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Minas Gerais de
fronteiras abertas
Governo anuncia para julho, o fechamento dos últimos cinco postos de
fiscalização em funcionamento no Estado.
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Em defesa da Previdência Social
Movimento contra a Reforma da Previdência ganha as ruas de Minas.
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Manifesto da AFFEMG contra “ajuda de custo”

A

Diretoria Executiva e
Regionais da Associação dos Funcionários
Fiscais do Estado de
Minas Gerais - AFFEMG, reunida na
sede da Entidade, no dia 09 de fevereiro, em face do Decreto nº 47.116 de 27
de dezembro de 2016, manifesta seu
mais veemente repúdio à adoção da
gratificação indenizatória denominada
“ajuda de custo”, medida precária, excludente e discriminatória que atende
apenas a alguns servidores e não a todos, como manda a Constituição Federal, pois será atribuída exclusivamente
aos servidores da ativa da Secretaria de
Estado de Fazenda.
Lamentavelmente, tal forma
de gratificação não é “solução” nova na
SEF. De triste memória, expediente com
estas características foi adotado em
2004 com o nome de “plus”. A grande
decepção advém da expectativa de que
procedimentos com estas características estivessem no passado.
O Decreto 47.116/16 é particularmente cruel para os Auditores
Fiscais da Receita Estadual no cenário
que soma os seguintes fatos: (I) em
29 de setembro de 2015, portanto às
vésperas de entrar em vigor o Decreto
46.283/2013 que estabelecia, a partir
de 1º de outubro, a incorporação de
50% da Conta Reserva/Gepi, gratificação esta igualmente atribuída só para
servidores ativos, fomos surpreendidos
com o Decreto 46.852/15 postergando
tal incorporação para outubro de 2017
e outubro de 2018, portanto uma espera de mais dois anos. (II) Além disso,
são três anos de congelamento salarial

agravado pelo parcelamento que, a
cada trimestre, se renova em escalas
cada vez mais tardias; (III) e mais, ao
longo dos últimos dois anos, constatamos que várias categorias obtiveram
recomposição salarial, mas com os Auditores Fiscais, nenhuma negociação.
Como componente da remuneração de uma categoria essencial
para o Estado, que desempenha uma
função com características próprias,
indelegável e exclusiva de Estado, afirmamos que esta gratificação configura
um retrocesso e é absolutamente inadequada para o Fisco, pois não oferece
segurança sobre valor nem certeza
de percepção, independentemente
do esforço despendido no trabalho.
Remunerar o trabalho por formas não
salariais, que não se incorporam à remuneração nas hipóteses dos afastamentos legais, inclusive licenças para
tratamento de saúde e férias é conduta
que remonta ao período pré-revolução
industrial, aviltante com a função e a
remuneração do Auditor Fiscal.
A gratificação denominada
“ajuda de custo” é flagrantemente
discriminatória ao excluir os servidores
aposentados e não compor a base de
cálculo das pensões. Nesse ponto, chamamos atenção para o compromisso
assumido pelo Governador, quando
candidato, em reunião com várias lideranças dos servidores realizada no
terceiro andar da sede da AFFEMG: “se
eleito, todos os aposentados, inclusive os apostilados, terão seus salários,
incluindo os direitos adquiridos subtraídos, discutidos em um fórum permanente de diálogo. Vamos, enfim,

