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“TREM DA ALEGRIA”, a quem interessa
promover o caos na SEF?

A

s Entidades FEBRAFITE, AFFEMG e SINDIFISCO publicaram
NOTA PÚBLICA chamando
atenção da Sociedade Mineira para articulações espúrias em curso na
Assembleia Legislativa, que visam derrubar
o VETO do Governador aos artigos 50 a 55 da
Lei 23.882/2017, viabilizando o “TREM DA
ALEGRIA” na Secretaria de Fazenda.
É preocupante que num momento
gravíssimo como esse, sejam tomadas decisões que levam o caos justamente à Secretaria que tem a responsabilidade de apontar
caminhos de solução da crise financeira. A
quem interessa a guerra interna que compromete as condições de trabalho regular?
E mais, a entrada por meios desonestos e
ilegais em uma carreira que tem como um
dos pressupostos básicos para a realização
de suas funções a ética, a honestidade, o respeito à lei e ao interesse público, significa a
destruição da própria carreira e das condições
do exercício de suas funções, afinal, como ser
honesto e respeitoso à lei, se entrou desonestamente por um jeitinho ilegal?

NOTA PÚBLICA
NÃO AO “TREM DA ALEGRIA” NA SECRETARIA DE FAZENDA
A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de
Minas Gerais (Sindifisco-MG) e a Associação dos Funcionários Fiscais do
Estado de Minas Gerais (Affemg) vêm a público manifestar apoio ao VETO
do governador Fernando Pimentel aos artigos 50 a 55 da Lei 23.882/17,
que alteram cargos e carreiras na Secretaria de Fazenda. Tais alterações
viabilizam a aquisição futura de direitos próprios do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual por outras categorias sem o necessário concurso
público, ou seja, promovem um autêntico “trem da alegria”.
As tentativas de acordo na Assembleia Legislativa que visam derrubar o
VETO, motivadas por interesses não republicanos e meramente eleitoreiros, não
consideram os fundamentos constitucionais da moralidade, do concurso público
e do interesse de toda a Sociedade Mineira, pois tendem levar o caos justamente
num órgão estratégico, cujo funcionamento regular é essencial para equacionar a
gravíssima crise financeira que atinge o Estado nesse momento.
Articulações espúrias que objetivam promover o “trem da alegria”
na Secretaria da Fazenda depõem contra a boa imagem da Assembleia
Legislativa e dos parlamentares.
Dos deputados, esperamos lealdade ao interesse público, respeito
às regras constitucionais e o esforço de contribuir para a solução da gravíssima crise que aflige o nosso Estado.

Um evento especial
para a Terceira Idade, que
promove a qualidade de vida!
Neste ano, o Encontro da Feliz Idade acontece entre os
dias 02 e 06 de setembro, em
Atibaia-SP, e promete muitas
atrações especiais.
Durante o dia serão
realizadas atividades como karaoke, caminhada, yoga, dança de salão e hidroginástica,
além de palestras que tratam
de temas como “Paz Interior” e
“Gestão de Conflitos”. Durante
a noite, haverá shows musicais
com artistas como Elymar Santos, baile Italiano e baile Cores
do Japão.
Os interessados devem
preencher uma ficha de inscrição e efetuar um pagamento (no
valor de R$330,00) por depósito
em banco ou por remessa de cheque. Todas as informações estão
disponíveis no site do evento:
www.felizidade.com.br ou pelos
telefones: (35) 3212-7449 / (35)
99804-2474 / (35) 98801-9466.

Projeto de Lei 6.726/16, impõe limites aos salários acima do
teto constitucional para os Servidores dos três Poderes
Essa matéria, que constava
do PL 3123/2015, tramita em regime
de prioridade, é também conhecida
como “Projeto Extrateto”, e visa impedir que adicionais sejam incorporados
ao salário dos Servidores e elevem a
remuneração acima do teto constitucional. Na Comissão Especial, que
analisa a constitucionalidade e juridicidade, o relator do Projeto, dep.
Rubens Bueno, manifestou pela cons-

titucionalidade, mas acatou várias
emendas modificativas.
As Entidades nacionais dos
Servidores acompanham a discussão
dessa matéria desde a sua primeira
versão em 2015, quando negociaram
emendas específicas visando a proteção de direitos constituídos, como
por exemplo, férias-prêmio indenizatórias e a acumulação de funções.
Agora, analisam a proposta e anteci-

pam a necessidade de vários ajustes.
Três deputados de Minas compõem a
Comissão: dep. Renzo Braz (base em
Muriaé, na região da Mata); dep. Bilac
Pinto (Santa Rita do Sapucaí, no Sul
de Minas) e dep. Gabriel Guimarães
(BH e região Metropolitana).
A AFFEMG acompanha a discussão do Projeto na Câmara e manterá os Associados informados sobre
as negociações em andamento.
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Sinval Pereira da Silva
Diretor-Presidente

Eduardo de Souza Assis
Diretor Vice-Presidente

Sara costa Félix teixeira
DiretorA-SecretáriA

Lenivanda O. M. Barbosa

Diretora-Secretária Adjunta

Diretoria Regional:
Baixo Rio Grande Rodrigo da Cruz Lemos Centro-Norte Rubens Simão da Rocha Mata Edir da Silva Martins
Metalúrgica Neuza Gomes de Oliveira Mucuri Sirne Alcides Costa Salim Norte Redir Mendes de Sá Oeste Lucy Maria
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Dores Caetano Oliveira Alves Sudoeste Arnaldo Sato Sul Paulo Cesar Pinto Vale do Sapucaí Gilson Marcos Campos
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Membros efetivos ativos Antônio Gonçalves de Carvalho, Gilson
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Patrícia David Salum
DiretorA SOCIAL

Fernanda PAixão

Diretora Social Adjunta

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

N

o dia 05, o Diretor-Presidente Sinval Pereira
da Silva, apresentou o
requerimento coletivo
em forma de abaixo-assinado, com
142 assinaturas de Associados, no qual
consta a reivindicação do pagamento
das férias-prêmio devidas aos Servidores
Aposentados, suspenso desde junho de
2014. A iniciativa foi discutida e aprovada
na última reunião de Associados Aposentados em 09 de maio.
O requerimento dirigido ao Secretário de Fazenda, José Afonso Bicalho, também foi entregue em cópia aos membros da

Comissão de Orçamento e Finanças – COF,
Helvécio Magalhães, Secretário de Planejamento e Gestão, SEPLAG; Marco Antônio
Teixeira, Secretário da Casa Civil e Relações
Institucionais, SECCRI e Francisco Eduardo
Moreira, Secretário de Governo, SEGOV.
No requerimento, os Associados
reiteram o pedido para que sejam quitadas imediatamente as férias-prêmio em
espécie devidas aos Servidores que se
aposentaram, pois apesar dos compromissos firmados em diversas reuniões
com os dirigentes da AFFEMG, e formalmente comunicados, até o presente momento o pagamento não foi quitado.

Sinval entrega documento à chefe de Gabinete Susana
Para a AFFEMG, o tempo transcorrido ultrapassa qualquer apelo à
compreensão e razoabilidade, contudo
torna-se ainda mais indefensável diante de pagamentos recentes de verbas

extraordinárias indenizatórias, pois se
há recurso para tais pagamentos, o mais
lógico seria a quitação das férias-prêmio
devidas aos Aposentados e cujo pagamento está suspenso desde 2014.

