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“Os princípios, a imaginação, os ideais e
os sonhos são maiores e mais resistentes
do que a realidade. Esta muda a todo
momento e eles, às vezes, persistem.”

BRINDE AOS OPOSTOS
(Toninho de Pádua)

Um brinde ao sol,
um brinde à lua.
Um brinde à casa,
um brinde à rua.
Um brinde ao espelho
e outro à imagem tua.

(Toninho de Pádua)

A

o findar 2017 e vislumbrar o início de um
novo ano, vamos repensando sobre tudo
que nos trouxe até aqui e como nos
preparar para o amanhã. Refletir e avaliar o que passamos ajuda a direcionar
as perspectivas, ampliar o horizonte
para melhores dias e novas conquistas,
buscar o efeito pedagógico, aquele
aprendizado que só a experiência pode
oferecer, e o principal, atrair novos e
bons sentimentos, catalizadores de
energias positivas, que hão de nos conduzir ao longo do novo ano.
O balanço nos mostra um
2017 marcado pela incerteza, pela
insegurança sobre nossos direitos
legítimos, que imaginávamos assegurados; pela impotência ante um
inimigo ardiloso e determinado a

destruir o serviço público, revelado
na pior de todas as batalhas, a Reforma da Previdência. E a ameaça de
ver o futuro transformado em farrapo ante uma justiça que não é justa,
que não garante o cumprimento da
Constituição, nem da lei, mas que
se curva ante a conveniência do
governante de plantão. Resistimos.
A união dos Servidores, somada ao
equilíbrio e discernimento de nossas lideranças nos conduziram na
travessia. Estamos mais preparados.
De todas as batalhas, no entanto, nenhuma foi mais desoladora
do que perder a convivência de uma
das pessoas mais extraordinárias que
tivemos a ventura de ter como amigo,
parceiro, colega de trabalho, Toninho
de Pádua, para quem “os princípios, a
imaginação, os ideais e os sonhos são

maiores e mais resistentes do que a realidade. Esta muda a todo momento e
eles, às vezes, persistem”.
E é com esta mensagem
que finalizamos este ano: a realidade muda a todo momento, com ela
se vão as incertezas, a insegurança,
nossa impotência e todas as ameaças. Mas os princípios que orientam
nossas ações, a imaginação pra criar
novas formas de luta e resistência,
nossos ideais e sonhos de união,
fraternidade, cooperação, lealdade
e justiça são maiores, e hão de persistir. Um feliz 2018 para todos nós,
muita saúde, paz e união!
“Penso que em relação à vida,
os poetas chegaram mais perto da verdade do que os cientistas”. Brindemos ao
ano novo que chega, à verdade e todas
as suas contradições.

Um brinde à alegria,
um brinde à tristeza.
Brindemos ao desconhecido,
também brindemos à nobreza.
Um brinde à mentira
e outro à verdade crua.
Um brinde ao precipitado
e a quem pondera.
Um brinde ao equilíbrio
e também a quem delira.
Um brinde ao azar.
Um brinde à sorte.
Brindemos tudo,
todos os anos, todos os dias.
Um brinde à vida,
que antecede a morte.

Conselho de administração

No dia 6, o Conselho de Administração, presidido por Paulo Pedro Lessa Baptista Júnior, reuniu-se para análise e aprovação do Relatório de Execução Orçamentária/2017 e análise
e aprovação da Proposta Orçamentária/20l8.
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A

POLÍTICA

O movimento decisivo na luta
contra a Reforma da Previdência

s primeiras semanas de
dezembro foram de muita mobilização popular
e trabalho parlamentar
para pressionar os Deputados Federais a
rejeitarem a PEC 287-A.
Foram muitas atividades
realizadas pelas Entidades que inte-

gram a Frente Mineira Popular em
Defesa da Previdência Pública:
no dia 5, participaram do Ato Público,
no centro de Belo Horizonte, quando
denunciaram o ataque que o governo
pretende impor aos trabalhadores com
a Reforma. No dia 11, campanha de
panfletagem no aeroporto de Confins,
distribuindo cartilhas e abordando os
parlamentares que embarcavam para
Brasília. Durante a semana, liderados
pelas Entidades Nacionais, formaram
caravanas e percorreram os gabinetes
num corpo a corpo com os Deputados.
Em outra frente de trabalho,

as Entidades identificaram as principais cidades de Minas que elegeram os
Deputados que se declararam a favor,
ou indecisos, quanto à Reforma. De
posse deste mapa eleitoral, a Frente
Mineira enviou cartas aos Prefeitos de
Minas apontando as consequências
nefastas da Reforma para a economia

