MG, representado
por seu Presidente Marco Antonio 
Couto dos Santos, e a AFFEMG, 
representada por sua Diretora Fi-
nanceira Adjunta, Maria Aparecida 
Neto Lacerda e Meloni, Papá, com 
o apoio do Filiado/Associado, An-
tônio Luiz Bernardes, se reuniram
com o Governador Fernando Pi-
mentel para tratar de assuntos de
interesse da categoria.

As Entidades agradeceram 
o Veto do Governador aos arti-
gos 50 a 55 da Proposição de Lei
23.882/17, entregaram um exem-
plar de “A Reforma Tributária Ne-
cessária - diagnóstico e premissas”, 
trabalho de autoria da FENAFISCO
e ANFIP, e passaram a discutir os
seguintes temas:

1- A importância e o pa-
pel do Fisco na superação da cri-
se � scal do Estado

As Entidades pontuaram ao 
Governador que a saída para a crise 
� scal e � nanceira do Estado passa, 
necessariamente, pela recuperação 
e elevação da receita e não somente 
pelo controle da despesa. Pondera-
ram a necessidade, a partir de uma 
melhor compreensão do papel e da 
importância do Fisco, que o governo 
invista na valorização das ações de 
Fiscalização e nas condições para que 
possa melhor executá-las. 

Destacaram o papel decisivo 
que a Fiscalização já vem desempe-
nhando, ressaltando que os resultados 
do programa “Regularize” são fruto do 
esforço do Fisco, que vem superando 
todas as metas acordadas. Contudo, 

essas ações não devem ser o único foco 
da SEF, é preciso dar maior destaque e 
peso à programação de curto, médio e 
longo prazo para elevar a arrecadação 
e buscar a receita sonegada. 

O Governador manifestou 
concordância com essa avaliação, bem 
como com as sugestões, e destacou que 
conta com o apoio da Fiscalização para 
a superação do quadro de di� culdade 

vivenciado pelo Estado que, em sua 
opinião, é decorrente, em grande parte, 
de problemas herdados de administra-
ções anteriores. 

As Entidades reiteraram que, 
para que isso ocorra, é necessário o 
diálogo permanente entre o governo 
e o Fisco, e que o governo sinalize 
concretamente para a categoria nes-
sa direção. 
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Conforme edital de convo-
cação, publicado no dia 11 de julho, 
no Diário O� cial de Minas Gerais, 
no dia 24 de julho foi realizada, às 
14h30min, em segunda convocação, 
no auditório da AFFEMG, em Belo 
Horizonte, a Assembleia Geral Ordi-
nária, que elegeu a Comissão Eleito-
ral que conduzirá o processo eleitoral 
para escolha da nova Diretoria e 
Conselhos, Administrativos e Fiscais, 
para o triênio 2019/2021.

O Diretor-Presidente da 
AFFEMG, Sinval Pereira da Silva, 
abriu a AGO, agradecendo a partici-
pação de todos. Em seguida, os pre-
sentes elegeram o Associado Seve-
rino Francisco Ribeiro Sobrinho para 
presidir a Assembleia, que contou 
com a colaboração dos Associados 
Edvaldo de Almeida Santos e Lucas 

Rodrigues Espeschit, que secretaria-
ram os trabalhos.

Por unanimidade, a AGO 
elegeu os seguintes Associados para 
compor a Comissão Eleitoral:

José Souza Lopes 

Jacob Marra de Faria 
Luiza Helena Nunes Braga 
Paulo Ribeiro Durães 
Jose� no Coelho Simões 
Em seguida, o Presidente da 

AGO, Severino Francisco Ribeiro Sobri-

nho, consultou a Assembleia sobre a 
data de realização do pleito, sendo apro-
vado o dia 27 de novembro de 2018. A 
AGO foi, então, encerrada, com lavratura 
da ata, assinada por Edvaldo de Almeida 
Santos e Lucas Rodrigues Espeschit.

Eleições AFFEMG 2018 - AGO elege Comissão Eleitoral
e de� ne eleições no dia 27 de novembro

Jose� no Coelho Simões Luiza Helena Nunes Braga José Souza Lopes Jacob Marra de Faria Paulo Ribeiro Durães

Acompanhe as próximas informações no AFFEMG Notícias, edição Especial “Eleições”. 

COMISSÃO ELEITORAL

O Governador viu com simpatia 
o pedido de Concurso Público,
sinalizou positivamente para a 
possibilidade de lançar, ainda 
este ano o Edital, e � cou de tratar 
com o Secretário de Fazenda sobre 
esse assunto. Da mesma forma, 
admitiu enfrentar a questão do 
Decreto do IPCA junto com a AGE, 
na perspectiva de atender a esse 
compromisso. 

Sobre as questões cuja 
solução demanda a regularização 
do � uxo de caixa, como a regula-
rização da escala de pagamento, 
o Governador a� rmou que tem

interesse total em solucionar as 
pendências, e que só não o fez por 
absoluta falta de recursos. 

Com relação à correção 
de distorções (incorporação de 
parte da GEPI ao vencimento) o 
Governador admitiu abrir este de-
bate na tentativa de se obter uma 
solução para o problema quando 
cessarem as vedações legais.

Por � m, assegurou que 
uma nova reunião será agendada, 
provavelmente com o Secretário 
de Fazenda, para que se possa 
avançar na discussão dos outros 
temas apresentados. 

As Entidades apresentaram ao Governador, 
entre outras, as seguintes medidas:

1 - Por em prática uma política 
de valorização das atividades da Admi-
nistração Tributária, por meio de uma 
programação de curto, médio e longo 
prazos, visando a elevação das receitas 
próprias e a recuperação da receita so-
negada, bem como de preparo e valo-
rização dos Servidores para executá-las. 

2 - Recomposição da força de 
trabalho por meio de Concurso Público 
- publicar Edital este ano.

