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Febrafite e convidados no lançamento do Prêmio

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

Servidores da ativa e os que se encontram afastados aguardando publicação de
aposentadoria devem preencher a declaração/2018 até o dia 31 de maio.
ACESSE O SITE DA CONTROLADORIA GERAL www.cge.mg.gov.br
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Crise fiscal mineira: É urgente a mudança de
postura do governo, pelo fortalecimento do Fisco

N

os últimos dias, acompanhamos com apreensão o acirramento
do quadro de crise na
Secretaria da Fazenda, decorrente do
não cumprimento sucessivo de compromissos assumidos e que levou à
insatisfação generalizada de Auditores
Fiscais da pasta e cargos comissionados.
Algumas promessas feitas foram esquecidas (pelo menos até esse
momento), o que tem levado à quebra de confiança, dificultando pactos

futuros. A exclusão do IPCA do cálculo
do valor do ponto/Gepi, prometida
para janeiro deste ano, e a inclusão da
Gepi na base de cálculo dos adicionais
por tempo de serviço são os exemplos
recentes. Em vez de avançar na construção de medidas que fortalecem a
remuneração de todos e para todos
os efeitos, o governo volta com as gratificações excludentes que não se incorporam ao salário, nem são devidas
nos afastamentos legais. Práticas que
pensávamos estar no passado.

Para a AFFEMG, a união e
mobilização da categoria em torno de
suas Entidades são indispensáveis. Não
somente em razão da questão remuneratória, urgente e justa, mas também
para apontar outros caminhos na solução da crise fiscal que abate o Estado.
Os paliativos como saque dos depósitos
judiciais, venda da carteira de créditos
inscritos em dívida ativa, parcelamentos especiais (que mais desmoralizam
a ação fiscal e estimulam o descumprimento da obrigação), não são solução.

DIRETORIA DA FEBRAFITE

A Secretaria precisa assumir
e agir para viabilizar a solução permanente e duradoura para a crise, que só
virá do rígido controle fiscal, exercido
pelo Fisco sobre as atividades econômicas sujeitas à tributação, e um firme
e intransigente combate à sonegação.
Assim, compete à alta Administração
propor, coordenar e executar a construção de um planejamento fiscal que
resgate o papel indelegável e exclusivo
do Fisco que é zelar pela integridade da
receita pública.

EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO

No dia 17, a Diretoria da FEBRAFITE se reuniu em Brasília para tratar do plano de trabalho da nova Diretoria, cuja gestão
teve início este mês de abril. Para além dos temas de natureza administrativa, como a organização interna e a situação
financeira da Federação, os Diretores discutiram iniciativas estratégicas como o Prêmio Nacional de Educação Fiscal,
o posicionamento institucional da Entidade, Reformas Tributária e da Previdência no cenário político, econômico e
tecnológico do país.

O governo atrasou o repasse dos
valores consignados dos Servidores às
Instituições Financeiras, o que resultou,
neste mês de abril, no débito automático nas contas correntes dos Servidores.
A AFFEMG informa que está tratando
diretamente com a Gerência Regional de
Governo e o Escritório de Setor Público
do Banco do Brasil, buscando equacionar
uma solução que não cause transtornos
nem onere o Associado com pagamento
de juros adicionais.

ação popular

Contra o Estado e mais 163 Auditores Fiscais como litisconsortes passivos
A ação nº 5028970-83.2018.8.13.0024 questiona procedimentos de
revisão administrativa das autuações fiscais - TO e TADO - efetuados pelas
Chefias, tratando como “fatos lesivos” a declaração de insubsistência do feito
fiscal, a realização de diligências em contribuintes para avaliação de procedência do feito fiscal e o cancelamento do feito fiscal.
O setor jurídico da AFFEMG está analisando os termos da Ação e fará a

defesa coletiva dos Associados.
Como se trata de uma Ação Popular contra o Estado, os setores Jurídicos da AFFEMG e Sindifisco-MG procurarão harmonizar os argumentos da
defesa com a Subsecretaria da Receita Estadual e a Advocacia Geral do Estado.
Para mais esclarecimentos contatar o setor Jurídico pelos telefones
3289-5608 // 5610 ou pelo e-mail: juridico@affemg.com.br.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Membros efetivos ativos Antônio Gonçalves de Carvalho, Gilson
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MTB 6050/MG Impressão: Gráfica Editora Cedáblio Ltda Tiragem: 5300 exemplares
Envie sua correspondência para o AFFEMG Notícias: comunicacao@affemg.com.br; Assessoria
de Comunicação, rua Sergipe, 893, Funcionários, CEP: 30.130.171. Telefone: (31)3289 5613. O conteúdo
dos textos assinados e dos anúncios publicados nesta edição não refletem, necessariamente, a opinião
da AFFEMG.
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Patrícia David Salum
DiretorA SOCIAL