PEC há um “gatilho” por meio do qual a
idade mínima vai além dos 65 anos. Ou
seja, sempre que o IBGE apurar que a
expectativa de vida do brasileiro aumentou em um ano, a idade mínima para
aposentadoria também aumenta em um
ano. Para as futuras gerações, essa regra
traduz a incerteza se um dia, no futuro
remoto, conseguirão se aposentar.
Propaganda enganosa paga a
peso de ouro – o governo federal gastou 100 milhões em propaganda para
convencer a Sociedade de que a reforma
“era ótima”, que os Servidores Públicos
são privilegiados, que “ganham muito,
trabalham pouco e se aposentam cedo”.
Questionada na justiça, a propaganda
estava suspensa na semana em que a
votação da Reforma foi adiada.

“Memória da Previdência” - “Até
o fim das eleições de 2018, vamos
manter uma memória em nossos
sites e nas redes sociais para que a
Sociedade brasileira saiba quem é
quem na votação da Reforma da
Previdência”.
Essa é a proposta do Presidente do FONACATE, Rudinei Marques,
que defende a união das Entidades de
Servidores Públicos, tanto para resistir
às investidas do governo contra reformas que precarizam as instituições e
o Serviço Público, como a Reforma da
Previdência, e também para trabalhar
pela revogação da Emenda Constitucional 95/2016, que congelou os gastos
públicos, cuja consequência imediata
será o congelamento dos salários dos
Servidores pelos próximos 20 anos.

dos municípios, afinal, em mais 70% das
cidades mineiras os recursos que os cidadãos recebem em aposentadorias e pensões é maior que o total dos repasses federais. E, simultaneamente, informavam
e esclareciam o público em campanha
nas redes sociais e junto às suas bases.
O resultado do trabalho conjunto e articulado das Entidades estaduais e nacionais veio na declaração do
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na
quinta-feira, dia 14, de que a Reforma
será pautada para votação no dia 19 de
fevereiro de 2018.
Atenção às armadilhas! No texto da

Na semana decisiva para o encaminhamento da Reforma em 2017, o Associado Tarcísio Mendonça Terra representou a AFFEMG na mobilização em Brasília, ao lado de
outras lideranças.

Em mobilização na manhã do dia 14, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, o
Presidente da FEBRAFITE, Roberto Kupski, pede diálogo sobre a Reforma da Previdência ao deputado Carlos Marun (PMDB-MS), relator da PEC 287-A/2016.

Após reunião com dirigentes do FONACATE, vice-líder do governo na Câmara busca
acordo para a Reforma da Previdência.

Senado aprova PEC que aumenta prazo para Estados e Municípios quitarem precatórios
Agora os Estados e Municípios terão 4 anos a mais para pagar seus precatórios. Por acordo, o Senado aprovou a Proposta de Emenda à constituição que estende
o prazo de 2020 para 2024, no dia 12 de dezembro, em primeiro e segundo turno. Não houve intervalo entre as duas votações. Essa notícia traz alívio para Estados e
Municípios com dificuldades financeiras. O texto segue agora para a promulgação, no Congresso Nacional.
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Prêmio Nacional de Educação Fiscal - Minas
brilhou! Escola de Curvelo fica em 1º lugar

O

evento de entrega
da premiação foi
realizado no dia 29
de novembro, no
espaço da tribuna de honra do Estádio Nacional Mané Garrincha, em
Brasília.
Em 2017, mais de 160 projetos concorreram nas categorias: Escolas, Instituições e Imprensa, sendo
que duas Escolas Mineiras ficaram
entre os finalistas: Escola Estadual
Francisco Cândido Xavier, de Uberaba
e a Escola Municipal Filomena de Oliveira Leite, de Curvelo, ganhadora do
primeiríssimo lugar.
Para Kupski, “o cidadão conscientizado tem uma compreensão
diferente do seu papel na Sociedade,
recusa acomodar-se, mobiliza-se em
prol da coletividade, da redução das
desigualdades, da busca por mais justiça, sem preconceitos e segregação e a
isso chamamos cidadania”.
A Escola Filomena de Oliveira Leite foi representada pela
professora Raquel Moura que,
acompanhada do Vice-Prefeito da
cidade, Marcos Dupim Mattoso,
recebeu diretamente das mãos do
Presidente da FEBRAFITE, Roberto
Kupski , o troféu e o cheque de R$
10 mil reais.

