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Reivindicações são tema de reunião entre
AFFEMG e Secretário de Fazenda
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FEBRAFITE realiza última reunião do
ano. A Federação repudia MP 805
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Aniversário da
AFFEMG

Participe das comemorações pelos
68 anos da Associação! Envie sua
contribuição para a IX Exposição de
Arte e Fotografia, em fevereiro de
2018.

Concurso para
Auditor do
Estado do RS
O Auditor do Estado é Servidor da Contadoria e Auditoria Geral
do Estado do RS, responsável, entre
outras atribuições, por exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial
da administração direta e indireta;
comprovar a legalidade e avaliar os
resultados da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial da administração pública, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades privadas.
Inscrições: de 18 de dezembro de
2017 até 18h de 16 de janeiro de 2018.
Taxa de inscrição: RS 182,41, que deve
ser paga até dia 7 de fevereiro de 2018

Escolas Mineiras estão entre as finalistas ao
Prêmio. Confira!
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Mais informações: Edital do Concurso
CAGE 2017 - Diário Oficial do Estado
do RS, dia 17 de novembro.

Reforma da Previdência – nova versão,
mais agressiva com o Servidor Público

A nova versão da Reforma da Previdência, que o governo quer aprovar na Câmara no dia 06 de dezembro, endurece as regras de aposentadoria e pensão no Serviço Público.
- aposentadoria com 100% da média - só com 40 anos de contribuição
- idade mínima –em 2018: 55 anos/mulher e 60 anos/homem (limites que aumentam a cada ano até alcançar a correlação 62/65)
O governo está gastando 100 milhões de reais em propaganda (aprovado na Câmara no dia 23/11) para “convencer”a Sociedade de que precisa destruir a Previdência, para o “bem dos brasileiros”.

LUTE CONTRA À REFORMA DA PREVIDÊNCIA,
PRESSIONE OS DEPUTADOS FEDERAIS
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O compromisso e a lealdade da AFFEMG com seus Associados

A

brimos essa edição com
a importante informação da reunião da AFFEMG com o Secretário da
Fazenda e a Subsecretaria da Receita Estadual, visando implementar reivindicações essenciais para os Auditores Fiscais.
A reforma administrativa do
governo Aécio, que teve início em 2003,
consistindo basicamente na supressão
de direitos históricos dos Servidores,
acompanhada das mudanças na carreira,
com a aprovação das Leis 15.464/05 e
16.190/06, e na estrutura remuneratória,
formaram um conjunto de fatores que alterou por completo a unidade do Fisco em
Minas. A percepção e a compreensão desse quadro são vitais para identificarmos o
que fazer, onde e como agir, para resgatar
a unidade da carreira, o fortalecimento da
função e a valorização do Auditor Fiscal.

Muitas supressões de direitos
aconteceram por via legal, outras foram
impostas arbitrariamente, por “mero
entendimento” da “superseplag”. Esse é
o caso das vantagens por tempo de serviço - quinquênio e ADE – que deixaram
de incidir sobre a Gepi. A Lei Delegada
46/2000, no seu artigo 3º é literal, dispensa interpretação. Desde 2004, essa reivindicação faz parte da luta sem trégua que
a AFFEMG empreende na esfera administrativa, política e jurídica, e esperamos
que as negociações em curso sejam um
passo importante no sentido da recuperação do direito e o retorno à legalidade.
Outra questão que acompanhou a mesma lógica do arbítrio da
Seplag é o corte drástico imposto
às aposentadorias dos Auditores que
não conseguiram a Gepi integral, e
por isso estão amargando um enor-

me prejuízo desde janeiro de 2009.
A exclusão do IPCA do valor do
ponto foi pauta aprovada em AGE da categoria em 2015, e apresentada como reivindicação em reunião conjunta das Entidades
AFFEMG e Sindifisco naquela ocasião. O
primeiro argumento da Secretaria para
negar a reivindicação foi o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal com
base na Orientação Técnico-Jurídica AGE
01/2015. Depois de estudo meticuloso que
a AFFEMG empreendeu, em conjunto com
as Doutoras Cristiana Fortini, Maria Fernanda Pires e Juliana Picinin, foi elaborado o
Parecer, que concluiu pela legalidade da
exclusão do IPCA da base de cálculo do valor do ponto/Gepi. Esse Parecer foi entregue
ao Secretario em novembro de 2016 e tem
sido uma importante base de sustentação
desta pauta.
Essa reivindicação ganha im-

portância num cenário em que não se vislumbra, no curto prazo, a possibilidade de
reajuste geral para todo o Serviço Público.
O último foi concedido em 2011 e desde
então, as categorias têm negociado individualmente com o governo. Assim, a
atualização do valor do ponto é mecanismo de proteção do poder aquisitivo, por
meio do qual conseguimos a atualização
parcial da nossa remuneração.
A conquista desses direitos
discutidos na última reunião com o Secretário representa o início do processo
de recomposição salarial e isonomia na
carreira, que não pode ser interrompido.
A AFFEMG reafirma seu compromisso com o dever legal e estatutário
de representar e defender os interesses
dos seus Associados, ativos e aposentados, e sua lealdade incondicional, como o
faz há quase 68 anos.

