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IX Exposição de 
Arte e Fotografia 

Em 67 anos de história, a AFFEMG 
transformou sonhos em realizações 

sólidas e se orgulha de somar muitas 
vitórias! No ano de 2018, celebraremos 

mais um aniversário, confiantes da 
nossa força criativa. 

Participe das comemorações! Envie sua 
contribuição para a IX Exposição de 
Arte e Fotografia, a ser realizada em 

fevereiro. Como inspiração, a AFFEMG 
traz os caminhos do museu de arte 

contemporânea Inhotim. Em breve traremos mais informações. 

Atualização do valor do Ponto/Gepi: 
Pela exclusão do IPCA! 

AFFEMG luta para que a regra de cálculo seja alterada ainda este ano.  

Anote na Agenda as 
Confraternizações de Fim 

de Ano da AFFEMG 
Belo Horizonte 

Dia: 02 de dezembro, sábado, às  21h
Local: Clube Labareda

Regional Mata - Juiz de Fora
Dia 17 de novembro
Local:  Olympo Centro Cultural de Eventos

Regional Paranaíba - Uberlândia 
Dia: 09 de dezembro
Local: Salão Apoteose

Regional Baixo Rio Grande - Uberaba 
Dia: 08 de dezembro
Local:  Maison blanche buffet

Regional Sudoeste - Poços de Caldas
Dia: 09 de dezembro
Local: Jefté buffet

Regional Rio Doce  - Governador Valadares 
Dia:  16 de dezembro
Local: Leblon Festas

Regional Vale do Sapucaí  - Pouso Alegre
Dia:  08 de  dezembro
Local: Sede Regional 

Regional São Francisco - Pirapora
Dia: 09 de dezembro
Local: Clube da ASSERF 

Regional Centro-Norte  - Sete Lagoas
Dia: 01 de dezembro 
Local: Sede da Regional

Regional Oeste  - Divinópolis
Dia: 24 de novembro 
Local: buffet Imperius

Regional Sul  - Varginha
Dia: 02 de dezembro 
Local: Clube dos Veteranos

Regional Metalúrgica  - Ipatinga
Dia: 09 de dezembro 
Local: Salão Espaço 20

Regional Norte  - Montes Claros
Dia: 02 de dezembro 
Local: Espaço OAb

CPI da Câmara Municipal apresenta relatório 
conclusivo sobre os impactos da Lei Kandir 

para a Capital mineira

Parabéns, Servidor Público!
28 de outubro 

No mês em que celebra-se o  Dia do Servidor Público, nossa primeira palavra é de  saudação aos Associados Servidores, 
dignos portadores do melhor espírito público, caracterizado na conduta ético-republicana e na dedicação incondicional ao 

trabalho, cujo resultado é essencial à concretização do pacto social. 
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toninho deixou um vazio

A morte do colega Toninho de Pádua, além de inesperada e 
de difícil aceitação deixa um enorme vazio, difícil de ser 
preenchido, que consternou a todos, como revelam algu-
mas das inúmeras manifestações de colegas. 

“Toninho saiu da vida impactando, inquietando, machucando, mas saiu 
‘causando’, como só os gigantes saem dela. Deixou um vazio... perde a Fazenda, 
perde o Fisco, perde a categoria, perdem os amigos e os não amigos, perde a famí-
lia, perde o campo popular, perco eu, e só nos resta continuar em frente, causando 
em sua homenagem. “ -  Max. 

“Minha homenagem ao Toninho são estes versos do Sirlan, enviados por 
ele ao Roriz: 

DE VIVER
De viver hoje eu sei como e quando cantar.
De cantar aprendi que é preciso calar.
Mas, em mim, no meu peito uma chama a arder.
Que me faz prosseguir no caminho ou morrer. “ - Deliane .
“Toninho era O CARA... todos sabemos o quanto foi importante para a 

SEF/Mg. Foi seu “cérebro” numa época em que era “a FAZENDA”, a fiscalização tinha 
valor, o planejamento tributário era claro, coerente, discutido. Nossos líderes conhe-
ciam a fundo o trabalho fiscal, se orgulhavam de serem fiscais, reconheciam nossa 
importância e função social, e nós percebíamos neles um sentimento de pertenci-
mento à categoria. Éramos respeitados e defendidos. Ele foi “O” Diretor da Receita 
Estadual, sem empáfia, mas com muita competência. Não foi apenas Presidente do 
Sindicato, seus ideais, suas lutas por um mundo melhor e mais justo não eram ape-
nas retóricas. Sujeito de caráter reto, coerente, humano, era um radical... a começar 
pela inteligência e perspicácia; se amigo, sua generosidade não tinha exceções; ge-
neroso com todo mundo, paciente, disponível, gentil e bondoso.  “ - Ivana.

“Toninho sempre gigantesco! Suspensão de palavras, só sentindo,  um 
osso atravessado na garganta: ‘Como dói ter só uma bela de uma imagem na me-
mória’. “ - Luizinho Lopes.

“um amigo muito precioso virou estrela, mas não deixa nunca mais de 
tocar e viver, de algum jeito, no nosso coração.”  - Patrícia. 

“Nunca conheceremos a sua completa dimensão como pessoa. Surpre-
endente, tantas vezes nos  emocionou, o poema, a música escolhida, a palavra na 
hora e no tom exato. Nos encantou, às vezes nos levou ao riso, ou às lágrimas, como 
nas suas rimas de cordel.” - Papá.

“uma capacidade admirável do Toninho é a paciência pra debater, por 

meio da fala ou de seus escritos, argumentando sempre, buscando fechar os pon-
tos controversos. “ - Carlos Peixoto.

“Toninho é um dos seres humanos mais fantásticos , fascinante e cati-
vante que conheci  em meus quase 70 anos. Era muito mais que um irmão. Vá em 
paz camarada, vai levar com você parte importante do coração da gente. Mas, en-
quanto vivermos, sempre estará conosco, e viverá em nossa lembrança e em nosso 
coração. “ - Bernardes.

“árvore boa, além da sombra, gera flores e frutos. Quem sempre anseia 
por unidade a gera em qualquer momento. “ - Matias.

“generoso, sabia como ninguém ler as pessoas e extrair delas o que de 
melhor elas tinham. “ - Lucas.

“A SEF perde um grande pensador, a família, os amigos, os colegas , a hu-
manidade! A vida não passou em preto e branco, mas muito colorida! “ - Carlos Roriz.

“Toninho se foi ainda novo, fará muita falta para todos que conviveram 
com ele. “ - Elenise.

“Me lembro de Sêneca: “A morte não pode nos atingir. Enquanto vivemos, 
ela não existe; e quando ela existe, nós já não existimos mais.”  - Marcos Fragelli.

“Descanse em paz, querido amigo. Sua amizade fiel ficará para a sempre 
em nossos corações.”  - Marília Schaper.

“Ninguém que conviveu com Tonho passará ileso. Lamento, profunda-
mente, a perda do Tonho Filósofo”.  - Wertson

“O que fica de todos nós são as marcas que deixamos nos demais. Toni-
nho as deixou aos montes! “ - Marcos Vinícius Cunha.

