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10 anos da PEC 186
Ato político pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional reúne
Entidades do Fórum Fisco, em Brasília.
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100 anos

Raimundo Mourão

Lei Kandir:

FEBRAFITE participa de Audiência Pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Portal da câmara dos deputados
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Deputado Federal Pompeo de Mattos (PDT-RS)
apresenta, na Câmara dos Deputados, o Projeto de
Lei Complementar nº 423/2017 para estabelecer os
critérios, os prazos e as condições para o ressarcimento
integral aos Estados, com possibilidade de encontro de
contas entre os entes federados.

Encontro de
Aposentados
Debates e informação marcam a
reunião de setembro.

XVII Jogos
AFFEMG chegam
ao fim em
clima de festa e
confraternização
Páginas 10 e 11

Raimundo foi Diretor-Presidente da
AFFEMG no período de 1954 a 1956, época
de grandes dificuldades para a Associação que
ainda se afirmava como entidade de representação da Classe Fiscal. Na sua gestão, um grande
passo no sentido da autonomia da Entidade foi
a implantação do desconto da mensalidade em
folha de pagamento.
“A Associação era uma plantinha tenra, precisando de adubo. Com o trabalho de todos, cresceu. Cada um pôs uma pedrinha e hoje
tem um patrimônio bom. Nossa pedrinha foi o
desconto em folha”, conta Raimundo.
Com muita alegria e gratidão, a
AFFEMG saúda o Associado e Ex-Presidente, Raimundo Mourão, pela passagem
de seu centenário. Muitas bênçãos, paz
e saúde!

A proteção
que é feita
especialmente
para você
Rua Sergipe, 893,
Funcionários.
Telefone:
0800 031 5689
Horário de
Funcionamento:
8h às 12h e 13h às 17h
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EDITORIAL

AFFEMG segue na luta pela
aprovação da PEC 186 e
conclama Associados
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AFFEMG é uma das 500 maiores
empresas de Minas Gerais, no ranking
da Revista“Mercado Comum”

H

á 10 anos, recebíamos, com grande expectativa, a iniciativa
do Deputado Décio Lima: a PEC 186/2007, que institui a Lei
Orgânica do Fisco no âmbito da União e dos Entes Federados.
Uma proposta que hoje, mais do que nunca, representa uma
alternativa à atual crise fiscal, que pode ser enfrentada e revertida por meio
do fortalecimento da Administração Tributária, do combate e repressão à sonegação, à corrupção e ao trabalho escravo, cujo resultado é o equilíbrio das
contas públicas e o resgate da capacidade de investimento do Estado.
Para marcar os 10 anos de tramitação da PEC 186, o próprio Dep. Décio Lima
presidiu mais um Ato Político que aconteceu no dia 13, na Câmara dos Deputados e
foi enfático: “a categoria não se limita à luta corporativa, o Fisco brasileiro despoja da
sua finalidade e abraça o Brasil com eloquência para construir um país com qualidade.
Essa PEC foi ungida no sentimento de fazer com que o Brasil dê um salto na sua estrutura e especialmente nesse momento de grave crise institucional, política e econômica, precisamos fazer essa revolução na estrutura do Estado”, destacou.
Não há solução para a crise fora da Receita, sem o controle fiscal, o
combate à sonegação, mãe dos mais graves crimes contra a Sociedade, especialmente a corrupção. Por isso, a AFFEMG conclama os Associados. É preciso
acreditar. Como diz o poeta, “vencer o inimigo invencível, voar num limite improvável, sonhar mais um sonho impossível, seja lá como for, ver uma flor brotar do impossível chão”. Permanecemos unidos e ativos na luta pela PEC 186.

O “XXI Ranking Mercado Comum de Empresas Mineiras” foi realizado
pela MinasPart – Desenvolvimento Econômico e Empresarial Ltda. A pesquisa
traz informações sobre a
economia mineira, além
da classificação das principais empresas com base no
Estado. Foram analisados
quase quatro mil balanços e
demonstrações de lucros e
perdas, publicados em jornais
com circulação em Minas.
Mais uma vez,
a AFFEMG é reconhecida
como uma das 500 maiores
empresas sediadas no Estado. O estudo reafirma que, apesar da forte recessão vivida no País, a Associação
dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais mantém sua solidez e seu equilíbrio
financeiro. O resultado reforça a responsabilidade de todos com o maior compromisso da AFFEMG: a defesa dos interesses e direitos de seus Associados.

Reunião de Diretoria
No dia 31 de agosto, a Diretoria se reuniu para tratar de questões emergenciais, como o parcelamento e o atraso dos salários e as medidas que a AFFEMG e a
FUNDAFFEMG podem tomar para prevenir os efeitos do problema sobre a vida das Entidades. Além disso, a reunião abordou temas estruturais, que representam grave ameaça
ao futuro do Fisco, como a ReformaTributária que cria o Imposto sobre Bens e Serviços IBS.
O modelo de valor agregado (conforme o IVA europeu), absorvendo PIS, Pasep, Cofins,
IPI, IOF, Cide-combustíveis, Salário-educação, ISS e ICMS, incidiria sobre energia elétrica,
combustíveis e derivados, comunicação, minerais, transportes, cigarros, bebidas, veículos
novos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, pneus e autopeças, de competência federal.
Alimentos, remédios, máquinas, equipamentos e exportação seriam taxados com alíquota zero. O Supersimples seria mantido. Pergunta-se: que base de tributação sobraria
para os Estados? Outros assuntos tratados foram o PL 280/17- do Senador Anastasia -,
que prevê que a fiscalização seja realizada por empresas particulares e o PL 6726/16 - na
Câmara Federal -, que estabelece oTeto Único para todos os Servidores.
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: 5700 exemplares
Envie sua correspondência para o AFFEMG Notícias: comunicacao@affemg.com.br; Assessoria
de Comunicação, rua Sergipe, 893, Funcionários, CEP: 30.130.171. Telefone: (31)3289 5613. O conteúdo
dos textos assinados e dos anúncios publicados nesta edição não refletem, necessariamente, a opinião
da AFFEMG.
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Patrícia David Salum
DiretorA SOCIAL

