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Sinais contraditórios

o início de agosto o
governo publicou o
Comunicado 01 (ao
lado), anunciando o
início do processo de regularização do
pagamento das férias-prêmio convertidas em espécie no ato da aposentadoria, direito este que estava suspenso
desde junho de 2014. Dias antes, em
31 de julho, divulgou a tabela de paga-

mento de agosto e setembro, mantendo e postergando o parcelamento dos
salários de algumas carreiras, inclusive
dos Servidores da Secretaria de Fazenda.
A regularização do pagamento das férias-prêmio em espécie traz até
certo alívio para muitos Servidores que
têm esse direito, mas a postergação do
parcelamento é uma total decepção.
Além da expectativa de que a escala de

COMUNICADO SEF/SEPLAG
Nº 001/2017

pagamento voltaria ao quinto dia útil,
face aos resultados do esforço fiscal, a
nova tabela ainda vem carregada de
inexplicável discriminação, pois para
outros Servidores o parcelamento será
em duas parcelas. Para a AFFEMG, a distinção de tratamento é inaceitável, seja
entreosmembrosdaprópriaClasse,entre
os Servidores do Executivo e mais ainda,
entre os Servidores Públicos em geral.

A Secretaria de Estado de Fazenda –
SEF – e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG –, no uso da atribuição
que lhes confere o inciso III do § 1º do art. 93
da Constituição do Estado de Minas Gerais, e
considerando o estabelecido na 14ª Reunião
da Câmara de Orçamento e Finanças de 2017,
COMUNICAM:
Foi retomado o pagamento das
férias-prêmio convertidas em espécie relativas
ao servidor aposentado.
A liberação do pagamento desse
benefício, nos contracheques relativos a agosto/2017, se restringirá aos servidores aposentados por invalidez ou que se encontram
isentos do imposto de renda na fonte, em decorrência de doenças graves, nos termos da Lei
7713/88, artigo 6º, inciso XIV.
O pagamento das férias-prêmio para
os demais servidores será realizado observando-se
a ordem cronológica de publicação da aposentadoria e se viabilizará em parcelas mensais no valor
de R$20.000,00 (vinte mil reais) por servidor, até a
quitação do valor integral das férias-prêmio, limitado ao dispêndio total, por mês, de R$7.500.000,00
(sete milhões e quinhentos mil reais).
Nos casos em que o valor integral das
férias-prêmio convertidas em espécie for igual
ou inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais) o pagamento será realizado em parcela única.
As parcelas pagas observarão os critérios de atualização previstos na legislação vigente.
Belo Horizonte, aos 8 de agosto de
2017; 229º da Inconfidência Mineira e 196º da
Independência do Brasil.

Mais ameaças
Diante deste quadro de dificuldades reais e muitas ameaças no
horizonte, como as Reformas Previdenciária e Tributária, somos surpreendidos
pelo Projeto de Lei 280/2017, do Senador Antonio Anastasia, que prevê a
transferência, para empresas privadas,
da função de fiscalização administrativa.
O projeto, que está fundamentado na tese de doutorado intitulada “Regulação, Fiscalização e Sanção:
Fundamentos e requisitos da delegação
do exercício do poder de polícia administrativa a particulares“, de autoria de
Flávio Henrique Unes Pereira, defendida
UFMG, se assenta em exemplos como o
incêndio na boate Kiss, em Santa Maria/
RS ou no rompimento da barragem da
Samarco em Mariana/MG, para concluir
que estas circunstâncias comprovam
que o poder público não teria recursos
para promover fiscalizações tão especializadas. A solução seria entregar o poder
de polícia administrativa às empresas.
Evidentemente, a proposta
faz parte da estratégia maior em curso
no país, que é o desmonte do Estado
Nacional. São medidas como a terceirização ilimitada, o fim da CLT e da prote-

ção ao trabalhador, o fim da Previdência
Social Pública, o teto de gastos (com corte de direitos e precarização dos serviços
públicos) e o congelamento salarial,
que levam ao fim do Estado Nação e à
transformação do país em uma espécie
de colônia, sujeita aos mais variados
interesses de corporações nacionais e
estrangeiras, públicas e privadas.
As funções de tributar, arrecadar e fiscalizar surgiram junto com
as primeiras formas de organização
do Estado e estas funções, cujo papel é
prover o Estado dos recursos essenciais
ao seu funcionamento e responder às
necessidades do conjunto da coletividade, sempre foram tratadas de modo
especial, cercadas de garantias e proteção. Conforme publicado no Caderno
AFFEMG nº 1, que tratou do plano de
carreira, já era assim desde a Roma Antiga onde, na República, existia a figura
do“aerarium”e, no principado, a figura
do “quaestores”, que evoluíram para a
sofisticação do “fiscus”, com função vital para garantir o“vigor romano”.
São estas características
que conferem ao Fisco, em qualquer
lugar do mundo, o poder de polícia,
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que vincula, obriga e permite agir em
decorrência da Lei.
No curso da história, todas
as vezes em que se desconsiderou a natureza e as características especiais da
atividade fiscal, a resposta veio na forma
de grandes desastres que ameaçaram a
integridade da receita pública. Exemplo
desse tipo de aventura aconteceu por
volta de 1828, nos Estados Unidos, com
o presidente Andrew Jackson, que introduziu o “sistema dos despojos”, por meio
do qual suprimiu concursos públicos, a
estabilidade e critérios de profissionalismo. Nessa época, os partidos passaram a
indicar os ocupantes de cargos públicos.
O resultado foi uma grave depressão. Os
padrões éticos deterioraram-se, a qualidade da administração pública padeceu.
Tudo resultou em mero partidarismo,
despojos políticos, loteamento de cargos
e corrupção, como atestam os estudiosos
da época (LeonardWhite, Introduction to
the Study of Public Administration).
As justificativas que integram
o PL 280 mostram claramente o seu caráter circunstancial e oportunista, um
achismo que poderia até ser interpretado como desonestidade intelectual.

José Afonso Bicalho Beltrão da Silva
Secretário de Estado de Fazenda
Helvécio Miranda Magalhães Júnior
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
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POLÍTICA

Projeto de Lei prevê
a privatização da fiscalização

presentado pelo Senador
Antonio Anastasia, o PL
280/2017 permite que
o Poder Público delegue
para empresas privadas o poder de polícia
administrativa, permitindo que particulares
exerçam a fiscalização.
Na justificativa do projeto,
inspirado em uma tese de doutoramento
“Regulação, Fiscalização e Sanção: Fundamentos e requisitos da delegação do
exercício do poder de polícia administrativa a particulares“, de autoria de Flávio
Henrique Unes Pereira, defendida na
UFMG, o Senador exemplifica algumas
situações fáticas, onde poderia ocorrer

a transferência do poder de polícia administrativa: posturas municipais, uso e
ocupação do solo, trânsito, vigilância sanitária, combate e prevenção de doenças e
fiscalização de barragens, dentre outros.
O projeto estabelece que a
delegação do Serviço Público de Fiscalização Administrativa deverá ser precedida de licitação, para seleção do Agente
Delegado. Na licitação, devem ser seguidos os princípios da legalidade, da
moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da igualdade e do julgamento
por critérios objetivos. São previstas,
também, regras específicas para a delegação do Serviço Público de Fiscalização

Administrativa nas atividades regulatórias, fiscalizatórias e sancionatórias.
Os exemplos citados pelo Senador, como as tragédias da boate Kiss,
em Santa Maria/RS, e o rompimento da
barragem da Samarco, em Mariana/MG,
apontam para falha da fiscalização pública e a necessidade de um alto grau de
especialização do Agente. Contudo, o Ente
Público estaria limitado pelos gastos com
pessoal, sejam os limites impostos pela
Constituição Federal, ou pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela “incapacidade
do aparato estatal de se especializar em
setores extremamente específicos e que
exigem grande investimento tecnológico”.