“O tempo não conhece dobras, nem amarras. Até logo, Toninho. Conti-
nuaremos a nossa boa conversa, agora ainda mais leve e livre.” - Lúcio Ferraz.

“Vá em paz Tonho! Vai fazer falta demais! “ - Fabrícia. 
“Você deixa saudades pelo convívio, mas sempre será  lembrado com 

alegria. “ - Orlando.
“Que a dor e tristeza tomem o seu devido tempo, mas  que logo se afas-

tem e dêem lugar as ótimas e preciosas lembranças dos bons momentos que todos 
tivemos com esse grande cara.”  - Dimitri.

“Vá em paz Tonho! “ - Flávio Andrade.
“Toninho nunca foi mediano em nada. Sempre brilhante, amigo e leal. É 

o segundo irmão que perco este ano. “ - Djalma França.
“Todos por um. Esse um, que sempre foi por todos. Tempo de união.”  - 

Fernando Fagundes.

Alguns colegas estão organizando uma homenagem póstuma que será realizada 
no próximo dia 10 de novembro, às 18h30min, no auditório da AFFEMG. 
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No dia 1º de outubro en-
trou em vigor o Decreto 46.852, 
de 29 de setembro de 2015, que 
definiu, para o Auditor Fiscal, a in-
corporação ao teto da gepi de 1500 
pontos, correspondente a 50% da 
Conta Reserva/gepi. A partir desta 
data, o novo limite da Produtividade 
é 9.500 pontos. 

A incorporação da Conta 
Reserva/gepi, parcela atribuída aos 
Auditores Fiscais da ativa, estava pre-
vista no Decreto 46.283/2013 para ser 
efetivada em 1º de outubro de 2015. 

Às vésperas de entrar em 
vigor, esse Decreto foi adiado, sen-
do substituído pelo atual Decreto 
46.852, que definiu novas datas para 
a esperada incorporação, resgatando 

em parte, o direito constitucional à 
paridade entre ativos e aposentados. 

O Decreto 46.852 define 

ainda que a outra parcela de 50% da 
Conta Reserva/gepi (1500 pts) será 
incorporada ao teto da Produtividade 

em outubro de 2018, quando o novo 
teto passará a ser de 11 mil pontos.    

O Anexo II do Decreto 
46.852, que define a nova tabela de 
Pontos/gepi dos cargos comissiona-
dos, foi retificado para corrigir a omis-
são relativa ao quantitativo de pontos/ 
gEPI previstos para o cargo F6-b  (Ver 
quadro ao lado).

O valor do ponto/gEPI é de 
R$1,23, comandado a partir da folha 
de agosto. Este valor é devido desde 
janeiro de 2017. Até o momento, a 
SEF não definiu quando será pago o 
valor retroativo. 

A incorporação da Cota/gepi 
devida ao gestor Fazendário está regu-
lamentada no Decreto 46.853/2015. 

POLíTICa

Incorporação da Conta reserva/Gepi
Símbolo 
e Grau

Limites Mensais de Pontos
Agosto/2013 a 
Setembro/2017

Outubro/2017 a 
Setembro/2018

A Partir de
Outubro/2018

F9 A 8.300 8.939 9.579
F8 B 8.100 8.739 9.379
F8 A 8.000 8.639 9.279
F7 B 7.800 8.439 9.079
F7 A 7.600 8.239 8.879
F6 B 7.400 8.039 8.679
F6 A 7.200 7.839 8.479
F5 B 6.000 6.639 7.279
F5 A 3.700 4.339 4.979
F4 C 2.700 3.339 3.979
F4 B 3.600 4.239 4.879
F4 A 2.900 3.539 4.179

Atualização do valor do Ponto/Gepi: Pela exclusão do IPCA!
O Decreto 46.283/13, ao 

estabelecer a política de atualiza-
ção anual do valor do Ponto/gepi, 
definiu em seu artigo 3º, parágrafo 
1º, a fórmula de cálculo do valor do 
ponto, que consiste na variação po-
sitiva do crescimento da receita de 
impostos (apurada entre janeiro e 
dezembro), descontada a inflação 
do período, medida pelo IPCA.  

“§ 1º O valor do ponto GEPI será 

ajustado em primeiro de janeiro de cada 
ano em relação ao valor vigente em dezem-
bro do último ano, pela variação positiva da 
arrecadação dos impostos estaduais apu-
rada de janeiro a dezembro do último ano, 
em relação à arrecadação do penúltimo 
ano, atualizada, mês a mês, até o mês de 
dezembro do último ano com base em cem 
por cento do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA – verificado no período.”

Em 2015, os Auditores 
Fiscais reunidos em AgE aprovaram 

como pauta de reivindicação a ex-
clusão do IPCA do cálculo do valor do 
ponto/gepi. Desde então, essa reivin-
dicação da classe tem sido defendida 
em todas as reuniões da Diretoria da 
AFFEMg com a Administração da SEF. 

No encontro que aconte-
ceu em julho, o Diretor-Presidente da 
AFFEMg, Sinval Pereira da Silva, mais 
uma vez, reiterou ao Secretário de Fa-
zenda, José Afonso bicalho, o pedido 

para que a regra de cálculo do valor do 
ponto/gepi fosse alterada (excluindo 
o IPCA) ainda este ano, para vigorar 
a partir de janeiro/2018. O Secretário 
admitiu que deverá analisar a questão.  

A Diretoria da AFFEMg 
espera que o Secretário reconheça 
todo o esforço fiscal que tem re-
percutido positivamente na arre-
cadação e atenda a reivindicação 
da Classe. 

Como o governo federal ataca o Pacto Federativo e tenta impor 
o custo do ajuste financeiro ao Servidor Público estadual 

Em 2016, ao decidir 
sobre Mandados de 
Segurança interpostos 
pelos Estados de SC, 

MS, RS e Mg, que questionavam o cál-
culo do saldo devedor dos contratos de 
refinanciamento das dívidas estaduais 
contraída com a união, o Supremo 
Tribunal Federal - STF determinou 
que, no prazo de 60 dias, a união e os 
Estados chegassem a um acordo sobre 
o pagamento da dívida.  

Após acertos com o Ministério 
da Fazenda, foi aprovada a Lei Comple-
mentar 156/16, que estabeleceu um 
plano de refinanciamento para os Esta-
dos, baseado em duas medidas centrais: 

aumento do prazo dos contratos da 
dívida em mais 20 anos e alteração dos 
índices de correção do saldo devedor. 

No entanto, a aprovação do 
refinanciamento foi condicionada à 
“desistência de eventuais ações judi-
ciais que tenham por objeto a dívida 
ou o contrato”. Rapidamente se cons-
tatou que, para vários Estados, entre 
os quais Mg, o refinanciamento nos 
termos da LC 156 era insuficiente para 
equacionar a grave crise financeira. 
Em maio de 2017 foi aprovada a LC 
159/17, que instituiu o Regime de Re-
cuperação Fiscal.