Fernanda PAixão

Diretora Social Adjunta

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

lei kandir

Vice-Presidente da Febrafite representa a Federação em audiência
pública realizada na Câmara Municipal de Belo Horizonte

A

Câmara Municipal de
BH constituiu Comissão
Especial para analisar
os efeitos da Lei Kandir
para a cidade. No dia 30 de agosto, a
Vice-Presidente da FEBRAFITE, Maria
Aparecida Neto Lacerda e Meloni,
Papá, foi convidada para debater o
tema, ao lado da Federação das Indústrias de Minas, FIEMG. A sessão
foi presidida pelo Vereador Gilson
Reis (PCdoB).
Além de apresentar o caderno
com a proposta da Federação, Papá falou
sobre os efeitos perversos da Lei Kandir
para a economia do Estado. “A medida
modificou o modelo de desenvolvimento previsto na Constituição Federal,
enfraquecendo a indústria nacional e
favorecendo apenas os exportadores. É
preciso, com urgência, apurar as perdas
dos Estados, nestes 20 anos de vigência
da Lei, e ressarcir. E mais, revogar a Lei.
Esse é o caminho para resgatar a auto-

nomia dos Estados”, enfatizou Papá.
O representante da FIEMG,
Adair Evangelista Marques, destacou a
relevância do acerto de contas proposto
pelo governo de Minas, que terá efeito
sobre a economia mineira, na medida
em que o Estado contará com mais recurso para investimento, principalmente
em infraestrutura, como é o caso das
rodovias, essencial para o escoamento da
produção, e o aquecimento da atividade
industrial. “O ressarcimento é imprescindível para que se possa agregar valor às
matérias-primas e gerar novos postos de
trabalho e riqueza”, afirmou.

Durante os debates, a
Vice-Presidente da FEBRAFITE acrescentou
que o Congresso Nacional tem a responsabilidade de definir essa questão, tanto em
relação ao ressarcimento das perdas, como
para o futuro, revogando a Lei. Segundo ela,
“o Supremo Tribunal Federal, na decisão da
ADO 25, reconheceu a omissão. O próprio
Ministério da Fazenda admite que há perdas para os Estados, como mostra o parecer
do Economista Ricardo Varsano, elaborado
sob demanda do Ministério. Há consenso
dos Estados sobre os critérios de apuração e
a proposta do governo de Minas de fazer o
encontro de contas é viável. Ou seja, todas

Federalismo já!

Logo após a audiência
pública na Câmara de Vereadores,
a Vice-Presidente da FEBRAFITE,
Maria Aparecida Neto Lacerda e
Meloni, Papá, e o Diretor-Presidente
da AFFEMG, Sinval Pereira da
Silva, estiveram na presidência da
Assembleia Legislativa de Minas e
entregaram o caderno contendo a
proposta da FEBRAFITE. Sinval ressaltou a urgência de solução, uma vez que o prazo definido pelo STF
termina em novembro.
Todos os Deputados Estaduais receberam uma cópia do ofício juntamente com a proposta da
FEBRAFITE, que também está sendo encaminhada aos parlamentares mineiros, no Congresso Nacional.

as variáveis convergem para uma solução
satisfatória para os Estados e os Municípios,
que também perderam 25% da receita.
Então, por que motivo não fazer o que deve
ser feito?”
O Vereador Gilson Reis argumentou que o ressarcimento de Belo Horizonte
corresponde a aproximadamente 3,8 bilhões.
A reposição desse valor é essencial para o
município, que tem muitas demandas bloqueadas por falta de recursos.“Esta Comissão
tem por objetivo juntar os estudos, analisar as
propostas que estão sendo debatidas, ouvir
os principais atores envolvidos e apoiar o que
é do interesse de todos. E por tudo o que já foi
exposto nas audiências devemos apoiar o ressarcimentoeoencontrodecontas”,declarou.
Ao agradecer a participação
das Entidades, Gilson Reis pediu o apoio
para elaboração do relatório final dos
trabalhos da Comissão, e convidou para
o grande ato de encerramento dos trabalhos que está previsto para acontecer no
final de setembro.

Fernando Pimentel mobiliza
governadores e lança “Carta de
Diamantina”

Os Governadores de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e
dos estados do Acre, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe
e Rondônia lançaram nesta terça-feira (12/9) a “Carta de Diamantina”.
O objetivo do documento, assinado durante reunião na cidade de Diamantina, no Território Alto Jequitinhonha, e que será encaminhado à
Presidência da República, é demonstrar a união e a urgência dos chefes
dos Executivos em torno do encontro de contas entre Estados e governo
federal - buscando, assim, recuperar as perdas ocorridas devido à Lei Federal 87/1996, conhecida como Lei Kandir.
A FEBRAFITE apoia a Carta e defende que a União adote
imediatamente o encontro de contas proposto. O documento está
disponível no site da Federação: www.febrafite.com.br

Grupo de trabalho da FEBRAFITE discute Reforma Tributária
No último dia 12, membros do
GT da Febrafite que discute a proposta
da Reforma Tributária se encontraram na
sede da Federação, em Brasília, para dar
continuidade à atualização da proposta
da entidade e, ao mesmo tempo, compará-la com a proposta do governo em tramitação na Comissão Especial da Câmara,
sob a relatoria do Dep. Luiz Carlos Hauly.
O principal fundamento da proposta da Febrafite é a defesa e o equilíbrio

da Federação, do que decorre o resgate da
autonomia tributária e a suficiência financeira dos Entes Federados, bem como o fortalecimento das Administrações Tributárias, em
todos os níveis, e a valorização dos Auditores
Fiscais e dos Inspetores doTrabalho.
O grupo trabalha sob a coordenação do presidente da Febrafite, Roberto Kupski. A AFFEMG é representada
pela Diretora-Secretária, Sara Costa Félix
Teixeira.
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Francisca azevedo - febrafite
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Ato político pela aprovação da PEC 186

E

Francisca azevedo - febrafite

Associados de Belo Horizonte e Uberlândia formaram a delegação da AFFEMG. Na foto também estão presentes o Presidente da
FEBRAFITE, Roberto Kupski e o Deputado Décio Lima, que presidiu o ATO
ria do Dep. Décio Lima, do Paraná,
nasceu com o objetivo de fortalecer
as instituições responsáveis pela
fiscalização tributária e a inspeção
trabalhista, bem como as carreiras de

O que falta para a PEC ser aprovada?
Em tramitação na Câmara Federal desde 2007, a PEC 186 já foi admitida na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara e aprovada por unanimidade na Comissão Especial formada por integrantes de todos os partidos. Portanto, a PEC está pronta para ser votada.
Peça apoio aos Deputados e ajude a reverter os bilhões de impostos sonegados.
Quanto mais Deputados nesta corrente por um país melhor, mais força a PEC 186 terá para ser
votada e aprovada!