negociar soluções para atender as principais demandas desses trabalhadores
... na minha opinião, além de ser um
patrimônio de nosso Estado, o servidor
público é um dos principais aliados do
governo para a execução das políticas
públicas ... e a aposentadoria faz parte
da carreira do servidor” afirmou em
carta dirigida aos aposentados.
Maior perplexidade ainda
advém do confronto entre a realidade posta pelo Decreto 47.116/17 e o
discurso do Governador em evento público realizado na cidade de Lavras, no
último dia 14: “Essas receitas falaciosas,
que querem atribuir ao servidor público
a culpa pelo déficit, nós repudiamos.
Jamais faremos qualquer tipo de violência, de agressão aos direitos dos trabalhadores do setor público...”declarou.
Para a Diretoria da AFFEMG a
opção do Secretário de Fazenda, José
Afonso Bicalho, com o aval do Subsecretário da Receita Estadual, João Alberto
Vizzotto, e sua equipe de Diretores, Superintendentes Regionais e Delegados
Fiscais, pela implantação da “ajuda de
custo”, contrasta com tudo o que vinha
sendo discutido e reivindicado para a
classe no sentido de se encontrar um
caminho para sair do congelamento salarial insustentável. Além disso, o apoio
e a prática cooperativa como a AFFEMG
trata esta Administração, materializada
em várias oportunidades, não condiz,
definitivamente, com o desprezo manifestado na aprovação desta nova gratificação, uma versão “piorada” do plus,
sem qualquer discussão.
Ante a urgência de reajuste
que restabeleça o poder aquisitivo do

salário após longo período de congelamento salarial e, de acordo com reivindicação da categoria aprovada em AGE
em 2015, a AFFEMG procurou os meios
legais para viabilizar a exclusão do Índice de Preços ao Consumidor IPCA do
cálculo do valor do Ponto/Gepi. Nesse
sentido, buscou a assessoria das Doutoras Cristiana Fortini, Maria Fernanda
Pires e Juliana Picinin que construíram
uma robusta fundamentação jurídica,
expressa em forma de parecer, que
atesta a possibilidade de alteração da
regra estabelecida no Decreto Estadual 46.283/2013 para excluir o IPCA do
cálculo de apuração do valor do ponto/
Gepi, que constitui direito subjetivo dos
Auditores Fiscais em consonância com
a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal parecer foi encaminhado à Subsecretaria
da Receita Estadual e ao Secretário de
Fazenda, sem que houvesse da parte da
Administração qualquer manifestação
a respeito.
Como forma de encaminhar
uma solução imediata para a questão
remuneratória do Fisco, que se tornou
inadiável e ainda, como única forma de
reparar a grave agressão ao direito de
todos os Auditores Fiscais, ativos e aposentados, a AFFEMG reivindica a antecipação dos efeitos do Decreto 46.852/15
com a imediata incorporação da Conta
Reserva/Gepi e a exclusão do IPCA do
cálculo do valor do ponto/Gepi. Esta
solução precária, discriminatória e aviltante denominada “ajuda de custo”não
atende ao Fisco Estadual Mineiro.
Atenciosamente,
Sinval Pereira da Silva
Diretor-Presidente
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O FIM - em 2017 última etapa da
extinção dos Postos de fiscalização

A

Embora não tenha sido previamente ouvida, a AFFEMG
manifesta sua posição contrária ao fechamento dos Postos

Resolução SEF nº
4982 de 16 de fevereiro suspende o
funcionamento dos
últimos 5 Postos de Fiscalização em
funcionamento no Estado, a partir
do próximo dia 31 de julho (veja
quadro ao lado).
Em outubro de 2009, a SEF determinou o fechamento de 15 Postos de
Fiscalização, todos da Região Metropolitana de Belo Horizonte e os PF localizados nas fronteiras com o Distrito Federal,
Montes Claros e Campos Altos.
Em março de 2013, a segun-

A pergunta
que se faz: a
quem interessa
o fechamento
dos Postos de
Fiscalização?

Aos sonegadores, falsificadores de documentos e produtos,
transportadores inescrupulosos,
detentores de Regimes Especiais
de tributação que estão livres de
controles, praticantes de crimes
ambientais, contrabando, descaminho, quadrilhas de roubo de cargas.
Decididamente, essa medida não
interessa aos cidadãos contribuintes de fato e que demandam pelos
serviços públicos.

POSTO FISCAL

CIDADE

PF Reimão de Melo

em Juiz de Fora

PF Orlando Pereira da Silva – Delta

em Uberaba

PF Extrema – em Extrema

Sul de Minas

PF César Diamante

em Pedra Azul

PF Martins Soares

em Manhuaçu

da fase do processo implicou no fechamento de mais 17 Postos de Fiscalização
e, finalmente, em fevereiro de 2017,
a conclusão do desmonte se dá com o
fechamento das últimas 5 unidades em
funcionamento nas fronteiras.