Reunião de diretoria
No dia 09, a Diretoria realizou
a última reunião do ano, que aprovou
o orçamento 2018 e tratou das modificações decorrentes da implantação do
“eSocial” na administração de pessoal.
A Diretoria da Fundaffemg também
esclareceu aspectos relacionados a
alterações nas regras de utilização do
Plano de Saúde.

provedores da arte
Associados Provedores
da Arte participaram, no dia 22 de
novembro, de um encontro com o
Grupo Galpão. Atores fizeram uma
leitura dramática, além de apresentar resultados de projetos. O objetivo desta reunião é a manutenção do
apoio ao trabalho do Grupo.
EXPEDIENTE/ Informativo da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais - Rua Sergipe, 893, Funcionários, CEP: 30.130-171 - Telefone: (31) 3289-5600
Diretoria eXECUTIVA:

Sinval Pereira da Silva
Diretor-Presidente

Eduardo de Souza Assis
Diretor Vice-Presidente

Sara costa Félix teixeira
DiretorA-SecretáriA

Lenivanda O. M. Barbosa

Diretora-Secretária Adjunta

Diretoria Regional:
Baixo Rio Grande Rodrigo da Cruz Lemos Centro-Norte Rubens Simão da Rocha Mata Edir da Silva Martins
Metalúrgica Neuza Gomes de Oliveira Mucuri Sirne Alcides Costa Salim Norte Redir Mendes de Sá Oeste Lucy Maria
Torres Soares Paranaíba Francisco Flávio Silva Nascimento Rio Doce Milton Guedes Metzker São Francisco Maria das
Dores Caetano Oliveira Alves Sudoeste Arnaldo Sato Sul Paulo Cesar Pinto Vale do Sapucaí Gilson Marcos Campos
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Membros efetivos ativos Antônio Gonçalves de Carvalho, Gilson
Magalhães Teixeira, João Márcio Gonçalves, Lucas Rodrigues Espeschit Membros suplentes ativos Carlos
Alberto Basso, Edson Martins de Oliveira Membros efetivos aposentados Ernani Raimundo Horta Duarte,
Lupércio Teixeira, Nelson Gomes dos Santos, Paulo Pedro Lessa Baptista Júnior Membros suplentes
aposentados Marcos Lúcio Valente

Geraldo Sozinho
Diretor Financeiro

Maria Aparecida“Papá”

Diretora Financeira Adjunta

NELSON DE OLIVEIRA lOPES
Diretor ADMINISTRATIVO

Joaquim Coelho Simões

Diretor administrativo Adjunto

CONSELHO FISCAL - Membros efetivos Francisco Mota Santos, Francisco Lourenço Dias, José Thomaz da Silva
Membros suplentes Antônio Teixeira da Silva, Nilton de Oliveira, Octávio Strini
Jornalista responsável: Elisângela Colodeti - MG-11036JP Proj. gráfico e diagramação: Carlos A C Domingos –
MTB 6050/MG Impressão: Gráfica Editora Cedáblio Ltda Tiragem: 5320 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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Reunião da AFFEMG com o Secretário da Fazenda

N

o dia 10 de novembro,
a Diretoria da AFFEMG,
representada por seu
Diretor-Presidente,
Sinval Pereira da Silva e a Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida Neto
Lacerda e Meloni Papá, reuniu-se com
o Secretário de Fazenda, José Afonso
Bicalho, o Subsecretário da Receita, José
Alberto Vizzotto e a equipe de Diretores
da SRE, Marcelo Hipólito Rodrigues (SUTRI), Leônidas Marcos Torres Marques
(SAIF), Osvaldo Scavazza (SUCRED) e
Carlos Renato Machado Confar (SUFIS),
para tratar de reivindicações de interesse dos Auditores Fiscais, que já vinham
sendo discutidas há muito tempo.
Exclusão do IPCA do valor do Ponto/Gepi – reivindicação
aprovada em AGE realizada em 2015.
Consiste em alterar o Decreto 46.283/13
para excluir o IPCA da fórmula de cálculo
do valor do ponto/GEPI, que faz parte da
política remuneratória de atualização
do valor do ponto todo mês de janeiro.
Incidência das vantagens
por tempo de serviço - o Quinquênio/ADE - sobre a Gepi – a AFFEMG defende o cumprimento do art. 3º da Lei
Delegada 46/2000, que está em vigor.
“Art. 3º – Para efeito de cálculo dos adicionais por tempo de serviço dos ocupantes dos cargos do Quadro
Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas
Gerais, a gratificação de que trata o artigo 20, inciso I, da Lei nº 6.762, de 23
de dezembro de 1975, passa a integrar
o vencimento.”
O corte da Gepi da base de
cálculo dos adicionais vem acontecendo desde 2003 por mero “entendimento” da Seplag. Aproximadamente
50% dos Auditores Fiscais da ativa já
conquistaram esse direito.

no ato de aposentadoria dos Auditores
Fiscais. Desde então essa decisão está
causando um grande prejuízo a 407
AFREs atingidos por essa interpretação.
Abono de permanência
– a AFFEMG defende uma solução
administrativa para o pagamento do
abono devido no período de jun/2015
a dez/2016.
Estes pontos não esgotam as
inúmeras reivindicações que visam resgatar a importância da Secretaria da Fazenda, o fortalecimento e o reconhecimento
da essencialidade da Receita Tributária
para equacionar a crise fiscal do Estado, e
a valorização da carreira do Auditor Fiscal.
E não é admissível que a Classe entre no
último ano desse governo sem conseguir
resolver pontos tão relevantes para o nosso presente e futuro.
A exclusão do IPCA da base
de cálculo do valor do ponto permite
a atualização parcial da remuneração
por meio da gratificação de produtividade, servido como “vacina” contra

o congelamento salarial. Em 2016, a
AFFEMG analisou essa questão e obteve parecer das Dras. Cristiana Fortini,
Maria Fernanda de Carvalho e Juliana
Picinin, que afirma que a exclusão do
IPCA do ponto/Gepi não ofende a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Tão importante quanto a
questão salarial imediata, a incidência
das vantagens pessoais – Quinquênio/ADE – sobre a parcela da Gepi tem
natureza estruturante para a carreira,
pois além de uniformizar o direito entre as gerações de Auditores, também
restabelece a igualdade que não foi
reparada na justiça, pois alguns obtiveram êxito nas demandas judiciais, mas
outros não.
A questão dos Auditores que
se aposentaram sem a Gepi integral
revela o alto grau de arbitrariedade que
orientou a Seplag. Em dez/08, adotou-se uma interpretação extensiva da
Lei 16.190 reduzindo o percentual da
produtividade individual atestado em
certidão expedida pela Sufis, o que tem