Conforme justificativa do Projeto de Lei: “Esses fatores indicam uma
necessária mudança de paradigma jurídico
para viabilizar novas formas de parceria
com a iniciativa privada. A Administração
Pública tem muito a ganhar em termos de
racionalização e eficiência com a regulação
das possibilidades de delegação a particulares, da execução de fiscalização administrativa”. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A AFFEMG, a FEBRAFITE e demais entidades do Fórum Fisco Nacional,
analisam o PL 280/2017 com grande
preocupação, estudam suas implicações
e as medidas cabíveis nesse momento.

Reforma Tributária: a proposta do governo
A proposta de Reforma Tributária, patrocinada pelo governo federal,
foi apresentada na terça-feira, dia 22, na
Comissão Especial da Câmara dos Deputados, pelo relator, Deputado Luiz Carlos
Hauly. Sem alterar a estrutura tributária
do país e o tamanho da carga global, que
onera muito o consumo e pouco a renda
e o patrimônio, a proposta é tratada pelo
governo como “simplificação tributária”.
O projeto cria o Imposto sobre
Bens e Serviços IBS, modelo de valor
agregado conforme o IVA europeu, que
absorveria PIS, Pasep, Cofins, IPI, IOF,
Cide-combustíveis, Salário Educação, ISS
e ICMS.
Esse novo tributo recairia sobre setores estratégicos de competência
federal, incidente sobre energia elétrica,
combustíveis e derivados, comunicação,
minerais, transportes, cigarros, bebidas,

Análise

Tathiane Piscitelli, Doutora
em Direito pela Universidade de São
Paulo e Professora de Direito Tributário
e Finanças Públicas da FGV Direito SP,
afirma que a proposta de Hauly tem por
premissa alterações na competência
tributária definida na Constituição Federal, o que não é possível ocorrer. “Alterações dessa monta não são possíveis

Com as bases restantes de ICMS
e ISS, o relator propõe a criação de uma“superreceita” e anuncia também a criação de
um “superfisco”, composto pelos integrantes
do Fisco Estadual e Municipal.
O Presidente da FEBRAFITE,
Roberto Kupski, acompanhou a leitura da
proposta e manifestou, para a Comissão
Especial, as preocupações da Federação:
o enfraquecimento das Administrações
Tributárias dos Estados e a imediata perda
de receita, num cenário de evidente insuficiência do principal imposto e maior fonte
de arrecadação estadual, que é o ICMS.
Além disso, “super-receita” e “superfisco”
são uma ilusão, uma vez que não restará
bases sólidas e expressivas para tributação
FONTE: CÂMARA FEDERAL
veículos, eletrodomésticos, eletroeletrôO supersimples seria mantido. na competência dos Estados.
O e-mail ce.reformatributaria@
Além da fusão ou extinção de
nicos, pneus e autopeças.
Alimentos, remédios, má- tributos, a proposta altera as competên- camara.leg.br foi disponibilizado para
receber sugestões da sociedade sobre
quinas, equipamentos e exportação cias tributárias da União, dos Estados, do
esta proposta.
Distrito Federal e dos Municípios.
seriam taxados com alíquota zero.
porque podem resultar em ofensa à
autonomia financeira e administrativa
dos entes, com consequente afronta ao
pacto federativo”, afirma.
“A distribuição das competências tributárias, seja na Constituição
de 1988, seja em qualquer outra, tem
por objetivo assegurar receitas aos entes, para que possam exercer, com independência, as funções que a própria
Constituição delega a cada um deles.

Na minha concepção, alterar essa repartição equivale atentar contra o pacto
federativo, algo que não teria lugar no
texto constitucional vigente”, ressaltou.
Ainda segundo Tathiane
Piscitelli, “o debate sobre a reforma tributária no Brasil deveria passar por três
elementos: simplificação, distribuição
dos ônus tributários entre as diversas
bases de tributação, e o papel de tributos cujas receitas sejam vinculadas, tais
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quais as contribuições. Todos esses pontos são muito sensíveis e, por essa razão,
a aprovação de uma reforma tributária
nesses moldes não é algo simples. Depende de muita vontade política, além
de uma visão mais ampla do sistema
tributário, que extrapole os interesses
arrecadatórios imediatos. No cenário de
crise em que vivemos, a adoção de tal
postura é quase inviável”.
(ENTREVISTA CONCEDIDA AO BLOG DO JOTA)
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AFFEMG participa da Assembleia

o dia 16 a 18 de
agosto, o Conselho
Deliberativo da FEBRAFITE se reuniu
para discutir temas administrativos
da própria Federação e outros da
maior relevância para o Fisco Estadual Brasileiro.
Entre os assuntos discutidos, estão:
Rede de Auditores Fiscais
de Língua Portuguesa - Criada em
junho, durante o Congresso Internacional
da FEBRAFITE, em Fortaleza, a Rede teve
seu registro aprovado no início deste mês e
conta com uma diretoria provisória formada pela FEBRAFITE e pela APIT (Associação
Sindical dos Profissionais da InspeçãoTributária e Aduaneira), de Portugal.
Valorização do Fisco - No
dia 13 de setembro o Fórum Fisco
Nacional realizará um grande ato político, no auditório Nereu Ramos, da
Câmara Federal, em Brasília, pela valorização da Administração Tributária, marcando 10 anos de tramitação
da PEC 186/07, que trata da Lei Orgânica do Fisco. Para a Vice-Presidente
da FEBRAFITE, Maria Aparecida Neto
Lacerda e Meloni, Papá, “os governos demonstram que abriram mão
das receitas próprias, optaram pela
alternativa única do corte de gastos

e, deste modo, retiram direitos dos
Servidores”.
Ação Direta de Inconstitucionalidade – A Assembleia tomou
conhecimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5757, proposta pela
Federação, contra dispositivos da Lei Complementar nº 156/2016. Também discutiu
aspectos de outra ADI, em fase de conclusão, contra a LC 159/2017. Ambas tratam
do Plano de Auxílio Fiscal aos Estados, retirando autonomia dos Entes Federados. E,
por fim, aprovou a proposta de ADI contra
a Lei 116/2003, que alterou a Lista de Serviços, transferindo para a competência dos
Municípios, serviços que estão no campo
de incidência do ICMS.