Para a AFFEMG esta é uma
decisão equivocada e contrária aos
interesses do Estado. A atual Administração, tal como a anterior, por
suas decisões e ações, demonstra
não compreender importância do

controle fiscal como forma de garantir a integridade da receita tributária, pois se o imposto incide sobre
a circulação de mercadorias, como
abandonar o controle físico da circulação de mercadorias?

Quem perde com o fechamento dos
Postos de Fiscalização?

A receita pública do Estado e
dos Municípios e por consequência, a
Sociedade que demanda por serviços
públicos. A SEF, a Administração Tributária e o Fisco ficam enfraquecidos para
dar efetividade à função essencial ao Estado, que é garantir a integridade da receita tributária e combater a sonegação.
Para lembrar, em 2013, a revista
Exame, em sua edição de 22 de fevereiro,
publicou matéria intitulada “passeio de
nota 2.0” onde denunciava de forma didática como ocorre o golpe nas receitas
tributárias dos Estados. “o golpe mais
aplicado é o passeio da nota fiscal”.
•
Etanol – os fraudadores levam uma vantagem de 23 centavos por
litro de etanol, prejudicando a arreca-

dação tributária do Estado produtor.
•
Aço – em razão dos incentivos
fiscais em portos de SC e ES, surgiu o “passeio de nota internacional”. A simulação de
importação de aço pode implicar em redução de 224 reais no preço da tonelada fabricada no Brasil, uma parte dessa diferença é
embolsada pelos sonegadores.
Evidentemente, a forma de fiscalizar deve ser aprimorada com os recursos
da tecnologia, mas estes, jamais poderão
substituir o controle físico. Seria o mesmo
que retirar das ruas a força policial e substitui-la pelas câmeras de vigilância, acreditando que isso inibiria o crime. Além disso,
o aprimoramento da atividade pressupõe
necessariamente participação do corpo
fiscal, com treinamentos e planejamento.

Até o momento, não há qualquer evidência empírica de que, mantidas as atuais circunstâncias, os meios
tecnológicos da SEF e a logística das empresas, haja um instrumento mais eficaz
que os Postos Fiscais para exercer o controle físico da circulação de mercadorias.
Mais uma vez, a SEF imprime
a sua marca de autoritarismo, discricionariedade e até um certo amadorismo
no trato de questão tão complexa. De
um dia para o outro, uma decisão de
grande impacto para a receita pública,
a estrutura da Administração Tributária
e a vida dos servidores que desempenham suas funções nos Postos Fiscais
é alterada. Nenhum debate, esclarecimento. Sobra incerteza e confusão.

Escala de pagamentos

No dia 20 de março, a SEPLAG
comunicou às entidades de servidores
públicos a escala de pagamento referente
aos meses de abril, maio e junho. De acordo com o comunicado, apesar dos esforços
para equilibrar o caixa, o Governo precisou
considerar a permanência da crítica situação financeira de Minas Gerais, por isso
manteve o escalonamento.

Mês

1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela

abril

12

19

25

maio

11

17

22

JUnho

12

19

22

(competência março)

(competência abril)

(competência maio)
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Presidente da Comissão Especial da Reforma da
Previdência se reúne com entidades do Fisco

N

o dia 07 de março,
o Deputado Carlos
Marum recebeu os
dirigentes da FEBRAFITE, Anfip e Fenafisco para discutir os
prejuízos para os servidores públicos
previstos na PEC 287/16, tanto para
os atuais, com para os futuros servidores, com destaque para os absurdos da regra de transição.
O Deputado ouviu os argumentos apresentados pelas lideranças,
inclusive os dados levantados pela Anfip que comprovam que não há déficit

nas contas da Previdência Social, fez
considerações e abriu espaço para que
as entidades apresentem sugestões visando minimizar os prejuízos previstos,
em especial regras de transição mais
flexíveis, tempo mínimo de contribuição, idade mínima para aposentadoria
e o regime de pensões por morte.
A Sociedade está perplexa
diante de tantos absurdos da PEC
287/16, um deles prevê 49 anos de
contribuição para um trabalhador se
aposentar. E o que dizer do servidor público, que contribui até morrer e depois

que morre continua contribuindo por
meio de seu, ou de sua pensionista? A
reforma da Previdência que precisamos
é aprovar a PEC 555/06, para acabar

com o confisco da contribuição previdenciária de 11% descontada da aposentadoria do servidor público.