resultado em enorme perda para muitos Auditores Aposentados. Auditores
com certidão de 62% do teto da Gepi,
hoje estão recebendo o correspondente
a 5,6 % do teto.
Para essas questões, o Secretário determinou medidas operacionais que envolvem a Subsecretaria
da Receita, SRH e AGE. A AFFEMG continuará acompanhando, discutindo e
colaborando para a implementação
das soluções.
Concurso para a carreira
de Auditor Fiscal - O Secretário ponderou que não considera pertinente
abrir um concurso antes que se tenha
uma análise real das necessidades da
Secretaria. No entanto, sabemos que
essa não é a visão de outros Estados
que, como Minas Gerais, também
estão mergulhados em grave crise
fiscal, como é o caso do Rio Grande
do Sul. Não há saída para a crise que
não passe pelo fortalecimento da
Receita Tributária.

Frente Mineira popular em defesa da Previdência Social vai às ruas contra reformas que retiram
direitos dos trabalhadores em geral e dos Servidores Públicos
Dia 10 de novembro entidades que compõem à Frente Mineira se uniram ao protesto Nacional contra as reformas
da Previdência, Trabalhista e a MP 805/17.

Auditores que se aposentaram sem a Gepi integral – em
dez/2008, um mero “entendimento”da
Seplag, ao interpretar a Lei 16.190/06,
modificou o percentual definido na
Certidão de Gepi expedida pela SUFIS
Página 3
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FEBRAFITE realiza última reunião do ano

C

oordenada pelo Presidente da FEBRAFITE,
Roberto Kupski, o
encontro trimestral
tratou de uma pauta extensa e de
grande interesse do Fisco Estadual,
como as reformas da Previdência e
Tributária, Leis Federais de auxílio aos
Estados e as ADIs propostas pela Federação, Lei Kandir e Federalismo Fiscal, Projetos de Lei em tramitação no
Congresso Nacional, agenda de eventos da FEBRAFITE para 2018, além da
aprovação do orçamento e processo
sucessório na Entidade Nacional.
A abertura do encontro contou com as presenças do Secretário Adjunto de Fazenda, do Subsecretário da
Receita e do Presidente do SINDIFISCO/
RS, Celso Malhani de Souza.
Em sua saudação de abertura, o Presidente da Federação, Roberto
Kupski, chamou atenção para a pauta.
“Ao debater esses temas, demonstramos
nossas preocupações com as questões de
interesse da Sociedade, muito além das
causas corporativas, classistas. Isto confirma o compromisso da FEBRAFITE com
o Estado, na busca de soluções para os
problemas sociais”, afirmou o Presidente.

Congresso Luso-Brasileiro
de Auditores Fiscais
O Conselho sugeriu a programação temática para a terceira
edição do Congresso, que acontecerá em maio de 2018, em Portugal:
a importância da Administração
Tributária, num debate sobre a terceirização do Fisco com o Professor
Boaventura de Sousa Santos, da Uni-

versidade de Coimbra; debate com
o economista Thomas Piketty sobre
dinheiro real versus dinheiro virtual,
evasão fiscal e lavagem de dinheiro;
securitização das dívidas dos Estados e a garantia dos parcelamentos
tributários; mercado versus estado:
prerrogativas das instituições de Estado, entre outros.

Agenda política
Discussões fundamentais
para o futuro do Fisco Estadual e os
efeitos de Projetos de Leis que afetam
o funcionalismo marcaram os trabalhos
do Conselho. PL 116/2017 trata da “perda do cargo público por insuficiência
de desempenho”, situação que coloca
o Servidor estável do Poder Executivo à
mercê de avaliações subjetivas. A Federação questiona o PL, especialmente a
inclusão do Fisco Estadual, já que carreiras da magistratura e ministério público
estão fora deste projeto.
O colegiado também debateu o PL 3831/2015, que dispõe
sobre “negociação coletiva no serviço
público”, firmando posição no sentido
de que direitos e prerrogativas não
podem, sob qualquer condição, serem objetos de negociação.
O Presidente da FEBRAFITE,
Roberto Kupski, informou sobre o trabalho da Federação no Congresso Nacional sobre a Lei Kandir e também sobre as ADIs 5757 e 5859, ajuizadas pela
FEBRAFITE contra dispositivos das Leis
Complementares 156/16 e 159/17.
A Medida Provisória
805/2017, que cancela ou adia reajuste
dos Servidores e aumenta a contribui-

ção previdenciária do funcionalismo público de 11% para 14%, é grande preocupação e foi duramente criticada pelos
membros do Conselho Deliberativo, que
aprovou uma Nota de repúdio à MP.

Reforma Tributária
O Conselho discutiu os principais pontos da proposta de reforma
tributária defendida pela Federação,
que se contrapõem ao projeto do
governo federal e dedicou boa parte
do debate ao capítulo que trata da
Administração Tributária (estrutura,
carreira e Lei Orgânica), com redação
similar ao texto constitucional que
trata da Defensoria Pública.

FEBRAFITE repudia MP
805/2017 que aumenta a
contribuição previdenciária
dos Servidores Federais
O Conselho Deliberativo
aprovou nota de repúdio à Medida
Provisória 805/2017, que suspende
a recomposição salarial dos Servidores Federais e aumenta de 11 para
14% a alíquota de contribuição previdenciária. “O governo foi além em
sua perversidade e determinação de
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jogar nas costas do Servidor o custo
do ajuste financeiro, impondo por
Medida Provisória, sem o mínimo
debate, o aumento da contribuição
previdenciária. E faz isso num cenário
farto de concessões de anistias tributárias, renúncias fiscais e benefícios
concedidos a setores e devedores
privilegiados, em evidente afronta ao
interesse público”, diz a nota.
Preocupa muito aos Estados a elevação da alíquota da contribuição previdenciária que poderá
resultar no aumento da alíquota da
previdência estadual.