Auditores de tributos e Inspetores do
trabalho, garantindo-lhes a autonomia necessária para atuarem no combate direto à sonegação, corrupção e
ao trabalho escravo.

Campanha nacional
pela aprovação
Entre no site
www.pec186.org.br ,
saiba mais e participe dessa luta!

Durante o evento, a Professora Adriana Schier, D outora em Direito Administrativo, que ajudou os Auditores de Minas
na construção da nossa proposta de Lei Orgânica, e atualmente, consultora da FENAFISCO para esse tema, lançou o livro “A
Institucionalização da Administração Tributária”, onde aborda
a questão da Lei Orgânica da Administração Tributária como
um direito da Sociedade, dentro do espectro das Garantias de
Direitos Fundamentais.
Página 4

AP
OIA
!

A sonegação é a mãe da injustiça social, da enorme desigualdade e
sustenta a rede de corrupção que tomou
conta do noticiário nacional.
A PEC 186/2007, de auto-

OB
RA
SIL

ntidades Nacionais que
compõem o Fórum Fisco
– FEBRAFITE, FENAFISCO, ANFIP, FENAFIM, SINAIT, SINDIFISCO NACIONAL e UNAFISCO
promoveram, no dia 13 de setembro, no
Auditório Nereu Ramos da Câmara Federal, um ATO POLÍTICO pela aprovação da
Proposta de Emenda Constitucional 186,
que obriga a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios a instituírem a
Lei Orgânica do Fisco.
A sonegação é um dos mais
graves problemas brasileiros, pois rouba
do país muito mais que todos os escândalos de corrupção juntos. Só em tributos federais, são mais de 420 bilhões de
reais sonegados anualmente. Ou seja,
o prejuízo com a sonegação é 7 vezes
maior que a perda com a corrupção. Um
assalto que compromete a Previdência,
a prestação de serviços públicos essenciais e investimentos.
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fRENTE mINEIRA

Frente Mineira realiza protesto contra a
destruição dos Serviços Públicos

C

om a campanha
“Destruir o Servidor
Público é atacar o
cidadão”, Entidades
Nacionais e a “Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos” realizaram ato
público para alertar a sociedade contra
o desmonte que o governo federal pre-

tende realizar jogando nas costas da
população e dos Servidores Públicos,
em especial, a conta da sua irresponsabilidade na área econômica e financeira.
A coordenadora do evento,
Ilva Lauria, representante da ANFIP- MG
denunciou “o governo está vendendo
o país e destruindo todos os serviços

públicos; vendendo para os amigos,
a Petrobrás e as reservas de petróleo,
Eletrobrás, Casa da Moeda e a Amazônia. Não sobra nada! O governo quer
privatizar até a fiscalização! Projeto do
Senador Anastasia quer que empresas
privadas fiscalizem barragens, trânsito, segurança de estabelecimentos

públicos, até os tributos que todos os
brasileiros pagam. Sem Servidores não
há serviços públicos”.
Foram distribuídos mais
de dois mil panfletos educativos. Na
capital mineira, a mobilização aconteceu em frente ao prédio da Justiça
Federal, na Avenida Álvares Cabral.

Lei estabelece prioridade especial aos maiores de 80 anos
Recentemente entrou em
vigor a Lei 13.466/2017, que prevê
prioridade e preferência especial aos
idosos com mais de 80 (oitenta) anos,
alterando a Lei nº 10.741/2003, que
previa prioridade e preferência para
todos os idosos com idade superior a
60 (sessenta) anos, sem diferenciação.
Com a referida Lei, os maiores de
oitenta anos passam a usufruir de
preferência e prioridade especiais
perante os maiores de sessenta
anos, ou seja:
a) em uma fila de banco, supermercado ou outros estabelecimentos, os
maiores de oitenta anos, além de
entrar em fila preferencial, poderão

passar à frente dos demais idosos,
que tiverem mais de sessenta anos e
menos que oitenta (art. 3º, § 2º, da
Lei 10.741/03, com redação da Lei
13.466/17).
b) da mesma forma, em caso de
atendimento de saúde, os maiores
de oitenta anos tem preferência especial sobre os demais idosos (art.
15, § 7º, da Lei 10.741/03, com redação da Lei 13.466/17).
c) na tramitação de processos (e
precatórios), também se aplica esta
prioridade especial aos maiores
de oitenta anos (art. 71, § 5º, da
Lei 10.741/03, com redação da Lei
13.466/17).

Na prática, a Lei ainda é mui- atentos aos seus direitos para exercêto recente para dizermos ao certo os -los sempre que possível e sempre que
efeitos que teremos. No
estiverem inseridos nas
PJe (sistema de processo
situações acima descrieletrônico do TJMG), por
tas.
exemplo, a paleta de preO Setor Jurídico da AFFEMG está realiferências ainda não traz
esta prioridade especial,
zando um levantamento
mas sim, a genérica de
dos beneficiários dos
sessenta anos. Contudo,
processos, para que a
todos já devem estar Sebastião Hasenclever BHVA Advogados possa
peticionar, requerendo a
procurando se adequar à advogado da BHVA
determinação.
prioridade quando cabíAdvogados
vel. Vale ressaltar que, no
As instituições
e empresas certamente
caso de ações coletivas,
buscarão seguir a nova Lei, mas cabe tal direito só socorrerá o grupo que tiver
aos maiores de oitenta anos ficarem todas as pessoas na mesma situação.
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Giro pelas Regionais
edir martins

neuza gomes de oliveira

mata- juiz de fora

Lucy maria torres soares
Oeste - divinópolis

arnaldo sato

sudoeste - Poços de caldas

Maria das dores Caetano o. alves

metalúrgica - ipatinga

Gilson marcos campos

vale do sapucaí - pouso alegre

São francisco - pirapora

Paulo cesar pinto
sul - varginha

sirne alcides costa salim
mucuri - teófilo otoni
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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