Nas ruas, todos contra a Reforma
da Previdência
No dia 08 de março, os Associados da AFFEMG participaram da manifestação que marcou o Dia Internacional da Mulher. A Praça da Liberdade foi tomada
por manifestantes de todas as idades num grande ato de protesto contra a Reforma da Previdência.
Mobilizada na causa, a AFFEMG foi representada por muitos Associados e
Associadas que, ao lado do Diretor-Presidente, Sinval Pereira, participaram do ato
e engrossaram o coro contra a PEC 287.
Os Atos de protesto contra a PEC 287 aconteceram em mais de 70 cidades
de Minas.

15 de março, um dia
memorável na luta contra a Reforma da Previdência

A AFFEMG participou ativamente do Ato Público Unificado com a Frente
Mineira Popular em defesa da Previdência Social, entidades classistas, centrais,
sindicatos e coletivos populares, que reuniu
mais 150 mil pessoas em Belo Horizonte. O
segundo maior Ato Público do Brasil!
De vários pontos da cidade, pessoas marcharam em direção à Praça Sete,
e dali seguiram em enorme passeata até
a Assembleia Legislativa.

Para o Diretor- Presidente, Sinval
Pereira da Silva, “a luta está só começando e será muito dura, mas precisamos
nos manter unidos e mobilizados. Junto
com as entidades que formam a Frente
Mineira, vamos participar de todas as atividades e conclamamos a todos para que
participem destes eventos, levem suas
faixas, cartazes, bandeiras e manifestem
o repúdio à PEC 287, que vai destruir a
Previdência Pública no Brasil”.

gov. valadares

almg - BH
teófilo otoni

juiz de fora

divinópolis

ipatinga
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Em dia de manifestações, Congresso recua de Reformas

A

pós a onda de manifestações que tomou conta
do país no dia 15, levando para a rua mais de 1
milhão de pessoas, no Dia Nacional de Luta
Contra as Reformas da Previdência eTrabalhista, deputados e senadores sinalizam
para um recuo de medidas polêmicas.
Apesar da grande mídia tentar
esconder a grandiosidade da manifestação,
sabe-se que na Câmara, os protestos pressionaram os deputados e os integrantes da
Comissão Especial que analisa a PEC 287

afirmaram que “os números enviados pelo
Ministério da Fazenda não eram suficientes”.
Na noite do mesmo dia 15, o
presidente da Câmara, Rodrigo Maia decidiu reabrir o prazo para a apresentação de
emendas à PEC, estendendo-o até o dia 17.
Foram apresentadas mais de 200 emendas
sugerindo alterações no texto proposto.
Diante da grande adesão popular
aos protestos, o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros, criticou as medidas
econômicas de Temer e afirmou que o
governo “precipitadamente já inviabilizou

No dia 21 de março, pressionado
pelas mobilizações contra a Reforma da
Previdência, o Presidente Michel Temer

anunciou a retirada dos servidores públicos
estaduais e municipais da proposta que
muda as regras da aposentadoria. Temer
explicou que a decisão respeita a autonomia estadual e fortalece o princípio federativo, cabendo aos governos estaduais e
municipais elaborar suas próprias reformas.
Entendendo que a decisão tem
o forte objetivo de dividir as categorias,
enfraquecendo a mobilização contra a
Reforma da Previdência, a Frente Mineira
divulgou um manifesto conclamando a
união de todos contra a PEC. (Veja box.)

