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Reforma da Previdência

Erramos: Na edição ante-
rior, na reportagem da página 12, intitulada 
“Regional Mata comemora as conquistas de 
2017 com a alegria do espírito natalino”, no 
1º parágrafo foi escrito “O encontro aconte-

ceu no dia 17 de dezembro” quando era para 
ser escrito “O encontro aconteceu no dia 17 

de novembro”.

Em fevereiro a AFFEMG irá celebrar seu aniversário com 
uma agenda especial de atividades culturais.  Fique atento à 

programação que será divulgada e participe!

AFFEMG apresenta proposta 
orçamentária para 2018

Veto do Governador barra “trem da 
alegria” na Secretaria de Fazenda

Entidades Nacionais 
se mobilizam na luta 

contra a PEC 287

Presidente da FEBRAFITE, Roberto Kupski, entre Rodrigo Spada e o Deputado 
Arnaldo Faria de Sá

Frente Mineira 
organiza campanha de 

oposição à Reforma
Ato Público está previsto para 24 de janeiro, 

dia do Aposentado. 

Veja nas páginas 6 a 11
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Entidades Nacionais discutem com deputado 
Arnaldo Faria de Sá estratégias para barrar 

Reforma da Previdência - PEC 287
 “Nós temos que nos 

articular contra a Reforma da 
Previdência. Esse jogo é desleal, 
precisamos jogar muito para 
não perder terreno”, afirmou o 
Deputado Federal Arnaldo Faria 
de Sá, em reunião realizada no 
último dia 09, no seu escritório 
político, em São Paulo. 

Forte opositor da Reforma no Congresso Nacional, o Deputado alertou as lideranças sobre as ativida-
des do governo federal para conseguir apoio à Reforma, como a larga utilização dos meios de comunicação, 
participação em programas de TV , distribuição de cargos e ministérios e aprovação de emendas. “Precisamos 
nos articular contra a Reforma, se não fizermos isso, seremos atropelados”, advertiu o Deputado. 

O objetivo do encontro foi avaliar o contexto político e as condições do governo na  sua base,  tentar 
aprovar a  Reforma, e traçar estratégias de oposição à PEC junto aos deputados federais e nas ruas, com a Socie-
dade, já que, como sabemos, a Reforma vai destruir a Previdência e o Sistema de Seguridade Social, afetando 
os atuais e futuros Servidores e as famílias. 

O Fisco Estadual brasileiro esteve representado pelo Presidente da FEBRAFITE, Roberto Kupski, e o 
Presidente da AFRESP, Rodrigo Keidel Spada. Também participaram do encontro, entre outras Entidades, a 
Associação Paulista de Magistrados, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, a Anfip, Anamatra, OAB-
-SP, Ministério Público, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Sindifisco/SP, Sinait/SP, Mosap - Mo-
vimento Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas. 

2018: um 
ano de muitas 

batalhas

Começamos o ano desejando aos 
Associados muita energia, toda 
capacidade de indignação e 
disposição para a luta, pois acre-

ditamos que estes são componentes essenciais 
para a vida classista, num cenário  como o atual, de 
grandes batalhas em defesa dos direitos, como está 
previsto acontecer em 2018. A Reforma da Previ-
dência, esse absurdo retrocesso para toda a Socie-
dade brasileira, para os Servidores, trabalhadores 
da iniciativa privada e as famílias. Como perma-
necer passivo, por exemplo, diante de uma “regra 
constitucional” que pretende proibir o trabalhador 
de acumular pensão e aposentadoria? 

O Associado deve ficar atento ao chama-
mento da AFFEMg. Mobilizados, vamos identificar 
os deputados federais que votam a favor da Refor-
ma e divulgar os nomes de todos os inimigos do 
Servidor, lembrando que este ano temos eleições e 
“quem votar, não volta!”. 

Outra batalha será pelo reajuste da tabela 
de Imposto de Renda. A defasagem atual chegou 
em 83%. Em 20 anos, a tabela foi reajustada em 
apenas 109,63%, enquanto a inflação chegou a 
283,62%. Isso é confisco, significa que o trabalha-
dor está pagando praticamente o dobro do valor do 
Imposto de Renda devido. 

E tem mais, no Estado, reivindicamos o 
retorno do pagamento em parcela única, no quin-
to dia útil e os acertos pactuados com o governo 
no final de 2017: a exclusão do IPCA do cálculo do 
valor do ponto gepi, a incidência dos adicionais por 
tempo de serviço sobre o total da remuneração, e a 
regularização do pagamento dos Aposentados que 
não atingiram a integralidade da gepi, quando da 
aposentadoria. O ano está começando, com ele a 
luta. Mãos à obra!

Na tarde do dia 9, Entidades que compõem a “Frente Mineira Popular em defesa da Previdência Social”, inclusive 
AFFEMg e Sindifisco/Mg, reuniram-se na sede da ANFIP-Mg para organizar as atividades de mobilização contra a 
Reforma da Previdência . Assim como no ano passado, o início da campanha de oposição à PEC 287 acontecerá em 
grande Ato Público, no dia 24 de janeiro (dia do Aposentado), na Praça Sete, em BH, a partir das 10 horas.
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Dia 29 de dezembro foi 
publicado no Diário 
Oficial “Minas ge-
rais” a Lei 23.882/17, 

com o veto do governador Fernando 
Pimentel aos artigos 50 a 55, que 
tratavam de mudanças na estrutura 
de carreiras da SEF. uma alterava o 
nome de gestor Fazendário para ges-
tor Fiscal da Receita Estadual, e outra 
promovia a transposição das carreiras 
de Técnico e Analista Fazendário, 
que passariam a integrar o grupo 
de Atividades de Tributação Fisca-
lização e Arrecadação.

Antecedentes: desde 
2016, tramitava na Assembleia Le-
gislativa o Projeto de Lei 3.677, de 
iniciativa do governo, que tratava 
exclusivamente de matéria tributá-
ria. Subitamente, no apagar das lu-
zes do ano legislativo de 2017, sem 
que as Entidades do Fisco, AFFEMg 
e Sindifisco/Mg fossem sequer 
informadas, surgem as emendas – 
alterando o nome do cargo de ges-
tor Fazendário para “gestor Fiscal 
da Receita Estadual”, e incluindo as 
carreiras administrativas de Técnico 
e Analista Fazendário no grupo de 
Atividades de TFA – para atender o 
interesse do Sinffaz e do Sindipú-
blicos e cuja pretensão, como sabe-
mos, é viabilizar o acesso à carreira 
do Auditor Fiscal sem passar pelo 
concurso público. 

Total falta de trans-
parência até a aprovação em 
plenário: em tramitação atrope-
lada, as emendas foram urdidas 
e ardilosamente aprovadas sem 
sequer a leitura na única comissão 
por onde tramitou (Comissão de 
Administração Pública sob a rela-
toria do dep. joão Magalhães), e 
seguiram direto para aprovação 
pelo plenário, onde foram aprova-
das em bloco, sem que se soubesse 
o conteúdo delas, fato testemu-
nhado por dezenas de Auditores 
Fiscais que estiveram nas galerias do 
plenário acompanhando a votação da 
Lei e respectivas emendas.  