São Francisco - pirapora

Dia dos Pais é celebrado em tarde de sol na Regional São Francisco

A

comemoração, no Clube
da ASSERF, contou com a
presença de 80 pessoas,
entre Servidores da SEF,
amigos e familiares. Foram servidas várias
entradas, além de uma bela feijoada. A
cantora Sara Prates deixou a tarde ainda
mais agradável. A Diretora Regional, Maria das Dores, agradeceu o patrocínio da
AFFEMG e a presença de todos em mais
esse encontro.

saudades
•
•
•
•
•
•
•

classifisco

João Batista, Associado e pai do associado José Geraldo Batista faleceu no dia 11 de setembro na cidade de
Belo Horizonte/MG, residia em Brumadinho/MG.
Ronaldo Pereira da Costa, falecimento no dia 10 de setembro na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
Adeir Dias Melo, falecimento no dia 06 de setembro na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
Bernadina Morais Teixeira de Almeida, faleceu no dia 31 de agosto na cidade de Belo Horizonte/MG, onde
residia.
Benedito Almir Migliorini faleceu no dia 28 de julho na cidade de Extrema/ MG, resida em Pouso Alegre/MG.
Milton Alberto Albuquerque, faleceu no dia 27 de agosto de 2017 na cidade de Sete Lagoas /MG, onde residia.
Jorge Luiz Batista, Filho do Associado titular João Batista, faleceu no dia 25 de agosto na cidade de Brumadinho/MG, onde residia.

Imóveis compra e venda
Belo Horizonte e Região

•

•
•
•
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Vendo ou alugo apartamento Rua Rio Grande do Norte, esquina com Getúlio Vargas, 2 dormitórios, montado e
decorado.Telefone (11) 94380-3729 -Tereza.
Vendo apartamento no bairro Cidade Nova/BH, com 3 quartos, sala, 2 banheiros, cozinha, área de serviço, dispensa, 2 vagas de garagem, salão de festa, piscina, área com churrasqueira. Portaria 24 horas. Valor R$530.000,00.
Telefone (31) 99919-2849 - Ângela Segato.
Vendo apartamento em BH no bairro Santo Antônio, 2 vagas de garagem, 4 quartos com guarda, roupa embutido, suíte com closet, 5º andar, acabamento de porcelanato, tábua corrida e granito.
(37) 9 9947-0529 - Paulo Emídio.
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Mata - juiz de fora

Edir da Silva Martins recebe homenagem do Município de Ibirité

N

o dia 31 de agosto,
data em que Ibirité comemorava 54 anos de
emancipação política,
a Câmara Municipal outorgou ao Diretor
Regional, Edir da Silva Martins, o título de
Cidadão Honorário da cidade, proposta
do Vereador Beto Alegria.
Além do Vereador Osvaldo
Sorriso, que presidiu a cerimônia, a mesa
contou com as presenças do Prefeito em
exercício, Dr. Paulo Telles, do Diretor-Presidente da AFFEMG, Sinval Pereira da Silva
e da Diretora Financeira Adjunta, Maria
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá,
convidada para representar os colegas,
Auditores Fiscais da Receita Estadual.
Sinval falou sobre honra de
participar daquela homenagem e sobre
o quanto se sentia gratificado. O Prefeito
Paulo Telles, amigo de juventude do homenageado, lembrou o início da carreira
política de ambos.“Edir foi eleitoVereador
em Ibirité aos 21 anos de idade, na primeira legislatura da cidade”, contou.
“Cidadania e Participação, seu
nome é Edir da Silva Martins”. Com esta
afirmação, Papá se dirigiu ao homenageado. “Acredito que, na vida, todos os
dias são dias de fazer história. Mas, há um

momento que devemos parar, pensar e lembrar dos feitos de quem fez vivas tantas instituições. Edir dedicou seu trabalho e plena disponibilidade à Câmara de Vereadores, à Secretaria de Fazenda, à AFFEMG, à FUNDAFFEMG e à Diretoria Regional Mata. A ele rendemos
nossa homenagem, manifestamos grande admiração e a nossa imensa gratidão”, concluiu.
Entre os presentes,Vereadores, muitos colegas da Secretaria de Fazenda, familiares e amigos. O Coral Melodia, formado por Associados
da AFFEMG, fez uma apresentação surpresa que encantou a todos.
Muito emocionado, Edir agradeceu o título declarando que a cidade e seu povo compõem sua história de vida.“Guardo no coração, com todo zelo, minhas melhores lembranças e tudo o que vivi aqui: minha infância, a família, meus colegas de escola, professores,
meus eleitores, tantos amigos e os lugares que frequentava com a alegria daquela convivência despreocupada, própria da juventude.
Tudo o que compõe as melhores lembranças, carrego comigo. Muito obrigado”, concluiu.

Torneio de Sinuca da Regional Mata
Em agosto, aconteceu a 19ª edição do Torneio de Sinuca, que já se tornou uma tradição na Regional Mata e conta com a participação entusiasmada de muitos Associados. A
competição se estendeu por várias rodadas, rigorosamente programadas por seu coordenador Nilton de Oliveira.
Ao final, competidores e familiares se reuniram para comemorar a premiação dos campeões.
Resultado
Campeão:
Antônio Alves Borges
Vice-campeão:
Rubens Pinheiro
3º lugar:
Fábio Almeida
4º lugar:
Maury Gonçalves Cruz
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Encontro de Aposentados traz debates e conhecimento
sobre questões jurídicas, políticas e administrativas