Às Entidades que integram a Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência Social

união e facilitar a vida dos deputados federais
queestãosobpressãonassuasbases.
O ataque que virá depois será muito
mais fácil, rápido e eficaz. Os deputados serão
eleitos para mais 4 anos, as categorias estarão
desmobilizadas e não contarão com apoio
social nem a solidariedade dos demais. Não
vamoscairnessaarmadilha.
Uma vez estabelecida a nova regra
constitucional com a aprovação da PEC 287,
Estados e municípios não terão autonomia
para definirem de forma diferente, pelo contrário, a considerar a forma como está sendo
conduzido o processo de renegociação das

dívidas, as regras podem ser mais perversas
e serão impostas numa roupagem típica
de chantagem (aumento da contribuição
previdenciária, falta de concurso público, de
promoção, de progressão na carreira nem
ajuste salarial), conforme está ocorrendo com
a renegociação do RJ e RS e MG.
A trincheira de luta da Frente Mineira Popular em defesa da Previdência Social
sempre foi esta que está explícita no seu
nome: a defesa da Previdência Social Pública para todos os brasileiros: trabalhadores
do Regime Próprio e do Regime Geral, dos
aposentados, pensionistas e principalmen-

te os jovens e as futuras gerações. Sabemos
que a Previdência Social é uma das maiores
invenções da humanidade e lutaremos contra a sua destruição.
Se por um lado, com a decisão anunciada ontem, o governo quer nos dividir para
nos enfraquecer, por outro, o recuo é sinal de
que percebeu que essa reforma não vai passar,
sua base no Congresso está temerosa da nossa
resposta contundente, caso votem a favor da
PEC. Então, vamos aumentar a pressão. Mais
umpoucoederrubamosessaReforma.
Nossa União é nossa Força! Vamos
pracimadelesderrubaraPEC287.

Diante do anúncio do Presidente da
República de que “servidores estaduais e municipais serão excluídos da PEC 287”, a coordenaçãodaFrenteMineiramanifesta-se:
Compreendemos a tentativa do governo de “dividir para enfraquecer”. Essa tática não
nos engana. Ao retirar as Forças Armadas, depois os policiais militares, e agora os servidores
municipais e estaduais, o governo espera quebrar a resistência do conjunto, minar a nossa

a Reforma da Previdência”.
Para a AFFEMG, a PEC deve ser
rejeitada por inteiro, não tem nada que
presta! É desnecessária, injusta e particularmente cruel com alguns segmentos,
como as mulheres, o trabalhador rural, os
mais pobres, os professores e todos que
trabalham em atividades de risco à saúde.

Mais recuo

Café Parlamentar

Frente encaminha carta a Prefeitos e
Presidentes das Câmaras Municipais
São os Deputados Federais e Senadores que irão votar a PEC 287. Ciente
de que estes parlamentares têm suas bases eleitorais nas cidades e são apoiados
por prefeitos e vereadores, a Frente Mineira enviou carta a todos os chefes do Executivo Municipal e Presidentes de Câmaras chamando atenção para as dramáticas
consequências da Reforma para os cidadãos e a economia dos municípios.
De acordo com dados do IBGE, em 88% dos municípios com menos de 50
mil habitantes, a soma das aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais recebidos pelos cidadãos da cidade é maior que o montante repassado pelo governo
federal proveniente do Fundo de Participação dos Municípios.
“Senhor Prefeito, sabemos que são os municípios que elegem deputados federais e são eles que irão votar a PEC 287/16. Então, vamos nos unir na Frente Mineira
em Defesa da Previdência Social, vamos impedir o retrocesso. A PEC 287 é excludente
e constitui a tragédia anunciada, pois sabemos que a falta de proteção social que virá
com a aprovação desta PEC 287 resultará em muita miséria. Então, qual é o país que
queremos? Certamente não é o país que esta PEC está projetando.
Pedimos que faça contato com os Dep. Federais, Delegado Edson Moreira,
eleito com 28806, Diego Andrade, eleito com 10876, Domingos Sávio, eleito com
8631, Eros Biondini, eleito com 39843, Gabriel Guimarães, eleito com 21814, George
Hilton, eleito com 33343, Laudívio Carvalho, eleito com 39835, Leonardo Quintão,
eleito com 29026, Luis Tibé, eleito com 46370, Marcelo Álvaro Antônio, eleito com
44486, Marcelo Aro, eleito com 42833, Miguel Correa, eleito com 27549, Rodrigo de
Castro, eleito com 26793, Stefano Aguiar, eleito com 29406, Toninho Pinheiro, eleito
com 10534 votos dos eleitores de Belo Horizonte”.