O prêmio

Em 2012, a FEBRAFITE criou
o Prêmio Nacional de Educação Fiscal

com o incentivo das Associações filiadas que representam o Fisco Estadual Brasileiro e a imediata adesão da Escola de
Administração Fazendária e do Programa Nacional de Educação Fiscal.
Juntas, as Entidades deram um passo na direção daquilo que acreditam: o poder transformador da educação e,
por este caminho, levar a conscientização da importância social dos tributos e da correta aplicação dos recursos públicos.

Cumprimentos da AFFEMG

A AFFEMG se orgulha por apoiar o Prêmio Nacional de Educação Fiscal FEBRAFITE e cumprimenta as Escolas Mineiras, Escola Estadual Francisco Cândido Xavier, de Uberaba, e a Escola Municipal Filomena de Oliveira Leite, de Curvelo,
classificadas entre os seis finalistas do concurso nacional; os professores, alunos, a direção das Escolas e a comunidade
acadêmica, a equipe do Programa de Educação Fiscal da Secretaria de Fazenda e todos que incentivam a cidadania fiscal
por meio da Educação.
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Clima de congraçamento marca o Encontro
de Associados Aposentados

O

Encontro de dezembro vai se afirmando como mais uma
tradição da AFFEMG,
com o almoço dos Aposentados. Às
11:30, o auditório estava lotado. Em
clima de alegria e muita descontração, o Diretor-Presidente, Sinval Pereira, saudou os colegas agradecendo
a presença e manifestou os votos de
harmonia, união e saúde para 2018:
“Este não foi um ano fácil, parcelamento e atrasos dos salários, medidas preocupantes na administração
da Fazenda, como o fechamento dos
postos, esvaziamento da nossa carreira sem perspectiva de concurso,
economia em recessão e o pior o
terror,da Reforma da Previdência.
Acreditamos que o pior já passou.
2018 será um ano de realizações, que
Deus nos abençoe com saúde para continuarmos a luta. Feliz natal a todos”.

E m seguida, os participantes foram convidados para o almoço de confraternização no Centro de Convivência.

Almoço de Natal reúne Pensionistas
no último Encontro de 2017
O almoço de confraternização
encheu o Espaço de Convivência da AFFEMG.
Todos puderam se reunir e aproveitar
essa despedida de 2017 com muita interação. Uma apresentação de música
ao vivo deixou a tarde ainda mais agradável. Pensionistas doaram fraldas geriá
tricas para instituições de caridade. Várias
participantes agradeceram o Encontro, já
na expectativa pelos eventos de união e
informação, em 2018.
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Confraternização de
Natal da AFFEMG
reúne Associados
e brinda a
chegada
de 2018

“Harmonia, união, saúde e paz. Que
2018 nos permita realizar nossos sonhos”. Com
estas palavras, o Diretor-Presidente da AFFEMG,
Sinval Pereira da Silva, reuniu todos os Associados,
Conselheiros e Diretores para brindar mais um ano
que começa. O espírito colaborativo, tão presente
na Entidade, é força e exemplo nestes anos tão desafiadores ao Brasil e aos seus trabalhadores.
Com muita alegria, Associados e seus
familiares encheram o salão do clube Labareda, na
Pampulha, no dia 02 de dezembro. A chuva não foi
motivo de desânimo e todos puderam aproveitar a
festa. A Banda Brilhantina deixou o encontro ainda
mais agradável.
Com esse tradicional momento de reencontro, fica o desejo de que a interação entre os
Associados sempre possa ser celebrada com sorrisos e felicidade. Que o companheirismo siga firme,
em mais este ano que nos espera. São os votos a
família AFFEMG.
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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

Oeste - Divinópolis

Na Regional Oeste, celebração
de Natal integra gerações
Associados e fazendários prestigiaram o encontro, no dia 24 de novembro,
no IMPERIUS Buffet, em Divinópolis. Ativos e aposentados com seus familiares
dividiram um animada pista de dança. Das crianças aos idosos, todos puderam se
divertir ao som da Banda “Grillo e Cia”.
Neste ano , AFFEMG organizou a confraternização, com apoio da
COOPSEF e da ASSEMINAS, além da participação da Assessoria da SRF/Divinópolis.
A Diretora Regional, Lucy Maria Torres Soares, agradeceu participação
de todos, com votos de um Feliz 2018: “Que seja um Ano Novo repleto alegrias,
conquistas e muita felicidade”.
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Mata- juiz de fora