Febrafite alerta sobre redução do ICMS de
combustíveis e apoia carta Conpeg

Os Procuradores-Gerais dos
Estados e do DF divulgaram carta
aberta de repúdio ao Projeto de Resolução do Senado Federal 24/2018. Se
aprovado, o projeto cria um teto para
a alíquota do ICMS sobre os combustíveis. No documento, o Colégio Nacional dos Procuradores – CONPEG esclarece que o aumento dos combustíveis,
principal motivo que levou à greve dos
caminhoneiros, não está associado à
carga tributária, mas à política tarifária
adotada pela União na Petrobras.
Em nota pública, a FEBRAFITE
apoia a manifestação do CONPEG,
ressalta que uma possível redução
de alíquota não garante a redução do
preço para o consumidor final e vai
frustrar as expectativas da Sociedade
e alerta que a Proposta de Resolução
é inconstitucional por fixar alíquota
máxima interna do ICMS sem que

haja conflito entre os Estados e o Distrito Federal, conforme estabelece a
Constituição Federal.

NOTA DE APOIO DA FEBRAFITE À
CARTA DO CONPEG
A FEBRAFITE, Entidade Nacional que congrega as Associações dos
Fiscos Estaduais e Distrital, com mais de
trinta mil Associados, vem a público manifestar APOIO à Carta do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados
e do Distrito Federal – CONPEG, que se
declara contrária à Proposta de Resolução do Senado Federal nº 24/2018, que
pretende fixar alíquota máxima para
cobrança de ICMS sobre operações internas com combustíveis.
A par dos consistentes e bem
alinhados argumentos apontados na
CARTA DO CONPEG, o que torna desnecessário reprisá-los, devemos des-

tacar que a majoração dos preços dos
combustíveis decorre da nova política
tarifária adotada pela União para a
Petrobras, fundada na paridade com
o mercado internacional, razão pela
qual a redução da alíquota não garante a correspondente redução do valor
dos combustíveis para o consumidor
final, gerando uma falsa expectativa
na Sociedade que, certamente, se converterá em frustação. Mas, se aprovada, o resultado da Proposta será muito
danoso às já combalidas finanças dos
Estados-Membros, com graves consequências para todos os cidadãos.
Por outro lado, a proposta
de Resolução do Senado Federal é
inconstitucional por fixar alíquota
máxima interna do ICMS sem que
haja conflito entre os Estados e o Distrito Federal, conforme se depreende
do disposto na alínea “b”, do inciso V,

congresso

Nos dias 25 e 26 de maio, foi realizado o IV Congresso de Direito Previdenciário do
IEPREV.
A Diretora-Financeira Adjunta da AFFEMG,
Vice-Presidente da FEBRAFITE e Representante da
Coordenação da Frente Mineira Popular em Defesa
da Previdência Social, Maria Aparecida Neto Lacerda
e Meloni, Papá, participou da solenidade de abertura
do Congresso, compondo a mesa ao lado de outros
importantes pesquisadores e ativistas da área.
Página 3

do parágrafo 2º, do artigo 155 da CF,
que faculta ao Senado estabelecer
alíquotas máximas nas operações internas, somente para resolver conflito
específico que envolva interesse dos
Estados, o que não é o caso.
Para a FEBRAFITE a Proposta
e Resolução do Senado Federal nº
24/2018, assim como outras medidas
que tramitam no Congresso Nacional
e tantas vezes denunciadas pela Entidade, constitui mais um golpe no
frágil Pacto Federativo, reduzindo a
autonomia dos entes subnacionais
e aumentando a dependência dos
repasses federais, em inaceitável
afronta ao federalismo de cooperação
previsto na Constituição Federal.
Brasília, 06 de junho de 2018.
Conheça o inteiro teor da CARTA DO
CONPEG no site da AFFEMG
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3º Congresso Luso-Brasileiro de
Auditores Fiscais e Aduaneiros
congrega lideranças do Fisco

A

cidade do Porto, em
Portugal, reuniu entre os dias 28 e 30 de
maio, mais de 200
representantes do Fisco português e
brasileiro, com o objetivo comum de
debater e buscar caminhos para dar
efetividade à Justiça Fiscal. Profissionais do Fisco, juristas, acadêmicos e autoridades convidadas movimentaram o 3.º
Congresso Luso-Brasileiro de Auditores
Fiscais e Aduaneiros, organizados pela Associação dos AuditoresTributários de Portugal - APIT, a Febrafite e a LawAcademy.
Os três dias de Congresso foram ricos em discussão, reflexão e troca
de experiências em torno do tema “Em
Busca de Justiça Fiscal”. Para os Coordenadores do evento, uma oportunidade
especial para promover a integração, o intercâmbio e a qualificação, além de debater temas pertinentes às Administrações
Tributárias do Brasil e de Portugal.
Para Nuno Barroso, Presidente
da APIT, a justiça fiscal é um dos pilares de
uma Sociedade justa, que “só terá a ganhar com o debate aberto a todos e com
soluções coletivas para os novos desafios
que se colocam para todo o edifício fiscal”.
O Presidente da Federação
Brasileira de Associações de Fiscais de
Tributos Estaduais – Febrafite, Juracy
Soares, ressaltou que “são especialistas,
pesquisadores e professores universitários do mais alto nível, com o objetivo de
investigar e debater os caminhos para
alcançar a justiça fiscal; os desafios da
investigação criminal fiscal; as prerrogativas dos profissionais do Fisco e sua difícil
relação com os contribuintes, no dia a dia
do exercício da atividade”. Para ele, os Auditores Fiscais devem dialogar e exercer
o papel de protagonistas ao pensar as
transformações dos modelos tributários.
No painel“A tributação do futuro e o papel
do Auditor Fiscal”, ele afirmou,“neste momento, marcado pela chamada ‘inovação
disruptiva’, a Sociedade precisa cada vez

O programa desenvolveu-se em torno das seguintes temáticas:
Que caminhos para alcançar a Justiça Fiscal;
Os Desafios da Investigação Criminal Fiscal;
A Educação Fiscal e o seu papel no futuro de Sociedades Modernas e Civilizadas;
A Tributação do Futuro e o Papel dos Inspetores / Auditores;
Os Desafios da Globalização para a Área Aduaneira;
As Prerrogativas destes Profissionais na sua relação com os Contribuintes.
mais de uma tributação que acompanhe
as novas modelagens de negócios, com
mais transparência nas operações, simplicidade e sem criar ônus para atividade
empresarial”.
A importância do encontro
é notória e repercutiu em diversos jornais e sites portugueses, como “Jornal
Econômico”, “Dinheiro Vivo”, “Público” e
“Portugal Global”. O Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais de Portugal, António
Mendonça Mendes, ressaltou a urgência
de eventos como esse. “Repartição justa
do esforço fiscal, mas também o cumprimento das obrigações de cada um, são as
bases de um edifício fiscal democrático,
num envolvimento em que o Estado participa como entidade criadora das condições para esse cumprimento”, afirmou.
O Presidente da República
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa,
enviou mensagem aos participantes do
Congresso salientando a inestimável
contribuição dos debates “para encon-

trar soluções que reforcem a justiça fiscal, indissociável da justiça social e vital
para o Estado democrático de direito”.
Helena Alves Borges, Diretora-Geral da Autoridade Tributária - AT

destacou a participação de “outros parceiros que não apenas as instituições
organizadoras”. Segundo ela, essa conexão abre espaço de diálogo em prol
da sintonia de um sistema fiscal justo.