As condições impostas aos 
Estados pela LC 159/17 são extrema-

mente severas: adoção da previdência 
complementar e aumento da contri-
buição previdenciária descontada de 
Servidores ativos, aposentados e dos 
pensionistas para 14%; revisão do 
regime jurídico único para suprimir 
direitos dos Servidores e vedação de 
concessão de aumentos, vantagens, 
reajustes, adequação de remunera-
ção, alteração de estrutura de carreira, 
admissão ou realização de concursos 
públicos e privatização de empresas 
estatais, entre outras. 

As duas Leis (156/16 e 
159/17) constituem um garrote, um 
terrível torniquete nos Estados, que per-
dem autonomia para: implementar po-

líticas tributárias com vistas a incremen-
tar a arrecadação, estimular a economia 
e gerar empregos; prestar serviços pú-
blicos essenciais aos cidadãos, e manter 
a Administração Pública em funciona-
mento. É a falência dos Estados! 

Em defesa do Pacto Fede-
rativo e da autonomia dos Estados, 
a Federação brasileira das Asso-
ciações de Fiscais de Tributos Esta-
duais – FEbRAFITE, Entidade à qual 
a AFFEMg é filiada, impetrou Ação 
Direta de Inconstitucionalidade – ADI 
5757, contra dispositivos da LC 156/16, 
e ADI 5789, contra vários artigos da LC 
159/17. O Ministro Roberto barroso é o 
relator de ambas ADI’s. 
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Na manhã do dia 16 de ou-
tubro, no auditório JK, da Prefeitura de 
belo Horizonte, o Vereador gilson Reis, 
relator da Comissão Especial que avaliou 
os impactos da Lei Kandir para bH, apre-
sentou o relatório final dos trabalhos. A 
reunião contou com a presença do go-
vernador de Minas, Fernando Pimentel, 
do Prefeito Municipal, Alexandre Kalil, 
do Deputado Rogério Correia, que re-
presentava o Presidente da ALMg e do 
Secretário de Estado de Fazenda, José 
Afonso bicalho, além de outros Secre-
tários de governo e políticos do Estado.

O relatório traz 
as seguintes propostas: 

1- Apurar a integralidade das perdas 
acumuladas pelos Estados desde a 
aprovação da LC n° 87/96 que, de 1996 
a 2014, somam 794 bilhões, dos quais 
198 bi são devidos aos Municípios e 596 
bi aos Estados. 

2- Corrigir os valores devidos pelos mesmos 
índices aplicados pela união nos contratos 
da dívida dos Estados.

3- Ressarcir o valor real devido aos Entes 
Federados pelas perdas e equacionar, 
mediante o encontro de contas, confor-
me os contratos da dívida com a união. 

4- Manter os critérios de partilha dos 

recursos do ressarcimento do ICMS, 
tal como firmado no protocolo ICMS 
69/2008, no âmbito do Confaz. 

5- Transformar os créditos dos Estados 
e Municípios com a Lei Kandir em pro-
grama de desenvolvimento social, me-
diante a criação de um fundo financeiro 
voltado para investimento em áreas da 
educação, moradia e saúde.  

6- Revogar a Lei Kandir. 

De acordo com o Vereador gilson Reis, a 
proposta de Minas, de realizar o encon-

tro de contas tem amplo apoio político, 
“é do interesse da Federação, impor-
tante para o Estado e mais ainda para o 
Município, que tem a receber 4 bilhões 
de reais, essenciais para os investimen-
tos na cidade”. 

Para o prefeito, Alexandre Ka-
lil, os políticos de Minas precisam se unir 
e formar uma frente apartidária, para 
barrar as derrotas de Minas diante do 
governo federal.  

O governador reiterou a 
importância de o Congresso Nacional 

equacionar esse problema. “A Lei Kan-
dir implica em uma grande perda para 
Minas, insuportável. Ressarcir com o 
encontro de contas é o justo”, declarou.  

A FEbRAFITE foi representada 
no evento pela Vice-Presidente Maria 
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, 
que, ao lado do representante da Fede-
ração das Indústrias de Minas - FIEMg,  
participou da 2ª Audiência Pública da 
Comissão Especial, realizada no dia 30 
de agosto.

Comissão Especial da Câmara Municipal de BH apresenta relatório 
final sobre os impactos da Lei Kandir para o Município

Em resposta a questiona-
mento da AFFEMg sobre 
a previsão do paga-
mento das férias-prê-

mio em espécie, a SRH/SEF reportou-se 
à Orientação de Serviço nº 02/2017, da 
Subsecretaria de gestão da Despesa 
de Pessoal, que define os procedimen-
tos para a taxação das férias-prêmio 
convertidas em espécie ao Servidor 
Aposentado, com base no Comunicado 
SEPLAg 001/2017.  

Em síntese, a forma e previ-
são do pagamento é a que consta no 
quadro ao lado:   
Procedimentos operacionais: 
1- O valor global disponibilizado para esta 
despesa é de 7,5 milhões/mês;

2- Os valores taxados a partir do paga-
mento referência set./2017 serão classi-
ficados por ordem cronológica, confor-
me a respectiva data de publicação das 
aposentadorias; 
3- uma vez iniciado o pagamento de 

determinado Servidor, este não será 
interrompido para ingresso de novos 
beneficiários, caso o limite global de 7,5 
milhões seja atingido; 
4- Tão logo o montante mensal disponi-
bilizado de 7,5 milhões apresente saldo 

para inserção de novos beneficiários, se 
reestabelecerá a sequência cronológica 
da lista atualizada;
5- A remuneração básica não pode 
ultrapassar o teto previsto no art. 37, 
inciso xI da CF (subteto).

Situações Forma de pagamento Previsão de 
pagamento

Servidor 
Aposentado por 
invalidez ou com 
isenção de imposto 
de renda

Pagamento em parcela única, observado 
o limite global para ingresso na lista 
cronológica de pagamento. 

Pagamento referência 
agosto, setembro e 
outubro/2017

Pagamento em parcela única, observado 
o limite global para ingresso na lista 
cronológica de pagamento parcelado.

A partir do 
pagamento referência 
novembro/2017

Demais Servidores 
Aposentados

Pagamento fracionado em parcelas 
mensais de R$ 20.000,00 até a quitação do 
valor devido ao Servidor.

A partir do 
pagamento referência 
novembro/2017

 Pagamento das férias-prêmio em espécie

LEI KAnDIr
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POLíTICa

No início do mês de ou-
tubro, o grupo de Tra-
balho da FEbRAFITE, 
que estuda a Refor-

ma Tributária, se reuniu em brasília 
para mais uma etapa do trabalho 
programado para cumprir, priorita-
riamente, dois objetivos: atualizar 
a proposta da Federação e analisar 
os principais pontos da proposta do 
governo, que tramita na Comissão 
Especial sob a relatoria do Dep. Luiz 
Carlos Hauly, com vistas a apresen-
tar sugestões.   