Regional Mata comemora as conquistas
de 2017 com a alegria do espírito natalino

A

Família Fazendária e outras
categorias de funcionários
da Regional Mata saudaram
com otimismo e alto astral
a chegada de 2018. O encontro aconteceu
no dia 17 de dezembro, no Olympo Centro
Cultural de Eventos.
A implementação de novos
critérios organizacionais, como a escolha
do novo local com maior disponibilidade
de espaço e conforto, e a não identificação
de mesas, foram alguns dos motivos para
aumento da procura de ingressos pelos
Associados da AFFEMG e da COOPSEF. Ao lado
de familiares e convidados, todos formaram
um grande momento de diálogo e união.
Toda essa integração foi possível
com o apoio da diretoria executiva da AFFEMG,
da colaboração da SRF/JF, envolvendo setores
financeiro, logístico e de relacionamento, e as
participações da COOPSEF e ASSEMINAS.
Quem participou pôde aproveitar
música ao vivo e eletrônica. Marcus Dutra Abib,
que esteve por muitos anos à frente da SRF/
JF, participou com entusiasmo de todas as
comissões organizadoras desta festa.
O Diretor Regional, Edir Martins,
agradeceu a todos os presentes, com votos de
um 2018 alegre e próspero.
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Giro pelas Regionais
Mata - Muriaé

A confraternização em Muriaé aconteceu na Associação do Banco do Brasil, com presenças de muitos funcionários da AFFEMG da ativa e alguns aposentados. Houve
música ao vivo e muito diálogo. Após a tradicional foto do grupo, foram feitos dois brindes: um pela despedida de 2017, e o outro com muita esperança, pela chegada de 2018.

Mata - São João del Rey

A Confraternização de São João Del Rei foi cuidadosamente coordenada pelos colegas Rafael Marcos Chaves de Rezende e Marcos Alberto Cecon. O Local para o encontro
dos Associados da AFFEMG , funcionários e familiares foi a Cantina do Ítalo. Foram realizados sorteios de brindes e todos participaram das brincadeiras.

Mata - Leopoldina

Comandados por Tânia Mara, Chefe da AF/Leopoldina, um animado grupo de Associados da AFFEMG, funcionários e Auditores Fiscais comemoraram a despedida de
2017. Com otimismo brindaram a chegada de 2018.

Mata - barbacena
Sob as coordenações
de Paulo Pereira e Marcelo
Antônio Cabral Dias, Associados
da AFFEMG, funcionários e
familiares participaram de jantar
no Restaurante Cabana da
Mantiqueira. A despedida de 2017
foi comemorada com alegria e
erguido um brinde para a chegada
de 2018.
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Vale do sapucaí - pouso alegre

Na Regional Vale do Sapucaí, a celebração foi
realizada em clima de muita alegria
O encontro, que aconteceu no Buffet Vienna, no dia 08 de dezembro,
reuniu Associados numa noite especial. Foi um momento de descontração, com
muita música e a participação animada do casal José Roberto e Fátima Rizzetto.
A confraternização contou ainda com a presença de Associados de
Paraisópolis, Itajubá e Arujá, em São Paulo.
O Diretor Regional Gilson Marcos Campos agradeceu a presença de todos,
desejou boas festas e um excelente 2018.

Página 15

AFFEMG Notícias

Giro pelas Regionais
sul - varginha

Número 333

Na regional Sul, a confreternização conjunta
com a SRF fez harmonia rimar com alegria

O evento aconteceu no dia 02 de dezembro e contou com a presença de Associados e familiares. Foi um encontro
animado, entre Servidores da SEF, AF, DF e GAB. O Diretor Regional Paulo César Pinto desejou um feliz ano novo e agradeceu
a presença de todos.
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mucuri - Teófilo Otoni

Associados da Regional
Mucuri celebram Natal com
voz e violão
A confraternização, no dia 1º de dezembro, reuniu os Associados e familiares
na Sede, em Teófilo Otoni. Com a voz e o violão do Auditor Marcondes Brasil, a alegria da
noite estava garantida.
Todos puderam aproveitar o encontro e brindar o fim de 2017. O Auditor Márcio
Barbosa fez uma oração em agradecimento ao momento de união e celebração entre amigos.
O Diretor Regional, Sirne Salim, fez um emocionante agradecimento a todos
que estiveram presentes, certo de que novos encontros, tão ricos quanto este, se repetirão
ao longo dos próximos anos.

são francisco - pirapora

Clube da ASSERF recebe
confraternização da Regional São
Francisco
O encontro, no dia 09 de dezembro, reuniu 80 pessoas, entre Associados, Servidores e familiares. A
banda Capital Morena animou o evento. A Diretora Maria das Dores agradeceu a presença de todos, com votos de
um próspero 2018.
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Baixo Rio Grande - uberaba