Portugal terá prêmio nacional
de educação fiscal, inspirado
em iniciativa Brasileira
A consciência do contribuinte sobre a importância social dos impostos
em Portugal é bem mais avançada que no Brasil, mas a sonegação fiscal no país
não chega a ser tão criticada, como acontece nos países do Norte da Europa.
O assunto foi abordado na terceira edição do Congresso Luso-Brasileiro
de Auditores Fiscais e Aduaneiros e motivou a Apit (Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira) e a LawAcademy a assumirem o
desafio de organizar uma premiação nacional de educação fiscal, inspirada no
prêmio criado pela Febrafite em 2012.
O Ex-presidente da Febrafite, Roberto Kupski, afirmou, durante sua
palestra no segundo dia de evento, que “é fundamental incentivar e premiar a
educação fiscal, seja através de um prêmio, como faz a Febrafite, ou de outras
motivações para o debate do tema”.
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Delegação da AFFEMG participa do Congresso, em Portugal
Os Associados da AFFEMG, Edir da Silva Martins, Francisco Flávio Silva
Nascimento, Márcia Cristina Brito do Nascimento, Maurício Prado, José Dimas Gomes Martins, Simone Maria Fonseca Teixeira, Marcelo José Lins Barbosa, Ana Cristina
Fernandes Barbosa, Lenivanda Oliveira Miranda Barbosa, Renato Miranda Barbosa,

Deliane Lemos de Oliveira e Marlene de Queiroz Amâncio participaram do Congresso
e levaram o nome da Associação a esse importante evento que promoveu a troca de
conhecimentos e o fortalecimento do espírito de coletividade entre aqueles que, envolvidos em matérias fiscais ou aduaneiras, não abrem mão do ideal de Justiça Fiscal.

O Associado Maurício Prado
mediou a mesa que debateu o tema do
“MovimentoVIVA e o IVA Europeu”.
Ao lado de Rodrigo Spada, Vice-Presidente da FEBRAFITE e Presidente da
AFRESP, estiveram Rogério Ceron, Secretário Adjunto da Secretaria de Fazenda do
Estado de São Paulo – Sefaz/SP, Giovanni
Padilha da Silva, Auditor Fiscal do Estado
do Rio Grande do Sul e Vasco Branco Guimarães, Docente Universitário – ISCAL-IPL.
O grupo discutiu as aproximações e distanciamentos entre o movimento
brasileiro, que se originou entre Fiscais de
São Paulo e defende a implantação de um
novo modelo de reforma tributária no País

correlação entre o modelo atual, no qual
predomina a tributação sobre o consumo e
os salários, para um outro, que privilegie a
tributação sobre renda e o patrimônio.
Segundo Maurício Prado, “o

e o IVA Europeu.
Segundo Maurício Prado, o
movimento Viva trata, principalmente,
de conscientizar a Sociedade para a necessidade de uma reforma que altere a

Mesa de debates tem mediação de Associado AFFEMG
Página 5

painel foi elogiado por todos que estiveram presentes, pela importância do tema
para ambos os países e, também, pela
relevância e clareza das colocações de cada
integrante da mesa”.
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AFFEMG e FEBRAFITE prestam h
de Curvelo, vencedora do Prêm

ncentivadoras da educação
fiscal, AFFEMG e FEBRAFITE
realizam cerimônia de homenagem à Escola Municipal Filomena de Oliveira Leite, de
Curvelo/MG, que conquistou o 1º lugar na categoria “escolas”, no Prêmio
Nacional de Educação Fiscal, edição
2017. A solenidade de homenagem
foi realizada na noite de 14 de junho,
no auditório da OAB/Curvelo, e contou com a presença de autoridades
estaduais, municipais, organizações
sociais e Associados da AFFEMG residentes na cidade.
Como estímulo ao programa, e pelo resultado alcançado, a
AFFEMG ofereceu à Escola Municipal
Filomena de Oliveira Leite o prêmio
de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Em 2017, mais de 160
projetos concorreram ao Prêmio Nacional de Educação Fiscal. A Escola
Municipal Filomena de Oliveira Leite, de Curvelo, foi a ganhadora do
primeiríssimo lugar, com o projeto
“Disseminadores Mirins – Construindo a Cidadania”. A instituição recebeu
um troféu e um cheque no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), em cerimônia realizada em nov/2017, em
Brasília.
Na cerimônia realizada em
Curvelo, fizeram parte da mesa o
Diretor-Presidente da AFFEMG, Sinval Pereira da Silva, o Presidente da
Federação Brasileira de Associações
de Fiscais de Tributos Estaduais, Juracy Braga Soares Júnior, o Prefeito
de Curvelo, Maurílio Soares Guimarães, o Ex-Presidente da Federação
Brasileira de Associações de Fiscais de
Tributos Estaduais, Roberto Kupski, a
Diretora da Escola Municipal Filomena de Oliveira Leite, Helenice Paixão
Amarante e a Diretora Financeira
Adjunta da AFFEMG, Maria Aparecida
Neto Lacerda e Meloni, Papá.
Os discursos ecoaram palavras de congratulações, incentivo e o
reconhecimento de todos pelo trabaPágina 6
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homenagem à Escola Municipal
mio Nacional de Educação Fiscal

lho desenvolvido na Escola em favor
da formação da cidadania.
A Diretora da Escola, Helenice Paixão, agradeceu a homenagem em nome dos alunos e de todo
o corpo docente. Para ela, os alunos
desenvolveram uma nova percepção
sobre a importância da arrecadação
e a correta distribuição dos tributos.
“Hoje as crianças são disseminadoras
de um conhecimento, muitas vezes
inacessível às famílias. Elas agem
como catalizadoras e promotoras da
cidadania. Nós agradecemos o incentivo, na certeza de que nossos trabalhos seguirão firmes”, concluiu.
A AFFEMG acredita que a
projeção da Escola é exemplo para
demais iniciativas pedagógicas, e
espera que este reconhecimento seja
inspiração para que outras instituições incorporem a educação fiscal
como tema central de suas atividades, em favor da cidadania.
Ao fim da solenidade,
alunos da Escola fizeram uma apresentação teatral que abordou a importância da educação fiscal para a
Sociedade. As encenações arrancaram sorrisos e muitos aplausos dos
presentes.
Página 7
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AGO aprova, por unanimidade,
as Contas de 2017

O

A Assembleia Geral Ordinária foi realizada no dia 13 de junho,
às 15 horas, no auditório da sede, em Belo Horizonte.