N

o mês de setembro, o
Encontro de Associados Aposentados foi
marcado por uma rica
discussão sobre Leis e Projetos, que constituem grave ameaça ao Fisco Estadual.
Entre os temas em debate, as Reformas
da Previdência eTributária, o PL 280/17, que
prevê a privatização da Fiscalização, e as Leis
Complementares 156/16 e 159/17 que, a
pretexto de solucionar a crise fiscal dos Estados, impõem condições extremamente restritivas sobre a política de pessoal, jogando
todo o peso do desequilíbrio financeiro sobre
as costas dos Servidores Públicos.
O Diretor-Presidente, Sinval
Pereira da Silva, abriu o encontro saudando os presentes e os Associados que
acompanhavam a reunião pelo canal
TV web-AFFEMG e, em seguida, passou
a palavra para a Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida Neto Lacerda e
Meloni, Papá, que apresentou os temas e
coordenou os debates.
É evidente que os problemas
imediatos, relacionados com o parcelamento e atraso do pagamento, vêm causando
muitos aborrecimentos aos Associados.
No entanto, além deste cenário de incerteza, que afeta não somente o Servidor,
mas também as Entidades, o panorama
futuro com as Reformas da Previdência e
Tributária e o Projeto de Lei 280, do Senado,
são muito ameaçadores para o Fisco. Por
exemplo, a proposta de Reforma Tributária,
do Dep. Luiz Carlos Hauly, prevê a criação do
Imposto sobre Bens e Serviços – IBS, que
vai absorver PIS, Pasep, Cofins, IPI, IOF,
Cide, Salário-educação, ISS e ICMS. Esse
novo tributo seria de competência federal,
incidente sobre energia elétrica, combustíveis e derivados, comunicação, minerais,
transportes, cigarros e bebidas, veículos
novos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
Além disso, alimentos, remédios, máquinas,
equipamentos e exportação seriam taxados
com alíquota zero e o Supersimples seria
mantidoparaMicroempresaseempresasde
pequeno porte. O debate se deu em torno
da seguinte questão: que base de tributação
sobraria para nosso Estado?
E mais, se por um lado o enfraquecimento da tributação é preocupante,

o que dizer do PL 280, nesse contexto? Qual
o futuro do Fisco Estadual? “O primeiro
passo para nos opor de forma consistente
a esse ataque é a conscientização. É preciso
conhecer para resistir. E não devemos nos
iludir com propostas ardilosas e engana-

doras como a formação de um‘Superfisco’,
unificando o Fisco Estadual e Municipal,
pois a soma de dois zeros é um zero, um
nada”, afirmou Papá.
Os temas suscitaram um caloroso debate, sob diferentes aspectos (jurídico,
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político e administrativo), com participação
de muitos Associados.
A AFFEMG está agindo na esfera administrativa e jurídica contra estas
medidas. AVice-Presidente da FEBRAFITE,
Papá, e a Diretora, Sara Felix, representam a Entidade no grupo de trabalho da
Federação que acompanha a Reforma
Tributária, analisando, criticando, propondo emendas e até um Substitutivo.
A Associação também patrocina Ações
no Supremo Tribunal Federal, arguindo a
inconstitucionalidade de dispositivos das
LC 156 e 159. A Entidade conclama os Associados à participação.
Encerrando a reunião, o Diretor-Presidente agradeceu a presença de todos e convidou para um café de confraternização, servido no Centro de Convivência.

Setembro 2017

encontros

Encontro de Pensionistas é realizado em clima de Primavera

N

o dia 14 de setembro,
as Pensionistas da
AFFEMG se reuniram
para mais uma tarde de conversas e confraternização.
Quem participou pôde assistir à palestra da psicóloga Eliane Pellegrino,
que falou sobre a necessidade de
exercitar o cérebro no dia a dia. Ao
final, todas foram convidadas para
um café, no Espaço de Convivência.
A decoração, inspirada na primavera, deixou todo o ambiente ainda
mais agradável, colorido e cheio de
flores.

Praia, cinema e festas marcam o Passeio de
Pensionistas e Aposentados, em Porto Seguro
Animadas, 44 pessoas embarcaram nessa viagem, que aconteceu entre os dias 02 e 09 de setembro. O roteiro,
repleto de atividades, contou com visitas
às praias de Arraial d’Ajuda e Vila de Santo

André, que encantaram pela beleza natural. A barraca do Axé Moi se transformou
numa pista de dança, onde todos puderam se divertir. À noite, a colônia foi palco
de uma linda festa Havaiana.

Os amantes da sétima arte
puderam participar de uma sessão
de cinema, com direito a pipoca
e refrigerante. O bingo dançante
também garantiu momentos de

Marcia Djanir Dias Carvalho e Berenice Eulalia Ferreira Brito
saíram de Sete Lagoas e Divinópolis, para participar do passeio
Página 9

descontração e boas risadas.
Os participantes agradeceram a atenção de todos os envolvidos
na produção do evento e já esperam o
próximo destino!
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Jogos AFFEMG chegam ao fim com dis

O

dia 02 de setembro
foi especial para todos
que participaram do
evento. Já no início da
manhã, o Iate Tênis Clube recebeu dezenas de Atletas para os torneios finais.
Foram horas dedicadas ao esporte, à
saúde e aos sorrisos, que fizeram parte
de toda a confraternização.

Às 8h, os inscritos na Corrida começaram o percurso, na orla da lagoa da Pampulha. Eles seguiram firmes até atravessar a linha de chegada!

Logo em seguida, às 9 horas, as equipes de Buraco formaram
as últimas mesas da competição.

Enquanto isso, na quadra de Futebol Society, os jogadores já começavam a se preparar para a Fase Final
Estadual.