Na manhã do último dia 20, a
convite do Presidente da Assembleia
Legislativa, Deputado Adalclever Lopes,
a Frente Mineira Popular em Defesa da
Previdência Social, todas as Centrais
Sindicais e muitas entidades classistas
de trabalhadores participaram do Café
Parlamentar com a bancada de Deputados Federais de Minas.
Participaram do encontro: os
Deputados, Adelmo Carneiro Leão, Ademir Camilo, Eros Biondini, Fábio Ramalho,
Padre João, Lincoln Portela, Sub Tenente
Gonzaga, Júlio Delgado, Welinton Prado,
Franklin Lima, e Reginaldo Lopes.
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O Presidente Dep. Adalclever
Lopes anunciou a criação da Comissão
Extraordinária da Reforma da Previdência
da ALMG, que irá realizar á Audiências Públicas em todo o Estado. Uma Moção de
repúdio à PEC 287 foi aprovada e será encaminhada aos presidentes da Câmara Dep.
Rodrigo Maia e do Senado, Eunício Oliveira.
Entidades e parte dos deputados
presentes defendem o voto contra a PEC
em sua totalidade, sem apreciar emendas em separado. “Temos uma proposta
impossível de ser emendada, porque em
toda sua estrutura e essência, ela retira direitos”, defendeu a representante da CUT.
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Diretora da AFFEMG fala sobre a Reforma da Previdência na TV Comunitária
No dia 17 de março, a
Diretora-Financeira da AFFEMG,
Maria Aparecida Neto Lacerda e
Meloni, Papá, foi a entrevistada
do programa Terreiro da
Resistência, coordenado pelo
jornalista Paulo Mourão. Durante,
o bate-papo, Papá esclareceu que
não há rombo na previdência
e apresentou as atrocidades
previstas na PEC 287/2016.
Interessados em conferir o
programa podem acessar o
canal da previdência no site da
AFFEMG: www.affemg.com.br/
previdencia.

Anote na agenda e venha participar!

Frente Mineira Popular em Defesa da
Previdência Social convida:

Debate Público sobre a
Reforma da Previdência
Dia: 27 de abril – quinta-feira, a partir das 14h, na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais
Presença confirmada do Senador
Paulo Paim, um importante apoiador da
luta contra a PEC 287.
Haverá um ato unificado com todas
as entidades de trabalhadores, aposentados e pensionistas. Diga NÃO ao desmonte
da Previdência, salve sua aposentadoria!
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febrafite

Congresso da Febrafite em Fortaleza

11º Congresso Nacional e 6º Internacional da Febrafite vão acontecer em junho na capital cearense

A

Febrafite prepara-se
para receber novamente os Auditores Fiscais
Estaduais do Brasil e do
exterior em mais Congresso que será realizado de 11 a 14 de junho no Hotel Gran
Marquise, localizado na Av. Beira Mar, na
praia do Mucuripe em Fortaleza no Ceará.
Com o tema “Cidadania fiscal voltada ao bem-estar social”, o evento reunirá,
em quatro dias, palestrantes nacionais,
internacionais, além de oferecer aos participantes uma programação cultural variada.
Delegação da AFFEMG
Como ocorrido nas edições anteriores, a AFFEMG pretende apoiar a par-

ticipação de Associados Efetivos (Auditor
Fiscal – ativo ou aposentado) no evento,
patrocinando a inscrição e hospedagem,
correspondente a 04 de diárias, conforme
a seguinte distribuição:
• Belo Horizonte – 04 vagas (sendo 02 para ativos e 02 para aposentados)
• Diretoria Regional Mata – 02
vagas

viando e-mail para affemg@affemg.com.br
ou informar diretamente à secretaria pelo
telefone (31) 3289-5616, ou ainda fazê-lo
pessoalmente, na sede da AFFEMG, em Belo
Horizonte ou nas Diretorias Regionais, no período de 3 a 7 de abril do corrente.
No dia 11 de abril, às 14h, no
auditório da sede em Belo Horizonte,
haverá o sorteio das vagas entre os Associados inscritos.