Fernanda PAixão

Diretora Social Adjunta

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

5ª Conferência Nacional do Fórum Nacional
das Carreiras Típicas de Estado - FONACATE

N

Servidores debatem as carreiras típicas de Estado e o futuro da Democracia no Brasil

o dia 17 de abril, em
Brasília, centenas de
Servidores da esfera
federal, estadual e
municipal, discutiram com Professores,
Juristas e Especialistas da administração
pública os desafios e perspectivas para o
serviço público no atual cenário de grave
crise política, social e econômica, em face
das crescentes demandas da Sociedade.
O Presidente do FONACATE e do Unacon
Sindical, Rudinei Marques, abriu o evento ao lado da Advogada-Geral da União,
Grace Mendonça e da Deputada Federal
Érika Kokay que, juntos e sob diferentes
perspectivas, falaram sobre o tema central da conferência.
A Deputada Érika Kokay criticou
a recente escalada de ataques aos Servidores Públicos, destacou a atuação do
FONACATE como frente de resistência e
ponderou que o momento é de reafirmar
a agenda de demandas. “É importante
que nós possamos levar o resultado desta
Conferência para a Câmara, em atividades suprapartidárias, de modo a divulgar
para o Parlamento quais são as reivindicações postas neste cenário”, concluiu.
Painéis temáticos
Serviço Público e Democracia - Os
Professores Juarez Guimarães, do Depar-

tamento de Ciência Política da UFMG, e
Francisco Gaetani, Presidente da Escola
Nacional de Administração Pública – ENAP,
abordaram a temática central do evento. O
futuro da Administração Pública foi o tema
apresentado pelo Professor Sérgio Guerra,
da Fundação Getúlio Vargas. Gestão de
pessoas no serviço público foi o terceiro
painel discutido pela Professora Maria Sylvia Zanella de Pietro e Fernando Filgueiras,
Diretor da ENAP. O professor Juarez Freitas,
da Universidade Federal do RS, discutiu
Carreiras de Estado e Constituição e, ao
final, para encerrar a Conferência, Floriano
Martins, Presidente da ANFIP e o Consultor
Legislativo, Pedro Nery, apontaram as Perspectivas para a Seguridade Social no Brasil.
Agenda Legislativa - 2018
O FONACATE apresentou a agenda, que traz a relação dos projetos mais
importantes em tramitação na Câmara
Federal e Senado, que afetam o Serviço
Público, cujo objetivo é servir de base
para o trabalho de articulação e mobilização dos Servidores em defesa do serviço
público e dos direitos classistas.
A 5ª Conferência do FONACATE homenageou o Ex-Presidente da
FEBRAFITE, Roberto Kupski, um dos fundadores e maiores incentivadores do Fórum.

Conheça os principais projetos que compõem a agenda legislativa em tramitação:
Câmara Federal:
PL 1292/95
nova lei de licitações
PEC 287/16
reforma da previdência
PEC 555/06
fim da contribuição previdenciária descontada dos Aposentados
PEC 339/09
adicional noturno para Servidores que recebem subsídios
PL 5317/09
divulgação de gastos indenizatórios
PLP 330/06
aposentadoria especial para atividade de risco
PEC 314/04
organização sindical
PL 4825/16
licença classista para Servidores da segurança pública
PL 401/91
regulamentação do direito de greve em serviços essenciais
PEC 219/12
permissão para Servidores Administrativos no exercício do magistério
PL 8178/2014 enquadramento do assédio moral como improbidade administrativa
PL 6726/16
regulamentação do teto remuneratório
PL 252/03
lei geral dos concursos públicos
Senado Federal:
PEC 56/2014 aposentadoria integral por invalidez
PLS 116/17
demissão de Servidores por insuficiência de desempenho
PLS 287/13
regulamentação do direito de greve dos Servidores Públicos
PLC 27/17
medidas de combate à corrupção
Observações:
O PL 3831/15
que estabelecia normas gerais para a negociação coletiva na Administração Pública
foi aprovado e vetado integralmente pelo presidente. O veto foi mantido em sessão
conjunta do Congresso.
O PLS 280/17
de autoria do senador Anastasia, prevê a terceirização das atividades de fiscalização
no âmbito da Administração Pública. O projeto, que constitui uma gravíssima ameaça às atividades do Fisco, tramita de Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
do Senado, sendo relator o senador Flexa Ribeiro (psdb/PA).