Da proposta da FEbRAFITE 
consta, entre outros aspectos, a espe-
cialização das bases tributárias entre 
as esferas de governo, de forma que 
a união concentre competência sobre 
os tributos incidentes sobre a renda. 
Aos Estados e Distrito Federal caberia 
os impostos sobre o consumo e aos 
Municípios, os impostos incidentes 
sobre o patrimônio.

Além disso, a Federação 
prevê o fortalecimento da Adminis-
tração Tributária com autonomia 
funcional, administrativa e financei-
ra, mediante inclusão de um artigo 
específico (art.162-A), que incorpora 
o texto atual da PEC 186 acrescido de 
competências do órgão, bem como 
sua forma de organização, similar ao 
que consta hoje, na Constituição Fe-
deral, sobre a Defensoria Pública. 

Na tarde do dia 03, o gT se 
reuniu com o Dep. Luiz Carlos Hauly 
para uma ampla discussão dos pontos 
da reforma, “foi um debate muito qua-
lificado e consistente e o Deputado se 
mostrou convencido de vários aspectos 
levantados por nós, inclusive o capítulo 
que trata da Administração Tributária”, 
afirmou Roberto Kupski, Presidente 
da FEbRAFITE. Até o final do ano, o gT 
pretende concluir a atualização da pro-
posta da Federação para apresentá-la 
ao Congresso Nacional. 

A AFFEMg participa do gT 
sendo representada pelas Diretoras 
Sara Costa Felix e Maria Aparecida Neto 
Lacerda e Meloni, Papá, que também é 
Vice-Presidente da Federação.  

FEBrAFItE discute proposta do governo e apresenta 
sugestões para a reforma tributária

Frente Mineira Popular em defesa da 
Previdência Social realiza Ato Público 

em Belo Horizonte
A manifestação em resposta ao projeto de desmonte da aposentadoria aconteceu na Praça Sete. Além da Frente 

Mineira, estiveram presentes integrantes do Fórum Estadual das Mulheres das Centrais Sindicais, além de Federações, Sindi-
catos, Associações, Movimentos Sociais, Estudantis, Juventude e Igrejas.

Os participantes ergueram faixas e cartazes contra a reforma. Também foram distribuídas cartilhas com informa-
ções sobre os impactos da reforma da previdência para todos os brasileiros e, especialmente, para os Servidores Públicos. 

Integre a luta e pressione os políticos para que 
digam não à Reforma da Previdência. 

Ligue, mande e-mail, faça sua parte!  Mais informações nas páginas: 
www.facebook.com/frentemineiraemdefesadaprevidencia e 
www.facebook.com/salvesuaaposentadoria.
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enCOnTROS

Na quarta-feira, 11 de 
outubro, o tema cen-
tral do Encontro de 
Associados Aposen-

tados foi o Decreto 46.852/2015, que 
incorporou 50% da Conta Reserva/
gepi (1500 pts./gepi), alterando o li-
mite da Produtividade para 9.500 pts. 

O Diretor-Presidente, Sin-
val Pereira da Silva, cumprimentou e 
agradeceu a presença dos Associados 
no auditório e a participação dos que 
acompanhavam a reunião pela trans-
missão da TV web AFFEMg, nas Re-
gionais Oeste, Sudoeste, Paranaíba, 
Rio Doce, Mata, baixo Rio grande e 
Metalúrgica. Em seguida, Sinval pe-
diu que a Diretora Financeira Adjunta, 
Maria Aparecida Neto Lacerda e Me-
loni, Papá, apresentasse o Decreto e 
conduzisse o debate. 

Houve muita interação. Os 
Associados puderam esclarecer dúvi-
das sobre aspectos do Decreto que, 
além da incorporação atual, atualiza a 
tabela de cargos comissionados (Ane-
xo II), que estava congelada desde 
2006, e a incorporação complemen-
tar, que irá ocorrer em outubro de 
2018, quando a Conta Reserva estará 
inteiramente integrada ao limite da 
gepi, passando-o para 11 mil pontos. 
O Decreto começa a corrigir o direito 
constitucional à paridade entre ativos 
e aposentados. 

Ao final, o Diretor-Presidente 
Sinval Pereira convidou os Associados 
para o tradicional café de confraterni-
zação no Centro de Convivência. 

Associados Aposentados discutem Decreto 
de Incorporação da Conta reserva/Gepi

PArAnAíBA  - ubERLâNDIA
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Encontro de Pensionistas é marcado por 
bate-papo e confraternização

No dia 19 de outubro, 
a Diretora Financeira 
Adjunta, Maria Apa-
recida Neto Lacerda 

e Meloni, Papá, abriu a reunião com 
informações sobre o Decreto de In-
corporação da Conta Reserva/gepi. 

Em seguida, o advogado 
José Alfredo, do escritório borges e 
Hasenclever Sociedade de Advoga-
dos, informou sobre nova tese em 
estudo, que trata de atualização 
das pensões vinculada à paridade 
da gepi, nas situações após 2003. 
O advogado André Luiz Rocha No-
gueira, do mesmo escritório, falou 
sobre o atendimento presencial 
que oferece aos Associados, na 
sede da AFFEMg, todas as terças e 
quartas-feiras, entre 13 e 17 horas, 
ou pelo telefone (31) 3289-5602.

No encerramento do En-
contro, todos foram convidados para 
o tradicional lanche de confrater-
nização que acontece no Centro de 
Convivência. 
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gIRO PeLaS RegIOnaIS

aRnaLDO SaTO 
SUDOeSTe - POçOS De CaLDaS

fRanCISCO naSCImenTO
PaRanaíBa - UBeRLânDIa

gILSOn maRCOS CamPOS
VaLe DO SaPUCaí - POUSO aLegRe

ReDIR menDeS De Sá
nORTe - mOnTeS CLaROS

PaULO CeSaR PInTO
SUL - VaRgInha

SIRne aLCIDeS COSTa SaLIm
mUCURI - TeófILO OTOnI

RUBenS SImãO Da ROCha
CenTRO-nORTe - SeTe LagOaS

LUCy maRIa TORReS SOaReS
OeSTe - DIVInóPOLIS

maRIa DaS DOReS CaeTanO O. aLVeS
SãO fRanCISCO - PIRaPORa   

eDIR  maRTInS
 maTa- jUIz De fORa

mILTOn meTzkeR
RIO DOCe-gOVeRnaDOR VaLaDaReS

neUza gOmeS De OLIVeIRa
meTaLúRgICa - IPaTInga

RODRIgO Da CRUz LemOS
BaIXO RIO gRanDe -UBeRaBa

O dia 30 de outubro 
amanheceu fecha-
do, mas a chuva não 
desanimou os Asso-

ciados da Regional Sul. A programa-
ção da 2ª Caminhada Fazendária foi 
alterada e todos puderam aproveitar 
o dia na companhia de amigos. Quem 
chegou cedo ao restaurante Fazendão 
pôde se alongar com a fisioterapeuta 
Najara, parceira da FuNDAFFEMg.