• Demais Diretorias Regionais e
Contagem – 01 vaga cada
O Associado Efetivo interessado
em participar poderá fazer sua inscrição en-
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O Associado sorteado deverá confirmar a participação até 17h do dia 17 de
abril, impreterivelmente, mediante o preenchimento do TERMO DE COMPROMISSO
DE PARTICIPAÇÃO.
Os almoços dos dias 12, 13 e 14
de junho estão incluídos no valor da inscrição. As despesas com transporte (aéreo e
translado), outras de alimentação e extras
correrão por conta do participante.
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Aposentados debatem “ajuda de custo”, fechamento
dos Postos de Fiscalização e Reforma Tributária

A

o abrir a reunião, o Diretor-Presidente, Sinval
Pereira, informou sobre
o encontro com o Subsecretário da Receita, quando foi entregue o
manifesto da Diretoria da AFFEMG sobre
a “ajuda de custo” (ver página 2) que,
conforme afirmou Sinval: “essa forma de
remuneração que copia, de forma piorada o malfadado plus, negando direitos,
excluindo parcela da classe e imprimindo
grande incerteza à remuneração do Fisco,
uma forma de remunerar o trabalho que
remete ao período pré-revolução industrial, que nem sequer é salário, pois não é
pago nos afastamentos legais”.
O Presidente chamou atenção
para a forma como se aprovou uma medida de tamanho impacto para todos:
“não houve nenhuma discussão, nem
antes e nem depois, a AFFEMG tomou
conhecimento pelo ‘Minas’ e nem foi preciso fazer Assembleia Geral, acertaram lá
entre eles que em vez de ajustarem o valor do ponto/gepi para todos, resolveram
dividir só entre os ativos, uma decepção”.
Preocupados com o que vem
acontecendo no universo da Secretaria
de Fazenda, os Associados manifestaram
perplexidade ao serem informados do
fechamento dos últimos Postos de Fiscalização no Estado. Também discutiram
pontos do PL 406 do Senado que altera
o CTN e impõe limitação à autonomia do
Auditor Fiscal para trabalhar e ainda discutiram a proposta de reforma tributária
que tramita na Câmara, cujo relator é o
Dep. Luiz Carlos Hauly e que pode trazer
grande perda à arrecadação dos Estados.
Ao final, Sinval convidou os Associados para acompanharem as discussões
sobre estes e outros temas na reunião do
Conselho Deliberativo da FEBRAFITE, que
acontecerá nos próximos dias 30 e 31 de
março, em Belo Horizonte.
Após a reunião, os Associados
participaram de um café no Centro de
Convivência e seguiram em conjunto
para a Praça da Liberdade onde participaram do Ato Público contra a Reforma da
Previdência.
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Pensionistas demonstram grande
interesse em participar das mobilizações
contra a PEC da Reforma da Previdência

principal ponto de
pauta na reunião de
Associados Pensionistas no último dia
9 foi a PEC 287 que trata da reforma
da Previdência. A Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida Neto
Lacerda e Meloni, Papá, fez uma
apresentação detalhada da propos-

ta chamando atenção, em primeiro
lugar, para a falácia dos argumentos
do governo e, em seguida, apontando os principais pontos da proposta,
cujo resultado final será o fim da previdência pública no Brasil.
A unificação dos dois regimes atuais, o regime geral (trabalhadores da iniciativa privada)

e o regime próprio (servidores
públicos) causou grande indignação. Também foi considerada um
total absurdo, a previsão de que a
pensão por morte não poderá acumular com aposentadoria ou outra
pensão. Afinal, estes são direitos
derivados de fatos jurídicos distintos e independentes.
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Os presentes discutiram
os termos da PEC e manifestaram
toda disposição para participar dos
atos públicos e acompanhar o voto
dos deputados federais e senadores mineiros. Para eles, “o voto dos
parlamentares pode acabar com a
Previdência Pública e os eleitores
devem ficar atentos a isso”.
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Novo Regulamento do Plano
FUNDAFFEMG-Saúde