Prêmio Nacional de Educação Fiscal
O lançamento do Prêmio Nacional de
Educação Fiscal
2018 aconteceu no dia 18, durante a
5ª Conferência Nacional das Carreiras
Típicas de Estado, promovida pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras
Típicas de Estado , em Brasília.
A premiação chega à sua sétima edição com o objetivo de valorizar
as melhores práticas de educação fiscal
e destacar a importância social dos tributos e sua correta aplicação, dividida
em três categorias: Escolas, Instituições
e Profissionais de Imprensa.

“Precisamos difundir cada
vez mais na Sociedade que não existe
dinheiro do governo. O dinheiro é da
Sociedade e deve ser aplicado em seu
favor. Essa é a missão e o principal desafio do Prêmio”, afirmou o Presidente da
FEBRAFITE, Juracy Soares, que agradeceu a todos os apoiadores da iniciativa
que, ao longo das seis edições, agregou
Entidades nacionais e internacionais.
O Coordenador do Prêmio e
primeiro Vice-Presidente da FEBRAFITE,
Rodrigo Spada, apresentou as novidades desta edição, que terá sete
vencedores: 3 na categoria Escolas, 2
na categoria Instituições e 2 na cate-

goria Profissionais de Imprensa, que
soma R$ 43 mil reais em premiação.
O Prêmio é uma iniciativa da
FEBRAFITE em parceria com a Escola
de Administração Tributária (ESAF) e
com o Programa Nacional de Educação
Fiscal (PNEF).
Em Minas, a Educação Fiscal é
um tema que tem sido tratado com prioridade e em cooperação entre as Secretarias de Fazenda e Educação. Essa atenção
explica um fato importante e motivo de
orgulho: desde a primeira edição do Prêmio, 2012, as escolas mineiras têm ficado
entre as premiadas (em 6 edições, foram
4 primeiros lugares). Na SEF, a Educação

Página 3

Fiscal está sob a coordenação do Auditor
Fiscal Luiz Antônio Zanon, e a equipe, Bernadete e Guilhermina.

Inscrições abertas
Desde o dia 19 de abril e se
estendem até 13 de junho, pelo site
da FEBRAFITE: www.febrafite.org.br
As inscrições para a categoria Profissionais de Imprensa
podem ser feitas até o dia 28 de
setembro, prazo máximo para
veiculação na mídia das reportagens inscritas.
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Tarde de informações, palestra e confraternização
marcam o Encontro de Aposentados

N

a tarde do dia 11, os
Associados Aposentados se reuniram para
o tradicional Encontro
mensal que, este mês, contou com a
presença de dois convidados: o Juiz de
Direito, Dr. Lailson Braga Baeta Neves,
da 1ª Vara de Fazenda, e o Doutor José
Alfredo Borges, do escritório contratado pela AFFEMG, que abordaram, com
muita clareza, temas e circunstâncias
do processo jurídico que muitas vezes
comprometem o direito dos Servidores
e tornam injustas as decisões.
A morosidade, a irracionalidade na organização administrativa e
até mesmo os sistemas informatizados
que deveriam trazer mais agilidade e
transparência aos processos, mas não
funcionam, são aspectos que interferem no resultado final da aplicação da
Justiça, sempre em desfavor do cidadão.
“O Judiciário é atividade secundária do
Estado, mas, no Brasil, é o próprio Estado, o ente que mais descumpre as leis
e, assim, torna o Judiciário o único lugar
onde o cidadão busca solucionar suas
demandas”, afirmou Dr. Lailson.
Corroborando as afirmações
do Juiz, o Advogado José Alfredo Borges citou casos concretos onde o Estado
“usa” o Judiciário como meio de protelar
o cumprimento da lei, por exemplo, nas
ações de isenção de Imposto de Renda
aos portadores de doença incapacitante.
O Advogado também falou
sobre a AÇÃO POPULAR nº 502897083.2018.8.13.0024, proposta por Dave
Geszychter, contra o Estado de Minas
Gerais e mais 163 Auditores Fiscais como
litisconsortes passivos.
A Assessora da FUNDAFFEMG,
Fátima Thaer, fez um apelo para que os
Associados não deixem de se vacinar
contra a gripe, pois o vírus, neste ano,
passou por uma mutação, agravando as
complicações da doença.
Ao término do Encontro, o Diretor-Presidente, Sinval Pereira, agradeceu
a presença de todos, saudou os Associados que acompanharam a reunião pela
TV web AFFEMG nas Regionais Mata,
Norte, Centro-Norte e Rio Doce, e convidou os presentes para um café de confraternização no Centro de Convivência.