Cenários Futuros para o
Fisco Estadual Brasileiro
Em face dos avanços da tecnologia e das múltiplas possibilidades da Inteligência artificial, ganhou
relevância no colegiado a discussão
trazida pela AFRESP, que tratou dos
possíveis cenários para a Administração Tributária e o Fisco. Professores da
FIA/USP apresentaram trabalho de
pesquisa orientado pelo instigante
questionamento: “No cenário futuro, onde estará inserido e como se
desenvolverá o trabalho do Auditor
Fiscal em 2030?”
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FEBRAFITE repudia MP 805/2017
O Conselho Deliberativo da Febrafite divulgou nota à imprensa e à Sociedade repudiando a Medida Provisória 805/2017, que revoga ou adia recomposição
salarial negociada com os Servidores Federais, e aumenta a alíquota de contribuição previdenciária do funcionalismo. Confira a Nota Pública na íntegra:

Nota Pública – MP 805/2017
O Conselho Deliberativo da Federação Brasileira de Associação de
Fiscais de Tributos Estaduais – FEBRAFITE, entidade que congrega mais de 30
mil Auditores do Fisco Estadual e Distrital brasileiro em todo o país, reunido
nesta data, na cidade de Gramado/RS, vêm a público manifestar o mais veemente repúdio à MP 805/2017, em tramitação no Congresso Nacional desde
o dia 30 de outubro, que cancela ou posterga reajustes remuneratórios negociados ao longo de mais de dois anos entre o governo federal e os servidores Públicos Federais, e aumenta a alíquota da contribuição previdenciária
descontada do Servidor ativo, aposentado e dos pensionistas, elevando de 11
para 14%.
O rompimento unilateral do acordo firmado com as Entidades dos
Servidores já seria motivo para o protesto e o repúdio da FEBRAFITE, mas o
governo foi além em sua perversidade e determinação de jogar nas costas do
Servidor o custo do ajuste financeiro, impondo por Medida Provisória, sem
o mínimo debate, o aumento da contribuição previdenciária. E faz isso num
cenário farto de concessões de anistias tributárias, renúncias fiscais e benefícios concedidos a setores e devedores privilegiados, em evidente afronta ao
interesse público.
Destaca-se que, ao longo das negociações, indagado sobre a sustenta-

ção financeira do acordo, o próprio governo federal assegurou em diversas oportunidades que o impacto financeiro do acordo já estava contemplado no total do
déficit de 129 bilhões, aprovado no Congresso Nacional que, posteriormente, foi
ampliado para 159 bilhões. Portanto, é inaceitável que se apresente agora com
argumento de natureza financeira para justificar o rompimento do acordo.
Por RESPONSABILIDADE e JUSTIÇA, a FEBRAFITE conclama os parlamentares das duas casas, Câmara e Senado, a rejeitarem a MP 805/2017.
Gramado (RS), 17 de novembro de 2017.
ROBERTO KUPSKI
Presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite)
Filiadas à Febrafite:
AFEAP/AP; AAFFEPI/PI; AAFIT/DF; AAFRON/RO; AAFTTEPE/PE; AFFEAM/AM;
AFFEGO/GO; AFFEMAT/MT; AFFEMG/MG; AFFESC/SC; IAF/PR; AFISMAT/MT;
AFISVEC/RS; AFITES/ES; AFRAFEP/PB; AFRERJ/RJ; AFRESP/SP; AUDIFISCO/TO;
ASFAL/AL; ASFARN/RN; ASFEB/BA; ASFEPA/PA; ASFIT/AC; AUDIFAZ/SE; AUDITECE/CE; FISCOSUL/MS; IAF/BA.

Prêmio Nacional de Educação Fiscal
Escolas Mineiras estão entre as finalistas
A Escola Estadual
Francisco Cândido
Xavier, de Uberaba,
e a Escola Municipal
Filomena de Oliveira
Leite, de Curvelo,
garantiram lugar entre os finalistas da 6ª
edição do Prêmio Nacional de Educação
Fiscal FEBRAFITE, na categoria Escolas.
O prêmio tem por objetivo valorizar as melhores práticas de educação
fiscal do país. A edição 2017 recebeu mais
de 160 projetos de 16 Estados e do Distrito

Federal. Ao todo, 12 projetos foram escolhidos. Além das 6 escolas, 4 instituições e 2
reportagens.
O projeto da Escola Estadual
Francisco Cândido Xavier, “Mapeamento
de emissores de cupons e notas fiscais”,
é multidisciplinar e envolve estudos de
matemática, geografia e estatística. Os
alunos foram a campo mapear os estabelecimentos comerciais dos bairros próximos à Escola, para coletar informações
sobre as empresas, a emissão de cupons e
notas fiscais. Com os dados, os estudantes

Representantes da Escola Municipal Filomena de Oliveira Leite, de Curvelo, finalista da edição de
2017. Na foto eles recebem homenagem por estarem entre os finalistas da edição de 2016.