Diretor-Presidente,
Sinval Pereira da
Silva, saudou os
presentes e, em
seguida, passou a palavra para o
Presidente do Conselho de Administração, Paulo Pedro Lessa Baptista
Júnior, que leu o Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial de
MG do dia 05 de junho.
Em face da Greve dos Caminhoneiros, e do Decreto do Governador que estabeleceu ponto facultativo no período e 25 de maio a 01 de
junho, para serviço público estadual,
incluindo aí as atividades da Imprensa Oficial, a publicação do Edital, prevista para o dia 26 de maio, foi adiada
até que o trabalho na Imprensa fosse
normalizado, o que ocorreu somente
no dia 4 de junho. Assim, a publicação
do Edital, que deveria ter acontecido
com 10 dias de antecedência da data
da AGO, acabou ocorrendo com 8 dias
de antecedência. No entanto, isso não
prejudicou a publicidade das informações, uma vez que a Edição Especial do “AFFEMG Notícias” chegou às
residências dos Associados em tempo
de serem analisadas.
O Presidente do Conselho
de Administração leu o ofício da
Presidência da AFFEMG com o relato
dessa ocorrência e pediu que a AGO
deliberasse sobre o mesmo. Por unanimidade, a Assembleia manteve a
realização da AGO. Em seguida, elegeu para presidir os trabalhos o Associado Maurício Prado, que convidou
Lucas Antônio de Mendonça e Osvaldo Rodrigues Flores, como Primeiro e
Segundo Secretários.
Atendendo à solicitação
do Presidente, o contador Wander
Moreira, da empresa “Dhisa Contabilidade” fez a exposição das Contas e
da Demonstração de Resultados do
exercício. A seguir, o Presidente leu o

Em clima de Festa Junina,
Encontro de Aposentados traz
informações

parecer do Conselho Fiscal e submeteu
à votação dos presentes, aprovando-o
por unanimidade.
O ano de 2017 foi mais
um período de enfrentamento da
crise. Muitas incertezas em relação
à manutenção de direitos; atrasos,
congelamento e parcelamento dos
salários; uma crise econômica, social e política que se prolonga por
mais de dois anos, com reflexos
diretos sobre a vida de todos os
Servidores. Graças a uma administração consciente e responsável,
a AFFEMG manteve suas contas
em equilíbrio, sem prejuízo de sua
missão classista de representar e
defender os direitos dos Associados
e prestar bons serviços.

Após o término da AGO, que
aprovou a contas de 2017, o Diretor-Presidente, Sinval Pereira, deu continuidade à reunião dos Associados Aposentados, que contou com a participação
das Regionais: Sul, Paranaíba, Norte,
Baixo Rio Grande e Sudoeste, conectados pela TV web AFFEMG.
A Diretora Financeira Adjunta,
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni,
Papá, informou os Associados sobre a
agenda de mobilizações na Assembleia
Legislativa de Minas contra o “trem da
alegria” na SEF, e reforçou a importância
da participação de todos nesta luta. Papá
também falou sobre a caravana “Diálogos AFFEMG”, que tem acontecido nas
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Diretorias Regionais, permitindo maior
aproximação, integração, a troca de informações e a confraternização entre a
Entidade e os Associados.
A Diretora Social da AFFEMG,
Patrícia Salum, falou sobre a agenda de
eventos da Associação, que tem garantido atividades culturais e festivas aos
Associados. Patrícia destacou a programação dos próximos meses, enfatizando a realização dos XVIII Jogos AFFEMG
e convidou os Associados para essa tradicional confraternização que acontece
em agosto.
O Associado Maurício Prado
falou sobre a participação da delegação da AFFEMG no 3º Congresso
Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais em
Portugal. E ao final, Sinval convidou
os presentes para o lanche junino que
aconteceu no Centro de Convivência.

Junho 2018

encontro

Confraternização Junina é tema de
Encontro de Pensionistas

N

o dia 14 de junho o Centro de Convivência ficou mais colorido e
alegre. Dezenas de bandeirinhas, balões e chapéus de palha
enfeitaram o espaço. As Pensionistas aproveitaram a tarde
para colocar o papo em dia, saborear o cardápio típico e dan-

çar quadrilha. O arrasta-pé foi “bão demais da conta”!
Em julho, não haverá Encontro, em função do período de férias. Mas,
em agosto, todos estarão reunidos novamente!
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AFFEMG celebra Dia das Mães com

E

strelado pela cantora Wanderléa, ícone
da Jovem Guarda, o
musical contou com a
participação de 24 atores e 10 músicos. Foram necessários 20 cenários,
300 figurinos e mais de 100 perucas!
O espetáculo foi construído a partir
de fotos, vídeos e depoimentos reais,
e contou com cenas, textos e canções
apresentados ao vivo, num passeio
musical pelos anos 60.
Muitas mães, convidadas
da AFFEMG, se emocionaram ao
relembrar a juventude através dos
recortes marcantes apresentados no
palco. Para Antônio Caetano Jacinto
Lemos, a experiência foi encantadora.
Ele assistiu ao musical com a esposa,
Patrícia Lemos, e ambos fizeram uma
volta ao passado. “Nós tivemos uma
grata surpresa. 60! Década de arromba foi um grande presente de Dia das
Mães”, contou.
O espetáculo, com quase
três horas de duração, contextualiza
a ascensão de artistas que marcaram os anos 60. Comovida, a plateia
cantarolava os sucessos da época,
acompanhando os artistas, num
grande coro.
Wanderléa teve uma atuação brilhante. Ainda no palco, recebeu homenagens pelo aniversário,
com direito a bolo e muitas palmas.
No fim da apresentação, o
elenco se reuniu em um bate-papo
com o público. Para Wanderléa, foi
uma honra estar em Minas Gerais.
“Mineira, de Governador Valadares,
para mim é sempre uma satisfação
estar nessa casa”, contou.
O Associado, Natalício Meira Olavo assistiu ao espetáculo com
a esposa, Gisele Lara Gomes Olavo,
e diz que adorou esse presente da
AFFEMG, em homenagem ao Dia das
Mães: “A forma como o tema nos foi
apresentado foi incrível. Nós poderíamos ver mais vezes, pois achamos
maravilhoso. Nunca vimos um espetáculo tão bom”!
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o Musical 60! Década de Arromba
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giro pelo interior
edir martins

neuza gomes de oliveira

mata- juiz de fora

Lucy maria torres soares
Oeste - divinópolis

Gilson marcos campos

arnaldo sato

vale do sapucaí - pouso alegre

sudoeste - Poços de caldas

Maria das dores Caetano o. alves

metalúrgica - ipatinga

São francisco - pirapora

Paulo cesar pinto
sul - varginha

sirne alcides costa salim
mucuri - teófilo otoni

Número 339
milton metzker

rodrigo da cruz lemos

rio doce - governador valadares

francisco nascimento
paranaíba - uberlândia

baixo rio grande - uberaba

redir mendes de sá

norte - montes claros

rubens simão da rocha
centro-norte - sete lagoas

METALÚRGICA - IPATINGA

Mães
recebem
homenagem
em Ipatinga
Uma festa de confraternização foi realizada na Regional
Metalúrgica no dia 19, com um delicioso coquetel. Cerca de 40 pessoas
participaram da celebração. Todas as
mães receberam brindes especiais da
AFFEMG. A Diretora Regional Neuza
Gomes de Oliveira parabenizou a todas pelo seu dia.