Dr. Lailson é filho do Associado Auditor Fiscal Helton
Ventura Baeta Neves e da Associada Marinês Braga
Baeta Neves

Os Aposentados Helio Pinheiro da Cunha, Guanair Pinto (de
Caratinga) e Arnor Alves Ferreira, e o Diretor Regional de Governador Valadares, Milton Guedes Metzker, acompanharam o
Encontro de Aposentados na sede da Regional Rio Doce.
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Pensionistas se informam e participam
de palestra, no Encontro de abril

N

o dia 12 de abril,
as Pensionistas da
AFFEMG se reuniram
para mais um Encontro. A Diretora Financeira Adjunta,
Maria Aparecida Neto Lacerda e
Meloni, Papá, abriu a reunião convidando para o evento de inauguração
do retrato na galeria dos Ex-Presi-

dentes, no dia 03 de maio, quando
haverá um debate com Ione de
Medeiros, Áurea Carolina e Poliana
Souza, sobre o tema “O lugar onde
elas lutam: um bate-papo sobre os
espaços da mulher”.
Em seguida, a Enfermeira e
Psicóloga Maria de Fátima Fonseca de Campos, filha do Associado

Nelson Pereira de Campos, iniciou
a palestra “A arte de envelheSer: A
magia do tempo”. Maria de Fátima,
que também é Mestre em Psicologia Social pela UFMG e Professora
PPA (Programa de Preparação para
Aposentadoria) – FHEMIG, falou
sobre a importância de um envelhecimento saudável e conscien-
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te. Segundo ela, esse processo de
amadurecimento, pelo qual todos
passamos, precisa ser vivido com
sabedoria. O tempo nos transforma
positivamente.
Ao fim do Encontro, as Pensionistas foram convidadas para um
lanche de confraternização, no Centro de Convivência.
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N

Diálogos AFFEMG e
Homenagem em Ipatinga

o dia 06, os Associados da Regional Metalúrgica se reuniram
com a AFFEMG e a FUNDAFFEMG para um encontro informativo
sobre assuntos da Associação e do Plano de Saúde.
Ao abrir o Encontro, a Diretora Regional, Neuza Gomes
de Oliveira, saudou os presentes e apresentou a sede, que acabou de passar
por uma manutenção e está pronta para receber os Associados e suas famílias.

Em seguida, a Diretora Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá,
falou sobre os temas do momento, como a reforma previdenciária, que está
provisoriamente suspensa; o veto do Governador à tentativa de “trem da
alegria” na Assembleia Legislativa; o teto salarial, entre outros. A Assistente
Social, Maria Eliza, além de fazer atendimentos individuais, falou sobre
os serviços que estão à disposição dos Associados no setor. A Assessora
da FUNDAFFEMG, Fátima Thaer, esclareceu pontos do novo Regulamento, para
uma plateia formada 100% por filiados ao Plano de Saúde.
O ponto alto do evento, no entanto, foi a Homenagem ao Associado
Alberacy de Barros Gomes, Auditor Fiscal do concurso de 1961, residente na
cidade de Santa Margarida, que conta mais de 50 anos de vida associativa. Ele
recebeu das mãos da Diretora Papá, a Medalha de Honra ao Mérito Associativo.
Do alto de seus 86 anos, muito saudável e feliz com a homenagem,
Alberacy estava acompanhado de seus familiares.
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Giro pelas Regionais