Trabalho conjunto das 
Entidades: AFFEMg e Sindifisco/Mg 
se reuniram com o Secretário de Fa-

zenda, josé Afonso Bicalho, e o Sub-
secretário da Receita Estadual, joão 
Alberto Vizzotto, para   manifestar 
a indignação das Entidades ante a 
aprovação das emendas e pediram 
que o Secretário defendesse o veto 
do governador às pretensões. Na oca-
sião, os representantes entregaram 
vasto material contendo subsídios   
que apontam para a ilegalidade das 
emendas, alertando o Secretário para 

o risco de maximização do conflito in-
terno na SEF, caso as emendas fossem 
sancionadas.  

Mobilização: manifestações 
individuais e coletivas de Auditores 
Fiscais de todas as Delegacias Fiscais 

do Estado foram enviadas ao Subse-
cretário da Receita e ao Secretário de 
Fazenda apontando para as ilega-
lidades das emendas e fornecendo 
subsídios para a construção do veto. 
(imagem ao lado).   

O veto: nos sólidos funda-
mentos do veto, o governador afirma 
que, no mérito, “a mudança pretendi-
da não se limita a modificar a deno-
minação do cargo ‘gestor Fazendário’ 

para ‘gestor Fiscal da Receita Estadual’ 
senão aparelhar a aquisição futura de 
direitos próprios do cargo de Auditor 
Fiscal da Receita Estadual sem o ne-
cessário concurso público”, situação 
que fere o art. 37, incisos I e II, da 

Constituição Federal. E destaca que a 
jurisprudência firmada pelo Supremo 
Tribunal Federal, rechaça a ocorrência 
do provimento derivado. 

Ressalta ainda a Recomen-
dação expressa do Ministério Público 
Estadual no Inquérito Civil Público nº 
0024.14.009875-7 para que o termo 
gestor Fiscal não seja utilizado, por ferir 
dispositivo da Lei 13.515/2000, que apro-
vou o Código de Defesa do Contribuinte.

Afirma que as carreiras de 
Técnico e Analista Fazendário não 
devem ser incluídas no grupo de 
Atividades de Tributação Fiscalização 
e Arrecadação, pois não caracterizam, 
efetivamente, as típicas carreiras de 
Estado a que se refere o art. 37, inciso 
xxII da Constituição Federal.

E por fim, além de apon-
tar a falta de pertinência temática 
das emendas com o Projeto de Lei 
originalmente enviado à ALMg, a 
Mensagem do governador argui o 
vício de origem, pois alteração na 
estrutura das carreiras da Secre-
taria de Estado de Fazenda  deve 
resultar de Projeto de Lei específi-
co, de iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo, o que não aconteceu 
com o PL 23.882/17. 

A consistente funda-
mentação do veto constitui a 
demonstração inequívoca do 
compromisso do governo e da 
Secretaria de Fazenda com os 
princípios da legalidade, im-
pessoalidade e moralidade que 
devem nortear a Administração 
Pública, conforme estabelece a 
Constituição Federal. 

Desde o primeiro mo-
mento, quando tomaram conhe-
cimento das ardilosas emendas, 
as Entidades do Fisco, AFFEMg e 
Sindifisco/Mg, trabalharam em 
conjunto na ALMg, com apoio de 
muitos Auditores Fiscais que lá 
estiveram presentes. Na esfera po-
lítica, a unidade da mobilização é 

essencial para que o veto seja mantido 
e por esta razão, as Entidades perma-
necem atentas, continuam trabalhan-
do articuladamente e conclamam os 
Auditores a apoiarem e se mobilizarem 
pela manutenção do veto.  

Governador veta tentativa de “trem da alegria” na SEF
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enCOnTRO

Confraternização da AF em Patos de Minas

O Happy Hour, realizado no 
dia 21 de dezembro contou com a 
presença dos Servidores que pude-
ram aproveitar o dia de reencontros 
com churrasco e um bom bate-papo. 
O Diretor Regional da AFFEMg, 
Francisco Flávio, agradeceu a parti-
cipação de todos e desejou um 2018 
cheio de saúde e paz!

PARANAíbA - PATOS DE MINAS

Na tarde de quarta-fei-
ra, dia 10 de janeiro,  
o Diretor-Presidente 
da AFFEMg, Sinval 

Pereira da Silva, recebeu os Associa-
dos Aposentados para tratar de uma 
pauta muito relevante para todos:  infor-
mar sobre o processo que levou à apro-
vação das emendas à Proposição da Lei 
23.882/17, que visavam o acesso de car-
reiras administrativas ao cargo de Auditor 
Fiscal, sem passar pelo  necessário concurso 
público; a previsão de alteração do valor do 
ponto/gepi; a falta de previsão neste mo-
mento, sobre o pagamento de férias prê-
mio aos Aposentados; atividades de mobili-
zação em articulação com demais Entidades 
nacionais contra a Reforma da Previdência  e 
as iniciativas culturais em comemoração ao 
aniversário de 68 anos da AFFEMg. 

Para explicar cada ponto desta 
pauta, Sinval solicitou a colaboração da 
Diretora Financeira Adjunta, Maria Apa-
recida Neto Lacerda e Meloni, Papá, que 
fez a exposição e respondeu perguntas 
dos presentes.  

Ao término do encontro, o Dire-
tor-Presidente agradeceu a presença de 
todos, saudou os Associados que acompa-
nharam a reunião pela TV web AFFEMg 
em Montes Claros, Sete Lagoas, Divinópo-
lis, uberlândia, Valadares, uberaba e Pouso 
Alegre e, de modo especial, o Associado 
josé Alves, de Caratinga, que também 
acompanhou o Encontro.  um café de 
confraternização e otimismo foi servido no 
Centro de Convivência. 

Primeiro Encontro do ano 
com os Associados Aposentados

Hélio Pinheiro da Cunha, Wilson geraldo Lacerda, Arnor Alves Ferreira e Vaguiner Olímpio de 
Souza, acompanharam o Encontro pela transmissão ao vivo, na sede da Regional Rio Doce
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fISCO

Que 2018 seja um ano mais Seguro. 
São os votos da FiSCo Corretora pra você!

Começar o ano prevenido significa 
menos preocupação e mais con-
forto pra toda a família. Afinal, 
um grande privilégio é não preci-

sar se incomodar com burocracias que envolvem 
problemas como, por exemplo, batidas de carro, 
falhas técnicas em eletrodomésticos e assistência 
médica em uma viagem.

A FISCO oferece, desde 1982, os melho-
res serviços de Seguros do mercado, garantindo 
agilidade, satisfação e economia. Na Corretora, 
os clientes são Associados. Todos são prioridade e 
têm tratamento personalizado. A taxa de suces-
so nos atendimentos a sinistros é de 100%. Para 
o Diretor da FISCO Corretora, Eduardo Lúcio, os 
maiores diferenciais da Fisco são a qualidade no 
atendimento e os preços especiais.

As Seguradoras passam por uma triagem 
rigorosa e apenas as mais qualificadas são sele-
cionadas para prestar serviços. O objetivo é garan-
tir comodidade e bem-estar.

O Seguro de Vida e Invalidez traz cober-
turas básicas e indenizações por mortes naturais, 
acidentais, invalidez por doenças, por acidente e, 
também, auxílio funeral. Para se ter uma ideia da 

importância desta modalidade de Seguro, na FIS-
CO, 24 famílias foram indenizadas no último ano, 
num montante de cerca de 2 milhões de reais.