NORTE - MONTES CLAROS

Dia das Mães é celebrado em
confraternização na Regional Norte
O evento, no dia 11 de maio, reuniu Servidores no prédio da SRF, em Montes Claros. Todos puderam aproveitar o momento para confraternizar e homenagear
as mães, e cada uma delas recebeu um brinde da AFFEMG.
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Sul - varginha

Regional Sul celebra Dia
das Mães ao som de MPB
No dia 09 de junho, a Sede Regional em Varginha recebeu cerca de 70
pessoas, entre Associados e familiares, para a comemoração. Foi servido um almoço
de confraternização e a cantora Valentina Mangiapelo deixou a tarde ainda mais
agradável, com um repertório recheado de canções da música popular brasileira.
Todos agradeceram pelo encontro, ansiosos pelo próximo evento na
Regional: A festa Julina, que será realizada no dia 20/07!

paranaíba - uberlândia

Festa junina movimenta Associados
da Regional Paranaíba
O encontro marcou a noite de 09 de junho. O cantor Erick Viola garantiu o som e a animação de todos. Um cardápio típico foi servido para completar o clima!
O Diretor Regional, Francisco Flávio Silva Nascimento, agradeceu a presença de todos nesta tradicional confraternização.
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“Diálogos AFFEMG” - informação, serviços, homena

A agenda de encontros aconteceu nas Diretor

C

Oeste - divinópolis

om aquele sorriso
e o acolhimento
de sempre, a Diretora e anfitriã,
Lucy Maria Torres Soares, recebeu
os Associados na tarde do dia 24
de maio para um encontro de informação e confraternização. Na
pauta, os assuntos da AFFEMG e
da FUNDAFFEMG.
Ao abrir a reunião, Lucy
agradeceu às presenças, falou sobre a importância dessa aproximação das Entidades com os Associados, destacou a homenagem que
será prestada aos Associados José
Afrânio Chiaradia e Sebastião
José Maria de Souza, por seus
mais de 50 anos de filiação à Entidade, esclarecendo que os homenageados receberão a medalha de
“Honra ao Mérito Associativo” nas
suas residências (Perdigão e Monte Santo de Minas). Em seguida,
Lucy apresentou a equipe: Maria
Aparecida Neto Lacerda e Meloni,
Papá, Diretora Financeira Adjunta;
Sara Costa Félix, Diretora Secretária, Lenivanda Miranda Barbosa,
Diretora Secretária Adjunta, o Advogado André Nogueira e a Assistente Social, Maria Eliza.
A Diretora Sara Costa,
que integra o Conselho Curador
da FUNDAFFEMG, informou sobre
os assuntos mais frequentes relacionados ao Plano de Saúde, que
têm sido discutidos nos encontros
Regionais. Ela ouviu os presentes
e distribuiu cartão de contato da
Assessora da FUNDAFFEMG, Fátima Thaer. Em seguida, passou a
palavra à Diretora Financeira Adjunta da AFFEMG, Papá, que falou
sobre a situação administrativa e
financeira da Entidade, a ser conferida no balanço, que chega aos
Associados no Jornal Especial.
Papá informou também o início
da construção da Colônia de Férias
de Cabo Frio e relatou, ainda, o

trabalho implementado ao longo
de 2017 em defesa dos direitos dos
Servidores, com destaque para as
mobilizações contra a reforma da

Previdência, e conclamou os AssoAo final, a Diretora Regiociados a integrarem a campanha nal convidou para um happy hour,
contra a Reforma, especialmente que aconteceu no espaço de evennesse período eleitoral.
tos da sede.
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gens e confraternização aproximando os Associados

rias Regionais Oeste, Paranaíba e Baixo Rio Grande
paranaíba - uberlândia

N

o último dia 20 de junho, os Associados da
Regional Paranaíba
participaram desse
momento especial de aproximação
com a Entidade, permeando informação, esclarecimentos específicos
sobre AFFEMG e FUNDAFFEMG, e
atendimentos relacionados aos serviços da Assistência Jurídica e Social.
O Ex-Diretor e sempre
grande colaborador das Entidades, David Araújo, representando o
Diretor Francisco Flávio Silva Nascimento, saudou e agradeceu as
presenças, e passou a palavra para
a Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni
Papá, que falou sobre os assuntos da
vida administrativa da Associação e
fez uma breve avaliação do cenário
e das dificuldades que os Auditores
enfrentam nesse momento. Em seguida, a Diretora-Secretária, Sara
Costa Félix, representando o Conselho Curador da FUNDAFFEMG, informou sobre a situação administrativa

e financeira do Plano de Saúde, aspectos legais que regem as relações
entre os filiados e prestou outros esclarecimentos aos Associados.
A homenagem aos Associados
que, com sua confiança,
asseguram a força e a grandeza
da AFFEMG
A entrega da “Medalha de
Honra ao Mérito Associativo” emocionou a todos: Edmundo Pádua
Carneiro, Fábio Ferreira Maceira, Geraldo Magela e Antônio
Roberto Navarro, representado
pelo filho, Dr. André Navarro, foram
homenageados pelos seus mais de
50 anos como Associados AFFEMG.
Na oportunidade, Edmundo Pádua, emocionado, relembrou as
condições de trabalho do Auditor Fiscal
mineiro na divisa de Minas Gerais e São
Paulo: “nós passávamos dias viajando
a cavalo e dormindo em acampamentos com garimpeiros, certa época, ficamos um ano sem receber o salário, nos
alimentando na casa de fazendeiros.

Passei por muitos lugares nesse Estado, sempre levando minha família”,
contou Edmundo.
Em meio às muitas demonstrações de afeto dos colegas presentes,
Fábio Maceira fez questão de destacar
a importância de cada Presidente que
construiu a rica história da AFFEMG, contribuindo para a concretização de um
sonho coletivo. Ele citou nominalmente
os vários colegas que conduziram a Entidade, hoje tão sólida e reconhecida.
Geraldo Magela, sempre
muito gentil, lembrou dos colegas e
dos lugares onde trabalhou, e falou
de sua gratidão à AFFEMG.
A Associada e Pensionista
Maria Terezinha de Araújo Silva, viúva do Associado Esmeraldo Alves
da Silva, participou do evento e fez
questão de agradecer a AFFEMG
pelo apoio prestado sempre que
necessário e, principalmente, por
possibilitar que ela reencontre os
amigos do marido.
Ao final uma confraternização com comida típica.
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N

baixo rio grande - uberaba

a manhã do dia 21, o
Diretor Regional, Rodrigo da Cruz Lemos,
abriu o encontro com
os Associados apresentando a equipe. Em seguida, passou a palavra
para a Diretora-Financeira Adjunta,
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, que abordou as questões
da vida administrativa e financeira
da AFFEMG, os resultados de 2017
e o início das obras da Colônia de
Cabo Frio. No tópico, que a Diretora
destacou como o mais importante
da missão da AFFEMG, que é a defesa dos direitos dos Associados, Papá
lembrou o cenário de congelamento, parcelamento e atrasos salariais
e as consequências para o cotidiano
das famílias e conclamou os Associados a acompanhar as discussões,
especialmente as relacionadas com
a situação financeira do Estado, e a
Reforma Tributária.
Na sequência, a Diretora-Secretária e Vice-Presidente do Conselho
Curador da Fundaffemg, Sara Costa Félix Teixeira, fez uma exposição
sobre a formação e funcionamento
do Conselho, esclareceu dúvidas, e
ouviu sugestões que serão apresentadas para análise e avaliação nas
próximas reuniões do Conselho.