edir martins

neuza gomes de oliveira

mata- juiz de fora

Lucy maria torres soares
Oeste - divinópolis

arnaldo sato

sudoeste - Poços de caldas

Maria das dores Caetano o. alves

metalúrgica - ipatinga

Gilson marcos campos

vale do sapucaí - pouso alegre

São francisco - pirapora

Paulo cesar pinto
sul - varginha

sirne alcides costa salim
mucuri - teófilo otoni

milton metzker

rio doce - governador valadares

francisco nascimento
paranaíba - uberlândia

rodrigo da cruz lemos
baixo rio grande - uberaba

redir mendes de sá

norte - montes claros

mata - juiz de fora

VII Torneio de Sinuca movimenta
a Colônia de Cabo Frio

O

rganizado por
um animado grupo de
sinuqueiros
da Regional Mata, o VII Torneio de Sinuca reuniu amigos
entre os dias 05 e 08 de abril,
nessa competição especial.
O Associado Nilton de Oliveira coordenou o evento, que
contou com a participação de
Associados e convidados, além
de familiares, que formaram
torcidas organizadas para incentivar os atletas.
Além de disputa esportiva, o espírito de confraternização foi outro ponto alto
do encontro. Todos puderam
colocar a conversa em dia e se
divertir.
O encerramento aconteceu no domingo, com a premiação de Rubens Pinheiro,
Antônio Borges, Mauri Cruz e
Nilton de Oliveira, respectivamente campeão, vice-campeão, terceiro e quarto lugares.
Os demais atletas receberam
medalhas de participantação.
O Diretor-Presidente
da AFFEMG, Sinval Pereira da
Silva, foi representado pelo Diretor Edir da Silva Martins, da
Regional Mata. Ele agradeceu
o apoio da Entidade na promoção do evento e, também,
o interesse dos participantes,
que se comprometeram com
os custos de locomoção e hospedagem. Edir desejou ainda
que novos encontros aconteçam e garantam o convívio de
amigos.
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rubens simão da rocha
centro-norte - sete lagoas
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Rio Doce - Governador valadares

Regional Rio Doce celebra Dia da Mulher
com palestra sobre saúde feminina

O

médico, referência
em oncologia no
Leste Mineiro, Dr.
Célio Cardoso, falou
sobre Tratamento e Prevenção do
Câncer, no dia 16 de abril. As convidadas puderam tirar dúvidas e aproveitar o espaço de confraternização.
O Diretor Regional, Milton Metzker,
agradeceu a presença de todas, desejando longos anos de vida saudável a todas às Associadas.

sudoeste - poços de caldas

Oficina de “CrochêTerapia” reuniu mulheres na Regional Sudoeste

A confraternização foi realizada
nos dias 24 e 25 de março, em comemoração ao Dia Mundial da Mulher
Além de aprender e aprimorar a técnica, Associadas, Pensionistas e beneficiárias puderam trocar

ideias e se confraternizar.
Foram dois dias especiais, de
aprendizado, diálogo e deliciosos cafés.
As participantes gostaram tanto da iniciativa que a Regional estuda a possibilidade de realizar um encontro por mês!
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Associadas interessadas
devem entrar em contato com a
Regional através do telefone (35)
3722-4659, ou pessoalmente pelo
endereço Rua Nico Duarte, 228, Jd.
Ginásio, Poços de Caldas/MG.
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classifisco

saudades

classifisco

•

Saint Clair Gomes de Rezende, faleceu dia 20 de Abril 2018, na cidade de Belo Horizonte/
MG, onde residia.

•

Célio Affonso de Oliveira, faleceu dia 19 de abril de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG,
onde residia.

•

Alexandre Marques Lança, faleceu dia 18 de Abril 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG.

•

Osvaldo Andrade, faleceu dia13 de abril de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.

•

Dijon Morais, faleceu dia 12 de Abril de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.

VENDa LUGUEIS -Belo Horizonte e Região
• Apartamento no bairro Cidade Nova/BH – 2 quartos com armário embutido e 1 quarto reversível,
banheiro social, sala de estar e jantar conjugada,
cozinha com armários, área de serviço e 1 vaga de
garagem. Prédio com elevador e salão de festas.
Valor R$ 320.000,00. Contato com Maria Luiza (31)
98773.1547.

•

Anna Alves da Costa, mãe do Associado Alexandre Alves Viotti, faleceu dia 10 de Abril 2018,
na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.

•

Silvia Moreira Correia Medeiros, faleceu 08 de abril de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG.

•

Maria Magalhães Bueno, Pensionista, faleceu dia 05 de Abril 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG. A mesma residia em Caxambu/MG.

•

Salvador Della Testa, faleceu dia 02 de Abril de 2018, na cidade de Poços de Caldas/MG,
onde residia.

•

Nilson Reis de Menezes, faleceu dia 01 de Abril de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG,
residia em Frutal/MG.

•

Ezio Borges de Souza, filho da Pensionista Alzira de Souza Borges faleceu dia 23 de março
de 2018, na cidade de Uberaba/MG, onde residia.

•

Emerson de Oliveira Guimarães, faleceu dia 23 de março de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.