Confraternização da
Regional Baixo Rio
Grande reúne mais de 250
Associados
A Associação dos Funcionários Fazendários da SRF/Baixo Rio Grande
- AFFARG, em parceria com a AFFEMG, COOPSEF e ASSEMINAS, promoveu o
encontro na SRF/UBERABA, no dia 08 de dezembro de 2017, no Maison Blanche
Buffet. A música ao vivo ficou por conta da dupla Robson e Aracelle. Foi uma noite
animadíssima, com a presença de cerca de 275 pessoas, entre Associados, Servidores
e seus familiares.
O Diretor Rodrigo Lemos agradeceu à AFFEMG e a presenta de todos,
desejando que em 2018 o espirito associativo permaneça entre nós: ”Uma Festa de
confraternização é uma grande oportunidade para encontrar aquelas pessoas que
há tanto tempo não víamos. E o ingrediente principal chama-se “alegria”. E a alegria
estava escrita nos sorrisos de todos os convidados, juntamente com seus familiares.”
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centro-norte - sete lagoas

Celebração de Natal da
Regional Centro-Norte teve
atrações especiais para as
crianças
Associados que levaram os filhos
ao encontro de fim de ano puderam ficar
despreocupados com a diversão dos pequenos.
O evento, no dia 01 de dezembro, reuniu mais de
100 pessoas. O Diretor Regional Rubens Simão
agradeceu a presença de todos, com votos de
paz, saúde e prosperidade em 2018.
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Paranaíba - Uberlândia

Regional Paranaíba celebra o Natal
com atrações para todas as idades

A confraternização em Uberlândia aconteceu no dia 09 de dezembro, no salão Apoteose. Quem animou
a noite foi o DJ Alex, que tocou vários ritmos, agradando a todos. Para entretenimento das crianças teve brinquedos
como piscina de bolinha e pula-pula. O Diretor Regional Francisco Nascimento manifestou votos de um 2018 de
alegrias, saúde e paz para toda a família AFFEMG e agradeceu a participação dos presentes.
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Paranaíba - araguari

SEF agradece
apoio da AFFEMG à
confraternização da
AF/Araguari

O evento reuniu colegas de trabalho, amigos e
familiares, no dia 01 de dezembro, no restaurante Menengon.
“Evento simples e bastante descontraído, muita alegria e
harmonia, com delicioso Buffet e cantoria. É com muita satisfação
que agradecemos essa festa”– Márcia Regina Teixeira, GEFAZ – A/
F2º Nível Araguari.

Paranaíba - itiutaba

Natal da AF/
Ituiutaba é
celebrado com
almoço especial

A confraternização foi realizada no dia 09 de
dezembro, na Chácara do Avaro. O almoço natalino, para
45 pessoas, começou ao meio-dia e a tarde de reencontros
foi marcada pelo espírito de união. As crianças puderam se
divertir na cama elástica. O Chefe da AF, William Almeida,
agradeceu a presença de todos.

norte - Montes Claros

Em Montes Claros a confraternização de Natal reuniu Associados no espaço OAB
O tradicional encontro de fim de ano da
Superintendência Regional da Fazenda de Montes Claros
foi um sucesso. Para se despedir de 2017 em grande estilo,
os colegas, com seus familiares e amigos, se divertiram
até a madrugada, ao som de Junkera Batista e Banda, que
tocou diversos estilos musicais e manteve a pista de dança
cheia até o fim do evento.
Neste ano, a festa, realizada na OAB, no dia

2 de dezembro, reuniu 340 pessoas. Um recorde que
compensou o zelo e o carinho com os quais a comissão de
eventos da SRF/Montes Claros a organizou.
A equipe organizadora agradeceu o apoio e
patrocínios recebidos da AFFEMG, ASSEMINAS e COOPSEF
e a presença dos colegas da SRF e dos Servidores da ARE/
Montes Claros. O Diretor Regional, Redir Mendes de Sá,
saudou a participação de todos, com votos de um feliz 2018.
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Sudoeste - Poços de caldas

Confraternização em Poços de Caldas
fecha o ano com chave de ouro
Na Regional Sudoeste o evento aconteceu no dia 09 de dezembro e contou com a presença de Associados,
dependentes e convidados. No palco a banda “Pop Mix Super”fez todo mundo dançar. A energia era contagiante e o balie
que teve início às 20hs foi até as 2hs da manhã. O Diretor Regional Arnaldo Sato agradeceu a todos os participantes e o
desejo de que essa união possa perdurar por muitos anos.
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metálurgica - ipatinga