3 - Atendimento aos compro-
missos já assumidos:
(I) Publicar Decreto excluindo o IPCA do

cálculo de atualização do valor do pon-
to/Gepi 

(II) Pagamento das férias-prê-
mio aos Aposentados 

(III) Con� rmar pagamento da
incorporação de 50% da Conta Reserva-
-Gepi em outubro/18

4 - Análise da pauta emergen-
cial aprovada em Assembleia Geral do 
SINDIFISCO-MG que aponta para:
(I) reposição das perdas in� acionárias
(II) incorporação de 6 mil pontos/Gepi ao
vencimento
(III) pagamento no 5º dia útil

As Entidades consideram o encontro positivo, pois marca a abertura de diálogo com o dirigente máximo do Estado, e esperam que haja continuidade.
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O encontro aconteceu 
em São Paulo, no pe-
ríodo de 27 a 29 de 
junho, na sede da Asso-

ciação dos Agentes Fiscais de Rendas do 
Estado,  AFRESP, e  reuniu  representantes 
de Associações de 21 estados que, sob a 
coordenação do Presidente da Federação, 
Juracy Soares, discutiu temas da maior 
importância para a classe fiscal.  

“Observatório da 
Administração Tributária”

O Conselho aprovou a criação 
do OAT, iniciativa que pretende mapear 
a situação funcional da Administração 
Tributária em todos os Estados, como 
por exemplo, carreira e composição dos 
cargos, quadro de cargos ocupados; fre-
quência de concursos públicos; direitos; 
remuneração; previdência; métodos de 
avaliação funcional e produtividade; lei 
orgânica  e outros aspectos. De acordo 
com Juracy Soares, o diagnóstico levan-
tado pelo Observatório deve levar em 
consideração a conjuntura econômica, 
política e social de cada Estado.

“Esse levantamento deve re-
� etir as visões de cada entidade e suas 
relações com a dinâmica de carreira, já 
que existem Estados em situação de 
vulnerabilidade e outros com quadro 
estável”, salientou o Presidente com 
destaque para a situação de Sergipe, 
cujo quadro de Auditores Fiscais não se 
renova há mais de 30 anos.  

Lei Orgânica da 
Administração Tributária 

- LOAT

Como a PEC 186/06 não con-
seguiu avançar no Congresso Nacio-
nal, os representantes estão empe-
nhados em apresentar uma proposta 
especí� ca para a AT estadual. Foi, en-
tão,  deliberada a criação de grupo de 
trabalho para formular uma Proposta 
de Emenda Constitucional que obri-
gue os Entes Federados à instituírem 
as respectivas Lei Orgânica da Admi-
nistração Tributária Estadual.

Reforma Tributária

No dia 27, o grupo de trabalho 
da Reforma Tributária promoveu uma 
discussão detalhada sobre a proposta 
da FEBRAFITE à luz das diversas pro-
postas que estão sendo apresentadas 
no país, nesse momento. O grupo de-
cidiu pela manutenção da proposta 
atual de Reforma, que será atualizada, 
conforme o curso dos trabalhos.

 “No � nal dos anos 90, a 
FEBRAFITE foi a primeira Entidade a 
apresentar uma proposta de Reforma 
Tributária. Essa proposta está em cons-
tante processo de aperfeiçoamento, e 
continuará sendo aprimorada, segundo 
as premissas que estabelecemos e que 
estão em perfeita consonância com os 
interesses do País e dos Estados”, com-
pletou o Presidente Juracy Soares.

Título de Presidente 
Honorário 

O Conselho Deliberativo apro-
vou, no dia 29, a criação do título de Presi-
dente Honorário da FEBRAFITE, a ser con-
cedido ao Ex-Presidente Roberto Kupski. 

O título é a mais alta honraria 
concedida por uma Entidade, em reco-
nhecimento aos que tiveram papel rele-
vante na sua história. Para que a criação 
do título atinja seus efeitos legais, os 
membros do CD avaliaram e aprovaram 
uma proposta de alteração do Estatuto. 
O modelo define que a titulação deverá 
ser atribuída exclusivamente ao Ex-Presi-
dente Kupski, que deixou o cargo no início 
deste ano, depois de 16 anos consecuti-
vos de trabalhos à frente da Federação.

Os membros do Conselho 
também de� niram a criação de uma 
comenda de honra, a “Medalha Rober-
to Kupski”, que deve ser concedida aos 
Auditores Fiscais que desempenharam 
atuações signi� cativas ao longo da tra-
jetória da entidade. 

Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 

contra “Trem da Alegria” 
em Sergipe 

O Conselho decidiu que a 
FEBRAFITE vai entrar como amicus 
curiae na Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade – ADI 2018 00105888, 
que tramita no Tribunal de Justiça de 
Sergipe, e trata de transposição de 
cargo público sem concurso, ou seja, 
mais um “trem da alegria”.

Ação direta de 
inconstitucionalidade 

5.299/CE

O Conselho também discutiu 
a manifestação da Procuradoria Geral 
da República nº 19.837/2016, acatada 
pelo Ministro Relator, Roberto Barroso, 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
5299, do Ceará, que trata de usurpação 
de nome do cargo de Auditor Fiscal. 

Reunião do Conselho Deliberativo da FEBRAFITE 
discute vários temas de interesse do Fisco Estadual

O Prêmio Nacional de Educação 
Fiscal encerrou as inscrições da edição 
2018 para as categorias Escolas e Insti-
tuições no dia 13/7, com a participação 
de 213 iniciativas de quase todo o ter-
ritório nacional, sendo 138 escolas, 60 
instituições e 15 reportagens.

Desde a primeira edição, em 
2012, mais de 600 práticas partici-
param da premiação nacional, que 
objetiva promover a discussão sobre 
a importância social dos tributos e o 

acompanhamento dos gastos públicos 
do Brasil, além de identi� car e reconhe-
cer iniciativas bem-sucedidas.

Esta edição, alcançou um cres-
cimento de 33% no total geral, em rela-
ção ao ano passado. 