Os jogos de Tênis de Mesa tiveram início às 10 horas, com duplas muito
dispostas a vencer.
As partidas de Peteca,
Truco e Tênis B animaram o Iate
Tênis Clube no período da tarde.
Durante todo o dia, os jogadores de Sinuca se concentraram
para decidir quais participantes
levariam o título de campeões da
Fase Estadual.
Página 10
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XVII jogos

sputas animadas e muitos reencontros

N

a Festa de Encerramento dos XVII Jogos
da AFFEMG, Atletas
subiram ao pódio para
receber a premiação.
A Festa foi realizada no salão
Espelho D´água, do Iate tênis Clube. O
espaço ficou lotado de participantes,
que se reuniram para prestigiar os vencedores e aproveitar a confraternização.
Foi oferecido um cardápio especial, com
bebidas, salgados finos e doces. Também foi servido um delicioso jantar,
com massas e carnes.
O Diretor-Presidente da
AFFEMG, Sinval Pereira da Silva, agradeceu a participação de todos e lembrou a importância do esporte, não só
para a melhoria da saúde, mas enquanto um fator de promoção da convivência entre Associados e familiares.
Por volta de 20 horas, o Associado, Presidente do Conselho de Administração, Paulo Pedro Lessa Baptista
Júnior e a Diretora-Secretária, Sara Costa Félix Teixeira, abriram a cerimônia de
premiação e convidaram os vencedores
desta edição para subir ao pódio e receber as medalhas e troféus.
A cobertura completa da
Festa de Encerramento você confere em breve, na edição especial do
AFFEMG Notícias. Nosso Jornal estará recheado de histórias e registros
sobre a confraternização olímpica,
além dos nomes dos vencedores de
cada modalidade! Para acompanhar
os resultados dos XVII Jogos AFFEMG
e ter acesso às fotos do evento, acesse
o hotsite www.affemg.com.br/jogos.
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Contribuição do Plano FUNDAFFEMGSaúde para o trimestre Setembro a
Novembro/2017
Faixa etária

Quant. Cotas

Contribuição - R$

Até 18 anos

1,00

190,89

19 a 23 anos

1,40

267,24

24 a 28 anos

1,80

343,60

29 a 33 anos

2,20

419,96

34 a 38 anos

2,60

496,32

39 a 43 anos

3,00

572,67

44 a 48 anos

3,40

649,02

49 a 53 anos

4,20

801,74

54 a 58 anos

5,00

954,45

A partir de 59 anos

6,00

1.145,34

Contribuição calculada conforme disposto no artigo 28º do Regulamento do Plano de Saúde.

O novo valor da cota, com vigência para o trimestre de setembro a novembro
de 2017, é de R$190,89. O aumento em relação ao trimestre anterior se deve,
principalmente, às despesas assistenciais entre os meses de abril e junho. O sistema de
contribuição é apurado por rateio de despesas, conforme disposições regulamentares,
artigos 27 a 30. Demonstrativo disponível em nosso site: www.fundaffemg.com.br
(página inicial).

Despesas

Meses

Cotas

Jan/17

55.312

9.315.073,00

Fev/17

55.369

8.986.864,00

Mar/17

55.220

8.071.211,00

Abr/17

55.314

10.246.324,00

Mai/17

55.205

10.537.191,00

Jun/17

55.154

10.715.604,00

Total no Período

331.575

57.872.267,00

Média

55.262,43
Desvio padrão
Fator de Correção

R$

Doenças X Camada de Ozônio
Em 16 de setembro, foi comemorado o Dia Internacional para a Preservação
da Camada de Ozônio. A data foi estabelecida para conscientizar as pessoas sobre a
importância que ela tem na proteção do planeta. Essa camada é fundamental, porque
garante a sobrevivência na Terra, já que seu papel é absorver grande parte da radiação
ultravioleta, cujos efeitos são nocivos e letais aos seres vivos. Esse gás fica localizado na
estratosfera terrestre, entre 20 e 35 quilômetros de altitude e sua composição retém os
efeitos dos raios emitidos pelo sol.
Entretanto, a ação humana, com o passar dos anos, fez com que essa camada
ficasse mais fina, principalmente em alguns pontos do planeta. A emissão de substâncias,
como óxidos nítricos e nitrosos, o gás carbônico e principalmente os clorofluorcarbonos,
conhecidos como CFCs, provenientes da poluição excessiva e da liberação de propelentes
de aerossóis, destroem essa película protetora, deixando-nos vulneráveis às ações dos
raios ultravioletas. Podemos preservar a camada de ozônio com atitudes simples, mas
que fazem a diferença. Como manter o ar condicionado sempre limpo, preferir andar a
pé ou de bicicleta, ao invés de sair de carro, evitar o uso de produtos compostos pelo CFC
ou o uso de sprays e aerossóis. A destruição de apenas 1% da camada de ozônio é a causa
para o aparecimento de, no mínimo, 50 mil novos casos de câncer de pele.
Existem três tipos de raios ultravioletas: os raios UVA, UVB e UVC. A
dermatologista do Centro de Promoção da Saúde (CPS), Dra. Ana Rosa Magaldi
R. de Oliveira, explica que os raios UVA e UVB são prejudiciais à saúde. Os raios UVA
“atravessam as nuvens e penetram mais profundamente as camadas da pele, alteram o
DNA celular, causando o envelhecimento cutâneo, as alergias solares e cânceres, como o
melanoma, basocelular e espinocelular”. Os raios UVB “são intensos no verão e atingem
a superfície da pele, são responsáveis pelas queimaduras solares, mas também podem
alterar o DNA celular, levando ao câncer de pele”, diz.
A exposição aos raios ultravioletas, além de causar o câncer, atinge o
sistema imunológico e provoca problemas na visão. A dermatologista explica que, ao
atingir a nossa pele, os raios UV “causam reações químicas, imediatas e tardias (efeito
cumulativo), provocando outros problemas, como fitofotodermatoses, melasma e
ceratoses”. Por isso, proteger o nosso corpo contra a radiação ultravioleta é de extrema
importância. “Devemos nos proteger usando filtros solares de FPS e PPD altos, usar
roupas que cobrem áreas mais expostas, como o colo e braços, usar bonés, óculos
escuros e evitar a exposição entre 10h e 16h”, completa a Drª Ana Rosa. Além de proteger
a si, proteja o planeta, colabore com o meio ambiente! Preservar a camada de ozônio é
uma das diferentes atitudes que podem mudar o mundo, começando por nós mesmos.