Reforma da Previdência - A
FEBRAFITE tem mantido contato com o
Deputado Artur Maia, relator da PEC 287,
no sentido de apresentar e defender algumas emendas como, por exemplo, as
que tratam das regras de transição para o
Servidor Público.
Seminário dos Planos de
Saúde do Fisco Estadual - Além dos
dirigentes, o encontro no Rio de Janeiro
contou com a participação do Grupo
Técnico dos Planos de Saúde do Fisco
Estadual. Os temas em debate estão
entre os mais atuais no universo dos
Planos de Saúde de autogestão: Orientação sobre ativos garantidores; Manutenção da Rede; Aprimoramento dos
mecanismos do ressarcimento ao SUS e
Resolução Normativa nº 424 – critérios
para realização de Junta Médica e Sistemas de Gestão. Também foi oferecido
o workshop “Modelos assistenciais de
atendimento domiciliar, home care e
hospital de retaguarda”.
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Prêmio Nacional de Educação Fiscal - Mais uma vez, a adesão
ao Prêmio Nacional de Educação Fiscal
da FEBRAFITE é um sucesso. São 119
projetos inscritos de 14 unidades da
Federação.
Minas Gerais é o segundo
Estado com maior número de projetos
inscritos. São 16 escolas e instituições
de Uberaba, Barroso, Betim, Araxá,
Araguari, Inimutaba, Luminárias, Ouro
Preto e Belo Horizonte.
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da FEBRAFITE no Rio de Janeiro
Reforma Tributária - O
cenário de grave crise fiscal do setor
público trouxe à tona, com muita ênfase, a questão da Reforma Tributária. Ainda que o governo federal não
tenha apresentado publicamente a
sua proposta, o Deputado Federal
Luiz Carlos Hauly está percorrendo
o país divulgando pontos que considera ideais: criar um Imposto sobre o
Valor Agregado Federal, seletivo sobre os principais produtos da base do
ICMS (combustíveis, comunicação,
energia e autopeças, dentre outros)
e, num segundo momento, com
Municípios e Estados, unificar ISS e
ICMS, criando uma “super-receita e
um superfisco”.
Para a FEBRAFITE, este é
um projeto muito preocupante. Seja
qual for a Reforma, ela não deve se
resumir a cobrar menos ou mais impostos. O caminho é qualificar a cobrança e a distribuição dos recursos,
tornando o sistema mais simples,
justo e recuperando a sua suficiência, nos limites daquilo que o país
precisa.
A Proposta de Reforma
Tributária da FEBRAFITE – O Presidente Roberto Kupski falou sobre o
andamento dos trabalhos para atualização da proposta da Federação,
coordenado pela Auditora Fiscal do
MS, Gigliola Lilian Decarli. Na proposta, a Entidade defende a especialização das bases tributárias entre as
esferas de governo, de forma que a
União concentre a competência dos
tributos incidentes sobre a renda. Os
Estados e o Distrito Federal ficariam
com impostos instituídos sobre o
consumo e os Municípios, com os
tributos cobrados sobre o patrimônio. Além disso, devemos incluir um
capítulo que trate da valorização das
Administrações Tributárias com autonomia funcional, administrativa,
orçamentária e financeira.
Após ampla discussão, o
Conselho Deliberativo se posicionou contrário à proposta de unificar
as estruturas dos Fiscos Estadual e
Municipal, conforme previsto na proposta do “superfisco”.

Lei Kandir - Durante o
Congresso Nacional da Federação, os
dirigentes aprovaram o Manifesto da
FEBRAFITE em defesa do Pacto Federativo, destacando a posição oficial
PERDAS ESTIMADAS ESTADOS/
DF - EM R$ milhões a preços
de abril/2017 - igp/di

UF

2015

AC
AL
AP
AM
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MT
MS
MG
PA
PB
PR
PE
PI
RJ
RN
RS
RO
RR
SC
SP
SE
TO
BR

30,1
303,3
58,7
445,0
1.847,3
436,5
82,4
2.341,5
2.287,5
879,1
6.085,0
1.547,6
6.717,4
3.040,4
110,1
4.121,5
389,6
195,8
2.610,4
201,0
4.783,2
381,0
12,2
1.586,6
7.139,9
132,7
413,0
48.178,6

Total
set/1996
a dez/2015

das entidades do Fisco Estadual sobre
os prejuízos causados pela Lei Kandir.
Na AGE, o Presidente Roberto
Kupski falou sobre sua participação na
Reunião do Comitê dos Secretários de
Estado de Fazenda - COMSEFAZ, no dia
13 de julho, no Ouro Minas Hotel, em
Belo Horizonte, como convidado do
Secretário de Fazenda de Minas, José
Afonso Bicalho. Nessa oportunidade,
Kupski apresentou aos Secretários de

Fazenda o estudo da Federação: “Todos
os Estados foram, de alguma maneira,
prejudicados. Agora, cabe retomar a
competência tributária sobre a produção e circulação de bens e serviços,
além de ir à Justiça lutar pela recuperação das perdas acumuladas ao longo de
20 anos de vigência”, afirmou.
A FEBRAFITE defende a revogação da Lei Kandir e o ressarcimento integral
aos Estados pelas perdas acumuladas.

575,2
5.949,1
923,1
5.962,2
23.952,6
7.666,9
1.406,2
36.050,0
22.312,3
11.642,1
51.529,3
11.488,4
99.381,8
37.198,2
2.818,9
56.547,0
6.592,0
1.829,8
38.268,1
3.452,5
59.210,1
3.557,6
267,9
20.343,6
131.482,8
1.714,9
3.046,0
645.169,0

Superintendências e Delegacias Fiscais receberão a 34ª Edição da Revista da
FEBRAFITE, que traz uma chamada especial para o tema “Cidadania fiscal voltada ao
bem-estar social”, além de reportagens sobre questões urgentes, como a revogação
da Lei Kandir.
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Lei Kandir é discutida em Audiência Pública

A

Lucas Espeschit representa a AFFEMG na Câmara Municipal de BH

Audiência Pública
contou com a fala do
Advogado-Geral do
Estado, Onofre Alves
Batista Júnior, do Conselheiro de
Administração da AFFEMG, Lucas Rodrigues Espeschit, e do Presidente do
Conselho Regional de Economia, Paulo
Roberto Paiva Bretas, além da intermediação de Vereadores da Cidade.
O tema da sessão foi a Lei
Kandir, que desonerou as exportações
de bens primários e semielaborados
do pagamento de ICMS. O Advogado-Geral do Estado foi o primeiro a se manifestar sobre o impacto da Lei ao longo
de seus 20 anos, sobre a urgência do
ressarcimento dos valores não repassados aos Estados e sobre o resgate do federalismo fiscal. Segundo ele, o que se
quer é o Encontro de Contas, onde a dívida dos Estados com a União deixe de
ser cobrada: “É preciso pressão política
para que seja feita uma Lei adequada,
que compense os Estados e Municípios.
O que está em causa é a República, é a
causa democrática. Se não lutarmos,
estará consolidada a República de Brasília”, afirmou.
O Conselheiro de Administração da AFFEMG, Lucas Rodrigues
Espeschit, completou a fala de Onofre enfatizando que a Associação se
colocou contra a Lei Kandir desde o
início. Ele ressaltou que, para justificar a Lei, a União reforçou ideias
equivocadas como as de que “não
se exporta imposto”: “Tributar a
exportação dos produtos primários
e semielaborados é um meio de
reter esses produtos no território
nacional, estimular a formação de
uma cadeia produtiva e, portanto, a
exportação de produtos com maior
valor agregado”, concluiu.
Por fim, o Presidente do
Conselho Regional de Economia, Paulo
Roberto Paiva Bretas, fechou a sessão,
concordando com os colegas de mesa e
defendendo a revogação da Lei Kandir.
Paulo Roberto enfatizou a urgência do
assunto, frente à “situação financeira
dos Estados, que está em ruínas”.
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FRENTE MINEIRA

Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência
Social se une à OAB na mobilização contra
a Reforma da Previdência