O ponto alto do Encontro
A “Medalha de Honra ao
Mérito Associativo” foi concedida
aos Associados Jaime Moisés e
Florestano Feliciano da Silva.
Jaime foi Auditor Fiscal de
Uberaba. Muito querido e festejado
entre seus pares pelo espírito cooperativo, fraterno e sempre disponível que o distingue, agradeceu a
homenagem, a todos da Diretoria da
AFFEMG e, em especial, aos Diretores
Regionais da Baixo Rio Grande.
Florestano entrou na Fiscalização no concurso de 1961,
com mais 500 Auditores daquela
turma e hoje reside em Frutal. Visivelmente emocionado, recebeu
muitos abraços dos amigos presentes.
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AFFEMG homenageia Associados
em Governador Valadares

N

o dia 8 de junho, a
AFFEMG celebrou,
junto aos Associados
da Regional Rio Doce,
a confiança e a lealdade daqueles que,
por mais de 50 anos, permanecem
filiados à Entidade. A homenagem,
cuidadosamente organizada pela Diretoria Regional, expressa a gratidão e o
reconhecimento da Associação ao valioso apoio e incentivo recebido desses

Associados ao longo de tantos anos.
O Diretor Regional, Milton Guedes Metzker, saudou os convidados, enfatizando a importância dos laços de cooperação coletiva que nos conecta em torno da
AFFEMG, e a grandeza daqueles que vivem
cotidianamente essa união há 5 décadas.
Arnor Alves Ferreira, Gabriel Domingos da Silva, Galileu Teixeira de Souza e Jairo Lucca de Souza foram condecorados com a “Medalha

de Honra ao Mérito Associativo”, num
momento de emoção e reconhecimento,
ao lado de colegas e familiares. Torquato
Fernando Xavier de Oliveira foi representado por seus filhos Antônio Carlos,
Marcelo e Vânia Lúcia. Todos agradeceram as homenagens, com palavras de
afeto, alegria e gratidão mútua.
O Diretor-Presidente da
AFFEMG, Sinval Pereira da Silva, e a
Diretora Financeira Adjunta, Maria

Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá,
destacaram a admiração e o profundo
respeito da Diretoria da AFFEMG à confiança desses seus membros “que ano
após ano, seguem firmes, fortalecendo
e contribuindo para a grandeza de nossa Entidade”, afirmou Sinval.
O Diretor Milton agradeceu a
presença de todos, e espera encontrá-los nas próximas confraternizações da
Regional.

Por motivo de saúde, o Associado Augusto Anselmo recebeu a “Medalha de Honra ao Mérito Associativo” em sua casa. Ele e a esposa, Terezinha Francisca de Abreu,
receberam o Diretor Regional Milton Guedes Metzker, a Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, e a Diretora-Secretária, Sara Costa
Félix, com muita hospitalidade e carinho.

O Associado Edgar Pêgo, que durante muitos anos pertenceu à Regional Rio Doce, recebeu a “Medalha de Honra ao Mérito Associativo” na Sede da
AFFEMG, em Belo Horizonte, cidade onde reside atualmente. Muito querido por
todos os colegas, Edgar pertence àquele grupo de Auditores Fiscais do concurso
público de 1961. Emocionado, ele agradeceu à AFFEMG, aos colegas de jornada.
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Quais procedimentos devem ser
oferecidos por um plano de saúde?

P

ara entender como funciona a cobertura de um plano de saúde,
é preciso saber em que segmento ele se encaixa – no caso do
FUNDAFFEMG-Saúde: Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.
Para cada tipo de plano estão previstos procedimentos obrigatórios
definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Denominada Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde, a listagem é revista a cada dois anos para
atender critérios científicos comprovados de segurança, eficiência e efetividade
no diagnóstico e no tratamento de patologias.
Em alguns casos, a realização dos procedimentos descritos está
condicionada a especificidades dos pacientes. É aí que entram as Diretrizes de
Utilização (DUTs), que estabelecem critérios que devem ser preenchidos para que
o atendimento seja deferido ou não pelo plano. Por exemplo: no caso do exame
Pet Scan, a cobertura é obrigatória somente para alguns tipos de câncer com
particularidades específicas. Portanto, é necessária a avaliação da Auditoria Médica
para verificar se o paciente que solicitou o exame via Plano de Saúde se encaixa nos
pré-requisitos indicados no ROL da ANS, caso contrário, a autorização pode
ser indeferida.

O plano FUNDAFFEMG-Saúde oferece uma cobertura muito mais ampla do
que a definida pela ANS. Para mais detalhes, acesse a área restrita do beneficiário
em www.fundaffemg.com.br. Para conhecer o Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde e as Diretrizes de Utilização, entre no site da ANS.

Entenda por que o FUNDAFFEMG-Saúde
tem abrangência estadual
O FUNDAFFEMG-Saúde atende Auditores Fiscais da Receita Estadual vinculados à
Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais (AFFEMG) e seus dependentes e
agregados. Como a categoria está espalhada por toda a Minas Gerais, ficou definido, desde sua
criação, em 1985, que a abrangência seria estadual.
O modelo seguido pelo Plano é o de autogestão, pois ele está vinculado a uma categoria
profissional e não possui fins lucrativos. Logo, os próprios beneficiários compartilham entre si os
custos provenientes do atendimento médico/hospitalar, num sistema de mútua ajuda, o de rateio,
conforme definido em regulamento próprio. Ampliar a cobertura para todo o país implicaria ter
rede de credenciados em todos os Estados e garantia elevada de recursos financeiros junto à ANS,
portanto um aumento de despesas significativo.
Vale lembrar, porém, que, apesar da abrangência do FUNDAFFEMG-Saúde ser estatual, ou
seja, restrita à Minas Gerais, atendimentos de urgência e emergência podem ser realizados em outros
Estados do Brasil, graças às parcerias que a FUNDAFFEMG mantém com outros planos de saúde de
autogestão filiados à Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite).
A lista completa das reciprocidades está disponível no site www.fundaffemg.com.br na aba
Rede de Atendimento.
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Beneficiários em Minas Gerais
Norte de Minas

706

Noroeste
de Minas

Jequitinhonha/
Mucuri

209

74

Triângulo

467

Alto
Paranaíba

Central

738

Rio Doce

217

7.771

Centro-Oeste

482

Sul de Minas

1.407

Mata

1.499
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Cuidados com a saúde no inverno

O

inverno está aí, e, com a queda da temperatura, os cuidados com
a saúde devem dobrar. O clima frio e seco favorece a ocorrência
de alergias, infecções virais e doenças dermatológicas. Algumas
medidas simples podem evitar ou pelo menos amenizar esses

problemas. Conversamos sobre o assunto com a dermatologista Dra. Ana Rosa
Magaldi Ribeiro de Oliveira, que recentemente ministrou uma palestra na sede da
FUNDAFFEMG, e com a pneumologista Dra. Ângela Pedrosa de Pádua Monteiro. Elas
listaram as doenças mais comuns desta estação e deram dicas de como preveni-las.