O encontro reuniu mais de 
70 pessoas e um cardápio especial foi 
servido. As crianças se divertiram com 
várias brincadeiras e também com os 
animais que vivem no restaurante.

A confraternização teve ain-
da a apresentação de cantores e vários 
Associados participaram da cantoria, 
animando ainda mais a festa, que du-
rou todo o dia. Quem estava presente 
elogiou a iniciativa que, apesar da 
chuva, favoreceu o encontro.

A Diretoria da Regional 
Sul agradece a presença de todos!

Com chuva, participantes da 2ª Caminhada Fazendária 
transformam o encontro em atividade de integração

SUL - VARgINHA

Regional Mata convida Associados para 
mais uma Festa de Confraternização

O encontro será no dia 17 de novembro, no Olympo Centro Cultural de Eventos, a partir das 21h30. 
Cada Associado tem direito a 2 convites, que devem ser retirados na Regional. Convites extras podem ser adquiridos por R$100,00. 

Participe de mais esse momento de integração! 
Endereço: Rua José Appolônio dos Reis, 130 - Bairro Aeroporto (em frente ao estacionamento do estádio Municipal).
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A AFFEMG está à disposição para prestar esclarecimento 
e ressalta que não se deve assinar nenhum documento. Na dúvi-
da, informe-se no jurídico da AFFEMG. 

Publicada pela Editora Virtual “O Consola-
dor”, em outubro, a nova obra de Paulo 
Neto, “Homossexualidade: Kardec já fala-
va sobre isso”, traz uma rica contribuição 

ao debate contra o preconceito. A partir de estudos da 
doutrina espírita, o autor busca ressaltar a importância 
do respeito a todos, independentemente de suas orien-
tações sexuais. 

Já em suas primeiras páginas, Paulo discute 
as raízes da hostilidade encontrada em vários setores 
da sociedade, contra os homossexuais. “Apesar de 
estarmos em pleno Século xxI, infelizmente, ainda 
encontramos na Humanidade, alguns preconceitos, 
engendrados, de um lado, pela ignorância de uns, 

de outro, pelos que se comprazem na sujeição a 
pensamentos comuns nas sociedades humanas”, 
afirma. 

Numa defesa do direito de todos nós ao 
livre arbítrio, o livro traça um panorama sobre a 
visão do Espiritismo a respeito de como a conduta 
de cada um de nós pode promover a paz e fomen-
tar melhores condições de vida. “Que todos nós 
possamos ser iluminados por Jesus para que nos 
despertemos para a máxima evangélica de “amar 
ao próximo como a si mesmo” (Mateus 22,39; Mar-
cos 12,31) no sentido mais amplo do termo e com 
isso tratar os homossexuais com mais amor, menos ódio, 
mais tolerância, menos preconceito”, finaliza. 

aTençãO

As tentativas têm atingido cada vez mais Associados. Como se sabe, os ido-
sos são o alvo mais comum e é preciso estar atento para não se tornar uma vítima. 

Nos últimos meses várias queixas foram registradas, sobre uma suposta 
assessoria previdenciária e jurídica, que chama o aposentado para um acordo de 
recebimento de ação indenizatória, referente a uma aposentadoria complemen-
tar. Para ter o valor creditado no banco, o Associado deveria depositar 10% do total 
da indenização na conta da assessoria. 

Os criminosos agem por meio de carta, endereçada diretamente à ví-
tima. O dinheiro pedido, caso depositado, nunca mais ser recuperado!

novas tentativas 
de golpe deixam 

Associados da 
AFFEMG em alerta

orientação sexual em debate: Livro 
escrito por Paulo neto reflete a visão 
Espírita sobre a homossexualidade

O livro está disponível, gratuitamente, no site do autor, em paulosnetos.net. O link completo para a obra é o paulosnetos.net/artigos/summary/6-ebook/674-
-homossexualidade-kardec-ja-falava-sobre-isso.
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no dia 3 de outubro, na sede da FUNDAFFEMG, aconteceu a abertura 
da Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, com a palestra “Você é 
do Tamanho do seu Sonho”, do professor Dudu Nahum. Ele enfatizou 

a importância de cuidar do corpo e da mente. Para Dudu, a pessoa a quem você 
deve gostar mais, será sempre você mesmo. E enfatizou o valor ao amor próprio. 
“Seja otimista, faça planos, sonhe... Desa� os são inevitáveis e necessários, a dor 
é passageira, mas persistir ao alcance do Sonho faz com que sua energia seja 
construtiva, o que faz bem para a sua Saúde”.

Zelar pela saúde é mais do que cuidar dos problemas que nos afetam uma vez ou 
outra, é também impedir a chegada deles. Por isso, é essencial o acompanhamento 
médico para evitar doenças ou tratá-las precocemente. É preciso cuidar da 
alimentação, praticar atividades físicas, estar atento ao horário do sono e à higiene, 
manter em dia o calendário vacinal e desfrutar de uma mente ativa.

O professor Nahum salientou que “devemos nos preservar para envelhecer 
graciosamente”, porque, caso algo nos aconteça ou alguma enfermidade nos atinja, 
é necessário estar preparado para enfrentar quaisquer obstáculos, seja na saúde 
física, mental ou emocional. 

A grande maioria das pessoas busca ajuda médica apenas quando sente dores 
ou qualquer outro sintoma que traz incômodo. Entretanto, é preciso manter a 
qualidade de vida para evitar o aparecimento das doenças e as suas consequências.

A FUNDAFFEMG tem como objetivo e interesse que seus bene� ciários gozem de 
uma boa saúde. A sustentabilidade do plano consiste na promoção da saúde, e não 
só em tratar de doenças. Por isso, entre os meses da “Campanha de Outubro Rosa e 
Novembro Azul”, focada na saúde da mulher e do homem, em formato de mutirão, 
realizamos no CPS – Centro de Promoção da Saúde, em nossa sede, consultas 
médicas nas especialidades de mastologia, ginecologia, cardiologia, dermatologia, 
urologia e com médico especialista na patologia osteoporose. Os bene� ciários têm 
facilidades de marcação de consulta e retorno e realização de exames em curto 
prazo. Agende seu horário para consulta no CPS, sem a cobrança de coparticipação, 
para diversas especialidades. No período da Campanha, também, estão sendo 
realizadas diversas o� cinas educativas, que visam o conhecimento da saúde de 
forma global, dentre elas, o� cina de culinária, dança, yoga e bate-papo.

Faça o necessário para manter seu bem-estar e conte com a nossa ajuda.
VOCÊ É DO TAMANHO DO SEU SONHO!

 

N
Abertura da campanha:

Você é do tamanho do seu sonho
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o longo da gravidez, várias dúvidas e preocupações passam pela 
cabeça da mãe. Dentre elas, está a hora de conceber o � lho. A� nal, 
qual é a melhor forma de dar à luz? O que é melhor para a mãe e o 

bebê? Quais procedimentos podem ser feitos para que a mãe se sinta mais 
confortável?