N

o dia 10 de agosto,
a Ordem dos Advogados do Brasil em
Minas Gerais, levou
atendimento jurídico gratuito para
o centro de Belo Horizonte. Cerca de
20 advogados voluntários prestaram
assistência jurídica em áreas como
trabalho, família, violência à mulher
e previdência.
Durante o atendimento,
que recebeu centenas de pessoas na
Praça Sete, integrantes das Entidades
que compõem a Frente Mineira distribuíram a nova cartilha informativa,
com esclarecimentos sobre a PEC 287,
conforme o Substitutivo aprovado
pela CCJ, na Câmara Federal.
Cerca de 5 mil cartilhas foram
entregues. Os Advogados também aproveitaram o encontro para oferecer o material às pessoas atendidas e falar sobre as
graves consequências dessa Reforma para
a vida dos cidadãos brasileiros.
Neste ato, a Frente Mineira
mostrou que segue firme na luta contra
a destruição da Previdência Social, orientando e conscientizando os cidadãos
sobre o retrocesso e a retirada de direitos.
Vamos parar a Reforma da
Previdência! Integre a luta e pressione o seu deputado para que vote
CONTRA a Reforma da Previdência.
Ligue, mande e-mail, faça
sua parte!
Mais informações nas páginas: www.facebook.com/frenteminieraemdefesadaprevidencia
e www.facebook.com/salvesuaaposentadoria.

Nova cartilha da Frente Mineira com o texto atualizado pelo
Substitutivo PEC 287-A pode ser encontrada na internet!
Simples e acessível, a cartilha foi elaborada pelo Instituto de Estudos Previdenciários (IEPREV),
pela ANFIP/MG, a AFFEMG e por outras entidades representativas do Serviço Público. O objetivo deste esforço conjunto é a conscientização da população sobre os impactos da Reforma da Previdência para toda a
Sociedade. As alterações propostas afetam os Trabalhadores atuais, que estão contribuindo e esperam se
aposentar no futuro; os jovens que ainda vão entrar no mercado de trabalho, os Aposentados e Pensionistas
atuais e pessoas vulneráveis pela doença ou idade, que dependem da assistência social com direito ao Benefício de Prestação Continuada.
Para baixar a cartilha, basta acessar a página principal da AFFEMG!
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Em Uberlândia, Associados aproveitam
para se informar e confraternizar

A

reunião aconteceu
no dia 24 de agosto,
na sede da Diretoria
Regional Paranaíba. O
Diretor Regional, Francisco Flávio Nascimento, saudou os presentes e anunciou
a pauta de trabalhos do dia.
Seguindo uma rotina que
tem sido produtiva em todos os encontros dessa jornada de Diálogos, a
primeira parte da reunião foi conduzida
pela a Diretora de Seguridade, Carolina
Amália Monteiro André, e a Assessora da Presidência, Fátima Thaer, que
abordam iniciativas adotadas pela
FUNDAFFEMG que visam assegurar a
sustentabilidade e segurança do plano
e outros aspectos mais particulares,
como cobertura, processo de autorização, abrangência do atendimento,
utilização do convênio, programas de
promoção da saúde, entre outros. Os
Associados interagiram muito, tornando o encontro uma oportunidade para
esclarecimentos e sugestões.
A Assistente Social da AFFEMG,
Maria Eliza Azevedo, fez atendimentos

individuais e informou sobre a relação
de serviços do setor. A Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida Neto
Lacerda e Meloni, Papá, falou sobre os
principais problemas que afetam a nossa realidade na condição de Servidores
Públicos, como o parcelamento e atraso
de salários. Papá também fez uma reflexão sobre o cenário de grande ameaça
representado pela Reforma Tributária,

em tramitação na Câmara Federal , e
pelo Projeto de Lei 280, de autoria do senador Anastasia, que privatiza a função
do Fisco. “Os Associados precisam acompanhar esses assuntos, participar das
discussões e contribuir com opiniões e
sugestões de resistência e enfrentamento a essas agressões que comprometem
a autonomia e a receita dos estados, o
Fisco e o nosso futuro”.
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Finalizando o encontro, o
Diretor-Presidente da AFFEMG, Sinval
Pereira, agradeceu a presença de todos,
informou que a situação da Associação
é sólida e equilibrada e, em conjunto
com o Diretor Regional, Francisco Flávio,
convidou os Associados para um almoço
de confraternização, que foi servido ao
som de uma boa música, no Espaço de
Convivência da Regional.
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Encontro com Associados em Uberaba traz
notícias importantes e termina com happy hour

C

om grande adesão
dos Associados que
atenderam ao convite do Diretor Regional
Rodrigo Lemos, aconteceu no dia 23
de agosto, na sede da Diretoria Regional em Uberaba, o encontro da Diretoria da AFFEMG e FUNDAFFEMG para
informar, esclarecer e confraternizar.
Na primeira parte da reunião a Diretora de Seguridade, Carolina Amália Monteiro André, falou sobre o novo Regulamento do Plano de

Saúde FUNDAFFEMG e as iniciativas
que visam garantir a sustentabilidade
e a segurança do Plano. Em seguida,
passou a palavra para a Assessora da
Presidência, Fátima Thaer, que abordou aspectos mais específicos, como
cobertura, processo de autorização,
abrangência do atendimento, utilização do convênio, programas de promoção da saúde, entre outros.
A Assistente Social da
AFFEMG, Maria Eliza Azevedo, que fez
atendimentos individuais, falou sobre a

carteira de serviços do setor, destacando
que ali está a porta de entrada para as
demandas dos Associados.
A Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, falou sobre as dificuldades e
ameaças que compõem a realidade dos
Servidores Estaduais e, em particular,
os Auditores Fiscais. Além disso, alertou
para as grandes armadilhas que estão
no cenário nacional, como a Reforma
Tributária, que começou a tramitar na
Câmara Federal, e o Projeto de Lei 280,
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que está no Senado. Papá conclamou
os Associados a acompanharem os
assuntos, participarem das discussões
e contribuírem com opiniões, sugestões e estratégias de resistência e
enfrentamento a essas agressões que
comprometem a autonomia e a receita dos Estados, o Fisco, a carreira e o
futuro de todos.
Ao final, o Diretor Rodrigo
agradeceu a presença de todos e convidou para um delicioso happy hour
de confraternização.
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ENCONTROS

Encontro de Aposentados:

Notícias e um almoço especial de Dia dos Pais

O

Encontro começou
com informações
sobre a tabela de
pagamento e sobre o Comunicado SEF/SEPLAG nº
001/2017, que havia sido publicado
naquela manhã (ver pg. 02), tratando da retomada do pagamento das
férias-prêmio convertidas em espécie aos Servidores Aposentados.

Essa notícia é muito relevante para muitos de nós, pois o
pagamento das férias-prêmio (que
podem ser convertidas em espécie
no ato da aposentadoria) estava
suspenso desde junho de 2014. Nos
últimos anos, um grande número de
Associados se aposentou e aguardava o cumprimento deste direito.
O Encontro de Aposenta-

dos continuou com a fala do Associado da AFFEMG, Leopoldo Balestrini, que fez uma breve apresentação
do trabalho realizado pela “Canção
das Iluminuras”, sua história e seus
planos. A orquestra de Música Renascentista, fundada por Leopoldo,
traz, neste ano, um belíssimo repertório inspirado no quadro “Bodas de
Canaã”, do pintor Paolo Veronese.
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A apresentação será no Memorial
“Minas Valle”, o antigo prédio da
Secretaria de Fazenda, na Praça da
Liberdade.
Para encerrar o Encontro, o
Diretor-Presidente da AFFEMG, Sinval Pereira da Silva, convidou todos
para um almoço de confraternização
em homenagem aos Pais, no Centro
de Convivência.
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ENCONTROS

Encontro de Pensionistas traz informações e descontração!