14 escolas mineiras entram na disputa pelo Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2018
CRECHE SANTA EDWIGES DORES DE CAMPOS
ESCOLA ESTADUAL DENIO MOREIRA DE CARVALHO IPABA
ESCOLA ESTADUAL DOM OTÁVIO CHAGAS DE MIRANDA BORDA DA MATA 
ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER UBERABA 
ESCOLA ESTADUAL LOREN RIOS FERES ARAXÁ
ESCOLA MUNICIPAL ARTUR NAPOLEÃO BARROSO
ESCOLA MUNICIPAL BOAVENTURA PEREIRA LEITE CURVELO
ESCOLA MUNICIPAL FILOMENA DE OLIVEIRA LEITE CURVELO
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MAGDALINE BARROSO
ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO RUFINO PEREIRA BARROSO
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO CESAR POSSA BARROSO
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLOTILDE ROCHA BARROSO
ESCOLA MUNICIPAL RANDOLFO TEIXEIRA DORES DE CAMPOS
PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL BRANCA DE NEVE DORES DE CAMPOS

Para ver a lista completa de inscri-
tos, acesse o site do Prêmio: 
premioeducacaofiscal.org.br
Confira os participantes mineiros.
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Encontro de Aposentados traz informações sobre a mobilização das 
Entidades AFFEMG e Sindi� sco contra o “trem da alegria”, na SEF

O encontro foi 
aberto pelo Di-
retor-Presidente, 
Sinval Pereira da 

Silva, que agradeceu a presença 
de todos e a participação, pelo 
canal da AFFEMG na Web, das 
Regionais: Paranaíba, Metalúrgi-
ca, Sudoeste e Norte. Em seguida, 
passou a palavra para a Diretora Fi-
nanceira Adjunta, Maria Aparecida 
Neto Lacerda e Meloni, Papá, que 
deu sequência às informações. 

Papá iniciou sua fala rela-
tando os esforços das Entidades 
pela manutenção do veto do Gover-
nador ao “trem da alegria”. Além de 
uma intensa campanha de mídia 
denunciando essa medida ilegal e 
imoral que transforma servidores 
administrativos em Fiscais, traindo 
milhões de cidadãos que, há anos, 
esperam a abertura de concurso 
para a carreira de Auditor Fiscal, as 
Entidades estiveram envolvidas no 
esforço de esclarecer cada um dos 
deputados estaduais sobre as con-
sequências que a eventual derru-

bada do veto poderia trazer para a 
única Secretaria que tem a respon-
sabilidade de apresentar solução 
para a gravíssima crise � nanceira 
que assola o Estado. A Diretora 
esclareceu ainda que as Entidades 
têm se empenhado na solução do 
atraso do pagamento dos Servido-
res, e o mais grave, o atraso discri-
minatório que atinge Aposentados 
e Pensionistas. Além do requeri-
mento, em caráter emergencial, de 
reunião com o Secretário de Fazen-

da, da veiculação de Nota Pública 
na imprensa, o Jurídico da AFFEMG 
estuda medidas judiciais cabíveis. 

A propósito do atraso do 
pagamento da terceira parcela, 
os Associados apontaram as di-
ficuldades e os transtornos que 
isso causa, tendo em vista a pro-
gramação dos débitos bancários 
agendados, inclusive da AFFEMG 
e FUNDAFFEMG. A Diretora in-
formou que a AFFEMG estuda, em 
caráter emergencial, uma dilata-

ção do prazo para lançamento do 
débito. Tal medida será adotada 
no mês de julho. 

A seguir, a Diretora convi-
dou os presentes para a Assembleia 
Geral Ordinária AGO, destinada a 
eleger a Comissão Eleitoral, que 
irá conduzir o processo eleitoral da 
AFFEMG, este ano. 

No � m da reunião, todos 
foram convidados para o tradicional 
café de confraternização, no Centro 
de Convivência. 

PARANAÍBA

Sueli Aparecida Mercaldi e José Abadio da Silva acompanharam o 
encontro pela Regional Paranaíba
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AFFEMG sedia 1º Encontro Mineiro sobre Dívida Ecológica
O Encontro, realizado no dia 

19 de julho, contou com a participa-
ção de Professores, Pesquisadores, 
Ativistas e membros da Sociedade. A 
Coordenadora Nacional da Auditoria 
Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, 
abriu o 1º painel, com a palestra “Dívi-
da Ecológica: somos credores”. Fatorelli 
falou sobre o “sistema da dívida”, que 
� nancia a especulação � nanceira re-
passando verba pública para a inicia-
tiva privada de modo institucionaliza-
do, e também sobre a necessidade de 

se desenvolver o conceito de Dívida 
Ecológica. Ela enfatizou que é preciso 
levar em conta sua larga abrangên-
cia, que vai muito além da histórica 
pilhagem das riquezas naturais dos 
países do sul, pelos países do norte. 
“É urgente estabelecer uma fatura 
desta conta. É preciso cobrar de quem 
deve. Porém, essa conta não pode 
ser apenas calculada com base em 
preço. A natureza não tem preço, mas 
tem valor, e é preciso haver respon-
sabilidade. Essa equação é o desa� o 
ao qual precisamos nos lançar nesse 

momento”, a� rmou Maria Lúcia. 
Na sequência foram conferidas 

as palestras “Governança Ambiental, a 
questão territorial e a dívida ecológica”, 
do Professor da UFMG e Pesquisador 
do GESTA, Klemens Laschefski; “Pro-
dução e qualidade das águas na na-
tureza: como mensurar o seu valor”, 
do Médico, Professor e Coordenador 
do Projeto Manuelzão/UFMG, Marcus 
Vinícius Polignaro; “Amputação da vida 
e da esperança: como mensurar?”, da 
Integrante da REAJA, Patrícia Genero-
so; “Um direito para a ecologia da res-

tauração”, do Mestre e doutorando em 
Ciências Naturais pela UFOP e Assessor 
no Ministério Público de Minas, Luciano 
Alvarenga, e “Povos Indígenas, rio Watu 
e Pachamama”, da Integrante do Movi-
mento Gandarela, Ana Flávia Quintão. 

No � m do encontro, todos fo-
ram convidados a compor grupos de 
trabalho e apresentar avaliações e pro-
postas para que um novo caminho seja 
traçado, e novas diretrizes, alcançadas. 
Um documento, com 13 medidas ini-
ciais foi formulado e deve ser divulga-
do e trabalhado nos próximos meses.  

Os Associados, José Afrânio Chiaradia e Sebastião José Maria de Souza, que não puderam 
participar do “Diálogos AFFEMG”, em Divinópolis, no dia 24 de maio, receberam em julho a 

homenagem da Entidade pelos seus mais de 50 anos de � liação à Associação. 