De acordo com a Dra. Daniela Silva, ginecologista do Centro de Promoção 
da Saúde (CPS – FUNDAFFEMG), o parto normal é a melhor escolha, por trazer 
vantagens para a gestante e o � lho. “Durante o trabalho de parto, a mulher 
produz algumas substâncias que ajudam tanto na amamentação, quanto na 
recuperação materna”, a� rma. Além disso, esse método é o mais seguro, já que, 
em comparação com a cesariana, expõe menos o corpo da mulher, diminuindo as 
chances de contrair infecções ou ter alguma complicação.

Por não se tratar de um processo cirúrgico, o tempo de recuperação é menor: 
“A mãe que teve um parto normal, rapidamente, consegue se levantar, tomar 
banho e ter alta para a casa”, garante a ginecologista. Ela explica, ainda, que o 
número de cesáreas é limitado, pois a cicatriz deixada no útero pode tornar a 
região mais sensível. “Depois que você teve uma cesariana, a não ser que exista 
uma contraindicação, você pode tentar o parto normal”, completa.

Para o bebê, o parto normal pode diminuir as chances de desenvolver doenças 
alérgicas: “A di� culdade de passar no canal de parto ajuda o neném a abrir a via 
respiratória quando nasce”. Quanto à amamentação, Dra. Daniela explica que o 
mesmo hormônio que estimula o trabalho de parto é responsável por ativar 
a descida do leite, fazendo com que a mãe tenha alimento su� ciente para o 
crescimento do � lho. 

Muitos medos também passam pela cabeça das mulheres. A chamada 
episiotomia, que consiste em um corte no tecido entre a vagina e o ânus, e o 
fórceps, aparelho utilizado para puxar o bebê, são alguns desses receios. Daniela 
esclarece que tais métodos só são utilizados se, na hora do parto, houver muita 
necessidade e tiver o consentimento da mãe.

As dores são outra preocupação, mas existem várias estratégias para diminuí-
las. Durante o pré-natal, a gestante pode aprender os métodos de respiração e 
realizar atividades físicas voltadas para o fortalecimento muscular. Pilates, ioga 
e � sioterapia são as práticas mais indicadas. “No hospital, a gente pode fazer 
anestesia e analgesia, para que a dor não faça a mãe desistir do parto normal”, 

a� rma a ginecologista. Hoje, em algumas maternidades, é permitido o uso de 
bancos, bolas e banheiras para a grávida encontrar a posição mais confortável.
Durante o processo de parto, que pode demorar horas, a mãe tem o 
acompanhamento de uma equipe composta, geralmente, por ginecologista, 
obstetra, enfermeira obstétrica, pediatra, anestesista e, se for da escolha 
da gestante, uma doula. O monitoramento médico é essencial: “Se, em 
algum momento, surgir um sinal materno ou fetal de que não está indo 
bem, a gente pode intervir e fazer a cesariana”, aponta Dra. Daniela.

Dependendo do caso, a mãe não tem a indicação para o parto normal, precisando 
passar pela cesárea. São exemplos: gravidez pélvica – em que o neném está 
sentado, impedindo a retirada pela cabeça –, diminuição do líquido amniótico 
– que nutre o bebê durante a gravidez –, problemas ortopédicos e cardíacos, 
hipertensão e má-formação fetal que necessite de um atendimento cirúrgico. 
“Por isso, o pré-natal é tão importante. Tanto para esclarecer todas as dúvidas que 
forem surgindo, quanto para que a gente possa diagnosticar uma indicação para a 
realização da cesariana”, completa Dra. Daniela.

Você sabia que pode retirar a segunda via do seu boleto de pagamento no 
site da FUNDAFFEMG até dez dias antes da data de vencimento? Esse processo 
é bem simples: basta clicar no ícone “2ª via do boleto”, na cor laranja, na página 
inicial. Em seguida, insira o seu CPF, como mostra o passo a passo.

Até o dia de vencimento do boleto, ele pode ser pago em qualquer 
estabelecimento bancário. Mas, se o prazo expirar, em até três dias, ele será 
pagável somente no Itaú. Depois da data de vencimento, o boleto não estará 
mais disponível no site. 
Se for preciso, solicite-o por e-mail (funda� emg@funda� emg.com.br) ou pelo 
FUNDATENDE (2103-5858). Contudo, vale lembrar que a FUNDAFFEMG paga 
uma taxa por cada boleto emitido.

A
Benefícios do parto normal

Boleto de pagamento

Curso do Casal Grávido:
A FUNDAFFEMG realiza, no dia 
25 de novembro, de 8h às 
12h, o Curso Casal Grávido, com 
orientações aos pais sobre a 
gestação, o parto e os primeiros 
cuidados ao recém-nascido. As palestras serão com a ginecologista Dra. 
Daniela Silva, a pediatra Dra. Giane Marques e a enfermeira Márcia Lemos.
Para a Dra. Daniela, esse encontro com pro� ssionais é um momento 
enriquecedor para os novos pais, que ainda não sabem o que vão encontrar 
nos primeiros dias de convívio com o � lho. “O curso vai complementar 
com muitas dúvidas que, às vezes, quando você está grávida, nem pensa 
em perguntar para o médico. Então, no momento que surgir a dúvida 
que você nem sabia que teria, ela já vem com um certo esclarecimento. 
Você já � ca um pouco mais tranquila nesse momento tão difícil que é o 
pós-parto.”
O curso será no auditório da FUNDAFFEMG, na Rua Sergipe, 893 – Savassi, 
em Belo Horizonte. 

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (31) 2103-5858.

CursoCasal
do

Grávido
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Osteoporose
aracterizada por ser uma doença silenciosa, a osteoporose é uma 
enfermidade que afeta os ossos. Assim como todo tecido do corpo, 
o tecido ósseo precisa se manter sadio, renovando-se regularmente. 

Quando não acontece essa renovação, ocorre a osteoporose, que enfraquece 
os ossos, deixando-os mais � nos, frágeis e vulneráveis, porque há uma perda 
acelerada de massa óssea.

Segundo o Dr. Bruno Muzzi Camargos, da Rede Mater Dei de Saúde, a osteoporose 
não apresenta sintoma, por ser uma doença silenciosa, até que ocorra uma fratura. 
Ele a� rma que a “osteoporose não dói por si só”, até que haja rupturas. Mesmo assim, 
“há fraturas silenciosas, como as da coluna, que deixam os pacientes encurvados” e 
causam diminuição da estatura em 2 ou 3 centímetros.

De acordo com a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo 
(Abrasso), cerca de dez milhões de brasileiros sofrem com essa doença, que é mais 
comum em mulheres. Isso ocorre porque “nas mulheres, os ossos se bene� ciam dos 
hormônios femininos durante a vida”, a� rma o Dr. Muzzi. Quando há ausência do 

estrogênio, os ossos tornam-se porosos como uma esponja, causando fragilidade.
Não é possível realizar um diagnóstico clínico da osteoporose, já que ela é 

silenciosa. Entretanto, a densitometria óssea é um exame que consegue identi� car 
e monitorar a enfermidade. O Dr. Bruno Muzzi recomenda a realização periódica 
desse exame em “homens a partir de 70 anos e mulheres a partir de 65 anos”. As 
mulheres que entram na menopausa devem realizar a densitometria a cada um ou 
dois anos, mesmo antes dos 65.