Representantes da Escola Estadual Francisco Cândido Xavier, de Uberaba, finalista da
edição de 2017.

calcularam o percentual de lojas que emitem os cupons corretamente e a partir das
coordenadas geográficas os alunos mapearam comportamentos negligentes na
emissão de documentos fiscais, bem como
identificaram as empresas que cumprem a
obrigação tributária.
Já o projeto “Disseminadores
mirins construindo a cidadania”, da Escola
Municipal Filomena de Oliveira Leite, participa pela segunda vez do PNEF. O projeto
visa conscientizar a comunidade sobre a
importância da educação fiscal. Para isso,
os alunos se preparam, através de vídeos,
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palestras e aulas e, depois, vão até outras
Escolas,ensinaroqueaprenderam.Oprojeto
prevê ainda a revitalização do Jardim da Filó,
que começou em 2016 e que incentiva a a
responsabilidade ambiental. Nessa jornada,
as crianças também visitam espaços de decisão política, como a Câmara Legislativa e a
Prefeitura, e entregam suas propostas para
melhoria dos bairros onde vivem.
A AFFEMG tem orgulho
de participar desta iniciativa.
Acompanhe as notícias sobre Prêmio Nacional de Educação Fiscal
em www.premioeducacaofiscal.com.br.
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Encontro de Aposentados - agenda de
reunião com o Secretário da Fazenda

N

a tarde do dia 08 de novembro, o Diretor-Presidente, Sinval Pereira
da Silva recebeu os
Associados Aposentados para o tradicional Encontro mensal, e agradeceu a
participação dos Associados que acompanhavam a reunião pela transmissão
da TV web AFFEMG, nas sedes Regionais
Oeste, Paranaíba, Rio Doce, Mata, Norte,
Sudoeste e Metalúrgica.
Sinval falou sobre a agenda de
reunião com o Secretário da Fazenda, que
aconteceria no dia seguinte, para tratar
das principais reivindicações da Classe.
Em seguida, abriu espaço de 15 minutos
para que os integrantes das chapas concorrentes, que disputavam as eleições no
Sindicato se apresentassem. Apenas duas
chapas compareceram ao encontro.
Ao final, todos foram convidados para um lanche no Centro de
Convivência.

RIo DOce - Gov.Valadares

Hélio Pinheiro da Cunha, Arnor Alves Ferreira,
Wilson Geraldo Lacerda, Milton Guedes Metzker

Encontro Pensionistas - meditação é tema de palestra
A palestrante convidada, Associada Janice Gabriel, falou sobre a importância da meditação na melhoria da qualidade
devidaedasaúde,abordandopráticascomo
postura, respiração e concentração.
Segundo Janice “A meditação

já é reconhecida pela medicina como um
importante auxílio no combate à ansiedade, depressão, stress, fobias, insônia e
síndrome do pânico, por exemplo. Tem
efeito positivo até mesmo sobre problemas
clínicos, estimulando também a criativida-

de, concentração e a empatia”. E continuou
sua avaliação do encontro: “na palestra do
dia nove, fui surpreendida pela vitalidade
das pensionistas. Elas estavam muito interessadas no assunto e gostaram da rápida
meditação que conduzi, com foco na respi-
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ração. Espero que continuem praticando e
estimulem suas famílias a meditar!”.
As Pensionistas agradeceram
a palestra e foram convidadas para um
lanche de confraternização, no Centro de
Convivência.

Novembro 2017
edir martins

mata- juiz de fora

Lucy maria torres soares
Oeste - divinópolis

arnaldo sato

sudoeste - Poços de caldas

Giro pelas Regionais
neuza gomes de oliveira

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

rubens simão da rocha
centro-norte - sete lagoas

Paranaíba - Uberlândia

Regional Paranaíba presta homenagem aos Servidores
Públicos e promove Festa beneficente para crianças
O Happy Hour foi realizado em 27 de outubro, em Uberlândia, em comemoração
ao dia do Servidor Público.Vários Associados ativos e aposentados participaram do encontro.

Quem animou a festa foi o cantor Marco Arouca e Banda. O Diretor Francisco Flávio fez sorteio
de brindes e agradeceu a presença de todos.

A Festa beneficente reuniu crianças do Instituto Virtus na Regional, em Uberlândia. O evento foi realizado em outubro, no espaço cedido pela AFFEMG. O
Instituto Virtus apóia crianças com necessidades especiais.
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São Francisco - pirapora

Na Regional São Francisco o dia do Servidor
Público é comemorado com churrasco
A confraternização aconteceu na tarde do dia 28 de outubro, no Clube da ASSERF. 68 pessoas estiveram
presentes, entre Servidores da Administração Fazendária, Aposentados, seus familiares e amigos. A Direção
Regional agradeceu a todos pelo encontro.

Sudoeste - poços de Caldas

Encontro na Regional Sudoeste marca a
comemoração do dia do Servidor Publico
O coquetel foi realizado no dia 29 de outubro e reuniu cerca de 40 Servidores. A Direção regional felicitou os profissionais e agradeceu a presença de todos.
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Baixo RIO Grnade - Uberaba

A

Festa da Família reúne Associados
na Regional Baixo Rio Grande

confraternização do dia 28
de outubro foi realizada na
sede da Regional, em Uberaba. Cerca de 100 Associados e familiares aproveitaram a noite, ao
som da banda Avelar. O Diretor agradeceu
a presença de todos.
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Está chegando mais um Aniversário da AFFEMG.
Participe das comemorações, em fevereiro de 2018

E

m 67 anos de história, a AFFEMG transformou sonhos
em realizações sólidas e se orgulha do seu percurso de
vitórias. Nessa trajetória, a força da experiência e a energia
da criatividade caminharam lado a lado na construção do
tempo futuro. Em fevereiro de 2018, celebraremos mais um aniversário,
seguros da vitalidade que nos transforma.
Na programação especial que estamos preparando para nossos
Associados, está a IX Exposição de Artes Plásticas e Fotografia “Tradição
e Contemporaneidade”. Desta vez, buscamos inspiração nos caminhos
do museu de arte contemporânea Inhotim que, cercado pelas tradições
culturais do povo mineiro, possui um o acervo artístico reconhecido
internacionalmente. O encanto de seus jardins ainda reúne espécies raras
da flora de todos os continentes, caprichosamente desenhados pelo gênio
do paisagismo brasileiro Lúcio Costa.
A AFFEMG traz ainda, como inspiração, a letra da música Céu de Lisboa, do
Artista Associado Luizinho Lopes, que nos emociona com sua leitura sobre
essa eterna dança entre a tradição e a criação que compõe o nosso legado.
Nessa viagem pela edificação do nosso espírito associativo ao longo do
tempo, a AFFEMG convida os Associados a explorarem as obras e jardins
do museu de arte contemporânea Inhotim e/ ou a letra da música Céu de
Lisboa, por meio de expressões artísticas como, por exemplo, a pintura, a
fotografia, o desenho e a escultura.
Participe da IX Exposição de Artes Plásticas e Fotografia “Tradição e
Contemporaneidade”!
Nas próximas edições do AFFEMG Notícias você encontrará outras
informações sobre as comemorações do aniversário de 68 anos da AFFEMG.
Fique de olho!