Associados da Regional Oeste recebem a 
Medalha de Honra ao Mérito Associativo

A Diretora Regional, 
Lucy Maria Torres 
Soares, e a Diretora 
Secretária Adjunta, 
Lenivanda Barbosa, 
foram até Monte 
Santo de Minas no dia 
17 de julho entregar, 
pessoalmente, a 
Medalha ao Associado 
José Maria de SouzaO Associado José 

Afrânio Chiaradia 
recebeu sua 
Medalha na sede 
da Regional Oeste, 
em Divinópolis, no 
dia 16 de julho
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FESTA JUNINA

Confraternização e muito arrasta-pé! Associados 
se divertiram na XVII edição do ARRAFFEMG

O mês de junho ter-
minou em festa na 
AFFEMG! Centenas 
de Associados, fa-

miliares e convidados caíram na folia 
junina, no dia 30, no Iate Tênis Clube. 
Nas barraquinhas não faltaram do-
ces, caldos, tropeiro, canjica, pipoca, 
e muito mais! O trio Zeferino garantiu 
o som. Todos puderam se reunir na

quadra e dançar as músicas típicas. 
O Associado Amilton Frank 

levou a família e diz ter aproveitado 
muito a festa. “Acho que estava tudo 
excelente. O cardápio estava farto, a 
música, muito boa... e a escolha do 
espaço foi acertada”, a� rmou. 

Num arraiá como esse, não 
poderia faltar uma bela quadrilha! 
Neste ano, o grupo São Jererê fez uma 

apresentação de tirar o chapéu! Em 
seguida, a dupla Ana e Giovanna fez 
um show de música sertaneja. Para 
as crianças, além de toda essa folia, 
havia brinquedos e recreação, com 
desenho e pintura. 

Uma noite que vai � car pra 
história da Associação! A Associada 
Maria Elisa Santos fez questão de 
participar da festa vestida a caráter 

e concluiu que a confraternização foi 
um sucesso: “Nunca vi uma festa tão 
boa e tão linda! Nota mil para as mú-
sicas, para a decoração e também 
para o cardápio. Todos com quem 
conversei elogiaram muito! Para-
béns, AFFEMG”. 

Que venha a XVIII edição do 
ARRAFFEMG, em 2019! Todos já estão 
convidados!
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GIRO PELO INTERIOR

VALE DO SAPUCAÍ - POUSO ALEGRE

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

Associados do Vale do Sapucaí confraternizam em Festa Junina
No dia 23 de junho, o arrasta-pé de Pouso Alegre reuniu Auditores da ativa e aposentados, além de familiares e convidados, num grande momento de alegria 

e reencontros. O cardápio especial deixou a festa ainda mais aconchegante. A música boa � cou por conta de Leandro Damasceno. O Diretor Regional, Gilson Marcos 
Campos, agradeceu a participação de todos e espera revê-los na próxima confraternização da família AFFEMG.

NORTE - MONTES CLAROS

O evento teve a participação de Servidores, familiares e convidados. A 
quadrilha teve os passos comandados, com muito entusiasmo, pela colega Maria 
Teresa. A festa foi muito prestigiada pelos presentes, que disputaram pares e es-
paço para não � carem de fora do momento mais alegre e descontraído da festa. 
As brincadeiras também � zeram muito sucesso, com destaque para a pescaria, a 
atração preferida da criançada. 

Para encerrar a programação, a participação do João Carlos, “O Fera de 
Minas”, abrilhantou a confraternização e lotou a pista de dança com os animados 
forrozeiros. 

A SRF/Montes Claros agradeceu à ASSEMINAS, à AFFEMG e à COOPSEF, 
patrocinadoras do evento, e à equipe organizadora, que não mediu esforços para 
propiciar a todos mais este momento de descontração e alegria.

Forrozenda 2018 da SRF/Montes Claros reúne cerca de 400 pessoas
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CENTRO-NORTE - SETE LAGOAS 

SUDOESTE - POÇOS DE CALDAS

GIRO PELO INTERIOR

Associados da Regional Centro-Norte se encontram 
no arrasta-pé da AFFEMG, em Sete Lagoas

Na noite de 23 de junho, Associados da ativa, aposentados e familiares aproveitaram a Festa Junina para se divertir e colocar a conversa em dia. A confrater-
nização teve um cardápio especial e muita música típica. Para as crianças, um espaço de brincadeiras garantiu a diversão. O Diretor Regional, Rubens Simão da Rocha, 
agradeceu a participação de todos. 

Festa Junina contagia Associados da Regional Sudoeste
O arrasta-pé do dia 30 fechou o mês de junho com chave de ouro. A animação � cou por conta do Trio de Gala, que fez o pessoal se embalar no melhor do forró! A 

quadrilha não faltou e o arraiá foi até o anoitecer. A confraternização de Associados e familiares também teve um delicioso cardápio com comidas típicas, caldos e quentão. 
 O Diretor Regional, Arnaldo Sato, agradeceu a presença de todos, certo de que novas celebrações, tão especiais quanto essa, seguirão unindo a família AFFEMG.



Página 13

AFFEMG Notícias Número 340

Página 12

JOGOS

JOG

AFF
EMG

AFFEMG recebe 
agradecimento do Centro 

Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais

No mês de junho, a AFFEMG e a FEBRAFITE realizam cerimônia de homenagem à 
Escola Municipal Filomena de Oliveira Leite, de Cur velo/MG, que conquistou o 1º lugar na 
categoria “escolas”, no Prêmio Nacional de Educação Fiscal, edição 2017. A solenidade de 
homenagem foi realizada no auditório da OAB/Curvelo, e contou com a presença de auto-
ridades estaduais, municipais e organizações sociais e os Associados da AFFEMG residentes 
na cidade.

O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais agradeceu a iniciativa, 
por meio de ofício encaminhado ao Presidente da AFFEMG. 

Tudo pronto para o VXIII Jogos AFFEMG
Esporte, saúde e confraternização! Associados e dependentes se

preparam para mais uma edição dos Jogos.

A 18ª edição dos Jogos, a 
maior confraternização esportiva da 
família AFFEMG, marca o mês de agos-
to. Ao todo, mais de 300 atletas de Belo 
Horizonte, Região Metropolitana de 
BH e das Regionais, participam da dis-
puta que acontece em Belo Horizonte. 
Os jogos são realizados no Iate Tênis 
Clube e na sede da AFFEMG.