D

epois da pausa para as férias de julho, o Encontro, no dia 10
de agosto, começou com as últimas notícias sobre a tabela de
pagamento e sobre o Comunicado da SEF/SEPLAG, à retomada
do pagamento das férias-prêmio.
Quem esteve presente também participou da palestra“Casa sempre organizada”.
A Personal Organizer e responsável pelo site www.casasempreorganizada.com.br,
Ana Pires, deu várias dicas de organização que podem facilitar a vida de muita gente.
Em seguida, a Pensionista Francislene Campelo apresentou o ensaio
fotográfico feito com Grazi Mendonça, fruto de um sorteio realizado no Encontro de Pensionista de outubro de 2016.
Ao final, todos foram convidados para um lanche no Espaço de Convivência!
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AFFEMG celebra convênio com a Associação dos
Procuradores do Estado - APEMINAS

C

om este Convênio, os Associados da APEMINAS
poderão ser admitidos
no quadro social da
AFFEMG, na condição de Associado Conveniado, podendo aderir ao plano de saúde FUNDAFFEMG, utilizar as Colônias de
Férias na baixa temporada, fazer seguros
com a FISCO Corretora e usufruir de todos
os convênios comerciais e com profissionais liberais firmados pela AFFEMG.
O Convênio foi assinado no dia
01 de agosto, pelo Presidente da APEMINAS, Ivan Luduvice Cunha, e pelo Diretor-Presidente da AFFEMG, Sinval Pereira da
Silva. Contou com as presenças da Diretora
de Seguridade da FUNDAFFEMG, Carolina
Amália Monteiro André, a Assessora, Fátima Taher e a Diretora Financeira Adjunta
da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda
e Meloni, Papá.
Sinval sintetizou bem esta
importante e simbólica iniciativa. “Para
além da história, que há muitos anos une
nossas Entidades, acreditamos que essa
parceria pode se reverter em mais e melhores serviços para todos os Associados e
suas famílias”, afirmou.

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

Identificador para débito automático no plano corporativo TIM
Para trazer mais segurança e conforto aos seus clientes, a
TIM liberou o identificador de débito automático para todos os usuários do plano corporativo da AFFEMG. Esse serviço deve ser autorizado
junto ao banco de escolha do Associado ou encaminhando a solicitação por e-mail para corporativo@affemg.com.br, informando os
seguintes dados: Nome completo, CPF, nome do banco, número da
agência (sem o dígito verificador) e número da conta corrente (com
o dígito verificador).

O pagamento das faturas é de responsabilidade do usuário. Caso não receba a(s) fatura(s)
em tempo hábil, favor solicitar a 2ª via junto ao Setor Corporativo da AFFEMG, até o dia 09 de cada mês.
O não pagamento da(s) fatura(s) até o vencimento acarretará além da cobrança de juros e
multa, o bloqueio da linha, que seguirá o seguinte critério:
30 dias de atraso – bloqueio parcial;
60 dias de atraso – bloqueio total;
90 dias de atraso – cancelamento da linha gerando multa e juros por cancelamento, além das
faturas em aberto.

AFFEMG renova o convênio
com o Sesc. Aproveite!

Agora, os Associados terão descontos de 20% sobre a tabela vigente do Sesc, referente à categoria
“usuário”em hospedagens, excursões, cursos/atividades e apresentações culturais no Sesc em Minas, exceto
em tarifas promocionais.
Em função da Resolução 03/2017 - Sesc, os novos conveniados que adquirirem a credencial não
terão direito ao serviço de Lazer. Porém, aos Associados já cadastrados como conveniados junto ao Sesc, fica
garantida a continuidade de utilização do serviço de lazer, desde que sua inscrição não esteja vencida por
período superior a 06 (seis) meses.
Para mais informações acesse www.sesc.com.br ou ligue para o setor corporativo da AFFEMG,
nos números (31) 3289-5632 / 5667.
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Rede Dental e
Odontoprev
Os profissionais credenciados pelos planos
odontológicos da Rede Dental e Odontoprev não podem
realizar qualquer tipo de cobrança aos Associados e dependentes para realização de procedimentos cobertos
pelos planos contratados. Caso isto ocorra, sugerimos
registrar reclamação pelo canal direto de atendimento
ao usuário: 0800 702 9000.
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EDIR MARTINS

MATA- JUIZ DE FORA

LUCY MARIA TORRES SOARES
OESTE - DIVINÓPOLIS

ARNALDO SATO

SUDOESTE - POÇOS DE CALDAS

GIRO PELAS REGIONAIS
NEUZA GOMES DE OLIVEIRA

MARIA DAS DORES CAETANO O. ALVES

METALÚRGICA - IPATINGA

GILSON MARCOS CAMPOS

VALE DO SAPUCAÍ - POUSO ALEGRE

SÃO FRANCISCO - PIRAPORA

PAULO CESAR PINTO
SUL - VARGINHA

SIRNE ALCIDES COSTA SALIM
MUCURI - TEÓFILO OTONI

MILTON METZKER

RIO DOCE-GOVERNADOR VALADARES

FRANCISCO NASCIMENTO
PARANAÍBA - UBERLÂNDIA

RODRIGO DA CRUZ LEMOS
BAIXO RIO GRANDE -UBERABA

REDIR MENDES DE SÁ

NORTE - MONTES CLAROS

RUBENS SIMÃO DA ROCHA
CENTRO-NORTE - SETE LAGOAS

MATA - JUIZ DE FORA

XIX Torneio Oficial de Sinuca termina
com festa e alegria, na Regional Mata

O

encerramento
aconteceu no dia
04 de agosto, com
a participação entusiasmada dos Associados. O Diretor Regional, Edir da Silva Martins,
parabenizou todos os organizadores
e atletas, além de transmitir as palavras do Presidente Sinval e das Diretoras Papá e Patrícia.
Nilton de Oliveira falou
sobre a parte técnica, destacando
o espírito esportivo entre os participantes. Na sequência, sob muitos
aplausos, o Associado e atleta José
Gonçalves Froes foi agraciado com a
medalha de superação. O Diretor Regional agradeceu a sua participação
no Torneio: “Esse momento foi de
muita emoção e representou uma
lição de vida para todos nós”.
Cerca de sessenta pessoas participaram da cerimônia. Para
manter a tradição, todos os dezenove atletas receberam as medalhas e
troféus das mãos de familiares, amigos e visitantes.
Na lista de convidados presentes, estiveram os Ex-diretores de
Regionais, Lourenço Villani, José Thomaz
da Silva e Nilton de Oliveira, além do Ar-

O resultado final foi o seguinte:
Campeão:
Antônio Alves Borges
Vice-campeão:
Rubens Pinheiro
3º lugar:
Fábio Almeida
4º lugar:
Maury Gonçalves Cruz
mando, Ex-Diretor Regional do BEMGE, da Dra. Betânia Braga, do Centro de Promoção da Saúde da FUNDAFFEMG, e do Paulo Manoel da
Silva, Diretor do Instituto Marcelo Augusto 13 – Chapecoense.
No encerramento, o Diretor Edir enfatizou o apoio irrestrito da Regional à prática deste esporte não só como lazer,
mas, também, pelo incentivo à convivência e à promoção da saúde. Fechando o evento foi servido, no Centro de Convivência
da Regional, um coquetel com música ao vivo!
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BAIXO RIO GRANDE - UBERABA