A menopausa é uma das causas da osteoporose, pois, nesse período, as mulheres 
param de produzir hormônios, que têm papel importante na manutenção dos 
ossos. O alcoolismo, o tabagismo, o sedentarismo, a baixa ingestão de cálcio, a 
baixa exposição solar e a insu� ciência de vitamina D também são algumas das 
causas para o desenvolvimento da doença. Histórico familiar e tratamentos por 
quimioterapia também podem originar a osteoporose.

A cura dessa doença é quase impossível, entretanto, existem tratamentos que 
podem controlar a dor, interromper ou retardar a perda de massa óssea, além 
de prevenir fraturas. “O tratamento farmacológico da osteoporose possui muitas 
opções por via oral ou injetável. Cada paciente deve receber uma avaliação 
criteriosa para a escolha do melhor tratamento de forma individualizada”, a� rma 
Dr. Bruno Muzzi. Esse tratamento varia entre 5 e 10 anos de duração, podendo ser 
interrompido ou retomado posteriormente, dependendo do resultado.

Podemos nos prevenir contra essa patologia seguindo uma dieta balanceada, 
com quantidades adequadas de cálcio e vitamina D, além de não fumar e evitar 
o consumo de álcool. A prevenção também pode ser feita por meio de “exercícios 
seguros que não aumentam o risco de quedas, uso de comprimidos de cálcio 
e vitamina D, quando recomendado pelo médico, e, em casos especiais, o 
tratamento preventivo com medicamentos especí� cos para os ossos”, recomenda o 
ginecologista e obstetra Bruno Muzzi, especialista na 
patologia osteoporose.

“O tratamento farmacológico da 
osteoporose possui muitas opções por 
via oral ou injetável. Cada paciente 
deve receber uma avaliação criteriosa 
para a escolha do melhor tratamento”

C

A carteira do Plano FUNDAFFEMG-Saúde já está disponível nos aplicativos 
da FUNDAFFEMG para celulares com sistemas Android e iOS (iPhone). Os 
bene� ciários que já tinham o aplicativo no iPhone deverão desinstalá-lo e 
baixar o FUNDAFFEMG – Novo. 

Para acessar a carteira virtual, clique no ícone “Carteirinha” da página inicial 
do aplicativo, informe o seu CPF e a senha. Inicialmente, a senha será o CPF do 
bene� ciário. O titular terá acesso às carteiras de todos os dependentes, basta 
arrastar a que estiver sendo exibida para a esquerda.

Carteira Virtual do 
Plano de Saúde
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Estresse: uma bomba para o corpo
escontentamento, nervosismo, esgotamento, comportamento 
explosivo, taquicardia, esses são alguns sinais presentes na vida de 
uma pessoa que convive com o estresse. Especialistas a� rmam que o 

estresse é uma resposta normal e benigna do corpo em uma situação passageira. 
Porém, se esta for uma condição constante, é preciso procurar uma ajuda médica.

O Dr. Paulo César Pinho Ribeiro, pediatra e hebiatra do Centro de Promoção 
da Saúde (CPS – FUNDAFFEMG), de� ne o estresse como uma reação de alarme. 
“Quando o cérebro interpreta alguma situação ameaçadora para o indivíduo, o 
organismo começa a desenvolver a Síndrome Geral de Adaptação ao Estresse. É uma 
reação de alarme, com respostas corporais em geral, sem envolvimento especí� co 
ou exclusivo de algum órgão.”

As causas do estresse são inúmeras, principalmente quando analisamos a 
sociedade em que vivemos, agitada e viciada no trabalho. Para a Dra. Danielle 
Rodrigues, neurologista do CPS – FUNDAFFEMG, a principal motivação do estresse 
é a sobrecarga de atividades, no emprego ou no âmbito familiar. Ela aponta, 
ainda, as razões biológicas para tal condição: “O paciente doente tende a � car mais 
estressado, e, além disso, algumas pessoas são geneticamente programadas para 
serem mais estressadas que outras”.

O problema pode afetar o ser humano desde os primeiros anos de vida. 
Dr. Paulo César a� rma que a criança precisa se adaptar a situações experimentadas 
na infância, como medo, abandono, traumas e frustrações, que podem levar ao 
estresse. Um pouco mais velhos, os adolescentes, em processo de a� rmação da 
identidade, deparam-se com a necessidade de se ajustar às expectativas sociais e 
aos con� itos internos, trazendo, também, a sobrecarga emocional.

Estresse crônico:

Como saber se é preciso uma intervenção médica? Dra. Danielle responde: “Quando 
o estresse leva ao sofrimento e começa a causar prejuízo em várias esferas da vida 
– pessoal, pro� ssional, amorosa –, a gente avalia a possibilidade de tratamento”. 
Cuidar do estresse é essencial para evitar uma série de doenças e complicações. 
Assim como a� rma o Dr. Paulo César, o estresse crônico, aquele que é permanente, 
leva a pessoa ao estado de esgotamento. “As consequências para o indivíduo são 
muitas, como insônia, depressão, baixa de imunidade, ansiedade, cansaço, baixo 
rendimento, síndromes metabólicas, diabetes e, até, quadros de câncer, doenças 
cardíacas e derrames cerebrais.”

Dr. Alfredo Pazzini, cardiologista do CPS – FUNDAFFEMG, acrescenta: “Muitos 
problemas podem ser causados ou agravados pelo estresse e pela falta de tempo para 
a pessoa repousar. E está comprovado que isso predispõe a ter problemas cardíacos, 
como infarto, além de hipertensão e morte prematura”. Complementando, Dra. 
Danielle a� rma que os transtornos emocionais são fatores de risco para doenças 
neurológicas, como o Alzheimer: “Muitas vezes, elas surgem em vigência de um 
episódio de estresse. Não quer dizer que ele foi a causa, mas costuma ser a gota 
d’água”.

O diagnóstico dessa condição crônica é feito por exclusão. Se, após as conversas 
médicas – considerando o histórico do paciente – e os exames clínicos, não 
for descoberta qualquer doença ou alteração orgânica, pode-se determinar o 
transtorno emocional.

Tratar e conviver

Assim como a� rma o Dr. Paulo César, para os mais novos, é importante veri� car a 
intensidade do estresse: “Para que se estabeleçam práticas preventivas e que não 
se deixem aumentar os sintomas, reduzindo as chances de complicações”. De forma 
geral, Dra. Danielle aponta que qualquer pro� ssional médico pode tratar esse 
esgotamento, mas é necessário analisar cada caso de forma separada.