O Seguro para Automóveis padrão prote-
ge contra casos de roubo, furto, colisão, incêndio e 
fenômenos da natureza.

O Seguro Residencial traz segurança, 
tranquilidade e uma série de confortos adicio-
nais. Além da proteção em situações de danos 
elétricos, hidráulicos, incêndios e fenômenos da 
natureza, oferece serviço de chaveiro e assistên-
cia 24 horas em casos de problemas técnicos em 
eletrodomésticos.

Para quem vai viajar, além de todos esses 
Seguros, a FISCO recomenda o Seguro Viagem, 
com a assistência médica, hospitalar e, também, 
odontológica. 

Sinta-se convidado a visitar a FISCO e 
orçar os seus Seguros. O Eduardo Lúcio espera 
recebe-lo: 

 “Nosso desejo é evitar dor de cabeça para 
os Associados. Somos uma equipe de 10 funcioná-
rios treinados para prestar o melhor atendimento. É 
um prazer receber a todos”. 

                        Nossa Entidade oferece todo o 
suporte aos Associados. Nossa assistência não 
é massificada e fazemos questão de atender 

a todos de forma direta e pessoal. Além 
disso, a comissão de corretagem obrigatória, 

determinada pela SUSEP, pode variar de 
10% a 25%. Enquanto outras corretoras 

cobram a taxa máxima permitida, a FISCO 
cobra a menor.

Comece o ano tranquilo!
Faça um seguro de vida, imóvel ou automóvel na 

Fisco Corretora. 
Os melhores planos e vantagens para 

sua segurança estão aqui!

Rua Sergipe, 893, Funcionários - Telefone: 0800 031 5689
Horário de Funcionamento: 8h às 12h ou 13h às 17h
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fInanCeIRO

orçamento financeiro para o  exercício de 2018
APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 38, do Estatuto Social, a Dire-
toria Executiva da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas ge-
rais - AFFEMg, apresenta aos seus Associados, ao Conselho de Administração 
e ao Conselho Fiscal a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 
2018, bem como as principais ações previstas para sua implementação. 

A proposta consolida o orçamento da sede, em Belo Horizonte, das tre-
ze Diretorias Regionais e das Colônias de Férias de Porto Seguro/BA, Cabo Frio/
Rj e guarujá/SP, tendo sido elaborada segundo fundamentos que primam 
pelo cumprimento fiel dos objetivos estatutários da Entidade, notadamente 
as atividades de natureza representativa e o investimento social e classista, 
preservando o equilíbrio orçamentário.

Nesse sentido, a Diretoria reafirma o compromisso de zelar para que a 
AFFEMg exerça em plenitude as competências definidas no artigo 3º do seu  Esta-
tuto Social, a representação e defesa dos Associados e a manutenção dos serviços, 
propiciando lazer, cultura e saudáveis oportunidades de convivência e integração. 

Em relação aos investimentos patrimoniais, merecem destaque: (i) o 
início das obras de ampliação da colônia de férias, em Cabo Frio/Rj; (ii) melho-
ria do espaço de convivência na sede da Diretoria Regional Sul, em Varginha/
Mg, (iii) pequenas reformas e pintura das demais sedes Regionais. 

 As receitas e despesas operacionais e os investimentos são apresenta-
dos em três quadros distintos, contendo nível de detalhamento que os tornam 
auto-explicáveis. 

A Diretoria ressalta a supremacia dos princípios de responsabilidade, 
transparência e austeridade nos gastos, fundamentos que norteiam esta peça 
orçamentária. 

PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

I – RECEITAS
 
1 - Mensalidades

A mensalidade associativa tem como referência o valor atualizado 
para o mês de janeiro de 2018, que corresponde a R$ 219,36 (duzentos e de-
zenove reais e trinta e seis centavos), equivalente a 1,30% da remuneração 
(vencimento básico e gepi) do cargo do AFRE - I A. 
2 - Pró-labore sobre seguro de vida em grupo

A receita prevista com pró-labore pela administração da apólice de 
seguro de vida em grupo está sendo mantida em conformidade com o valor 
atual de faturamento.
3 - Agenciamento/Resultado da Apólice de Seguro de Vida em Grupo

Para o próximo exercício, a presente proposta traz a previsão do rece-
bimento da parcela anual de resultados, relativa à apólice de seguro de vida 
em grupo com a Seguradora MAPFRE.  
4 - Aluguéis de imóveis e espaços

Essa receita refere-se ao contrato de locação de loja localizada no tér-

reo da sede, em Belo Horizonte e também dos espaços do Centro de Convivên-
cia e Auditório na sede em BH.
5 - Receitas Financeiras

Estão previstas receitas decorrentes principalmente de aplicações das 
disponibilidades financeiras da Entidade.
6 - Recuperação de custos com hospedagem e mercadorias consumidas

Nestas rubricas estão previstas as receitas oriundas das atividades 
ofertadas aos Associados nas colônias de férias: recuperação de custos de  
hospedagem e de mercadorias consumidas. 

II – DESPESAS

1 - Sociais, Assistenciais e Atividades Classistas
O Orçamento 2018 prevê a manutenção dos investimentos sociais, 

mediante a realização de eventos corporativos como seminários, participação 
em Congressos, a realização da 18ª. Edição dos jogos AFFEMg, e os eventos 
comemorativos na sede, em Belo Horizonte, e nas Diretorias Regionais, con-
forme a agenda da Entidade. 
2 -  Administrativas e Gerais de Manutenção

As despesas pertinentes a essa rubrica foram previstas tomando 
por referência o valor realizado em 2017, atualizadas pela projeção do IPCA 
estimado em 2,8% (dois vírgula oito por cento) e/ou ajustadas conforme a 
necessidade.

III – LAZER: COLÔNIAS DE FÉRIAS

As despesas operacionais e de manutenção de bens patrimoniais das 
colônias de férias foram previstas tomando por referência o valor realizado em 
2017, atualizadas pela projeção do IPCA e ajustes que assegurem o equilíbrio 
econômico dessa atividade.

IV – INVESTIMENTOS 

Nessa conta, está previsto o início da obra de ampliação da nova colô-
nia de férias  em Cabo Frio/Rj.

Estão contemplados também os investimentos para melhoria do es-
paço de convivência na sede da Diretoria Regional Sul, em Varginha/Mg, além 
de outras pequenas reformas de manutenção nas demais Diretorias Regionais 
e colônias de férias, conforme a necessidade.

Para a sede em Belo Horizonte, são previstos investimentos na manu-
tenção do prédio, consistente em pintura e reforma da fachada e aquisição de 
novos equipamentos de informática. 

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2017.
 