Céu de Lisboa

Luizinho Lopes

Um verbo pousa na língua
Na claridade do dia
Se estende atrás dos meus olhos
Uma cortina de imagens
O seu corpo nesse filme flutua
A muitas quadras de casa
A bela lustra suas asas
Aspira todo concreto
De seu tapete que voa
E se manda para o céu de lisboa

Na língua pousa outro verbo
Que a natureza conjuga
Rugas assaltam meu rosto
Sonhar é o meu patrimônio
Que um dia eu deixarei pro meu filho
Havia tantos caminhos
Numa floresta de rimas
Um verbo enfim fora achado
Caído fora do ninho
E a contração no ventre da musa

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
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Associados AFFEMG têm novas opções de
Seguros, que dispensam Declarações de Doença

A

FISCO Corretora traz
novas possibilidades
de Seguros para você
e sua família, graças
a um convênio feito entre a AFFEMG
e a Seguradora Icatu Seguros S/A. A
partir de agora, todos os Associados
AFFEMG, Pensionistas e seus dependentes (de 14 a 80 anos), terão
acesso ao benefício, independentemente de sua condição de saúde. As
modalidades englobam coberturas
mais amplas, que dispensam, por
exemplo, Declarações Pessoais de
Doença, sem cobrar mais por isso.
Nestes casos, os segurados passam
por um período de carência de 24
meses, com diminuição de percentual progressiva, a partir do 6º mês.
A FISCO Corretora, em par-

ceria com a Seguradora Icatu Seguros
S/A, disponibiliza esses Planos, com o
objetivo de trazer mais conforto e segurança no atendimento às demandas
especiais dos Associados AFFEMG.
A CRD Corretora de Seguros

Conheça os planos disponíveis:
• Plano Vida Jovem: para pessoas até 65 anos;
• Plano Vida Master Sênior: para pessoas com idades entre 66 e 80 anos;
• Plano Acidentes Pessoais Coletivos;

Ltda., de Ribeirão Preto/SP, foi contratada para a comercialização. O contato
será feito por meio de representantes
credenciados pela AFFEMG que poderão
prestar todas as informações sobre os
Seguros e suas coberturas.
A FISCO Corretora está à sua
disposição para outros esclarecimentos. O Diretor-Gerente Eduardo Lúcio
de Menezes terá prazer em recebê-lo
pessoalmente ou atendê-lo pelos telefones 08000315689 e 31 3289-5600.
Sobre a Icatu Seguros S/A

• Serviço de Assistência Funeral (com possibilidade de extensão à família).

A Icatu Seguros S/A é uma

AFFEMG celebra convênio com SINAIT/DSMG Sindicatos dos Auditores Fiscais do Trabalho
Foi assinado no dia 23 de
novembro, pelo Presidente da Delegacia Sindical de Minas Gerais do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais
do Trabalho, Athos Etienne Pereira de
Vasconcellos e o Diretor-Presidente

da AFFEMG, Sinval Pereira da Silva,
Convênio que possibilita a inclusão dos
filiados do SINAIT no quadro social da
AFFEMG como Associado Conveniado.
Com esse Convênio, os Auditores Fiscais do Trabalho podem aderir

ao plano de saúde FUNDAFFEMG,
utilizar as Colônias de Férias na baixa
temporada, fazer seguros com a Fisco
Corretora e usufruir de todos os convênios comerciais e com profissionais
liberais firmados pela AFFEMG.
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Seguradora independente, com capital
100% nacional. Especialista em Vida,
Previdência e Capitalização, iniciou sua
história em 1935 e é hoje uma das líderes no seu modelo de atuação, com
mais de 5,5 milhões de clientes.
Ao longo de sua história, a
Icatu Seguros S/A recebeu prêmios,
como “Melhores Empresas para Trabalhar”, do Rio de Janeiro e do Brasil. A
Seguradora também ficou entre as 5
melhores do Brasil segundo o Anuário
Época Negócios 360°.
Mais informações em:
www.planos.icatuseguros.com.br

Aplicativos de
Comunicação
Apoio à gestão, serviços e
segurança
55 31 986030841
0800 291 0084
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homenagem

Márcia Dutra – Auditora Fiscal da Receita Estadual

“O que é belo há de ser eternamente uma alegria, e há de seguir presente. Não morre; onde quer que a vida
breve nos leve, há de nos dar um sono leve, cheio de sonhos e de calmo alento”. poema de John Keats- tradução de
Augusto de Campos
A homenagem e a saudade dos colegas da SEF/MG