DOENÇAS
DERMATOLÓGICAS

DOENÇAS
RESPIRATÓRIAS
“No outono e inverno, além do frio e das
mudanças bruscas de temperatura à noite, o
tempo é seco, e o vento transporta poeira, vírus,
bactérias e outras partículas que, quando inaladas,
irritam a mucosa das vias aéreas e propiciam a
instalação de doenças”, afirma Dra. Ângela.

“O frio e a baixa umidade ressecam
muito a pele e a deixam mais suscetível a
doenças. Além disso, nesta época do ano,
as pessoas costumam tomar banhos mais
quentes, o que compromete a barreira
natural da pele”, explica Dra. Ana.

DERMATITE SEBORREICA

TRATO RESPIRATÓRIO SUPERIOR
Otite | Sinusite | Amigdalite | Laringite

DERMATITE ATÓPICA

ALÉRGICAS
Rinite | Asma
ECZEMA

PSORÍASE
TRATO RESPIRATÓRIO INFERIOR
Bronquite | Bronquiolite | Pneumonia
Os sintomas dessas doenças são bastante parecidos.
Procure seu dermatologista para fazer o diagnóstico correto.
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DOENÇAS
RESPIRATÓRIAS
COMO PREVENIR?

COMO PREVENIR?

Lave as mãos com frequência.

Atenção ao banho!
Tome um banho rápido, apenas uma vez por dia e com água morna. Evite
usar bucha ou fazer espuma e dê preferência aos sabonetes hidratantes.

Deixe os ambientes bem arejados.
Hidratantes
Use hidratantes corporais nos três primeiros minutos depois do banho. As
versões em creme e à base de ureia ou glicerina são as ideais para pele
ressecada. Óleos e loções têm potencial de hidratação menor.

Evite aglomerações de pessoas.

Adote um estilo de vida saudável, com uma dieta balanceada, boas noites
de sono, sem o hábito de fumar e sem exceder nas bebidas alcoólicas.

Use protetor solar
Mesmo com frio e pouco sol, não deixe de usar protetor solar.

Contribuição do Plano FUNDAFFEMG-Saúde
para o trimestre de junho/2018 a agosto/2018
O novo valor da cota, com vigência para o trimestre
de junho a agosto de 2018, é de R$ 193,49. O
acréscimo de 4,44% em relação ao trimestre
anterior se deve, principalmente, ao aumento da
média das despesas assistenciais durante o primeiro
trimestre de 2018. Porém, se comparado ao mês
de dezembro de 2017, o valor da cota obteve uma
diminuição de 0,64%, devido ao controle financeiro
por meio de acompanhamentos e auditorias. O
sistema de contribuição é apurado por rateio de
despesas, conforme disposições regulamentares,
artigos 27 a 30, portanto lembramos os
beneficiários da importância do uso consciente
do Plano. Demonstrativo disponível em nosso site,
www.fundaffemg.com.br, na página inicial.

Valor da contribuição por faixa etária
Faixa etária

Cotas

Contribuição total

Demonstrativo de apuração da cota
Cotas

Despesas contábeis

Out/17

Meses

R$ 54.980

R$ 10.220.061,00

Nov/17

R$ 54.826

R$ 9.434.670,00

Até 18 anos

1,00

R$ 193,49

19 a 23 anos

1,40

R$ 270,88

Dez/17

R$ 54.812

R$ 9.151.630,00

24 a 28 anos

1,80

R$ 348,28

Jan/18

R$ 54.717

R$ 10.687.659,98

29 a 33 anos

2,20

R$ 425,68

Fev/18

R$ 54.684

R$ 9.686.205,75

34 a 38 anos

2,60

R$ 503,08

Mar/18

R$ 54.654

R$ 10.078.715,43

39 a 43 anos

3,00

R$ 580,47

Total no período

R$ 328.673

R$ 59.258.942,16

Média

R$ 54.779

R$ 9.876.490,36

44 a 48 anos

3,40

R$ 657,88

Desvio padrão

R$ 561.029,04

Fator de correção

R$ 229.039,15

49 a 53 anos

4,20

R$ 812,66

54 a 58 anos

5,00

R$ 967,45

A partir de 59 anos

6,00

R$ 1.160,94
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Cota contribuição com fator de correção
Fundo de reserva sobre a cota
Valor da cota

R$ 184,48
R$ 9,01
R$ 193,49

Junho 2018

FUNDAFFEMG
fundaffemg

Crianças e adolescentes de Juiz de Fora participaram da Oficina de Alimentação ministrada
por Thuila Ferreira Meirelles, da empresa Corujinha na Cozinha. A aula mostrou alternativas
saborosas para melhorar os hábitos alimentares. Enquanto isso, os pais participaram de
momentos educativos acompanhando palestras da nutricionista Mariléia Ragone e da psicóloga
Carla Cristina Soaeres do Vale.

Atualize seu cadastro
A atualização dos dados pessoais é de extrema importância para que a FUNDAFFEMG mantenha
contato com os beneficiários. Ao criar uma nova conta de e-mail, trocar o número do celular ou mudar
de endereço, repasse-nos essas informações. Assim, você garante o recebimento de comunicados,
informativos e convites.

Ligue para (31) 2103-5858 ou mande um
e-mail para fundaffemg@fundaffemg.com.br

Página 21

AFFEMG Notícias

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 32215109, 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 parabolica. 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, Contato: Vicente | (31) 25517876 / 992708319.
Vendo, Hyundai/ HB20 Premium 1.6 Flex 16V – 2013 Gasolina, Valor: R$ 36.000. 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 - 996386436 - 36873185.

férias coletivas nas colônias
CABO FRIO

Período das férias coletivas: de 01 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 01 de setembro de 2018.
Não haverá funcionamento no período de 01/08 a
01/09/2018
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joaquim Avelar, faleceu no dia 17 de Maio de 2018 na cidade de Juiz de Fora/
MG, onde residia.
Geraldo Vaz de Melo , faleceu no dia 23 de Maio de 2018 na cidade de Juiz de
Fora/MG, onde residia.
Efigenia Flores da Silva, mãe da associada Marina Flores da Silva, faleceu no
dia 08 de Maio de 2018 na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
Wanda Teixeira de Assis Pereira (Pensionista), faleceu no dia 23 de Maio de
2018 na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
Manoel Avidago Cruz, faleceu no dia 04 de Junho de 2018 na cidade de Juiz
de Fora/MG, onde residia.
Lívia Sá Goncalves (Pensionista), faleceu dia 01 de Junho de 2018 na cidade
de Belo Horizonte/MG, onde residia.
Sabino Oliveira de Figueiredo, faleceu ocorrido no dia 31 de Maio de 2018 na
cidade de Areado/MG, onde residia..
Heladio Batista Fouraux, faleceu no dia 07 de Junho de 2018 na cidade de
Além Paraíba /MG, onde residia.
Euro Teixeira da Rocha ,pai da associada Edna Rezende Rocha, faleceu no dia
07 de Junho de 2018 na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
Maria Augusta Ribeiro de Assis (Pensionista),faleceu no dia 08 de Junho de
2018 na cidade de Cristiano Otoni/MG, onde residia.
Sebastiana Muniz de Almeida (Pensionista), faleceu ocorrido no dia 17 de
Junho de 2018 na cidade de Goiânia/GO, residia em Itajubá/MG.