 Sinval Pereira da Silva Nelson de Oliveira Lopes geraldo Sozinho     
         Diretor Presidente                  Diretor Administrativo                   Diretor Financeiro

Conta Contábil Descrição da Conta Contábil Previsto
RECEITAS OPERACIONAIS

3.1.1.01.0001 MENSALIDADES DE ASSOCIADOS  10.300.000 
3.1.1.02.0001 PRÓ- LABORE APÓLICE SEguRO DE VIDA EM gRuPO  3.300.000 
3.1.1.02.0002 AgENCIAMENTO/RESuLTADO DA APÓLICE SEguRO DE VIDA EM gRuPO  800.000 
3.1.1.03.0001 ALuguEIS DE IMÓVEIS E ESPAÇOS  100.000 

Programa de Orçamento Financeiro - Por Conta Contábil   Período de:  01/01/2018 a 31/12/2018 - (em R$ 1,00)
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3.1.1.03.0002 PuBLICIDADE EM jORNAL E CATáLOgO DE CONVÊNIOS  30.000 
3.1.1.04.0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  300.000 
3.1.1.04.0002 juROS S/ PARCELAMENTO DE DÉBITOS  10.000 
3.1.1.05.0001 RECuPERAÇÃO DE CuSTOS COM MERCADORIAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - BH  60.000 
3.1.1.05.0002 RECuPERAÇÃO DE CuSTOS COM MERCADORIAS NAS COLÔNIAS DE FÉRIAS  640.000 
3.1.1.06.0002 RECuPERAÇÃO DE CuSTOS COM HOSPEDAgEM NAS COLÔNIAS DE FÉRIAS  1.690.000 
Total  17.230.000 

RECEITAS OPERACIONAIS, DESPESAS OPERACIONAIS, SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E ATIVIDADES CLASSISTAS 
4.1.1.01.0001 EVENTOS E FESTIVIDADES  950.000 
4.1.1.01.0002 CONgRESSOS, SEMINáRIOS E ENCONTROS DO FISCO*  250.000 
4.1.1.01.0003 HOMENAgENS PÓSTuMAS  20.000 
4.1.1.01.0004 CONTRIBuIÇÕES À FEBRAFITE  150.000 
4.1.1.01.0005 jORNAL AFFEMg E CATáLOgO DE CONVÊNIOS  120.000 
4.1.1.01.0006 jOgOS AFFEMg*  150.000 
4.1.1.01.0007 MATERIAIS INSTITuCIONAIS E PuBLICIDADE  50.000 
4.1.1.01.0008 VIAgENS E ESTADAS- DIRETORIA  100.000 
4.1.1.01.0009 REPRESENTAÇÃO DA DIRETORIA/ENTIDADE  20.000 
4.1.1.01.0010 ASSINATuRA DE jORNAIS E REVISTAS  20.000 
4.1.1.01.0011 CuSTAS DE PROCESSOS juDICIAIS  100.000 
4.1.1.01.0012 SERVIÇO DE CONSuLTORIA E ASSESSORIA juRIDICA  780.000 
4.1.1.01.0013 CuRSOS E TREINAMENTOS  5.000 
4.1.1.01.0014 PESQuISA, DIAgNÓSTICO E CONSuLTORIA  300.000 
4.1.1.01.0015 MOVIMENTOS DE REIVINDICAÇÃO DE INTERESSE DA CLASSE*  100.000 
4.1.1.01.0016 SERVIÇO DE CORREIOS  390.000 
4.1.1.01.0018 PATROCÍNIO DA INSTITuIDORA A FuNDAFFEMg  300.000 

* FuNDO PECuNIáRIO (ART.3º, §1º, - III DO ESTATuTO SOCIAL)
Total  3.805.000 

COM PESSOAL PRÓPRIO- SEDE E REgIONAIS
4.1.1.02.0001 SALáRIOS  2.060.000 
4.1.1.02.0002 FÉRIAS  228.000 
4.1.1.02.0003 13º SALáRIO  172.000 
4.1.1.02.0004 PROgRAMA DE ALIMENTAÇÃO  570.000 
4.1.1.02.0005 PLANO DE SAÚDE E ExAMES PERÍODICOS  430.000 
4.1.1.02.0006 SEguRO DE VIDA  8.000 
4.1.1.02.0007 VALE- TRANSPORTE  58.000 
4.1.1.02.0008 CuRSOS E TREINAMENTOS  10.000 
4.1.1.02.0009 uNIFORMES  40.000 
4.1.1.02.0010 INSS  663.000 
4.1.1.02.0011 FgTS  180.000 
4.1.1.02.0012 PIS S/ FOLHA DE PAgAMENTO  23.000 
4.1.1.02.0013 BOLSAS DE ESTágIO  10.000 
4.1.1.02.0015 RATEIO DE DESPESAS COM COLIgADAS (-)  530.000 
Total  3.922.000 

COM PESSOAL TERCEIRIZADO- SEDE
4.1.1.03.0001 SERVIÇOS DE VIgILÂNCIA  88.000 
4.1.1.03.0002 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  137.000 
4.1.1.03.0003 SERVIÇO DE IMPRESSÃO E COPIADORA  67.000 
4.1.1.03.0004 SERVIÇO DE MOTOBOY  20.000 
4.1.1.03.0005 SERVIÇO DE IMPRESSÃO INFORMATIVO DE DESCONTOS  9.000 

fInanCeIRO
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4.1.1.03.0006 SERVIÇO DE CuSTÓDIA DE DOCuMENTOS  12.000 
4.1.1.03.0007 SERVIÇO  DE MANuTENÇÃO PABx  20.000 
4.1.1.03.0008 SERVIÇO DE MANuTENÇÃO SISTEMAS  DE INFORMáTICA  58.000 
4.1.1.03.0010 SERVIÇO ASSPROM  27.000 
4.1.1.03.0011 SERVIÇO DE TERCEIROS - OuTROS  35.000 
4.1.1.03.0012 SERVIÇO DE INTERNET  65.000 
4.1.1.03.0015 SERVIÇO DE CONTABILIDADE  102.000 
4.1.1.03.0016 SERVIÇO DE MANuTENÇÃO DE ELEVADORES  16.000 
Total  656.000 

ADMINISTRATIVAS gERAIS E DE MANuTENÇÃO- SEDE
4.1.1.04.0001 CONTA DE TELEFONE  50.000 
4.1.1.04.0002 CONTA DE águA E ESgOTO  15.000 
4.1.1.04.0003 CONTA DE ENERgIA ELÉTRICA  11.000 
4.1.1.04.0004 SERVIÇOS DE CORREIOS  14.000 
4.1.1.04.0005 MATERIAL DE ExPEDIENTE  30.000 
4.1.1.04.0006 BENS DE NATuREZA PERMANENTE  5.000 
4.1.1.04.0007 SEguRO DE BENS E INSTALAÇÕES  22.000 
4.1.1.04.0008 MANuTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES  35.000 
4.1.1.04.0009 COMBuSTIVEL E MANuTENÇÃO DE VEÍCuLOS  30.000 
4.1.1.04.0010 CONDuÇÃO uRBANA  12.000 
4.1.1.04.0011 INFORMATIVOS E LIVROS TÉCNICOS  3.000 
4.1.1.04.0013 MATERIAL DE CONSuMO DIVERSOS  30.000 
4.1.1.04.0014 ALIMENTOS E BEBIDAS (lanches para associados, diretores e funcionários)  48.000 
4.1.1.04.0016 VIAgENS E ESTADAS DE EMPREgADOS  10.000 
Total  315.000 

IMPOSTOS E TAxAS- SEDE
4.1.1.05.0001 IPTu  47.000 
4.1.1.05.0002 IMPOSTOS, TAxAS E EMOLuMENTOS  20.000 
Total  67.000 

DESPESAS FINANCEIRAS
4.1.1.06.0001 TAxA PRODEMgE  5.000 
4.1.1.06.0002 TARIFAS BANCáRIAS  182.000 
Total  187.000 

COM PESSOAL TERCEIRIZADO- REgIONAIS
4.1.1.07.0001 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E VIgILÂNCIA  132.000 
4.1.1.07.0002 SERVIÇO DE INTERNET- PROVEDOR  25.000 
4.1.1.07.0004 SERVIÇOS DE TERCEIROS - OuTROS  30.000 
Total  187.000 