N

Na Festa Julina, a AFFARG caprichou

o dia 08 de julho, a
Sede Social da AFFARG
ficou repleta de convidados! Foram mais de
400 pessoas presentes, entre Associados e
convidados. Numa noite muito aconchegante, todos puderam saborear o cardápio
tradicional da época. A mesa estava farta
de delícias como caldos, canjica, milho-ver-

de, pipoca, cachorro-quente e quentão.
Na programação, o bingo eletrônico animou os participantes. A festa
teve, ainda, casamento caipira, quadrilha e fogueira. A dupla Régis & Rafa
garantiu a música ao vivo e o arrasta-pé!
A Festa Julina, promovida
com o apoio da AFFEMG, SICOOBCOOPSEF e ONG VENCER (Associação dos

Voluntários de Combate ao Câncer de
Uberaba), foi um sucesso de confraternização.
Para o Diretor, Rodrigo da
Cruz Lemos, o encontro “é mais do que
uma reunião de amigos e colegas de
trabalho”. Trata-se de uma grande oportunidade para encontrar aquelas pessoas que há tanto tempo não víamos e
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ainda auxiliar as pessoas carentes em
tratamento no Hospital do Câncer de
Uberaba-MG. O ingrediente principal
de uma boa festa chama-se “alegria”. E
a alegria estava presente nos sorrisos de
todos os convidados, e seus familiares”
concluiu.
A AFFARG agradece a presença de todos!
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OESTE - DIVINÓPOLIS

Festa da Família da Regional Oeste reúne
dezenas de pessoas em Divinópolis

A

Festa aconteceu no
dia 19 de agosto, no
Buffet Casa Encantada. No espaço, com
área verde, as famílias puderam ficar
à vontade enquanto as crianças se
divertiam com várias brincadeiras.
Associados, familiares e

funcionários da Regional participaram da confraternização. Entre os
presentes estavam a Diretora-Secretária Adjunta da AFFEMG Lenivanda
Oliveira Barbosa, e o Ex-Diretor da
regional e membro do Conselho de
Administração, João Márcio Gonçalves. O Associado Francisco de Assis

Freitas, veio de Pará de Minas prestigiar o evento.
A família AFFEMG se mostrou, mais uma vez, muito unida
e forte. Com grande alegria, todos
aproveitaram o encontro. O som ficou por conta da Banda Grillo e Cia.
A Diretora Regional, Lucy
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Maria Torres Soares, agradeceu imensamente a adesão e a participação de
todos, desejando que os encontros sejam sempre muito animados, alegres,
harmoniosos e participativos: “Obrigada a todos que prestigiaram o evento.
Esperamos tê-los conosco, novamente,
em breve!”
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SUDOESTE - POÇOS DE CALDAS

Em Poços de Caldas, o Dia dos Pais foi celebrado com informação para a saúde - No dia 10 de agosto, a sede da Regional recebeu pais

preocupados em manter a saúde e o bem-estar. Cerca de trinta pessoas marcaram presença na palestra“Próstata – função e cuidados”, realizada pelo Doutor Jorge Antônio Moreira Lopes.
Todos puderam esclarecer dúvidas e entender a importância da visita periódica ao consultório médico.
Depois da palestra, foi feito um happy hour com um cardápio especial. Além de comidas do boteco, a confraternização foi regada a vinho, cerveja e, claro, ótimo bate papo.
O Diretor Regional Arnaldo Sato agradece a presença de todos e espera revê-los no próximo encontro.

NORTE - MONTES CLAROS

SRF de Montes claros comemora
Dia dos pais em Happy Hour
Para homenagear os Pais fazendários, no dia 15 de agosto, a Superintendência Regional de Fazenda organizou um happy hour para os Servidores na
sede da Regional de Montes Claros.
O evento contou com um cardápio regional farto: carne de sol com
mandioca e farofa de andu, e outros pratos tradicionais do Norte de Minas, como
o delicioso arroz com pequi! Cerveja gelada, sucos e refrigerantes também foram
oferecidos à vontade.
A SRF de Montes Claros agradece à AFFEMG - Regional Norte, pelo total
apoio para a realização desta confraternização.
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ILUMINURAS

a “canção das iluminuras” prepara um
programa inédito no Brasil em 2017

O

grupo mineiro dedicado à pesquisa,
divulgação e interpretação do repertório
criado na Idade Média e na Renascença,
“A Canção das Iluminuras”, é hoje uma
das mais belas Orquestras do gênero. Os
artistas trabalham com mais de 35 instrumentos de época. Muitos são réplicas
daqueles utilizados entre os anos de 1300
e 1600. Para reunir esse acervo histórico, foi
preciso contar com um extenso trabalho de
pesquisa e experimentação, além da colaboração de Luthiers renomados, do Brasil e
também do exterior.
Criada no ano de 2013, “A
Canção das Iluminuras” realizou mais
de 40 concertos gratuitos em Belo Horizonte e em várias cidades do interior do
Estado. Mais de 4.000 pessoas puderam
conhecer a música renascentista por
meio deste trabalho!
Para a temporada de 2017, o
grupo apresenta o concerto intitulado “As
Bodas de Canaã - Um Quadro e sua Música”, onde a cena bíblica ganha um colorido
secular! No quadro, que serviu de base e
inspiração para o espetáculo, uma autêntica festa veneziana é representada por meio
de sua etiqueta política, dos seus costumes
sociais, da sua religiosidade e da sua exuberância musical.
O trabalho desenvolvido pelo
grupo é precioso, tanto pelo seu ineditismo
quanto pela elevada qualidade técnica e
artística. Além da pesquisa de instrumentos e de um repertório que abrange mais
de quatrocentos anos de história, os artistas se empenharam em tornar possível a
realização de apresentações gratuitas.
Os amantes da arte e da história podem colaborar com a manutenção desse projeto!

(na forma de abatimento no valor devido ou pela restituição do imposto de
renda). Somente projetos aprovados
pelo Ministério da Cultura e publicados
no Diário Oficial são contemplados por
este benefício.
A contribuição pode ser feita
por meio de depósito na conta corrente
do Banco do Brasil, registrada pelo Ministério da Cultura em nome do proponente
do projeto cultural Instituto de Cidadania
e Competências – ICICOM.
O Associado AFFEMG também
tem a opção de fazer a doação diretamente no Setor Financeiro da Associação,
através de cheque nominal ao programa
ou por dinheiro. Basta ir até a sede, na
Capital, e fazer a entrega no sétimo andar.
Todo o valor será integralmente repassado aos administradores do projeto.
O prazo final para contribuição
é o dia 30/12/2017 e a doação também
pode ser parcelada, dentro do ano fiscal.