Foram quase 500 inscrições 
divididas entre as nove modalidades 
(Buraco, Corrida, Futebol Society, 
Peteca, Sinuca, Tênis, Tênis de Mesa, 
Vôlei de Areia e Truco), além da Ca-
minhada de abertura e o Torneio de 
Futebol Infantojuvenil.

A abertura o� cial será no 
dia 11 de agosto, com a tradicional 
Caminhada, em volta da Lagoa. 
Após o percurso, marcado pela linda 
paisagem do conjunto arquitetônico 
da Pampulha, uma confraternização 
dá o pontapé nas partidas da fase 
Metropolitana.

E a criançada não � ca de 
fora! Além da recreação para os pe-
quenos, o Torneio de Futebol Socie-
ty Infantojuvenil também acontece 

no mesmo dia. O Torneio é disputa-
do em duas categorias: a primeira 
entre crianças de 7 a 10 anos e a 
segunda, para participantes de 11 
a 15 anos. 

As primeiras partidas de 
Buraco já começam na semana ante-
rior, na sede da Associação. 

O encerramento será no dia 
25 de agosto, sábado, com as dispu-
tas da fase Estadual. À noite, serão 
conhecidos os vencedores. Os atletas 
que � carem em primeiro, segundo 
e terceiro lugar, são premiados com 
troféus e medalhas.

Novidade
Em 2018, os Jogos AFFEMG 

vem com uma novidade! A moda-

lidade ‘corrida’ ganhou mais uma 
categoria! Com o objetivo de equi-
librar ainda mais a competição, a 
corrida de 5 km (masculino e femi-
nino) foi dividida em seis grupos, 
separados por faixa etária: de 16 a 
40 anos; de 41 a 55 anos e acima 
de 56 anos.

Além disso, continua a tra-
dicional corrida de 10 km, masculino 
e feminino.

Acompanhe
Para � car por dentro do 

Jogos AFFEMG é só acessar o site 
www.a� emg.com.br/jogos e conferir 
os boletins, tabelas, regulamentos 
e fotos da 18ª edição. Acompanhe e 
torça junto com a família AFFEMG! 
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SEGUROS

Não se preocupe. A Fisco Corretora tem os 
melhores planos pra você se sentir mais seguro!  

Agende sua visita! 

Rua Sergipe, 893, Funcionários
Telefone: 0800 031 5689
Horário de Funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h
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Mudança para 
FUNDAFFEMG-Saúde

Conquista do registro de�nitivo na ANS 
como operadora de plano de saúde

Inauguração do 
CPS* de Uberaba

Inauguração do 
CPS* de Juiz de Fora

Criação do
AFFEMG-Saúde

Inauguração da sede na 
Rua Sergipe, em Belo Horizonte Inauguração do 

CPS* de Belo Horizonte

* CPS - Centro de Promoção à Saúde

1995 2006 2011 20171985 2013 2014

FUNDAFFEMG completa 33 anos
á 33 anos, Sinval Pereira da Silva percebeu que a classe � scal de Minas 
Gerais precisava de um serviço de saúde de qualidade e, depois de 
assumir a vice-presidência da AFFEMG, contratou dois médicos para 
atender o público. Ele notou que seriam necessários aprimoramentos 

e, juntamente, com sua equipe, começou a realizar visitas técnicas a hospitais e 
consultórios para iniciar a rede de credenciados. Nascia aí o Plano AFFEMG-Saúde, com 
apenas 263 bene� ciários. Em 1995, o plano foi transformado para FUNDAFFEMG-Saúde, 
já com 9.916 bene� ciários, o que em 1998, com sua autonomia jurídica, econômica 

H e � nanceira veio a atender as disposições da lei Federal 9.656/98, em seu artigo 34. 
Em 2018, são mais de 15 mil. 

Para alcançar esse patamar, muitas mudanças ocorreram, e vários obstáculos 
foram superados, principalmente no que diz respeito à adequação às exigências legais. 
Mesmo assim, o foco na promoção da saúde e no bem-estar nunca foi deixado de 
lado. O desa� o para que o plano perdure é grande, mas a FUNDAFFEMG segue � rme 
no propósito de atender cada bene� ciário como se fosse único, com pro� ssionalismo, 
transparência e respeito. 

Temos orgulho de sermos considerados uma operadora de 
autogestão de  referência no mercado de saúde suplementar. 
Nosso modelo de gestão é humanizado, pois se baseia na 
solidariedade, e todas as nossas conquistas são fruto da 
dedicação das equipes.” 

José Gomes Soares
Presidente da FUNDAFFEMG

“

FUNDAFFEMG

Como funciona a 
Assistência Domiciliar? 

egundo a Resolução nº 01/2016 do Conselho Curador da
FUNDAFFEMG, a Assistência Domiciliar (PAD) é o conjunto de
atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas,
realizadas em domicílio, que visam cuidar da saúde do beneficiário

acamado ou restrito ao leito e/ou cronicamente enfermo, com limitações
para deambular ou funcionalmente dependente, mediante suporte familiar

S
SERVIÇOS CONTEMPLADOS NO PAD

• Atendimentos seriados de fisioterapeuta, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, nutricionista e
médico, definidos em relatório médico avaliado e autorizado pela equipe médica auditora da FUNDAFFEMG.

• Acompanhamento e supervisão da execução do cuidado pela equipe multidisciplinar (psicólogo e
assistente social) da FUNDAFFEMG.

•  Reembolso de 50% (cinquenta por cento) do valor constante na Tabela da FUNDAFFEMG na compra
dos seguintes itens pelo paciente: cama hospitalar comum Fawler; cadeira de rodas comum e cadeira
de rodas para banho. O reembolso está condicionado à verificação criteriosa da necessidade e da
assinatura do termo de adesão ao programa, além da apresentação da documentação necessária,
conforme a Resolução nº 01/2016.

SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS NO PAD

Fornecimento e pagamento, durante o 

tratamento de:

•  Medicamentos e materiais utilizados.

•  Cuidador.

• Profissionais de enfermagem (auxiliar de

enfermagem ou enfermeiro).

•  Alimentos relativos à dieta enteral.