ADMINISTRATIVAS gERAIS E DE MANuTENÇÃO- REgIONAIS
4.1.1.08.0001 ALuguÉIS E CONDOMÍNIOS  8.000 
4.1.1.08.0002 CONTA DE TELEFONE  60.000 
4.1.1.08.0003 CONTA DE águA E ESgOTO  15.000 
4.1.1.08.0004 CONTA DE ENERgIA ELÉTRICA  50.000 
4.1.1.08.0005 SERVIÇOS DE CORREIOS  5.000 
4.1.1.08.0006 MATERIAL DE ExPEDIENTE  10.000 
4.1.1.08.0008 SEguRO DE BENS E INSTALAÇÕES  12.000 
4.1.1.08.0009 MANuTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES  35.000 
4.1.1.08.0010 COMBuSTIVEL E MANuTENÇÃO DE VEÍCuLOS DE TERCEIROS/DIRETORES  25.000 
4.1.1.08.0012 ASSINATuRA DE jORNAIS E REVISTAS  7.000 



Página 9

                                  Janeiro 2018

4.1.1.08.0013 MATERIAL DE LIMPEZA  18.000 
4.1.1.08.0015 ALIMENTOS E BEBIDAS (lanches para associados, diretores e funcionários)  40.000 
Total  285.000 

IMPOSTOS E TAxAS- REgIONAIS
4.1.1.09.0001 IPTu  30.000 
4.1.1.09.0002 IMPOSTOS,TAxAS E EMOLuMENTOS  20.000 
Total  50.000 

LAZER: COLÔNIAS DE FÉRIAS 
4.1.1.10.0009 guARNIÇÕES CAMA-MESA-BANHO  20.000 
4.1.1.10.0010 MATERIAL DE ExPEDIENTE  7.000 
4.1.1.10.0011 MATERIAL DE LIMPEZA  50.000 
4.1.1.10.0012 uTENSÍLIOS DE COZINHA  12.000 
4.1.1.10.0013 LAVANDERIA  92.000 
4.1.1.10.0014 SALáRIOS E ORDENADOS  583.000 
4.1.1.10.0015 INSS  187.000 
4.1.1.10.0016 FgTS  58.000 
4.1.1.10.0017 PLANO DE SAÚDE E ExAMES PERIÓDICOS  224.000 
4.1.1.10.0018 VALE TRANSPORTE  28.000 
4.1.1.10.0019 FÉRIAS  64.000 
4.1.1.10.0020 13º SALáRIO  49.000 
4.1.1.10.0021 PIS S/ FOLHA DE PAgAMENTO  9.000 
4.1.1.10.0022 PROg. DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR  432.000 
4.1.1.10.0023 uNIFORMES  15.000 
4.1.1.10.0024 CuRSOS E TREINAMENTOS  5.000 
4.1.1.10.0026 MANuTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES  36.000 
4.1.1.10.0036 ENERgIA ELÉTRICA  279.000 
4.1.1.10.0037 gáS  50.000 
4.1.1.10.0038 TELEFONE  10.000 
4.1.1.10.0039 águA E ESgOTO  167.000 
4.1.1.10.0040 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF  20.000 
4.1.1.10.0041 SERVIÇOS DE TERCEIROS - Pj  30.000 
4.1.1.10.0044 SERVIÇO DE INTERNET  33.000 
4.1.1.10.0045 MERCADORIAS CONSuMIDAS / ALIMENTOS E BEBIDAS  392.000 
4.1.1.10.0047 IPTu  128.000 
4.1.1.10.0048 IMPOSTOS,TAxAS E EMOLuMENTOS  30.000 
4.1.1.10.0049 DESPESAS DE VIAgEM  5.000 
4.1.1.10.0050 SERVIÇOS DE CORREIOS  5.000 
4.1.1.10.0052 ASSINATuRA jORNAIS, REVISTAS E TV A CABO  30.000 
4.1.1.10.0053 COMBuSTÍVEL E MANuTENÇÃO VEÍCuLOS  10.000 
4.1.1.10.0054 DESPESAS BANCáRIAS  15.000 
4.1.1.10.0055 SEguROS DE BENS E INSTALAÇÕES  15.000 
4.1.1.10.0059 DESPESA COM CONDuÇÃO  1.000 
Total  3.091.000 

INVESTIMENTOS
5.1.1.01.0001 AQuISIÇÃO DE MÓVEIS, MáQuINAS E EQuIPAMENTOS   100.000 
5.1.1.01.0002 REFORMA DA SEDE - BH  60.000 
5.1.1.01.0003 REgIONAL  - CENTRO NORTE  2.000 
5.1.1.01.0004 REgIONAL  - METALuRgICA  5.000 
5.1.1.01.0005 REgIONAL - VALE DO SAPuCAÍ  35.000 
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5.1.1.01.0006 REgIONAL - MuCuRI  18.000 
5.1.1.01.0007 REgIONAL - SÃO FRANCISCO  - 
5.1.1.01.0008 REgIONAL - PARANAÍBA  30.000 
5.1.1.01.0009 REgIONAL - SuL  200.000 
5.1.1.01.0010 REgIONAL - NORTE  13.000 
5.1.1.01.0011 REgIONAL - OESTE  15.000 
5.1.1.01.0012 REgIONAL - BAIxO RIO gRANDE  - 
5.1.1.01.0013 REgIONAL - RIO DOCE  12.000 
5.1.1.01.0014 REgIONAL - SuDOESTE  8.000 
5.1.1.01.0015 REgIONAL - MATA  - 
5.1.1.01.0016 COLÔNIA DE FÉRIAS PORTO SEguRO  45.000 
5.1.1.01.0017 COLÔNIA DE FÉRIAS CABO FRIO  28.000 
5.1.1.01.0018 COLÔNIA DE FÉRIAS guARujá  29.000 
5.1.1.01.0019 CONSTRuÇÃO DA NOVA COLÔNIA DE FÉRIAS CABO FRIO  6.000.000 
Total  6.600.000 

Programa de Orçamento Financeiro - Projeção de Resultados - Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 - (em R$ 1,00)
Conta Contábil Descrição da Conta Contábil Previsto
Receitas Operacionais
3.1.1.01 Mensalidades Associativas  10.300.000 
3.1.1.02 Serviços Associativos  4.130.000 
3.1.1.03 Aluguéis de Imóveis  100.000 
3.1.1.04 Financeiras  310.000 
3.1.1.05 Recuperação de custos c/ Mercadorias nas Colônias de Férias e CC/BH  700.000 
3.1.1.06 Recuperação de custos com Hospedagem nas Colônias de Férias  1.690.000 

Total  17.230.000 
Despesas Operacionais
4.1.1.01 Despesas Sociais, Assistenciais e Atividades classistas  3.805.000 
4.1.1.02 Despesas Com Pessoal Próprio- Sede e Regionais  3.922.000 
4.1.1.03 Despesas Com Pessoal Terceirizado- Sede  656.000 
4.1.1.04 Despesas gerais e de Manutenção - Sede  315.000 
4.1.1.05 Impostos e Taxas- Sede  67.000 
4.1.1.06 Despesas Financeiras  187.000 
4.1.1.07 Despesas Com Pessoal Terceirizado- Regionais  187.000 
4.1.1.08 Despesas gerais e de Manutenção- Regionais  285.000 
4.1.1.09 Impostos e Taxas- Regionais  50.000 
4.1.1.10 Despesas com Lazer: Colônias de Férias  3.091.000 