Ipatinga celebra o Natal e a
chegada de 2018 em
clima de união
No dia 09 de dezembro, a confraternização conjunta, entre a Diretoria
Regional Metalúrgica e a Superintendência Regional da Fazenda, em Ipatinga,
contou com a presença de 128 pessoas, entre Associados e Fazendários.
Com espírito de harmonia e união todos puderam aproveitar o encontro. O
Superintendente da Fazenda e a Diretora Regional saudaram os participantes, com
votos de que 2018 nos traga saúde e boas realizações.
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Rio Doce - Governador valadares

Comemoração de Fim de Ano Integra
Associados da Regional Rio Doce
O encontro, que foi realizado no dia 16 de dezembro, no “Leblon Festas”, uniu colegas numa noite de
reencontros, boas conversas e muita diversão. Associados e servidores da ativa e aposentados, com seus familiares,
aproveitaram esse momento de descontração e confraternização.
O Diretor Regional, Milton Guedes Metzker, agradeceu a participação de todos, na certeza de que o espírito
associativo sempre prevalecerá entre nós: “Neste dia nós pudemos aliviar a carga de estresse do cotidiano e curtir
bons momentos ao lado de colegas que normalmente só vemos durante o horário de trabalho. Uma oportunidade
que revigora as energias e faz com que nos sintamos ainda mais orgulhosos por trabalhar em uma organização tão
importante como a SEF/MG”.
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Rio Doce - Governador valadares

Regional Rio Doce celebra dia do Servidor
Público e aniversariantes do segundo semestre
A confraternização aconteceu no dia 17 de novembro, com
churrasco e muita alegria. Foram
distribuídos brindes para os aniversariantes. Também foi realizado
um sorteio para os Servidores da
ativa, Aposentados e Pensionistas.
O Diretor Milton Metzker agradeceu a presença de todos.

NconexT - Rio de janeiro

SEF/MG agradece apoio da AFFEMG ao
evento de Fim de Ano na Unidade NCONEXT-RJ
Os Servidores do Núcleo de Contribuintes Externos no Rio de Janeiro participaram de um encontro de confraternização
descontraído e harmonioso, que marcou o
encerramento das atividades em 2017.
Queremos
transmitir nossos votos de Feliz Natal
e um Novo Ano repleto de paz, amor,
alegrias, e muita saúde para uma
vida longa, no melhor que ela possa
oferecer a todos.

Saia de férias tranquilo!

Antes de viajar com a sua família, 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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Participe da IX Exposição de Artes Plásticas e
Fotografia “Tradição e Contemporaneidade”!
Desta vez, a AFFEMG busca inspiração nos caminhos do Instituto Inhotim e na letra da música Céu de Lisboa, de Luizinho Lopes. Todos os Associados estão convidados a se expressar. Traga suas pinturas, fotografias, desenhos e esculturas! É um prazer contar com as suas obras, em nossa exposição.

Anote na agenda!
Inscrições: 08 a 19 de janeiro de 2018, no setor de Eventos ou nas Diretorias Regionais da AFFEMG - Seleção das Obras: 22 a 30 de janeiro de 2018
Entregas das Obras: 05 a 08 de fevereiro de 2018, na sede da AFFEMG, em BH. O horário de funcionamento é de 8 às 12h e de 13h às 17h.
Abertura da exposição: 20 de fevereiro, na sede da AFFEMG.- Informações: 31 3289-5709 // eventos@affemg.com.br

saudades
•
•
•

•

•

•

Euler Ribeiro Fernandes, faleceu no dia 23
novembro de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
Libânia Gil de Menezes, faleceu no dia 24
de Novembro de 2017, cidade de Almenara/MG, onde residia.
Onésia Cantarine Mesquita, irmã da associada Oneida do Carmo Cantarini Silva,
faleceu dia 01 de Dezembro de 2017, na
cidade de Belo Horizonte, onde residia.
José Marciano de Oliveira, pai do associado, Marcos Afonso Marciano de Oliveira,
faleceu no dia 11 de Dezembro de 2017, na
cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
Olga Salette de Souza, mãe do funcionário
da AFFEMG José Levindo Canuto dos Reis, faleceu no dia 11 de Dezembro de 2017, na cidade na cidade de Jequeri/MG, onde residia.
Zumira Alves de Andrade, mãe do associado João Márcio Gonçalves, faleceu no dia 13
de Dezembro de 2017, na cidade de Abaeté/MG, onde residia.