•

Aloysio Letro Silva Castro, faleceu dia 16 Março de 2018, na cidade de Ipatinga/MG, onde
residia.
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Imóveis ALUGUEIS -Belo Horizonte e Região
• 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.
Automóvel
• Fiat Idea Adventure Duologic, cor preta, ano
2011, 35.700 KM, completo, ótimo estado,
Valor R$28.500,00. Tratar com Marília tel.:
98812-9877- BH.
VENDE-SE
• Jazigo com quatro gavetas, sem uso, no Cemitério
Parque da Colina. Tratar com a proprietária pelo telefone 31-3342-2967 - Marialva Therezinha.
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CPS: atendimento
completo para você

E

m 7 de abril celebramos o Dia Mundial da Saúde. A data é uma oportunidade para
refletir sobre a importância do acompanhamento médico permanente para a prevenção
e detecção precoce de doenças. A FUNDAFFEMG possui três Centros de Promoção da
Saúde (CPS) onde os beneficiários podem agendar consultas em várias especialidades.
Modernas e confortáveis, suas instalações contam com uma equipe de profissionais que atua de
forma integrada a fim de prestar um atendimento de excelência ao beneficiário.

Especialidades que você
encontra em cada CPS
BELO HORIZONTE

Cardiologia
Clínica Médica
Dermatologia
Endocrinologia
Geriatria
Ginecologia e Obstetrícia
Hebiatria
Neurologia
Nutrição
Ortopedia e Traumatologia
Pediatria
Psicologia
Psiquiatria
Reumatologia
Urologia
FUNCIONAMENTO: 7H ÀS 19H
TEL: (31) 2103-5815
JUIZ DE FORA

Cardiologia
Nutrição
FUNCIONAMENTO: 8H ÀS 12H E 13H ÀS 17H
TEL: (32) 3217-2527
UBERABA

Psicologia
Clínica Médica
FUNCIONAMENTO: 8H ÀS 12H E 13H ÀS 17H
TEL: (34) 3312-0489
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A importância da educação
alimentar infantil

O

s índices de obesidade infantil vêm aumentando consideravelmente.
Segundo estudos divulgados em 2017 pelo Imperial College de
Londres e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença afeta
atualmente dez vezes mais crianças e adolescentes do que na década
de 1970. O grupo de indivíduos entre 5 e 19 anos que estão acima do peso saltou de
11 milhões para 124 milhões no período.
O número é preocupante. Segundo a endocrinologista Dra. Marina Mendes
Nogueira Rodrigues, as consequências da obesidade infantil são variadas. “Além das
complicações psicológicas, o tecido gorduroso secreta na circulação sanguínea uma
série de substâncias químicas responsáveis por problemas renais, osteomusculares,
doenças como diabetes e hipertensão e que contribuem para o aparecimento futuro
de alguns tipos de câncer.”

Para evitar que isso aconteça, é importante desenvolver bons hábitos
alimentares desde a infância, cuidado que deve envolver toda a família. “Esse papel não
cabe exclusivamente aos pais, mas a todos os parentes. É muito importante estimular
a criança a manter hábitos saudáveis desde muito cedo. O exemplo é o valor mais
importante”, afirma Marina.
A FUNDAFFEMG possui o projeto Educação Alimentar da Família e, dentro dele,
realiza o Mini Chef e Chef Júnior. O objetivo é proporcionar educação nutricional para
crianças, adolescentes e suas famílias de forma lúdica e interativa. Enquanto os filhos
dos beneficiários participam de uma oficina orientada por uma profissional formada
em Gastronomia e com especialização em Kidcoaching e Inteligência Emocional para
ter informações sobre os alimentos e as práticas na cozinha, os pais
assistem a palestras ministradas por profissionais da
área de saúde que salientam a importância
de uma alimentação saudável.
Neste ano, o evento já foi
realizado em Belo Horizonte, no dia
14 de abril e contou com palestras
da Dra. Marina e do pediatra Dr.
Waldemar Savassi. As apresentações
alertaram os pais para a gravidade
da obesidade infantil, ao apontar as
várias consequências da doença na
idade adulta. Também foram propostas
alternativas para melhorar os hábitos de
toda a família e, consequentemente, a
saúde de todos. As próximas edições estão
marcadas para os dias 19 e 26 de maio,
respectivamente, em Juiz de Fora e Poços
de Caldas.
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Como funciona o Credenciamento
dos novos Prestadores?

O

credenciamento de prestadores que atenderão pelo Plano
FUNDAFFEMG-Saúde é feito a partir da análise da atual rede credenciada
e identificação das necessidades. Para garantir a qualidade dos serviços,
alguns critérios são levados em consideração na seleção, como:

1

Possuir mais de quatro anos de experiência profissional.

2

Estabelecimentos regularizados em órgãos fiscalizadores.

3

Oferta de procedimentos cobertos pelo plano.

4

Qualificações baseadas nas legislações vigentes da ANS.

5

Registro atualizado junto a conselhos profissionais

6

Formação acadêmica adequada.

7

Prestador localizado na área de abrangência do Plano.