Total  12.565.000 
Resultado Operacional  4.665.000 
Saldo Disponível em 31/12/2017  2.818.000 
Fundo de Reserva para Investimentos Patrimoniais/2017  6.982.000 
Fundo de Reserva para Investimentos Sociais/2017  1.745.000 
Total de Origens de Recursos  16.210.000 

5.1.1.01 Investimentos  6.600.000 
Resultado Previsto / Realizado  9.610.000 
Consignações de terceiros / Recebimentos  13.000.000 
Consignações de terceiros / Repasses  (13.000.000)
Fundo de Reserva para Investimentos Patrimoniais/2018  5.766.000 
Fundo de Reserva para Investimentos Sociais/2018  1.441.000 
Saldo Disponível em 31/12/2018  2.403.000 
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I - APRESENTAÇÃO 
A Diretoria da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas gerais – AFFE-

Mg, apresenta aos seus Associados, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, a análise 
da Execução Orçamentária referente ao exercício de 2017, destacando as principais alterações e 
as respectivas justificativas registradas na previsão orçamentária desse exercício.  

Em 2017, a AFFEMg priorizou manter todos os seus compromissos e obrigações 
administrativas, financeiras e sociais regularmente, sem redução de quaisquer dos serviços 
colocados à disposição dos Associados, apesar da situação de crise vivenciada em Minas ge-
rais, que tem resultado no parcelamento dos salários dos servidores e, para a AFFEMg, na 
alteração do fluxo de caixa.

Além de cumprir a principal missão da Entidade, que é a representação classista e a pro-
moção das ações sociais e assistenciais, a AFFEMg ainda conseguiu construir uma capacidade finan-
ceira para futuros e necessários investimentos patrimoniais de relevante interesse dos Associados.

A partir da Execução Orçamentária de 2017 foi constituído Fundo Pecuniário para as-
segurar o Investimento Patrimonial que, neste momento, é a ampliação e melhoramento da 
Colônia de Férias de Cabo Frio, e a alocação de Fundo Pecuniário para Investimentos Sociais. O 
critério de constituição do Fundo observa a seguinte disposição: Fundo de Investimento Patri-
monial equivalente a 60% do Resultado Orçamentário previsto/realizado; Fundo Pecuniário de 
Investimento Social equivalente a 15% do Resultado Orçamentário previsto/realizado; o saldo 
remanescente do Resultado Orçamentário previsto/realizado correspondente a 25% é destina-
do ao cumprimento das obrigações operacionais correntes da AFFEMg.

Na presente análise orçamentária, identifica-se duas contas com variação signifi-
cativa quanto aos seus aspectos quantitativo e qualitativo, ambas registradas no grupo de 
receitas operacionais: (i) agenciamento e resultado da apólice de seguro de vida em grupo, 
(ii) rendimentos de aplicações financeiras. Além disso, alguns itens podem indicar variação 
superior ao valor orçado, entretanto, chamamos atenção para o resultado final no grupo de 
contas a que pertencem, constatando-se equilíbrio orçamentário .  

ExERCíCio 2017

Análise da Execução orçamentária
Ao final, apresentamos o Resultado da Previsão orçamentária – 2017. 

II - RECEITAS
1 – Agenciamento/Resultado da apólice de Seguro de Vida em grupo:

Receita decorrente da renovação do contrato de seguro de vida em grupo realizada em 
janeiro de 2016, com a Mapfre Seguradora, resultante de agenciamento anual e da boa gestão 
da apólice de seguro de vida em grupo, proporcionando uma receita superior ao valor previsto.

2 – Rendimentos de Aplicações Financeiras:
A continuidade do equilíbrio do fluxo de caixa, no exercício de 2017, resultou na 

receita financeira decorrente de aplicações (sempre norteadas por princípio conservador), o 
que possibilitou um ganho superior à previsão orçamentária. 

V – RESULTADO FINAL DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 2017
Resultado orçamentário Previsto R$   6.896.000,00

Resultado orçamentário Realizado R$ 11.637.000,00

Constituição de Fundo de Reserva para Investimentos Patrimoniais – R$ 
6.982.000,00; equivalente a 60% do resultado orçamentário realizado.

Constituição de Fundo de Reserva para Investimentos Sociais – R$ 1.745.000,00; 
equivalente a 15% do resultado orçamentário realizado.

Saldo disponível para cumprimento das despesas operacionais mensais correspon-
dente a 25% do resultado orçamentário realizado  – R$ 2.818.000,00.

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2017.

 Sinval Pereira da Silva Nelson de Oliveira Lopes geraldo Sozinho
 Diretor Presidente  Diretor Administrativo  Diretor Financeiro

Programa de Orçamento Financeiro - Projeção de Resultados - Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017 - (em R$ 1,00)
Conta Contábil Descrição da Conta Contábil Previsto Realizado % Saldo

Receitas Operacionais
3.1.1.01 Mensalidades Associativas  9.300.000 9.252.000  99  (48.000)
3.1.1.02 Serviços Associativos  4.130.000 5.097.000  123  967.000 
3.1.1.03 Aluguéis de Imóveis  100.000 101.000  101  1.000 
3.1.1.04 Financeiras  310.000 690.000  223  380.000 
3.1.1.05 Revenda de Mercadorias nas Colônias de Férias e CC/BH  660.000 718.000  109  58.000 
3.1.1.06 Reservas de Hospedagem nas Colônias de Férias  1.690.000 1.659.000  98  (31.000)

Total  16.190.000 17.517.000  108  1.327.000 
Despesas Operacionais
4.1.1.01 Despesas Sociais, assistenciais , atividades classistas  4.155.000 3.180.000  77  (975.000)
4.1.1.02 Despesas Com Pessoal Próprio- Sede e Regionais  3.775.000 3.673.000  97  (102.000)
4.1.1.03 Despesas Com Pessoal Terceirizado- Sede  665.000 620.000  93  (45.000)
4.1.1.04 Despesas Administrativas gerais e de Manutenção - Sede  339.000 255.000  75  (84.000)
4.1.1.05 Impostos e Taxas- Sede  68.000 64.000  94  (4.000)
4.1.1.06 Despesas Financeiras  193.000 180.000  93  (13.000)
4.1.1.07 Despesas Com Pessoal Terceirizado- Regionais  167.000 179.000  107  12.000 
4.1.1.08 Despesas Administrativas gerais e de Manutenção- Regionais  288.000 251.000  87  (37.000)
4.1.1.09 Impostos e Taxas- Regionais  50.000 44.000  88  (6.000)
4.1.1.10 Despesas com Lazer: Colônias de Férias  2.944.000 2.962.000  101  18.000 

Total  12.644.000 11.408.000  90  (1.236.000)
Resultado Operacional  3.546.000 6.109.000  172  2.563.000 
Saldo Disponível em 31/12/2016  7.053.000 6.043.000  86  (1.010.000)
Total de Origens de Recursos  10.599.000 12.152.000  115  1.553.000 