GUARUJÁ

Período das férias coletivas: de 05 de junho a 04 de julho de
2018. Funcionamento normal para hospedagem:
• Antes das férias: até 12h do dia 04 de junho de 2018.
• Após as férias: a partir das 12h do dia 05 de julho de 2018.

Não haverá funcionamento no período de 05/06 a
05/07/2018
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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

Junho 2018

jogos

Vem aí mais um encontro esportivo da
família AFFEMG!
A 18ª Edição dos Jogos
AFFEMG será realizada entre os dias
11 e 25 de agosto. Os torneios acontecerão na sede da Associação e nas
quadras do Iate Tênis Clube, em Belo
Horizonte. Este ano com uma novidade: a corrida será dividida em 8 categorias, com o objetivo de equilibrar
ainda mais a competição. Consulte o
regulamento e participe.
Inscrições
De 02 a 10 de julho pelo site
www.affemg.com.br/jogos, pelo telefone (31) 3289-5709, ou pessoalmente na sede de Belo Horizonte, na CentralSEF, no Espaço AFFEMG Contagem
e nas sedes das Diretorias Regionais.
Cada atleta/Associado poderá se inscrever em até duas modalidades, bem como, seus dependentes
devidamente cadastrados na AFFEMG.
Abertura
Será no dia 11 de agosto, às
8h, no Iate Tênis Clube, com caminhada pela orla da Lagoa da Pampulha e

recreação para crianças de 4 a 12 anos.
Para algumas modalidades,
as partidas também já têm inicio, neste
primeiro dia de Jogos. As tabelas com
os horários e os locais das competições
serão divulgadas posteriormente no
hotsite dos Jogos. Fique atento!
Os participantes deverão retirar sua identificação e convites de 01
a 03 de agosto, no setor de Eventos da
AFFEMG (Rua Sergipe, 893, 5º andar,
Funcionários). O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Previsto para o dia 25 de
agosto, sábado, também no Iate Tênis
Clube, quando serão entregues as premiações aos vencedores em um evento
de confraternização no mesmo dia.
Modalidades e
Critérios para inscrição
• Buraco: dupla, sendo admitida a
inscrição de 1 (um) reserva.
• Corrida de Rua: 5km masculino
e feminino (3 categorias divididas por
faixa etária - de 16 a 40 anos | 41 a 55
anos | e acima de 56 anos) e 10km
masculino e feminino – individual.
• Futebol Society: inscrições individuais ou por equipes representativas das Unidades da SEF. Veja os critérios nos regulamentos disponíveis
no site, definidos pela Comissão Organizadora, visando maior equilíbrio
entre as Equipes.
• Peteca: masculino, feminino e/
ou misto: dupla, sendo admitida a
inscrição de 1 (um) reserva.
• Sinuca: A, B e C - individual.
• Tênis: masculino, feminino e/ou

G
G
OJ EM
F

Torneio de Futebol Infantojuvenil
Na abertura dos Jogos, no
dia 11 de agosto, a garotada vai se
divertir com o “VI Torneio de Futebol
Infantojuvenil” !
O Torneio será disputado
em duas categorias, a primeira entre
crianças de 7 a 10 anos e a segunda,
para participantes de 11 a 15 anos.
Inscreva seu craque de bola pelo site
ou nos locais de inscrição já citados.
Encerramento

FA

misto - Individual e Dupla.
• Tênis de mesa: individual.
• Vôlei de Areia: masculino, feminino e/ou misto - dupla, sendo admitida a inscrição de um reserva.
• Truco: dupla, sendo admitida a
inscrição de um reserva.
Os jogos serão disputados
em duas etapas, se houver o número mínimo de inscrições previstas no
Regulamento Geral, com premiação
para os campeões de cada uma delas:
• Metropolitana e Regional
• Estadual
Antes do primeiro jogo de
cada modalidade da competição haverá
sorteio para formação das chaves, em
data a ser anunciada pela organização.
O regulamento dos Jogos
está disponível no site da AFFEMG.
Acompanhe também todas as informações pelos boletins semanais.
Venha jogar e torcer conosco!
Informações: (31) 32895709 ou pelo e-mail eventos@affemg.com.br.

A reforma da Colônia de Férias de Cabo Frio segue
em ritmo acelerado!
No período das obras, a Colônia se mantém aberta aos Associados.
Todos os cuidados estão sendo tomados para que a reforma tenha o menor impacto sobre os visitantes.
Após o período de férias coletivas dos empregados, em junho, o funcionamento volta ao normal, para a alta temporada, em julho! 21 cabanas estão
disponíveis, além de uma área de lazer adaptada, com churrasqueira, parquinho
e piscina de fibra.
Aproveite!
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Receita SOLIDáRIA
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Projeto concluído em maio

Entrega de doações

A Receita Solidária, dia 14/maio, fez a entrega de doações ao LAFRAMN - Lar Fraternidade Maria de Nazaré, em BH, que atende crianças e
adultos com paralisia cerebral (fraldas, creme hidratante e um nebulizador).
Na mesma data, também fez a entrega de doações ao Lar Teresa de Jesus, em
BH, casa de acolhimento para pessoas que residem no interior do Estado e estão em BH em tratamento contra o câncer ou doenças crônicas (roupas, bolsas
e sapatos usados para os bazares que auxiliam a manutenção da instituição,
fraldas e absorventes geriátricos).
Agradecemos a todos os doadores! Juntos estamos apoiando entidades que fazem um trabalho admirável!

O projeto “Através da tela”, da Assoc. de Amigos do Centro Social Frei José
Renato, de BH, foi finalizado com a aquisição de 20 computadores para realização de
curso de formação básica em informática, possibilitando a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho. Em breve divulgaremos as fotos do projeto. Aguardem!

Projeto em andamento

O projeto de “Adequação do espaço físico” do Grupo Escola Amizade e
Amor, em Lagoa Santa, já está em andamento graças aos recursos da Receita Solidária. 150 crianças, adolescentes e mulheres, mães do público atendido e pessoas
da comunidade, serão beneficiados com a reforma de banheiros e salas que vão
possibilitar a privacidade para o atendimento individual das psicólogas.

Mais entrega de doações

No dia 07/jun. foram entregues mais doações ao Lar Teresa de Jesus
no bairro Prado, em BH (louças, bolsas, roupas e sapatos usados mas em bom
estado de conservação).
No dia 08/jun. também foram entregues doações na Casa dos Pequenos da Associação Irmão Sol, no Bairro Sagrada Família, em BH, que atende em
regime de acolhimento institucional 13 crianças de 0 a 6 anos de idade. Foram
doados 31 brinquedos usados (quebra-cabeças, bonecas, jogos, carrinhos, etc.),
02 almofadas usadas e 130 unidades de fraldas descartáveis infantis.

Reunião de Pensionistas

A Receita Solidária esteve presente na reunião de pensionistas do dia 10/
maio para divulgar a coleta
de doações para o 2º Bazar
Solidário. Elas, sempre muito
receptivas, também doaram
grande número de fraldas
geriátricas.
Agradecemos a
colaboração e generosidade
das pensionistas!

Nova convocatória

Está prevista para agosto/18 a publicação de nova convocatória para início
da seleção de projetos sociais a serem financiados pela Receita Solidária em 2019.
Acompanhe em nosso site!

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