9.645.377,83
1.031.755,21
421.212,30

Cota com fator correção

182,16

Fundo de reserva sobre a cota

8,7269

Valor da Cota

190,89

Número 330

Cálculo realizado conforme disposto nos artigos 27º e 30º do Regulamento do Plano de Saúde.
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Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul:
Você é do tamanho do seu sonho
Cuidar da saúde é essencial para todo ser humano. Geralmente, as pessoas só
buscam atentar para isso quando já estão com alguma doença, quando sentem dores
ou qualquer outro sintoma no corpo que incomoda. É de extrema importância manter
os cuidados para ter qualidade de vida e evitar doenças. A Campanha da FUNDAFFEMG
Outubro Rosa e Novembro Azul, este ano, busca proteger seu bem estar por completo,
desde a saúde física à saúde mental.
Com a Campanha “VOCÊ É DO TAMANHO DO SEU SONHO”,
queremos estimular você a valorizar cada detalhe de seu organismo. Além de se prevenir
contra o câncer de mama, principal foco do Outubro Rosa, ou contra o câncer de próstata,
objetivo do Novembro Azul, queremos que seu corpo esteja completamente seguro.
A chamada Medicina Preventiva consiste no conjunto de medidas que visa evitar o
surgimento de doenças, bem como as consequências delas.
A médica clínica, Dra. Débora Pereira Thomaz, do Centro de Promoção da Saúde
(CPS – na sede da FUNDAFFEMG), diz que existem três níveis de prevenção: o primário,
o secundário e o terciário.
PRIMÁRIO

SECUNDÁRIO

Medidas gerais e
educativas, que buscam
manter o bem-estar e a
resistência do paciente,
por meio da prática de
atividades físicas e da
preservação de bons
hábitos alimentares

Medidas que podem
detectar doenças
precocemente ou
impedir a evolução
de enfermidades
estabelecidas, evitando
complicações, como o
controle da hipertensão
arterial

TERCIÁRIO
Cuidados e reabilitação
do paciente que
apresentou sequelas
de alguma doença ou
acidente, buscando
a recuperação e
conservação do
equilíbrio funcional

A Dra. Débora afirma que o paciente que mantém um acompanhamento médico
evita a ocorrência de patologias e, “caso venha a ter alguma doença, é possível manter
o controle dela”. Segundo a doutora, há quem deixe a ajuda médica para o último caso,
por diversos fatores, como o desconhecimento, por pensar que não vai acontecer com
ele (a), ou mesmo por medo. Mas “à medida que a relação médico-paciente vai sendo
construída, esse medo é destruído”, completa.
Durante a Campanha, entre os meses de Outubro e Novembro, você poderá
agendar suas consultas no CPS, sem a cobrança da coparticipação, para diversas
especialidades, dentre as quais estão: cardiologia, dermatologia, ginecologia,
mastologia, ortopedia e urologia. Comparecendo nas consultas, você poderá participar,
ainda, de atividades promovidas pelo SEMPRE-FUNDAFFEMG, como oficinas de culinária,
dança, yoga, beleza, cinema e outras realizações da Campanha.
Prevenir-se de doenças mais graves, como os cânceres de mama ou próstata,
é muito importante, mas conservar a saúde plena é melhor ainda. Cuide do seu corpo
e mente. Mantenha a boa alimentação, pratique atividades físicas e consulte seu
médico regularmente. Aproveite essa época para verificar se você está se cuidando
adequadamente. Nosso objetivo é preservar seu bem-estar, para que você tenha uma
saúde do tamanho dos seus sonhos e, assim, possa realizá-los.

“À medida que a relação
médico-paciente vai
sendo construída, esse
medo [da doença] é
destruído”

Outubro Rosa
Bate-Papo

Dia da beleza

Culinária

Palestras

Dança

Yoga
Novembro Azul

Bate-Papo

Dança

Cinema Comentado

Dia da beleza

Culinária

Yoga

*Demais atrações e atividades poderão ser inclusas ao decorrer da campanha.
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Setembro Amarelo: o papel da família na preservação da vida

A

FUNDAFFEMG realizou, no último dia 14, o evento Setembro Amarelo,
em referência ao mês de combate ao suicídio, visando conscientizar os
jovens e as famílias sobre a preservação da vida. O bate-papo contou
com a presença da youtuber mineira Camila Loures, que influencia mais
de três milhões de pessoas com os seus vídeos. O pediatra e hebiatra Paulo César Pinho
Ribeiro e o psicanalista Luiz Pelizer trouxeram a experiência com crianças e adolescentes
para a mesa-redonda.
O debate foi mediado por Flávia Alves, gestora do Serviço de Medicina
Preventiva (SEMPRE – FUNDAFFEMG). Os convidados trataram das relações dos filhos
com os familiares e os amigos, o uso da internet e como esses aspectos influenciam o
desenvolvimento de crianças e adolescentes nas esferas psicológicas e sociais.

DIÁLOGO
Uma forma de evitar que alguém tire a própria vida é o diálogo. “Você pode
prevenir essas situações com palavra, com afeto, com carinho de alguém que está perto
daquela pessoa”, indica Dr. Paulo César. “A depressão é tratável, e conversar com alguém
é importante. Quando você sente que algo está ruim, sempre tem alguém que você pode
recorrer, pode ser um colega, um amigo, e até um ídolo, que talvez te ajude a sair desse
quadro.”
Camila Loures chega a exercer o papel de ídolo da garotada. A youtuber escreveu
o livro “Manual de sobrevivência do adolescente: os spoilers que ninguém te contou”,
no qual aborda as dúvidas frequentes nessa fase da vida. A motivação de Camila para
escrever o livro foi a influência que ela percebeu que exercia sobre seus seguidores: “Às
vezes, a pessoa não tem com quem conversar, não tem liberdade para falar com os pais
sobre certas coisas. O livro é como se fosse um diário nosso, é para eles conversarem
comigo”.
A youtuber conta, ainda, que recebe várias mensagens de agradecimento de
alguns seguidores, que dizem ter ficado mais felizes após assistir a um vídeo dela. “Isso é
sensacional, porque eu não tinha a noção de que fazia bem para as pessoas.”
Essa relação direta de Camila Loures com os jovens é ressaltada por Luiz
Pelizer: “É esse contato que nós precisamos fazer com os nossos filhos”. Dr. Paulo César
complementa: “Muitas vezes, é preferível falar menos e escutar mais, porque você
consegue sentir o seu filho naquele momento”. Assim, a proximidade com a família
mostra-se vital na superação dos problemas enfrentados pelos jovens, tendo um papel
importantíssimo para evitar um desfecho trágico.