5.1.1.01 Investimentos  3.703.000 515.000  14  (3.188.000)
Resultado Previsto / Realizado  6.896.000 11.637.000  169  4.741.000 
Consignações de terceiros / Recebimentos  13.000.000 12.997.000  100  (3.000)
Consignações de terceiros / Repasses  (13.000.000) -13.089.000  101  (89.000)
Fundo de Reserva para Investimentos Patrimoniais 6.982.000
Fundo de Reserva para Investimentos Sociais 1.745.000
Saldo Disponível em 31/12/2017  6.896.000 2.818.000  41  (4.078.000)

fInanCeIRO
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10 dicas para as crianças 
aproveitarem o sol com saúde

Com a chegada do verão, a rotina das crianças 
muda, principalmente em relação ao tempo 
que passam ao ar livre. Os pais precisam 
redobrar a atenção para prevenir doenças 
causadas pela exposição excessiva ao sol, 
acidentes em praias, piscinas e, também, no 
trânsito. O pediatra Dr. Savassi, do Centro de 
Prevenção da Saúde (CPS-FUNDAFFEMG), deu 
10 dicas para aproveitar a época mais divertida 
do ano sem dores de cabeça. Confira:

 Use bastante filtro solar em seu filho(a). Crianças a partir de seis meses 
já podem usar o produto. O ideal é espalhá-lo por todo o corpo uma hora antes 
de entrar na água e repor a aplicação a cada duas horas. A recomendação é usar 
os de FPS acima de 30 e com proteção UVA e UVB.

 Evite deixar a criança exposta ao sol entre 10h e 16h, horário em que a 
incidência dos raios ultravioletas, responsável por várias doenças de pele, é maior. 
Caso não seja possível, vista-a com roupas brancas, que refletem a luz do sol, ou 
com camisas que possuem protetor UVB.

 Os pequenos gastam muita energia e, por isso, precisam repor os líquidos 
eliminados pelo corpo para evitar desidratações. Água, sucos naturais e água de 
coco são ótimas opções.

 Atenção às  refeições feitas  fora de casa.  Tente encontrar 
alimentos próximos aos que a criança consome diariamente. Opções 
mais leves são as ideais. 

 Nas praias ou nos clubes, marque um ponto de encontro caso alguém 
fique perdido.

 Brincar na areia é saudável. Mas tome cuidado! Verifique se ela não está 
contaminada por fezes e urina de animais. Se estiver, evite que seu filho entre 
em contato com a areia. Uma dica é levar uma piscininha de plástico ou esteiras.

 Não se esqueça dos repelentes. A proliferação do Aedes aegypti, 
mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya, é maior no verão. 

 Nunca deixe a criança sozinha no mar ou na piscina. Mesmo que ela 
saiba nadar, coloque boias ou coletes salva-vidas para prevenir afogamentos. 

 No mar, muito cuidado com as águas-vivas. O contato com a pele pode 
causar queimaduras graves. 

 Conheça e aplique as regras de transporte de crianças nos carros. Não 
as deixe no banco da frente, utilize a cadeirinha adequada e jamais se esqueça 
do cinto de segurança. 
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Em caso de acidentes, 
procure imediatamente 

um atendimento de 
emergência.
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Verão: cuidados redobrados com a pele
As temperaturas altas durante o verão exigem 
cuidados redobrados quando o assunto é a saúde da 
pele. A exposição excessiva ao sol pode causar uma 
série de complicações. “Alergias, acnes, melasmas, 
brotoejas, queimaduras e ardências são alguns dos 
problemas mais comuns”, afirma a dermatologista 
Dra. Alba Valéria Rodrigues de Oliveira Reis, do 
Centro de Promoção da Saúde (CPS-FUNDAFFEMG). 
Ela alerta, ainda, para o risco de, em longo prazo, 
surgirem manchas e rugas e, em casos extremos, o 

indivíduo se tornar vítima de câncer de pele. Convidamos a especialista para esclarecer 
dúvidas comuns e dar dicas úteis para evitar que essas e outras doenças apareçam. Confira: 

Qual é o filtro solar ideal para mim?
A escolha deve ser feita junto ao dermatologista. Atualmente, existem vários 

produtos no mercado, e o médico indicará qual é o mais recomendado para cada 
paciente. Algumas opções são: filtro solar com cor, com substâncias antienvelhecedoras e 
antiacnes, com controle de óleo e clareadores.

Os bronzeadores podem causar danos à pele?
A grande maioria dos bronzeadores possui baixo fator de proteção solar, e, por 

isso, as pessoas que usam esses produtos, principalmente as de pele clara, estão mais 
sujeitas a queimaduras. É possível se bronzear usando filtro solar de maneira gradual, 
segura e saudável.

Como aliviar a sensação de ardência na pele?
Use cremes calmantes com camomila, aloe vera, compressas de água gelada 

e hidratantes. Não se esqueça do filtro solar, não exponha a área queimada ao sol e 
beba muito líquido.

O cloro das piscinas e a água salgada são prejudiciais ao 
cabelo?

Sim, eles abrem as cutículas capilares, deixando os fios mais vulneráveis e 
ressecados. Mas pequenos cuidados podem ajudar a evitar danos maiores, como usar 
cremes com proteção UV e passar água corrente nos cabelos ao sair da piscina ou 
mar, para evitar que eles sequem com o cloro ou o sal. Outra dica é fazer hidratações 
frequentes para recuperá-los.

O Carnaval está chegando e muitas pessoas viajam para curtir a folga. 
Afogamentos, acidentes de trânsito e o aparecimento de doenças sexualmente 
transmissíveis são comuns nesta época do ano. Veja como se prevenir:

• No mar e rios, onde houver correnteza, não ultrapasse a linha da cintura para 
não ser surpreendido por depressões no solo, ondas e correntes inesperadas. Em caso de 
perigo, tente manter a calma e não nade contra a correnteza. Sinalize com os braços para 
pedir ajuda e procure boiar.

• Evite mergulhar de cabeça em depósitos naturais de água. O choque com o 
fundo pode provocar desmaios e traumas de sérias consequências para a coluna cervical.

• Se for dirigir, não beba. 

• Use preservativos. 

5 doenças de pele comuns no verão

• Fitofotodermatose

• Queimaduras leves ou graves 

• Miliárias ou brotoejas

• Acne solar

• Micoses

Carnaval: evite acidentes! 

fUnDaffemg
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Mamografia: uma chance 
para realizar o exame!

e acordo com o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), o câncer de mama é o que mais 
afeta a população mundial e brasileira. O 
percentual só não é maior do que o de pele 

não melanoma. A última estimativa divulgada pelo instituto era 
de que 57.960 novos casos fossem diagnosticados no Brasil em 
2016/2017. Por essas e outras razões, o câncer de mama tem 
sido tratado como prioridade da agenda de saúde do país.

Quanto antes o câncer de mama é diagnosticado, 
maiores são as chances de sucesso no tratamento. Entre as formas 
de prevenção, a mamografia é considerada pelos profissionais 
de saúde a mais eficaz para a detecção precoce da doença. O 
procedimento é capaz de identificar tumores assintomáticos e 
impalpáveis, entretanto, a confirmação só é possível através do 
exame histopatológico (análise no laboratório de uma pequena 
parte retirada da lesão por meio de biópsia). A recomendação é 
que mulheres façam anualmente o exame. Além da mamografia, 
as mulheres devem, com frequência, apalpar as mamas 
para verificar a presença de anomalias. Qualquer alteração 
encontrada precisa ser comunicada a um médico especialista.