classifisco
Imóveis compra e venda -Belo Horizonte e Região

•

•

•

•
•
•

Apartamento no São Bento, 3 q. c/ 1 suíte e Hidro + DCE, 130 m2 bem dividido. Quartos e cozinha c/ armários. Vaga de garagem demarcada e livre.
Um AP por andar e vista definitiva para mata preservada. Elevador; salão
de festas; portão eletrônico e gás canalizado. R$415.000,00. Contato: (31)
99372-1161 - Marco Túlio.
Apartamento no bairro Cidade Nova/BH – 2 quartos com armário embutido e 1 quarto reversível, banheiro social, sala de estar e jantar conjugada,
cozinha com armários, área de serviço e 1 vaga de garagem. Prédio com
elevador e salão de festas. Valor R$ 320.000,00. Contato (31) 98773-1547 Maria Luiza.
Apartamento no bairro Floresta/Santa Efigênia em BH, 92 m2 de área privativa, 2 quartos (1 suite), banheiro social, sala para 2 ambientes, cozinha
e área de serviço, varanda ampla, 2 vagas de garagem. Valor: 470 mil reais,
direto com o proprietário. Contato: (31) 9 9372-0618 - Karla.
Apartamento 03 Quartos, Bairro Santo Antônio-BH, cerca de 100 m2 de área,
03 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro com box, Excelente varanda, quarto
de despejo. Valor: R$ 300.000,00. Contato: (31)98887-8579 - Antônio Osmar.
VENDE-SE - Lote 1020 m², no Gran Royalle, Aeroporto Confins. Q-06 L-03 Marilene: 9 8422-8322.
Jazigo Cemitério Parque da Colina 2 Gavetas - R$20.000,00 Contato:
(71)99990-0134/98858-8019 - Wagner.
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•
•

Apto, 4 quartos – 1 por andar- R. Cabo verde, Anchieta, prox. à FUMEC. Condomínio: R$ 450,00. CONTATO: Solange (31) 98822-2202.
Apartamento no bairro Lourdes em BH, 3 quartos com armários, suíte, banheiro social, sala, cozinha, área de serviço, varanda, 2 vagas de garagem,
portaria 24h. Contato: (31)99981-2461 - Gilberto.

Outros Estados

•
•

Alugo apartamento em Cabo Frio, localizado a um quarteirão da Praia do
Forte, acomoda até 8 pessoas. Telefone (31) 3225-2752/ (31) 9 9184-2045.
Alugo ou vendo - Apartamento em Guarapari Praia do Morro –02 quartos ,
01 garagem dependência de empregada completa, primeiro andar de frente,
vista para o mar, varanda no meio da praia, Rua Antonio do Amaral, Nº 106.
Mobiliado. Contato: 32 3211-0334 .

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

•

Aulas particulares de inglês. Telefone (31) 9 8746-1404.

Automóvel

•
•

Honda CIVIC LXS 13/14 em ótimo estado, todas as revisões na BANZAI/BH,
prata, ar condicionado digital, automático, duplo air bag, completo, 36 mil
km, uma“jóia“. Valor:R$58 mil. Contato: (31)9 8807-4155 - Antônio Amorim.
BMW modelo MBC 180, cinza 15/15, 5.000 Km, acabamento de Luxo. Valor:
120.000,00 Paulier: 9 9284-4094.
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Associados da
AFFEMG denunciam
novas tentativas
de golpe

Diversos

N

o último mês, circulou entre alguns Associados a carta de uma
suposta “assessoria previdenciária e jurídica” de São
Paulo, que chama o A posentado para o resgate de valores do
seu plano de aposentadoria complementar do fundo de reserva dos militares. Para isso, várias despesas ficariam a cargo da vítima. Os criminosos entram em contato por meio de carta, com divulgação de endereço,
telefones e e-mail para contato.
Não caia nesse golpe! Os idosos são alvos recorrentes e é preciso estar ficar de olho!
Não transfira dinheiro para contas desconhecidas e não assine nenhum documento se não houver certeza sobre a legalidade do seu conteúdo!
A AFFEMG está à disposição dos seus Associados, com orientações em casos de
golpe. Em muitas situações, é necessário recorrer à polícia e à justiça.
Fique alerta e conte conosco!

Iacyr Anderson Freitas tem conto publicado
em Revista Literária Inglesa
Iacyr Anderson Freitas, escritor de uma extensa obra, premiada dentro e fora do país, nos enche de orgulho com cada
uma de suas publicações. O Associado, que vive em Juiz de Fora, acaba de ter um trabalho publicado na revista de língua inglesa
“The Fiction Pool”, em versão bilíngue. “O sacrifício” foi traduzido pela Ph.D. em Literatura Comparada pela University of British
Columbia, em Vancouver, Desirée Jung.
Veja a publicação na página: www.thefictionpool.com.