classifisco

saudades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Márcia Nogueira Dutra, faleceu no dia 18 de novembro de 2017 na cidade de Belo
Horizonte/MG, onde residia.
Carlos Rogério Caldeira de Lima , faleceu no dia 16 de novembro de 2017 na cidade
de Belo Horizonte, onde residia.
Djanira Vieira , faleceu no dia 13 de novembro de 2017 na cidade de Belo Horizonte,
onde residia.
Odete Rocha Nery, faleceu no dia 11 de novembro de 2017 na cidade de Nova Lima.
Residia em Belo Horizonte.
Nimes Franca Vasconcellos (Mãe da Associada - Miriam Franca de Vasconcellos),
faleceu no dia 10 de novembro de 2017 na cidade de Belo Horizonte, onde residia.
Helena Fonseca Nardy, faleceu no dia 08 de novembro de 2017 na cidade de Belo
Horizonte onde residia.
Alice Senna Carneiro faleceu no dia 06 de novembro de 2017 na cidade na cidade de
Poços de Caldas, onde residia.
Marilene de Brito Nascimento faleceu no dia 06 de novembro de 2017 na cidade de
Belo Horizonte, onde residia.
Nelson Caldeira Tolentino, faleceu no dia 05 de novembro de 2017 na cidade de Belo
Horizonte, onde residia.
Olívia Barbosa Franca, faleceu no dia 23 de outubro de 2017 na cidade de Uberlândia,
onde residia.
Christiano Alves Pinto, faleceu no dia 19 outubro de 2017 na cidade de Uberaba, onde
residia.
João Alves, faleceu no dia 01 de outubro de 2017 na cidade de Teofilo Otoni, onde residia.
Felipe Fernandes Bicalho (Neto da Associada Dirce Bicalho de Souza), faleceu no dia 17
de setembro de 2017 na cidade de Belo Horizonte, residia em Montes Claros/ MG.

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$415.000,00.
Contato: (31) 99372-1161 - MarcoTúlio.
Apartamento no bairro Cidade Nova/BH – 2 quartos com armário embutido e 1 quarto reversível, banheiro social, sala de estar e jantar conjugada, cozinha com armários, área de serviço e 1 vaga de garagem. Prédio com elevador e salão de festas.Valor R$ 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,
cozinhaeáreadeserviço,varandaampla,2vagasdegaragem.Valor:470milreais,diretocomoproprietário.Contato:(31)99372-0618-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
Jazigo Cemitério Parque da Colina 2 Gavetas - R$20.000,00 Contato: (71)99990-0134/98858-8019 -Wagner

ALUGA-SE

•

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.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

•

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

•

HondaCIVICLXS13/14emótimoestado,todasasrevisõesnaBANZAI/BH,prata,arcondicionadodigital,automático,duploairbag,completo,
36 mil km, uma“jóia“.Valor:R$58 mil. Contato: (31)9 8807-4155 - Antônio Amorim.

Automóvel

Prezados Associados, na ACTA TURISMO, parceira da AFFEMG há 28 anos, você encontra os melhores pacotes de viagem pelo Brasil e pelo mundo com o
benefício exclusivo de até 5% de desconto! Planejamos e organizamos seu roteiro com toda experiência, cuidado e segurança que você e sua família merecem.
Escolha o destino e nós organizamos tudo. Consulte-nos na sua próxima viagem e garanta sua reserva com os melhores preços e condições! Fale com nossa equipe
pelo (31) 3244-5000 ou acesse www.actaturismo.com.br.
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crônica

Cinquentenário dos concursados
nomeados em 1968

m 1968 completam
50 anos da nomeação dos Auditores
Fiscais que participaram do concurso de 1966 e que
foram nomeados a partir de fevereiro de 1968.
Tudo começou na PUC/MG,
quando o meu colega de turma e já
Auditor Fiscal há alguns anos, Carlos
Rodrigues Pereira, chegou para mim
e disse: Moysez, você me cansa, me
estressa e me preocupa.
– Por que Carlos eu te canso? Eu canso de vê-lo chegar esbaforido para a 2ª aula após dar aula
em colégio e, também, por matar a
5ª aula para voltar novamente à sala
de aulas.
O que você tem a fazer é o
concurso para Fiscal de Rendas. São
dois ordenados ao mês: uma parte
fixa e uma parte variável em função
de participação em multas.
– Está bem Carlos, vou fazê-lo.
Saiu um primeiro edital e
fui mostrar ao Carlos. Enfaticamente, o Carlos foi logo dizendo: este
concurso para Agente Fiscal é bom,
mas não serve para você, que têm
familiares e exerce o magistério em
Belo Horizonte. Caso seja aprovado,
ou você vai para fiscalização volante
ou para a estrada num “Jeep” do Estado para fiscalizar caminhões.
Logo em seguida, saiu o
2º edital para Fiscal de Rendas, hoje
Auditor Fiscal.
Meu amigo e orientador
sentenciou: este sim, pois caso seja
aprovado você fiscalizará empresas
nos centros urbanos.
Inscrevi-me, fiz o concurso
e classifiquei-me em 3° lugar, com
média 91,50.
Realizado o concurso público, nada da Administração homologá-lo. Como advogado, impetrei,
perante o Tribunal de Justiça, Mandado de Segurança.
Estava dando aulas no
IMACO em 28.06.1967 quando o

concursado Walter Passos, bateu na
porta e, com suas bochechinhas rosadas, foi logo dizendo: “Estou vindo
do Tribunal de Justiça, as Câmaras
Civis Reunidas, por unanimidade de
15 votos, concederam a Segurança. O Desembargador Relator Prof.

introduzido numa ampla sala com
enorme mesa redonda. Nela estavam assentados: o Secretário Ovídio
de Abreu, um senhor de nome Washington e vários assessores cujos
nomes não me recordo. Todos de
terno e gravata, eu sozinho, suado,