Após a análise, caso a operadora identifique que tem prestadores suficientes
na especialidade o credenciamento é indeferido, mas registrado para futuras
oportunidades.
A FUNDAFFEMG preza por uma rede de prestadores qualificada, apta a
oferecer tranquilidade no alcance da saúde de seus beneficiários.

Belo Horizonte: 07/05/18 às 14h15

Palestrante: Dra. Dóris Diniz (Geriatra)
Mesa redonda com relatos de beneﬁciários
Informações - (31) 2103-5858

Juiz de Fora: 07/05/18 às 15h30

Palestrante: Dr. Assuero Luiz Saldanha (Geriatra)
Informações - (32) 3217-2527

Varginha: 07/05/18 às 15h

Bate papo com o beneﬁciário José Daniel Moura de Souza
Informações - (35) 3214-1770
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Mensalidades vencem na data
da terceira parcela do salário
De acordo com o regulamento da FUNDAFFEMG, as mensalidades do Plano
podem ser cobradas até o quinto dia útil de cada mês. Mas, como o Governo de Minas
tem efetuado o pagamento de seus servidores de forma escalonada, a FUNDAFFEMG
alterou, temporariamente, o vencimento para o dia em que cai a terceira parcela do
salário. A fonte consultada para a definição da data é o calendário divulgado pela
Secretaria de Estado de Fazenda. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone

(31) 2103-5858, ou mande um e-mail para fundaffemg@fundaffemg.com.br
Lembre-se de que o atraso do pagamento por período superior a cinco dias
resulta na suspensão imediata do Plano. Para reativar a cobertura, é preciso pagar
o valor devido corrigido conforme a variação do IPCA e acrescido de juros e multa.
Caso você não tenha recebido o boleto bancário, solicite uma segunda via no site
www.fundaffemg.com.br

Por que a acupuntura deve
ser feita por médicos?
A acupuntura é uma prática milenar da medicina chinesa. A técnica é
reconhecida no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina e, desde 2012, seguindo
determinações do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, só pode ser praticada
no país por médicos. O posicionamento tem respaldo na lei da regulamentação da
medicina que estabelece que para executar o procedimento de maneira adequada
e segura, é necessário que o profissional seja autorizado a:
• Realizar anamnese e exame físico do paciente e solicitar exames complementares
para elaborar diagnóstico.
• A partir do diagnóstico, prescrever os tratamentos mais apropriados, sejam
terapêuticos, farmacológicos ou de natureza cirúrgico-invasiva.
• Executar tratamentos invasivos.
No dia 6 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal manteve a proibição de que o
procedimento possa ser praticado por fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais
e a FUNDAFFEMG cumpre essa determinação.

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
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Pensionista da AFFEMG sofre
tentativa de golpe por telefone
A Pensionista, que não será
identificada por
motivo de segurança, recebeu ligações
de estelionatários que se passavam
por funcionários de um escritório de
advocacia. Os criminosos diziam que a
Pensionista possuía uma ação judicial a
receber, e que deveria pagar R$5.000,00
pelo resgate do valor. Após o pagamento, foi solicitado um novo depósito bancário, dessa vez, de R$15.000,00. Neste
momento, a vítima procurou a assessoria jurídica da AFFEMG, que a alertou sobre o golpe. A Pensionista recebeu apoio
e orientações da Associação.
Durante Encontro de
Aposentados, Associados
denunciam recorrentes
tentativas de golpes
Diversos Aposentados se queixaram da insistência dos estelionatários,

ERRATA
Na carta aberta aos Associados que receberam homenagem
pelos 50 anos de vida associativa,
da Associada Maria Elisa de Oliveira
Santos, publicada na edição de março de 2018, página 07, onde se lê
“Que estejamos vivos (e vivas), com
saúde (graças a nós e à nossa FUNDAFFEMG) para poder comemorar,
com estilo, como os nossos colegas
homens, oriundos do concurso de
1981, puderam comemorar agora”,
leia-se “... como os nossos colegas
homens, oriundos do concurso de
1961, puderam comemorar agora”.
Além disso, na assinatura, onde se lê “Maria Elisa de
Oliveira Santos – AFTE aposentada”, leia-se “Maria Elisa de Oliveira
Santos – AFRE aposentada”.

que não se cansam de enviar cartas com
conteúdos mentirosos e criminosos.
Trata-se de suposta assessoria jurídica para Servidores Públicos,
que chama o Aposentado para um
acordo de recebimento de ação indenizatória, referente a uma aposentadoria complementar. Os criminosos
enviam cartas noticiando a disponibilidade de uma quantia em dinheiro,
mediante pagamento de taxa de ha-

bilitação de resgate, além de outras
despesas, como obrigações fiscais e
custas judiciais.
O dinheiro pedido, caso depositado, nunca mais será recuperado!
A AFFEMG alerta seus Associados! Muitas tentativas como
essa têm se repetido. É preciso
estar atento e sempre procurar a
Entidade, em casos suspeitos.