Da direita para a esquerda: Luiz Pelizer (Psicanalista), Camila Loures (Youtuber), Flávia Alves
(Gestora do SEMPRE-FUNDAFFEMG), Dr. Paulo César (Pediatra e Hebiatra)

CONSCIENTIZAÇÃO
O suicídio é um problema de saúde pública, e apresenta, no Brasil, um
crescimento constante entre jovens de 15 a 29 anos, de acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS). Na maioria das vezes, esse quadro está relacionado a um
transtorno mental, como a depressão, que pode ser causada por traumas de várias
naturezas enfrentados pela vítima.
A OMS afirma, ainda, que 90% dos suicídios podem ser evitados, mostrando a
importância em falar sobre o assunto. “Não podemos fingir que não está acontecendo.
Hoje, o suicídio é colocado através de vídeos de indução da criança a esse ato. Olha a que
nível nós chegamos de fortaleza e fragilidade [da internet]. No mesmo tempo que você
tem recursos positivos, tem coisas que podem conduzir o indivíduo a um desfecho que a
gente não espera”, comentou o psicólogo Luiz Pelizer.
As crianças e os adolescentes de hoje são filhos da era digital e, a todo momento,
estão em contato com o mundo virtual. “É dentro desse imaginário que, às vezes, o
adolescente permanece. Ele não consegue desvirtuar desse imaginário para o real”,
explica Pelizer. “Muitas vezes, vem o adoecimento psíquico, em que o jovem começa a
seguir regras e conceitos que são muito duvidosos, trazendo aquilo para a vida dele”,
completou o psicólogo, fazendo referência ao jogo virtual Baleia Azul, formado por uma
série de desafios que estimulavam os jovens ao suicídio. Esses aspectos apontam para a
necessidade de que os pais acompanhem os passos dos filhos nas plataformas digitais.
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Educação alimentar para a garotada
A FUNDAFFEMG realizou, na manhã do dia 2 de setembro, o último encontro
anual das Oficinas Mini Chef e Chef Jr, em Belo Horizonte. Para crianças de 6 a 10 anos
e adolescentes de 11 a 14 anos, as atividades promoveram uma educação nutricional
interativa, mostrando a importância da alimentação saudável para o desenvolvimento
do corpo e a prevenção de doenças.
Os programas Mini Chef e Chef Jr. visam evitar ou controlar a obesidade infantojuvenil e seus efeitos, além de estimular o prazer pela boa alimentação e pelas atividades
físicas. Os encontros, realizados duas vezes ao ano, contam com o envolvimento dos
pais e responsáveis das crianças participantes, uma vez que pessoas mais novas são,
geralmente, influenciadas pelos hábitos dos mais velhos.
Durante a oficina, a garotada se divertiu na cozinha, aprendendo sobre os
alimentos e produzindo o próprio lanche com a nutricionista Luiza Fiorini. Enquanto isso,

Da direita para a esquerda: Luiz Pelizer
(Psicanalista

a família acompanhou as palestras com o Dr. Paulo César, pediatra e hebiatra, e Simone
Braga, fisioterapeuta, que trouxeram orientações de hábitos saudáveis a serem levados
para dentro de casa.
No dia 21 de outubro, das 9h às 12h, as famílias se reunirão no encontro de
encerramento das oficinas alimentares. Trata-se do “Educando Para a Saúde”, que a
FUNDAFFEMG promoverá no Espaço W11, com brincadeiras, contação de histórias,
recreação esportiva e muita diversão para as crianças. O evento incluirá estandes com
preparação de lanches saudáveis, orientações psicopedagógicas, informações sobre
vacinas e realização de exames oculares para toda a família.
Não fiquem de fora dessa! As inscrições serão feitas até o dia 16 de outubro pelo
telefone (31) 2103-5858.

Cupcakes feitos pelos MiniChefs

Famílias reunidas para soborear os lanches

Quiches feitos pelos Chefs Jr.

Crianças recebem o certificado do MiniChef
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Trabalhos desenvolvidos
com as Meninas do Cafezal

ia 17/08/2017 - reunião para definição dos critérios de Controle de Qualidade dos bordados. As Meninas participaram das
escolhas dos parâmetros de trabalho, assimilando as críticas
e apontando os resultados positivos observados em todo o
processo. Este encontro contou com a importante participação das voluntárias
Cássia Duarte e Maria do Carmo Guimarães Pereira.
Dia 29/08/2017 – encontro realizado para ensiná-las a planejar e
organizar os trabalhos de modo a atender ao cronograma de eventos dos quais
irão participar. Como resultado de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela RS, acreditamos que as Meninas estejam bastante motivadas, seguras
e preparadas para lidar com o incremento na demanda de seus produtos. Na
oportunidade, juntamente com as voluntárias do ateliê e com o apoio da Receita Solidária, o Grupo também deu continuidade à definição dos critérios de trabalho e de qualidade que serão adotados, indispensáveis à manutenção e
aprimoramento da imagem e marca “Meninas do Cafezal”.
Dia 05/09/2017 – reunião para revisão do planejamento e dos controles financeiro e de produção. Com o objetivo de possibilitar que o Grupo, de modo
autônomo, consolide todo o aprendizado, a RS estará acompanhando os trabalhos à distância até dez/2017 e retomará os encontros em 2018.

Doações
para
creches

Assembleia Geral
Extraordinária do dia 05/09/2017
A Receita Solidária realizou AGE para definição dos membros
da Comissão que vai conduzir o processo de eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 2018-2019. Foram aprovados
por unanimidade como membros efetivos: Oswaldo Rodrigues Flores,
Patrícia David Salum e Sara Costa Félix e, como membros suplentes:
Rosângela Carvalho Oliveira Coutinho e Josefino Coelho Simões.

No dia 05/09/17, a RS encaminhou doações de kits de higiene
bucal, giz de cera e jogos de memória para as creches Universo Infantil,
no bairro Copacabana e Lar Meninos
São Domingos, no bairro Ipiranga.
Ficamos felizes em contribuir para a
saúde e alegria das crianças!

Mais um projeto finalizado
em agosto de 2017
Associação Comunitária do Povoado Engenheiro Dolabela, em Bocaiúva - reforma do telhado para conservação do imóvel. O prédio abriga a
Biblioteca Pública e outras atividades da comunidade.
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