É importante ressaltar que não existe uma causa única 
para o câncer de mama. Fatores ambientais, comportamentais 
e genéticos, além do histórico reprodutivo e do avanço da idade 
aumentam as chances de aparecimento da doença. Pesquisas 
indicam que alimentar-se corretamente, evitar o consumo de 
bebidas alcoólicas, praticar atividades físicas e manter um índice 
de gordura corporal adequado pode reduzir em até 28% o risco.

Câncer de mama, a prevenção
ainda é o melhor caminho!

1º Solicite o pedido do exame de mamografia ao seu
médico ou entre em contato com a FUNDAFFEMG

pelo telefone (31) 2103-5858.

2º Durante o período da campanha, confira no site
da FUNDAFFEMG os nomes das clínicas com horários

especiais para beneficiárias do Plano.

3º Consulte com o seu médico já com o resultado
do exame.

Se você não fez mamografia 
no último ano,

CHEGOU A HORA DE SE CUIDAR!

05/02 a 31/05 de 2018

SINTOMAS DO CÂNCER DE MAMA

• Caroço (nódulo) fixo, endurecido e, geralmente, indolor.
• Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida 

com casca de laranja.
• Alterações no bico do peito (mamilo).
• Pequenos nódulos na região embaixo dos braços 

(axilas) ou no pescoço.
• Saída espontânea de líquido dos mamilos.

D

Fonte: INCA

FUNDAFFEMG
fUnDaffemg



Página 15

                                  Janeiro 2018 FUNDAFFEMG

Fontes: INCA e Hospital do Câncer de Barretos

Atualize seu cadastro
A atualização dos dados pessoais é de extrema importância para que a FUNDAFFEMG mantenha 
contato com seus beneficiários. Ao mudar de endereço, trocar o número do celular ou criar uma 
nova conta de e-mail, repasse essas informações. Atualmente, a forma mais utilizada para o 
envio de informativos e convites é o e-mail, mas muitos titulares e dependentes não possuem 
um endereço eletrônico cadastrado. 

Atualize suas informações pelo telefone (31) 2103-5858 
ou pelo e-mail fundaffemg@fundaffemg.com.br

Câncer mais comum entre as mulheres brasileiras

MUNDIALMENTE, O CÂNCER DE MAMA É O SEGUNDO TIPO MAIS 

FREQUENTE DE CÂNCER ENTRE AS MULHERES, RESPONDENDO POR

28% DOS CASOS NOVOS A CADA ANO

14 MIL MORTES
DE MULHERES POR ANO

90% DOS CASOS DESSE TIPO DE CÂNCER 

NÃO POSSUEM RELAÇÃO COM FATORES GENÉTICOS

SOMENTE 10% DO CÂNCER DE MAMA 

SÃO DECORRENTES DE FATORES HEREDITÁRIOS

Números do câncer de mama no Brasil

QUANDO DIAGNOSTICADO 
NO INÍCIO APRESENTA ATÉ

90% DE CHANCE 
DE CURA

ESTIMATIVA 
2016/2017

NOVOS CASOS DE CÂNCER 
DE MAMA NO BRASIL

57.960

PRINCIPAL FATOR DE MORTES >  DIAGNÓSTICO TARDIO

RASTREAMENTO 
MAMOGRÁFICO 
PODE REDUZIR A 
MORTALIDADE EM ATÉ

42%

fUnDaffemg
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ClASSiFiSCoSAudAdES
IMóVEIS COMPRA E VENDA -BELO HORIZONTE 
E REGIÃO 
•	 Apartamento no São Bento, 3 q. c/ 1 suíte e Hi-

dro + DCE, 130 m2 bem dividido. Quartos e co-
zinha c/ armários. Vaga de garagem demarcada 
e livre. um AP por andar e vista definitiva para 
mata preservada. Elevador; salão de festas; por-
tão eletrônico e gás canalizado. R$415.000,00. 
Contato: (31) 99372-1161 - Marco Túlio.

•	 Apartamento no bairro Cidade Nova/BH – 2 
quartos com armário embutido e 1 quarto 
reversível, banheiro social, sala de estar e jan-
tar conjugada, cozinha com armários, área de 
serviço e 1 vaga de garagem. Prédio com ele-
vador e salão de festas. Valor R$ 320.000,00. 
Contato (31) 98773-1547 - Maria Luiza.

•	 Vende-se - Lote 1020 m², no gran Royalle, Aero-
porto Confins. Q-06 L-03 - Marilene: 9 8422-8322.

•	 jazigo Cemitério Parque  da Colina 2 ga-

vetas - R$20.000,00 Contato: (71)99990-
0134/98858-8019 - Wagner.

ALUGA-SE

•	 Apto, 4 quartos – 1 por andar- R. Cabo verde, 
Anchieta, prox. à FuMEC. Condomínio: R$ 
450,00. CONTATO: Solange (31) 98822-2202.

OUTROS ESTADOS
•	 Alugo apartamento em Cabo Frio, localizado a um 

quarteirão da Praia do Forte, acomoda até 8 pes-
soas. Telefone (31) 3225-2752/ (31) 9 9184-2045.  

AUTOMóVEL
•	 Honda CIVIC LxS 13/14 em ótimo estado, todas 

as revisões na BANZAI/BH, prata, ar condiciona-
do digital, automático, duplo air bag, completo, 
36 mil km, uma “jóia “. Valor:R$58 mil. Contato: 
(31)9 8807-4155 - Antônio Amorim.

•	 Mercedes-Benz      C 180, cinza 15/15, 5.000 Km, 
acabamento de Luxo. Valor: 120.000,00 Paulier: 
9 9284-4094.

DIVeRSOS

•	 Maria Helena Sampaio, faleceu no dia 08 de janeiro de 2018, na cidade de Ita-
jubá/Mg, onde residia.

•	 Maria Elvira Ruas, faleceu no dia 07 de janeiro de 2018, na cidade de Francisco 
Sa/Mg, onde residia.

•	 jacira germano Miquilino (Mãe da funcionaria da AFFEMg Lilian Maria Miqui-
lino), faleceu ocorrido no dia 03 de janeiro de 2018, na cidade de governador 
Valadares/Mg, onde residia.

•	 josé de Souza Lemos, faleceu no dia 03 de janeiro de 2018, na cidade na cidade 
de Belo Horizonte/Mg, onde residia.

•	 Stela Magalhães de Sá Teixeira (Mãe da associada titular Angela Aparecida de Sá 
Teixeira Dantas), faleceu no dia 02 de janeiro de 2018, na cidade de Belo Hori-
zonte, residia em Sete Lagoas/Mg.

•	 gerson Cesar Palavro (genro do associado titular  Aloisio de Castro Alves), faleceu 
no dia 30 de Dezembro de 2017, na cidade de Belo Horizonte/Mg, mesmo residia 
em Contagem/Mg.

•	 Rosalinda Andriane Nascimento, faleceu no dia 22 dezembro de 2017, na cidade 
de São Paulo/SP, onde residia.

•	 Hugo Cantamissa Mallosto, faleceu no dia 19 de Dezembro de 2017, na cidade 
de Muriaé/Mg, onde residia.