Anderson Tadeu lança seu segundo livro de poemas
“Sobre ontem à noite: deixe a chave debaixo da porta” é baseado em enredos fictícios, passeia entre o previsível
e o imprevisível. No livro, o autor transita entre o sensual e o cotidiano, inspirado pelo que chamou de “A segunda onda
sexual”: “O atual estágio de “plastificação” das relações afetivas fez-me refletir sobre o quão desvalida está a humanidade
em relação à irrigação com o toque carinhoso na pele e no coração. Um mosaico poético começou a assumir formas bem
definidas sob a roupagem de um observador desapegado das frivolidades. Uma máquina de capturar emoções foi colocada em movimento e a retratação de vários personagens migrou para a escrita com um só compromisso: dialogar com
o caldeirão de emoções do nosso tempo”.
O livro pode ser encontrado na livraria leitura, no Shopping Del Rey ou diretamente com o escritor, pelo telefone 98001-2017.
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Reuniões da Receita Solidária
Dia 21/11/17

Nesse dia foram realizadas duas importantes reuniões. A primeira delas
teve como foco as discussões iniciais sobre o programa de Incentivo ao Voluntariado - ações que buscarão estimular maior participação dos associados laborais nas
áreas de atuação da Receita Solidária.
A reunião seguinte tratou da implantação, em 2018, do Assessoramento
Técnico, Administrativo, Financeiro e de Gestão a Entidades de Assistência Social.
Foram apresentados:
• o formato de condução do projeto-piloto “Meninas do Cafezal”;
• a avaliação efetivada pelo grupo da RS responsável pelo projeto;
• a proposta de trabalho com as novas entidades.
Ao final foram então formadas duas equipes de trabalho que contarão
com a participação de novos associados laborais.
Caso você também queira contribuir para a solidez das entidades de
assistência social e, por consequência, para a promoção da autonomia das pessoas atendidas, junte-se a nós!

Dia 29/11/17 a

Receita Solidária fez uma doação
de roupas e alimentos não
perecíveis para a ABET – Associação
Brasileira de Esclerose Tuberosa. A
ABET é a única associação no país,
que atende pacientes afetados por
essa doença crônica, em como suas
famílias. Conheça o trabalho da
ABET no site: abet.org.br ou faça
uma visita: rua Joaquim Linhares,
30 – Anchieta.

AGE de 22/11/17

Conforme previsto, foi realizada a AGE para eleição de Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da RS para o biênio 2018-2019. Veja os eleitos:
• Diretora Presidente: Rose Laura Lopes Pinto
• Diretora Administrativa: Maria Jacinta Julião
• Diretora Financeira: Maria Inês Gazzinelli de Lima
• Diretora Técnica: Vera Maria Sampaio Teixeira Zambelli Loyola
• Conselheiros Fiscais: René de Oliveira e Souza Junior, Soraya Naffah Ferreira e Cláudia Campos Lopes Lara.
• Diretoras Suplentes: Janice Gabriel e Rosana de Miranda Starling
• Conselheiros Suplentes:
Carolina Amália Cançado Monteiro André e João Luiz dos Reis
Doações para a ABET

Dia 05/12/17

NessareuniãoadiretoriaecolaboradoresdiscutiramosprojetosdaReceita
Solidária para 2018. Estão previstas muitas novidades para o novo ano, aguardem!

Doações
para o Lar
Teresa de
Jesus

Bingo solidário

No dia 30/11/17 a AFFEMG, a FUNDAFFEMG e a FISCO CORRETORA fizeram um animado bingo no almoço de confraternização de final de ano, com
renda totalmente revertida para a RS.
Agradecemos aos organizadores
e participantes pela iniciativa e à ganhadora – Fátima Taher, que doou seu prêmio
para a RS.
Com o valor arrecadado (R$
1.310,00), complementado pela RS, foram
adquiridas 54 latas do suplemento alimentar
Nutren, entregues no dia 15/12/17 ao Lar
Fraternidade Maria de Nazaré, que atende
crianças e adultos com paralisia cerebral.

A RS entregou no
Lar Teresa de Jesus, no dia
06/12/17, roupas e bolsas
usadas recolhidas por funcionários da AFFEMG.
O Lar Teresa de Jesus mantém três bazares permanentes, cuja renda é utilizada na manutenção da casa
de acolhimento para pessoas
que residem no interior do
Estado e estão em BH em
tratamento contra o câncer
ou doenças crônicas.
A campanha da RS
por doações é permanente.
Agradecemos aos doadores
pela solidariedade!
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