No dia 19 de junho, o Programa de Promoção “Despertar para a Saúde” contou 
com uma palestra da Dra. Ana Rosa Magaldi. A dermatologista deu informações
e dicas sobre como cuidar da pele, principalmente no inverno. 

No Grupo Rememorar, os beneficiários se reúnem mensalmente para trabalharem
diversos aspectos, como cognitivo, emocional, social e outros. No último encontro,
no dia 5 de julho, foi realizado o encerramento da 1ª Gincana Rememorar.

efetivo. A finalidade é maximizar o nível de independência do paciente,
atuando de forma preventiva e curativa.

Separamos alguns artigos do documento que está disponível  na íntegra
no site da FUNDAFFEMG  (aba FUNDAFFEMG, Item Manuais). É importante salientar
que o beneficiário deve encaminhar o relatório médico com descrição da patologia e
indicação de atendimento em domicílio para ser avaliado pela equipe da FUNDAFFEMG.
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Novos membros no 
Conselho Curador

o dia 14 de junho, os Auditores Fiscais de Tributos Estaduais José Luiz 
de Lima, Mônica Schusterschitz da Silva Araujo e Vera Maria Sampaio 
Teixeira Zambelli Loyola tomaram posse como membros suplentes do 
Conselho Curador da FUNDAFFEMG. Eles substituíram Arnaldo Tadeu 

Guimarães, Fabricio Franco de Souza e Leonardo  Augusto Rodrigues Borges. 
O Conselho Curador é o órgão máximo de deliberação e orientação 

superior da Fundação e tem como atribuições principais a definição dos 
objetivos, das políticas assistenciais e das normas gerais de organização, 
operação e administração.  Os conselheiros curadores não são remunerados, 
são beneficiários do Plano e devem atender os requisitos previstos no Estatuto 
e na legislação da ANS. 

N

A vida de quem precisa não 
pode esperar. Doe sangue!

inverno é preocupante para os hemocentros. 
Durante a estação, os estoques de sangue 
diminuem consideravelmente. Além de 
as baixas temperaturas desanimarem as 

pessoas, nesta época do ano as escolas entram em férias, 
e, no recesso, o índice de acidentes de trânsito aumenta e o 
número de transfusões também.

No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, apenas 
1,8% da população doa sangue. A taxa está abaixo da meta 
recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de 3%. 
Cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Procure o 
hemocentro mais próximo e faça sua parte!
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Dados: Hemominas (atualizados em 10/07/2018)

Alguns membros do atual Conselho Curador

OS  EMPOSSADOS

. José Luiz de Lima ingressou na SEF em 1985, como Agente
Fiscal de Tributação Estadual, e ocupou os seguintes cargos em comissão: 
Inspetor da Fazenda, Chefe da Divisão de Fiscalização e Tributação, 
Superintendente Regional da Fazenda, Superintendente Central do 
Crédito Tributário, Assessor do Subsecretário da Receita Estadual e 
Assessor Especial como Chefe do Gabinete do Secretário da Fazenda 
de Minas Gerais.

. Mônica Schusterschitz da Silva Araujo assumiu o cargo de Fiscal
de Tributos Estaduais em 1994 e, na SEF/MG, foi Chefe de Administração Fazenda 
III, Coordenadora de Fiscalização, Inspetora Regional e Delegada Fiscal/2º nível.

.  Vera Maria Sampaio Teixeira Zambelli Loyola  ingressou na
SEF/MG em 1984, trabalhando em Paracatu e Pirapora. Ocupou os cargos 
em comissão de Chefe da 2ª Administração Fazendária em Belo Horizonte 
e Assessora do Gabinete da Subsecretaria da Receita Estadual.

Dr. Paulo Silvério C. Baêta
Oftalmologista

“ Quanto mais cedo essas doenças são 
identi�cadas, maiores são as chances de 

sucesso dos tratamentos. Ao perceber 
alguma anormalidade na visão, consulte 

imediatamente um oftalmologista.”

FUNDAFFEMG

Cuide dos seus olhos
itenta por cento de todas as informações que recebemos pelo cérebro
chegam por meio da visão. Por esse e outros motivos os cuidados com
a saúde ocular são fundamentais. Para se ter uma ideia, de acordo com
a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 60% e 80% dos casos de

cegueira são evitáveis e tratáveis. O Brasil possui, atualmente, 1,2 milhão de cegos.
Seguindo as estatísticas, se tivessem recebido tratamento a tempo, cerca de 700 mil
dessas pessoas estariam enxergando. No dia 10 de julho, foi celebrado o Dia da Saúde
Ocular. Aproveitamos a oportunidade para conversar com o oftalmologista Dr. Paulo
Silvério C. Baêta – especialista em retina e catarata, que atende pelo Plano FUNDAFFEMG-
-Saúde – sobre duas das principais doenças oculares que acometem bene�ciários da
FUNDAFFEMG: catarata e degeneração macular.

0

É a opaci�cação da lente interna do olho, o cristalino. O embaçamento prejudica a 
entrada de luz nos olhos, causando distorções visuais e até mesmo a cegueira.

CLASSIFICAÇÕES
Congênita: presente desde o nascimento.
Secundária: associada a um dos fatores de risco. 
Senil: consequência de alterações bioquímicas relacionadas à idade. Acomete, em 
geral, a população acima de 50 anos (85% das cataratas são senis). 

Degeneração da área central da retina, que proporciona a visão de detalhes. Ocorre 
geralmente após os 60 anos.

CLASSIFICAÇÕES
Seca: forma mais comum e leve, responde por cerca de 90% dos casos. As drusas
localizadas na região macular evoluem lentamente para atro�a, levando à perda da visão.
Úmida: forma mais grave, caracterizada pelo desenvolvimento de vasos sanguíneos 
anormais sob a retina. Leva a uma perda rápida e irreversível da visão.

FATORES DE RISCO
• Pele clara
• Olhos azuis ou verdes
• Exposição excessiva à radiação solar
• Tabagismo
• Dieta rica em gorduras

FATORES DE RISCO
• Medicamentos (esteroides)
• Substância tóxicas (nicotina)
• Doenças metabólicas
• Traumatismo
• Radiações 

SINTOMA
• Visão embaçada

TRATAMENTO
Correção cirúrgica por meio da facoemulsi�cação e implante de lente intraocular. 