“As Bodas de Canaã”, de PaoloVeronese. Obra concluída em 1563, emVeneza

Órgão em construção para o grupo. O modelo é do fim da Idade Média e está sendo construído por
Ricardo Clerice, organeiro de São Paulo, responsável pela manutenção e restauração do órgão da Catedral da Sé, na capital paulista

Pela Lei Rouanet, qualquer
pessoa física, que faça a declaração de
renda completa, pode doar até 6% do

valor do imposto devido, por ano. Este
valor será totalmente restituído no momento do cálculo da declaração anual

Cravo Dalvi Bolton (um dos maiores construtores de instrumentos da Europa). Está sendo
montado para o grupo, a partir de componentes originais, fabricados pelo construtor. A tarefa
está a cargo do Luthier Alexandro Caviuna

Seja um apoiador “A Canção
das Iluminuras”. Conheça mais
o projeto e entre em contato!
E-mail:
iluminurastemporada2017@gmail.com
balestrini.leopoldo@gmail.com
facebook | cancaodasiluminuras
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FIQUE LIGADO

aFFEMG alerta para tentativas reincidentes
de golpe contra aposentados

C

artas de supostas
empresas de assessoria administrativa
e falsas seguradoras
convocam o Aposentado para um
acordo de recebimento de ação indenizatória, referente a uma aposentadoria complementar. Para resgatar o
valor, o Associado deveria depositar
um percentual do total da indenização na conta dos criminosos. Não caia
nessa conversa! O valor indenizatório
citado na correspondência não existe
e o dinheiro pedido, caso depositado,

pode nunca mais ser recuperado!
Não assine documentos duvidosos e jamais entregue seu dinheiro para empresas ou pessoas suspeitas! É preciso ficar sempre atento para
não se tornar uma vítima. Os idosos
devem ter atenção redobrada, por serem os alvos mais comuns.
Em muitas situações, é necessário recorrer à polícia e à justiça.
A AFFEMG se coloca à disposição dos
seus Associados pra verificar a legalidade de documentos deste tipo. Não
deixe de pedir ajuda!

Se for viajar, você já sabe:
Faça um seguro de vida, imóvel ou automóvel na Fisco
Corretora. Os melhores planos e vantagens para sua
segurança estão aqui!

Rua Sergipe, 893, Funcionários. Telefone: 0800 031 5689
Horário de Funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h
Página 23

AFFEMG Notícias

XVII JOGOS

Número 329

XVII Jogos AFFEMG começam

O

dia estava perfeito
para a prática de
esportes. Com clima ameno e o sol, o
cenário ficou ainda mais bonito! Às
8h da manhã de 19 de agosto, vários
participantes se reuniram, no Iate Tênis
Clube, para começar o aquecimento.
Depois de exercícios e alongamento,
por volta de 9 da manhã, mais de 100
pessoas deram início à caminhada.
Foram quase dois quilômetros a pé, na orla da lagoa da Pampulha. No caminho, o grupo pôde
suar a camisa e cuidar da saúde.
Muitos sorrisos e bate-papo marcaram o percurso até o fim!
De volta ao Clube, os participantes foram recebidos com mesas
de lanches.Tudo muito saudável.
Em seguida, começaram as
partidas metropolitanas, com cerca
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XVII JOGOS

com caminhada na Pampulha
de 100 Atletas. A partir das 9h30, a
bola rolou no campo, com os jogos
de Futebol. As partidas de Tênis de
Mesa tiveram início no mesmo horário. Uma ambulância do hospital
Madre Teresa deu o suporte e esteve
de plantão durante todo o evento, à
disposição dos Atletas.
A tarde foi de muita alegria
para todos! Enquanto os mais velhos disputavam várias partidas, as crianças e os
jovens puderam se divertir no Futebol Infantojuvenil e nas atividades recreativas.
Em breve você vai receber
a edição especial do AFFEMG Notícias
com a cobertura completa dos Jogos
de 2017. Nosso Jornal estará recheado de histórias e registros sobre a
confraternização olímpica!
Para ver os resultados do
XVII Jogos AFFEMG e ter acesso às
fotos do evento, acesse o hotsite
http://www.affemg.com.br/jogos.
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COLÔNIAS DE FÉRIAS
1 - Para padronizar os
períodos de alta temporada (exceto Carnaval e Semana Santa)
em 8 (oito) dias, divulgamos
ao lado novo quadro de períodos de utilização, de inscrição,
sorteio e data limite para pagamento:

UTILIZAÇÃO
Janeiro
Julho
Dezembro
Carnaval
Semana Santa

DIVISÃO DOS PERÍODOS

PERÍODOS DE INSCRIÇÃO

04/01 a 12/01
13/01 a 21/01
22/01 a 30/01
14/07 a 22/07
23/07 a 31/07
26/12 a 03/01
Sábado a 4ª feira
5ª feira a Domingo

DATA LIMITE P/PGTO

1º/10 até 30/10

10/11

15/11

1º/04 até 30/04

10/05

15/05

1º/09 até 30/09
1º/12 até 30/12
1º/01 até 30/01

10/10
05/01
10/02

15/10
10/01
15/02

TABELA DE PREÇO DE DIÁRIA PARA USUÁRIO

2- Em de 1º de setembro de 2017, entrou em vigor a nova tabela de preços de diária para utilização das Colônias de Férias, com reajuste no percentual de
2,21%, aprovada pelo Conselho de Administração em 17/05/2017.
Crianças de até 6 anos estão isentas de pagamento de diária. Crianças de
7 a 12 anos terão redução de 50% no valor da diária, exceto no caso de utilização de
diária do Projeto Cabo Frio, caso em que será cobrada a diária integral.

DATA DO SORTEIO

Temporada
Baixa
Alta

Associado
e dependente
R$33,00
R$50,00

Beneficiário Conveniado Convidado
e beneficiário
Especial
R$53,00
R$64,00 R$72,00
R$66,00
R$84,00 R$103,00

Informações : www.affemg.com.br/colonia-ferias / (31) 3289-5636 e 3289-569.

Quer aproveitar melhor os recursos do mundo digital?
Em Belo Horizonte, a professora Luiza Benitez oferece aulas que podem facilitar a vida de quem quer
utilizar esses serviços. O curso pode incluir aulas sobre vários assuntos como, por exemplo, os recursos dos smartphones, o funcionamento dos aplicativos, a segurança nas compras on-line e até mesmo a utilização de programas como o e-social.
Entre em pelo telefone (31) 99250-5555 e agende sua aula individual.
Prezados Associados, na Acta Turismo, parceira da AFFEMG há 28 anos, você encontra pacotes para o feriado de
15 de Novembro para os melhores resorts ALL INCLUSIVE do nordeste brasileiro, onde você contará com atendimento e acomodações de alto padrão, consumo de comidas e bebidas à vontade, localização privilegiada e ampla
infraestrutura de lazer e serviços. Consulte nossa equipe e prepare-se para uma viagem em grande estilo e com
muita diversão com o desconto exclusivo de até 5% para Associados AFFEMG!
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HOMENAGEM
Elci Ribeiro Brasil

Domingos Diniz

Elci, um
exemplo de caridade, respeito e amor
ao próximo. Sempre
preocupado
com
causas sociais e com
o bem-estar das pessoas, principalmente
das mais humildes.
Um
pai
muito afetuoso e cuidadoso e marido amoroso, companheiro fiel.
Filho, irmão e amigo
dedicado.
Felizes todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo e conviver
com ele. Sem dúvida foi uma oportunidade dada por Deus, para adquirir um
grande aprendizado sobre companheirismo, honestidade, bondade, competência e humildade.
Muitas foram as suas virtudes!
Elci trouxe luz e paz para nossos caminhos!
Grande está sendo a saudade e dor nos corações de todos de sua família, que o ama. Também de todos os amigos e colegas.
Mas temos certeza de que está bem amparado, nos braços de Deus Pai.
Elci Ribeiro Brasil faleceu em 07 de agosto de 2017 em Montes Claros/ MG