Convênios garantem medicamentos
mais baratos aos Associados
A FEBRAFITE firmou um convênio com as drogarias Droga Raia e Drogasil, que oferece descontos na
compra de medicamentos. Os contratos com as empresas garantem melhores condições de pagamento.
O benefício de preços mais em conta vale para todos os Associados da AFFEMG. Para usufruir do convênio é preciso apresentar documento de identificação com CPF.
Os Associados que desejarem cadastrar seus dependentes, para que usufruam dos convênios, devem entrar em contato com o setor Corporativo da AFFEMG, pelo telefone 3289-5632 ou pelo e-mail
corporativo@affemg.com.br, e fornecer nome completo e CPF do beneficiado. Dependentes de Associados cobertos pelo plano de saúde FUNDAFFEMG estão automaticamente inclusos. Por isso, neste caso, não é preciso
fazer o pedido de cadastro.
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Fique tranquilo!

Faça um seguro de vida, imóvel, viagem
ou automóvel na Fisco Corretora.
Os melhores planos e vantagens
para sua segurança estão aqui!
Rua Sergipe, 893, Funcionários. Telefone: 0800 031 5689
Horário de Funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h
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Novas sócias laborais trabalham
com o Banco de Necessidades

Luiza Raquel Felix da Costa, filha da Associada Sara Costa Felix Teixeira, e sua amiga, Anna Carolina Amorim Marques Lima, assumiram os trabalhos
junto ao Banco de Necessidades da Receita Solidária. Estão dando um novo formato ao tratamento das informações e trazendo ideias que irão contribuir
para a inovação do trabalho.
Ficamos muito felizes em contar com a ajuda de jovens que encontram tempo para se dedicar ao trabalho voluntário com dedicação e amor!

Veja os depoimentos que elas deram:
“Decidi ser voluntária no
segundo semestre de 2017.
Estava com tempo livre e queria
utilizá-lo para contribuir, fazer
algo que ajudasse o próximo.
Depois que entrei para a Receita
Solidária, percebi que o trabalho
voluntário é uma via de mão
dupla: faço pessoas felizes ao
receberem doações materiais
mas, também, recebo sorrisos
e agradecimentos, os quais
me fazem sentir completa e
grata por ter a possibilidade
de contribuir para um mundo
melhor.

“A oportunidade de colaborar com
a Receita Solidária foi maravilhosa.
Estava procurando uma forma de
colaborar de alguma maneira com
as pessoas e a sociedade. Diante de
tantas coisas ruins acontecendo e um
mundo cheio de problemas lembreime que existem pessoas boas e que
querem fazer o bem sem nada em
troca e resolvi que queria me juntar a
elas. Então surgiu a oportunidade de
colaborar com a RS é além de acreditar
estar fazendo algo de positivo para
os demais, sinto que também estou
crescendo, aprendendo e adquirindo
(ou pelo menos tentando) novas
habilidades.”

Luísa Raquel Felix de Costa

Anna Carolina Amorim Marques Lima

A Assembleia foi realizada para apreciação do relatório de trabalho da Diretoria
Executiva em 2017; discussão
e aprovação das contas e balanço referentes às atividades
de 2017 e para discussão e
deliberação sobre o plano de
trabalho para o ano de 2018.
Todos os assuntos
foram aprovados, confirmando que estamos, a cada ano,
consolidando e ampliando
com segurança os trabalhos
desenvolvidos pela Receita
Solidária.
Em breve os demonstrativos contábeis/2017 estarão disponíveis em nosso site.
Aguardem!

Doações diversas
Em março recebemos a doação de uma mesa de oito
lugares que foi entregue ao Lar de Idosos Nossa Senhora da
Saúde, de BH. Recebemos também uma televisão de 32’’
e um aparelho de DVD que foram entregues ao Centro de
Convivência Maria Maria, em Ipatinga. São pequenos gestos que representam muito para os beneficiados!
Lembre-se: um bem que já não tem valor para você,
mas que esteja em boas condições, pode ser muito útil para
alguma entidade assistencial. As solicitações das entidades
estão disponíveis em nosso site: Nosso trabalho/Intermediação de doações/Banco de Necessidade.

AGO de 16/04/18

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