• Doenças oculares 
• Cirurgia intraocular prévia
• Infecções durante a gravidez
• Desnutrição

SINTOMAS
• Percepção de manchas escuras na visão central e de objetos deformados
• Di�culdade de leitura

TRATAMENTOS
Seca: prescrição médica de antixoxidantes (luteína e zeaxantina).
Úmida: injeção intraocular de antiangiogênico e, raramente, fotocoagulação a laser.

DEGENERAÇÃO MACULAR (DMRI)CATARATA

A recomendação médica é que pacientes acima de 50 anos consultem, 
pelo menos uma vez por ano, um(a) oftalmologista.
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CLASSIFISCO SAUDADES
CLASSIFISCO

IMÓVEIS COMPRA E VENDA - BELO HORIZONTE E REGIÃO
• Vendo, Apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, banho e área de serviço. Rua Nunes Vieira, 37, apto 103, Santo Antônio, BH/MG.

Contato: Mauro Marcos Pontes | (31) 3771-2374  e  (31) 9 9934-0731.
• Vendo, 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).
• Vendo, Apto no Bairro Funcionários, excelente localização, 82m2, 2 qtos, 2 banheiros, cozinha e área em porcelanato, 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
• Alugo apto, localizado no bairro Funcionários 3 quartos com armários,suíte, sala, copa, cozinha, dependência para Empregada,  2

vagas de garagem, salão de festas, 02 elevadores, lazer, porteiro 24h. Contato: (31)3221-5109, falar com Murilo.
• Alugo apartamento para temporada em Guarapari Praia do Morro para 10 pessoas, de frente, 3 quartos, suíte, área com churrasqueira e

banho 2 vagas de garagem, 1º andar, av. Praiana nº 1471 no meio da praia, mobiliado com antena parabólica. Tratar: (32) 3211-0334. 
AUTOMÓVEL
• Vendo, Fiat/ Palio Fire Flex - Celebration – 2008/2008. Único Dono, cor Prata, 4 portas, IPVA e seguro pago, ótimo estado. Valor: R$

17.000,00 Contato: Vicente | (31) 25517876 / 992708319.
• Vendo, Hyundai/ HB20 Premium 1.6 Flex 16V – 2013 Gasolina, Valor: R$ 36.000,00. Contato: Eduardo Menezes (31) 99983-0135.
• Vendo, 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 conservado. Manual carimbado com 
todas as revisões. Chave reserva. Valor R$ 36.000,00.  Contato: Eduardo | (31) 99611-6315. 

OUTROS     
• Vendo Cota do Minas Tênis Clube. Ligar para Marlene - 99638-6436 - 3687-3185.

CABO FRIO
Período das férias coletivas: de 01 a 30 de agosto de 2018. Funcionamento normal para hos-
pedagem:
• Antes das férias: até 12h do dia 31 de julho de 2018. 
• Após as férias: a partir das 12h do dia 01 de setembro de 2018.
Não haverá funcionamento no período de 01/08 a 01/09/2018

PORTO SEGURO
Período das férias coletivas: de 01 de agosto de 2018 a 30 de agosto de 2018. Funcionamento 
normal para hospedagem:
• Antes das férias: até 12h do dia 31 de julho de 2018. 
• Após as férias: a partir das 12h do dia 03 de setembro de 2018.
Não haverá funcionamento no período de 01/08 a 02/09/2018

FÉRIAS COLETIVAS NAS COLÔNIAS

• Sra. Izabel Ferreira Lima, mãe do Associado titular Hélio 
Ferreira Lima, faleceu no dia 23 de Junho de 2018, na
cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.

• Sra. Virgínia de Azeredo dos Santos, mãe do associado ti-
tular Eduardo Azeredo Santos, faleceu no dia 22 de Junho 
de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.

• Sra. Irmina Martins de Carvalho Rego, esposa do Asso-
ciado titular Aderbal Rego, faleceu no dia 28 de Junho de 
2018, na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.

• Eneida Vianna, pensionista, faleceu no dia 20 de Junho
de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.

• Valdete Izabel Nunes Coelho, pensionista, faleceu no dia
07 de Julho de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG,
onde residia.

• Alexandre Felipe Rodrigues Coelho, filho da associada
Maria do Carmo Rodrigues Coelho, faleceu no dia 17 de 
Julho de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG, onde
residia. 

• Leotina Garcia de Medeiros Chaves, pensionista, faleceu
no dia 22 de Junho de 2018, na cidade de São João Del
Rei/MG, onde residia.

• Aparecida Bonini Luz, pensionista, faleceu no dia 28 de
Junho de 2018, na cidade de Ouro Fino/MG, onde residia.
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Centro Universitário de Belo Horizonte

 A Uni BH oferece aos Associados e seus dependentes, descontos no valor das 
mensalidades dos cursos de curta duração, graduação (exceto medicina) e Pós-
-graduação Lato Sensu.
 O convênio abrange os alunos ingressantes (calouros),   portanto, os  des-
contos não são aplicáveis aos alunos (veteranos), que tenham se matriculado em 
semestre(s) anterior(es) ao mês de julho/2018.

PERCENTUAL DE DESCONTOS UNIBH

Graduação Pós-Graduação
Lato Sensu

Cursos de Curta 
Duração

Tecnólogo Bacharelado e Licenciatura

30% 30% 20%   10% 

 - O direito aos descontos concedidos aos beneficiários deste Convênio, está subme-
tido à condição de pagamento até o vencimento do boleto.
 - Os descontos não têm caráter retroativo aos pagamentos efetuados antes da con-
cessão do benefício.