O tratamento pode envolver medicamentos, terapias – com o acompanhamento 
do psicólogo – e mudança de hábitos de vida, como a prática de atividades 
físicas para descarregar a energia acumulada. Vale ressaltar que, ao monitorar 
os transtornos emocionais, o paciente previne as inúmeras consequências para o 
corpo. “Os remédios relacionados ao estresse podem até ajudar a evitar doenças 
cardíacas, se melhorarem o per� l do paciente”, aponta Dr. Alfredo.

É preciso, também, saber lidar com as sobrecargas emocionais no dia a dia. Dra. 
Danielle traz uma dica valiosa: “Temos que privilegiar aquilo que realmente vale a 
pena demandar a nossa energia. Quando for dormir, escreva em uma lista quais são 
as suas prioridades para o dia seguinte. Comece de cima para baixo: daquilo que 
é mais importante, para aquilo que é menos”. Assim, ela aconselha os pacientes a 
� carem despreocupados com algo que não terá uma solução imediata. “O estresse 
sempre vai existir, o que não pode deixar é que ele tome conta da pessoa”, completa 
Dr. Alfredo.

D
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CLASSIFISCoSAUDADES
IMóVEIS COMPRA E VENDA
BELO HORIzONtE E REGIãO 
•	 Alugo, 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: gilberto, telefone 31- 99981-2461.
•	 Vendo, apartamento no bairro Floresta/Santa Efigênia em bH, 92 m2 de área privativa, 2 quartos (1 suite), banhei-

ro 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: Karla, telefone 31- 99372-0618.

•	 Vendo, 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 Contato: Antônio Osmar, 
telefone/Whatsapp (31) 98887-8579.

•	 Vendo ou alugo apartamento Rua Rio grande do Norte, esquina com getúlio Vargas, 2 dormitórios, montado e 
decorado. Telefone (11) 94380-3729 - Tereza. 

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. 

•	 Pedro Henrique Fantinato Delfino (neto do Associado Paulo José Delfino), faleceu no dia 15 de 
Outubro na cidade de guarapari/ES, onde residia.

•	 Zélia Salazar Almeida Resende, faleceu no dia 07 de Outubro na cidade de belo Horizonte/Mg, 
onde residia. 

•	 Antônio de Pádua da Silva, faleceu no dia 02 de Outubro na cidade de belo Horizonte/Mg, onde residia. 
•	 Henrique batista Neto, faleceu no dia 28 de Setembro na cidade de uberlândia/Mg. Residia 

em Araguari/Mg.
•	 ury Simões, faleceu no dia 26 de Setembro na cidade de belo Horizonte/Mg. Residia em Mário Campos/Mg.
•	 Felipe Fernandes bicalho (neto da Associada Dirce bicalho de Souza), faleceu no dia 17 de Se-

tembro na cidade de belo Horizonte/Mg, onde residia.
•	 Marlúcia Mendes Ferreira barra, falecimento no dia 17 de Setembro na cidade de Juiz de Fora/

Mg, onde residia.
•	 Patrícia Maria Meira Couto, faleceu no dia 16 de Setembro na cidade de Montes Claros, onde residia.
•	 Maria Sales bessa, faleceu no dia 05 de Setembro na cidade de belo Horizonte/Mg, onde residia
•	 Fernando Augusto Sá de Oliveira, faleceu no dia 24 de Agosto na cidade de Além Paraíba/Mg. 

Residia na cidade do Carmo/RJ.
•	 Domingos Sobreira Netto, faleceu no dia 29 de Julho na cidade de Juiz de Fora/Mg, onde residia.
•	 Dalva de Souza , faleceu no dia 28 de Julho na cidade de belo Horizonte/Mg. Residia em Lavras/Mg.

Convênio Portal Cura
A parceria com o Portal Cura, representado pela terapeuta Érica Maria Marra, oferece aos Associa-

dos e seus dependentes descontos de 10% sobre os seguintes procedimentos:
- Sessão de Terapia Quântica - tratamento através da cura energética, emocional, mental, fí-

sica e espiritual;
- Sessão de Auriculoacupuntura - técnica da medicina chinesa que trata dores emocionais e 

físicas com aparelho detector eletrônico utilizado no pavilhão auricular;
- Sessão de Meditação e Harmonização dos Chákras - técnica da medicina chinesa que alivia 

dores musculares, reduz o stress, a pressão alta e cefaleias tensionais. Traz calma, alegria e bem-estar;
- Sessão de Massagens com Pedras, Cristais ou Massagem Relaxante - técnica indiana que pro-

porciona a concentração, paz e tranquilidade. Excelente para pessoas que sofrem de ansiedade e depressão.
Endereço: Av. Mário Werneck, 882 - 8º andar - Buritis - Belo Horizonte/MG - Contatos: (31)98772-5082 - facebook.com/portalcura

novo ConvênIo
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COLônIaS De féRIaS

Rua Sergipe, 893, Funcionários. Telefone: 0800 031 5689

Horário de Funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h

 As férias estão chegando... antes de viajar 
com a sua família, proteja seu patrimônio. 

Faça um seguro de vida, imóvel ou automóvel 
na Fisco Corretora. Os melhores planos e 
vantagens para sua segurança estão aqui! 

No dia das crianças, muita diversão. A comemoração teve jogos, brincadeiras e pintura no rosto. 
Os meninos e meninas também aproveitaram a mesa especial de guloseimas. 

12 de outubro é comemorado em alto 
astral, nas Colônias de Férias da AFFEMG
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ReCeITa SOLIDáRIa

Bingo beneficente 
“Ação Solidária”

Funcionários da FuNDAFFEMg, da AFFEMg e da 
FISCO irão realizar um bingo, como evento interno, no dia 30 
de novembro. A renda será revertida para a Receita Solidária! 
Assim, mais uma vez, a solidariedade do grupo vai contribuir 
para que várias entidades tenham um Natal mais feliz.

A iniciativa com certeza vai ser um sucesso!  

Meninas do Cafezal
No dia 03 de outubro foi realizada uma reunião 

para acompanhamento do projeto, estimulando a autono-
mia das Meninas. Está sendo feito contato com alguns CRAS 
– Centros de Referência de Assistência Social, buscando 
bordadeiras para se juntarem às Meninas e fortalecerem o 
projeto.

A RS agora tem um 
telefone fixo 

A AFFEMg instalou em nossa sala o telefone de nú-
mero (31) 3289-5645, facilitando nosso contato com os Associa-
dos e entidades sociais.

Agradecemos, mais uma vez, o apoio da AFFEMg!

Projeto Campeões para a Vida – 
atendido pela RS em 2015

Esse projeto continua dando frutos! As crianças e 
adolescentes beneficiados por ele participaram da 
II Etapa do Campeonato Mineiro de Ligas de Judô, 
em Mariana/Mg, no dia 30/09/2017 e, com muita 

alegria, receberam 24 medalhas.
É muito gratificante ver a dedicação de professores e atle-

tas. Parabéns a todos os participantes! Esperamos que o espírito 
esportivo, a alegria e amizade continuem estimulando essa turma 
a vencer novos desafios.