Compromisso com a simplicidade, com a fraternidade, com o desprendimento, com o despojamento. Relação fraterna com a natureza, com o
cerrado, com a cultura popular.
Domingos sempre foi uma pessoa desapegada das coisas, mas apegado às pessoas. No seu jeito simples e barranqueiro de abraçar, de fazer carinho de cumprimentar cada uma que encontrava no seu caminho, na sua
convivência com tudo e com todos. Uma simplicidade, não pela vaidade,
mas pela crença em nossas limitações e pelo compromisso com o sentido da
fraternidade humana.
Foi sempre um estudioso
e incentivador da
cultura popular, expressão de um modo
de viver e sobreviver
das pessoas simples
e, na sua maioria,
pessoas e famílias
pobres, socialmente
excluídas por um
país ainda cheio de
desigualdades sociais.
Muitas lembranças e a grande saudade!
A família

SAUDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gilka Frota Machado Pinto, mãe da Associada titular Maria Aparecida Machado Pinto, dia 13
de Agosto em Montes Claros/MG, onde residia.
HomerzindoVieira Sobral, faleceu dia 13 de Agosto em Belo Horizonte/MG, onde residia.
Elci Ribeiro Brasil faleceu dia 07 de Agosto em Montes Claros/MG, onde residia.
Conceição Maria da Silva, mãe da aposentada Luzia Maria Silva e pensionista Maria Helena
Silva Ozanan, faleceu dia 04 de Agosto em Divinópolis/MG, onde residia.
Antônio Mariano de Morais, pai da funcionária Mônica Cristiane de Morais, falecimento dia
02 de Agosto.
Dib Abasse, falecimento dia 02 de Agosto em Belo Horizonte/MG, onde residia.
Lourdes Correia Lima Ribeiro faleceu dia 28 de Julho em Paraisópolis/MG, onde residia.
Iracy Camilo Rodrigues, irmão da aposentada titular Vandarcy Cassimiro Rodrigues, faleceu
dia 28 de Julho em Belo Horizonte/MG, onde residia.
Antônio Ignácio da Rocha Netto, faleceu dia 20 de Julho em Belo Horizonte/MG, onde residia.
Lourdes Nogara Ferraz, Esposa do Associado titular Guerino Magini Ferraz, faleceu dia 19 de
Julho em Poços de Caldas/MG, residia em Andradas/ MG.
Maria Angélica Alvarenga Marques, Pensionista faleceu dia 05 de Julho em Belo Horizonte/
MG, onde residia.

Renata Brasil (esposa)

CLASSIFISCO
IMÓVEIS COMPRA E VENDA
BELO HORIZONTE E REGIÃO

•

•
•

Vendo ou alugo apartamento rua Rio Grande do Norte, esquina com GetúlioVargas, 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

INTERIOR

•

Apartamento para temporada, Guarapari Praia do Morro –03 quartos, suíte, área com churrasqueira e banho, 2 vagas de garagem, 1º andar, Av. Praiana Nº 1471. (27) 3361 5974/ (032) 3211 0334 – Olinda.

OUTROS CIDADES

•

Casa em Sete Lagoas, localizada no Bairro Aeroporto Industrial: 04 quartos, 01 suíte, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala,
copa, garagem para 02 carros, cerca elétrica, portão eletrônico, 01 quarto de despejo no quintal, com área de serviço, piscina .Valor
R$350.000,00. Contato: 98745 4728 - Sandra
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RECEITA SOLIDÁRIA

Meninas do cafezal

É

com pesar que comunicamos que, no dia 21 de julho de
2017, faleceu a Sra. Maria José Santos de Jesus, uma das
bordadeiras mais atuantes, participante desde a criação
do Grupo. Em razão dessa perda significativa, no dia 31 de
julho foi realizada uma “roda de conversa” com o objetivo de ajudá-las na
elaboração do luto pela morte da companheira de trabalho e amiga. As
Meninas do Cafezal e nós da Receita Solidária seguiremos trabalhando
para honrar a memória de nossa querida Zezé, continuando com as atividades de reestruturação e buscando o fortalecimento do Grupo.

Dia 10/07/17 - 8º Encontro – Definição de diversos controles
Nessa ocasião o Grupo redefiniu as regras para distribuição das
peças entre as bordadeiras, bem como o monitoramento de peças em
produção, em estoque, de vendas em eventos e de gerência financeira. O
encontro teve continuidade no dia 14/07/2017, quando foi realizado um
inventário das peças em produção e algumas planilhas foram preenchidas
juntamente com as componentes do Grupo.
Dia 17/07/17 – Mutirão para organização do espaço de trabalho
das Meninas do Cafezal
Participaram do mutirão, além das Meninas, a artista plástica
Cássia Duarte e algumas voluntárias que atuam na elaboração das peças
que serão bordadas. Equipamentos, materiais de trabalho, bem como peças em confecção e as já finalizadas tiveram seus espaços reorganizados, a
fim de facilitar o desenvolvimento e controle dos trabalhos.
Dia 07/08/17 – Encontro para definição de critérios do Controle
de Qualidade
Nessa data foram inicialmente esclarecido os conceitos de Controle de Qualidade e de Qualidade Total para definição de critérios a serem
observados durante as etapas do processo de produção dos bordados. Com
base em avaliações do processo foram iniciados os registros dos requisitos
a serem observados para o estabelecimento de critérios, visando a implantação do Controle de Qualidade.
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Seleção de projetos a serem
financiados pela RS em 2017-2018

No dia 04 de agosto foi encerrada a inscrição de projetos que buscam o
auxílio financeiro da RS. Foram recebidos 64 projetos, de 17 municípios mineiros,
propostos por entidades sociais sem fins lucrativos que atuam em diversas áreas.
Uma Comissão de Avaliação formada por Associados da Receita Solidária iniciou os trabalhos verificando se todos os projetos apresentaram a
documentação obrigatória, prevista no item 5º da Convocatória. Os projetos
que passarem por essa primeira fase serão analisados e classificados de acordo com o item 6 do mesmo documento, que estabelece os seguintes critérios:
• atuação com participação comunitária;
• estímulo e promoção do fortalecimento da convivência familiar
e comunitária;
• atuação em rede de parcerias;
• capacidade de contribuir para a promoção do desenvolvimento
da comunidade local;
• existência de capacidade financeira e administrativa para gestão dos recursos;
• existência de capacidade instalada (estrutura física, capacidade
de gestão, equipe técnica e administrativa, etc).
Está prevista, inicialmente, para 20 de outubro a divulgação dos
vencedores. Acompanhem as novidades!

Visita à associação Brasileira
de Esclerose Tuberosa - aBET
Dia 13/julho a RS
visitou a Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa
- ABET, localizada no bairro
Anchieta. Nossos voluntários levaram um delicioso
lanche, muitas doações
(algumas delas recolhidas
na última seresta solidária),
um pouco de conforto e
boas energias para as pessoas atendidas pela Associação.
Foi emocionante
conhecer pessoas que, mesmo lutando contra uma doença tão séria, conservam
sua esperança e alegria de viver. Uma verdadeira lição de vida!

Visita ao Lar Teresa de Jesus
A Receita Solidária, no dia 20 de julho, visitou o Lar Teresa de Jesus, na Av. do Contorno, 9297 - Prado, levando muitas doações (algumas
das quais recolhidas na última seresta solidária) e um gostoso lanche.
A Entidade abriga pacientes de doenças graves que residem no
interior e se encontram em BH para tratamento. O local prima pela higiene e organização. Os competentes e simpáticos profissionais da entidade
garantem o acolhimento dessas pessoas que estão passando por uma fase
difícil de suas vidas. Esperamos que todos se recuperem e voltem felizes
para suas famílias!
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