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Buritis
Belo Horizonte - MG, 30575-180 - Fone (31) 3319-9500 / (31) 3319-9555

CONVÊNIOS

 Desconto de 20% aos Associados e seus dependentes, em todos os procedimen-
tos realizados pela clínica.
Av. Prof. Mario Werneck, nº 3276 /Lj08 - Buritis - Tel: (31)3889.9460 | (31) 9 9892.2205

Pousada 4 Corações
A Pousada 4 Corações oferece aos Associados, seus dependentes e 

beneficiários, desconto de 10% nos serviços de hospedagem.
I -A Pousada 4 Corações, está situada no bairro Cuiabá na cidade de Tiradentes, a 
550 metros da Estação Ferroviária e a 700 metros do Centro Histórico, onde estão 
localizados os principais pontos turísticos da cidade.
II - São 13 suítes distribuídas em 2 pavimentos, todas equipadas com frigobar, 
ventilador de teto e TV. Estão disponíveis nas seguintes categorias:
Casal,  Casal + Solteiro, Duplo Solteiro, Triplo Solteiro
OBS.: Algumas suítes acomodam 01 cama de solteiro dobrável extra sob consulta 
e cobrança de taxa por hóspede adicional.

A Pousada oferece incluído na diária, um delicioso café da manhã tipicamen-
te mineiro servido no salão de refeições no andar térreo (entre 7:30h e 10:30h).
III - Recepção com café expresso Três Corações e Água saborizada com ervas e frutas;
IV - Piscina ao ar livre e um belo Jardim com Área Gourmet coberta com churrasqueira;
V - Internet Banda Larga Wireless  Gratuita, em todas as suítes e áreas de uso comum;
VI - Estacionamento Gratuito, no passeio em frente a pousada.
VII- Diárias iniciam a partir das 14h e encerram até as 12h do dia seguinte. Haven-
do disponibilidade de suíte, há a possibilidade de antecipar o Check-in.

Rua Joaquim Ramalho, n° 190, Centro, Tiradentes/MG 
Tel.: (32) 3355-1281 - (32) 99978-7180

 Descontos especiais sobre o valor original do curso de inglês e espanhol aos be-
neficiários nas seguintes Unidades do Centro de Ensino Fisk:
Floresta - Venda Nova - Planalto - Buritis - Anchieta - Barro Preto 

Eldorado - Centro - Contagem - Barreiro - Padre Eustáquio
               Os beneficiários terão o valor do curso em parcelas fixas, e o material didático 
não está incluído no valor da mensalidade.
  Os descontos praticados estão descritos na tabela abaixo e não são acumulativos:
Faixa Etária Desconto 

Especial de 
Parceria

Nome dos Estágios

04 à 06 anos 54% Big Box 1-2-3
07 à 08 anos 54% Playground 1-2-3-4
09 à 10 anos 50% Have fun 1-2-3-4
A partir de 10,5 47% Teenstation 1-2-3-4
A partir de 12 43% Teens Elementary 1 - 2
Acima de 14 anos 43% Teens Pre-Int./Teens Interm./

Teens Upper/Teens Advan./
Teens Higher1-2

Jovens Adultos acima de 14 anos  43% Essentials 1 Ao Wings of Free-
dom (do Básico ao Avançado)

Jovens Adultos acima de 14 anos  36% Focus / Proficiency (Aperfeiçoa-
mento das quatro habilidades)

Ensino Personalizado
Jovens Adultos acima de 14 anos 40%

 Os beneficiários deste convênio deverão, no ato da matrícula, apresentar docu-
mento que demonstre o vínculo com a AFFEMG e, no caso de dependente, compro-
var também o vínculo com o Associado.

Unidade Lourdes
 O Centro de Cultura Anglo Americana – CCAA, unidade Lourdes, oferece aos As-
sociados e seus dependentes os sequintes descontos.
• 50% na mensalidade dos cursos regulares no primeiro semestre do aluno
• 20% de desconto nos demais semestres. O desconto não abrange ma-

terial didático.
Rua da Bahia, nº 1360 Bairro de Lourdes - Tel.: (31)3567-8808

Telefone: (31)3423-9924



AFFEMG Notícias Número 340

Página 20

Contatos: www.receitasolidaria.org.br - presidencia@receitasolidaria.com.br

RECEITA SOLIDÁRIA

Receita Solidária – Quem somos
A Receita Solidária foi criada 

em 2010 como pessoa jurídica de di-
reito privado, sem � ns lucrativos, geri-
da de forma voluntária por Servidores 
da Secretaria de Estado de Fazenda de 
Minas Gerais. Não possui vínculo com 
nenhum órgão público, religião ou 
partido político. Não distribui lucros 
nem remunera seus membros. É um 
trabalho de voluntários, aberto a to-

dos que acreditam na construção de 
uma Sociedade mais justa.

Tem como objetivo  o 
desenvolvimento de ações que fa-
voreçam a promoção humana e a 
transformação social.

A maior parte da receita 
é utilizada no apoio  a projetos so-
ciais nas mais diversas áreas de atua-
ção em todo o Estado de Minas Gerais. 

São também destinados recursos para 
aquisição de materiais doados às enti-
dades visitadas pela Receita Solidária.
No site www.receitasolidaria.org.br 
são divulgadas as prestações de con-
tas, informações sobre os 62 (ses-
senta e dois) projetos que já foram 
apoiados � nanceiramente, toda a 
história da Entidade, o registro das 
visitas a Entidades Sociais, bem 

como as demais atividades. 
Junte-se à Receita Solidária 

como sócio solidário - contribuindo 
� nanceiramente, sóciolaboral, ou am-
bos, é simples e pode ser feito direta-
mente no site.

Quando estendemos a mão 
para doar o maior bene� ciado somos 
nós! Nessa troca ganhamos uma alma 
leve e um coração feliz!

Visita ao projeto “Revitalização 
da sala de informática”

A RS visitou, no dia 04/
julho,  a Entidade Casa dos Anjos, 
em BH,  que recebeu nosso auxílio 
� nanceiro em 2017 para aquisição 
de computadores essenciais à reali-
zação de trabalhos escolares e lazer 
dos 13 rapazes abrigados.

    Ficamos felizes em cons-
tatar que os equipamentos adquiri-
dos estão sendo bem utilizados e são 
realmente úteis para os bene� ciados.

Visita ao Lar de Idosos São José
Dia 26/junho a RS fez uma 

visita ao Lar de Idosos São José, no 
bairro Olhos D’Água, em BH. Foram 
entregues várias doações – materiais 
de higiene pessoal, caixas de leite, 
fraldas, agasalhos e cobertores. 

Foi realizado um anima-
do bingo com a entrega de brin-
des aos idosos.

Agradecemos a todos os 
envolvidos no evento – organizado-
res, doadores e colaboradores!