Aprígio Ribeiro, deu uma “sentada”
na Administração.
A Administração homologou o concurso conforme determinado pelo Tribunal e ao invés de nomear
os concursados, começou a contratar
pessoas para a função de Fiscalização,
tudo na desobediência: sem concurso
e na maior falta de preparo.
Decidi, como advogado em
causa própria e em nome de vários concursados, entrar com uma Ação Popular,
responsabilizando três autoridades: o
Governador do Estado e os Secretários
da Fazenda e da Administração.
Numa manhã de dezembro de
1967, recebi em minha casa um emissário do Secretário da Fazenda, chamando-me naquele dia para uma entrevista.
Cheguei ao Gabinete de

camisa manga curta, sem paletó e
com muita coragem.
O Secretário Ovídio, em sua
segunda passagem pela Pasta, estendeu-me a mão e disse “bom dia
Doutor” e convidou-me a sentar-me.
-Doutor, eu mandei chamá-lo para propor um acordo. Mas
antes gostaria de dizer-lhe que o
senhor entrou com um remédio
muito forte. Uma Ação Popular
como a do senhor balança todo o
Governo, pois envolve o Governador do Estado e dois Secretários de
Estado. Mas mesmo assim, desejo
propor-lhe um acordo.
Num relâmpago, passou
pela minha mente a minha condição
de arrimo de família, a minha veste
despojada (calça e camisa) e a con-
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fiança de que o encontro daria frutos.
O Secretário Ovídio, de forma objetiva, foi direto à proposta de
acordo, dizendo:
– O senhor desiste da Ação
Popular e o Governo fará as primeiras nomeações.
Em resposta disse-lhe: Proponho a inversão da proposta e aí
fica tudo acordado. O Governo fará
as primeiras nomeações e, logo em
seguida, desisto da Ação.
O Secretário concordou e
disse-me: só que para Belo Horizonte nomearemos até o 10°(décimo colocado). Eu contrapus: fecho
o acordo se para Belo Horizonte a
primeira leva de concursados nomeados chegar até o 17° colocado. Não
poderia deixar de fora o baixinho
Walter Passos, companheiro nessa
luta em todas as horas.
Acordo fechado. Palavra
cumprida.
Em sequência, inúmeros
Mandados de Segurança foram
ajuizados pelo fato da Administração em algumas ocasiões descumprir a ordem de classificação, o que
ocasionou a nomeação de centenas
de concursados.
Essa geração de concursados revolucionou a Fazenda, e via
de consequência, toda a Administração, pois ela chegou junto com a
informática.
Essa plêiade de concursados é devedora de imensa gratidão aos jornalistas do “Estado
de Minas”: Gonçalo, Nei Otaviani
Bernis e colunista Wilson Frade,
que fizeram publicar quase que
diariamente notas em favor da
saga vivida pelos concursados de
1968 (concurso de 1966).
O resto da história já é do
conhecimento de toda a classe fiscal
e principalmente dos concursados
que a vivenciaram.
Quando se tem um projeto justo e fundamentado no Direito
“todo o Universo conspira a seu favor”.
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Reunião de 18 de outubro de 2017 – projetos sociais selecionados para
apoio financeiro da RS em 2017/2018 e projeto-piloto Meninas do Cafezal

E

m reunião aberta a todos os Associados da Receita Solidária foram divulgados os 14 projetos sociais selecionados para receber
o apoio financeiro de até R$12.000,00 cada um, no período de
novembro/17 a agosto/18. São 08 projetos de BH e 06 do interior do Estado, contemplando várias áreas de atuação. Veja os detalhes em“Nosso
trabalho/Apoio a projetos sociais”, em nosso site.
Na oportunidade foi também explicada a metodologia adotada
para a seleção dos projetos sociais.
No tocante às Meninas do Cafezal, bordadeiras do Aglomerado da
Serra, foram relatados a metodologia do trabalho desenvolvido e os resultados obtidos neste projeto-piloto de Assessoramento a Entidades Sociais.

Visita à Casa de Idosos Nossa Vivenda, em Lagoa Santa

A tarde de 28/10/17 foi muito animada na Casa de Idosos Nossa Vivenda. Contamos com a
participação do novo associado Marcelo Iazzetii Giangrande que, junto com nosso querido seresteiro
José Márcio, alegrou o ambiente com boa música. Os idosos nos surpreenderam com sua vitalidade e
dançaram toda a tarde!
O lanche foi oferecido por outro grupo de voluntários, razão pela qual a Receita Solidária
reverteu o valor que seria gasto com o lanche em mais doações para a instituição visitada.
Agradecemos a todos que partilharam seu tempo, amor e alegria com os idosos!

A Receita Solidária está permanentemente
recolhendo doações

Estamos, em caráter permanente, recolhendo doações de materiais de higiene pessoal (sabonete, creme hidratante, xampu, desodorante, etc.), materiais de limpeza (detergente,
sabão em pó, desinfetante, etc.), fraldas descartáveis (infantil e adulto), alimentos não perecíveis, roupas e calçados usados (limpos e em bom estado de conservação).
As doações são encaminhadas, conforme a necessidade, às entidades sociais visitadas.
Caso você queira contribuir, deixe sua doação na portaria da AFFEMG – rua
Sergipe, 893, Funcionários.
Quando estendemos as mãos para doar, o maior beneficiado somos nós! Nesta
troca ganhamos uma alma leve e um coração tranquilo.

1º Bazar Solidário – Natal 2017

Nossa Associada Maria Elisa de Oliveira Santos doou uma grande variedade de
artigos para casa e itens de uso pessoal que serão vendidos pela Receita Solidária no bazar
que será realizado dias 14 e 15/dezembro - de 12 às 20 horas, e 16/dezembro - de 10 às 14
horas, no 11º andar da AFFEMG.
Não perca a oportunidade de adquirir lindas peças para o seu lar e para você a
preços convidativos, unindo boas compras a uma bela ação social.
Agradecemos à Maria Elisa pela boa ideia e imensa generosidade!
No dia do bazar você também poderá doar 1 kg de alimento não perecível.
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Palestra sobre a Lei 13.019/14

A Receita Solidária esteve presente na palestra sobre o
novo marco regulatório das organizações da sociedade civil - Lei
13.019/14, realizada pela União Regional dos Conselhos Municipais da Região Metropolitana de BH, em Confins, no dia 31/10/17.
A palestrante, Dra. Luana Cunha, procuradora do
Município de BH, discorreu sobre aspectos dessa legislação que
orienta os trabalhos da Receita Solidária.