U

ma nova edição do Regulamento FUNDAFFEMG-Saúde foi outorgada
pelo Conselho Curador em 21 de dezembro de 2016. O documento
já está em processo de aprovação pela Agência Nacional de Saúde
(ANS), órgão regulador vinculado ao Ministério da Saúde, responsável pelo
setor de planos de saúde no Brasil. Após avaliação de todas as regras vigentes,
o regulamento anterior passou por modificações consideradas imprescindíveis
para atender às exigências da ANS e à nova realidade do mercado de saúde
suplementar, visando garantir a sustentabilidade de nosso Plano.
Entre as principais mudanças destacam-se:

VENDA DE IMÓVEL
A FUNDAFFEMG está vendendo o imóvel que era utilizado pela
Regional AFFEMG em Juiz de Fora, de acordo com autorização do
Ministério Público de MG, Promotoria de Justiça Especializada na
Tutela de Fundações.
Endereço: Avenida Rio Branco nº 2288, Bairro Centro, sala 501
Edifício: Solar do Progresso
Metragem: 197 m2
Outras informações: Possui 02 sanitários e toda área possui
piso em cerâmica, rodapés em madeira, paredes emassadas e
pintadas e teto rebaixado em gesso, com iluminação embutida. O
edifício possui 03 elevadores, 03 vagas de garagem livres e serviço
de porteiro.

• Cobertura Parcial Temporária – (CPT), ou seja, para os novos
adeptos ao plano haverá carência de 24 meses para os procedimentos de
alta complexidade, leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos
relacionados às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário
ou representante legal na inscrição na FUNDAFFEMG;
• inclusão de graus de parentesco para dependentes/agregados de
servidores das carreiras do Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização
e Arrecadação da SEF/MG. A exemplo de primo, trineto, sobrinho neto, etc.
• inclusão de cobertura de procedimentos, além dos estabelecidos no
Rol da ANS;
• detalhamento das não coberturas do Plano;
• alteração das normas de regulação do plano (coparticipação e
franquia);
• alteração dos prazos de carências;
• redução do prazo de reinscrição para beneficiários excluídos por
inadimplência; e
• redução do prazo de substituição de titularidade em caso de
falecimento do titular.
É essencial, para utilização adequada
e acompanhamento da evolução do seu
Plano de Saúde, a leitura integral do
Regulamento FUNDAFFEMG-SAÚDE,
que ficará disponível em nosso site
www.fundaffemg.com.br, assim que
passar a vigorar. A versão impressa
também será disponibilizada aos
titulares e responsáveis pelo
pagamento da contribuição.

Número 324

Corretora:
Ribeiro & Arrabal Negócios Imobiliários
Tels: (32) 9991-7427 / (32) 3228-7000
www.ribeiroearrabal.com.br

Mapa com a localização do prédio

Dr. Luiz Eduardo Pelizer

Psicólogo e Psicanalista - CRP 15.921/04
Belo Horizonte/MG - Rua Sergipe, 625 - 408, Savassi
(31) 99926-6946 (31) 99285-7407 (31) 3261-6076
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Itabira/MG - Rua Joaquim Murtinho, 39, Pará
(31) 3831-2909 (31) 3831-2843
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Saiba os prazos máximos de atendimento e quais
procedimentos/serviços necessitam de autorização prévia

A

Agência Nacional de Saúde (ANS) estabeleceu, através da
Resolução Normativa RN nº 259, de 17 de junho de 2011, que
a autorização do procedimento deverá ser concedida de forma
que o beneficiário tenha acesso ao serviço ou procedimento dentro dos prazos
estabelecidos na norma citada. Dessa forma, após o período de carência e de
acordo com a cobertura do Plano, os atendimentos devem ocorrer dentro dos
seguintes prazos:
Tipo de atendimento

Prazo máximo de
atendimento
(em dias úteis)

Atendimento de urgência e
emergência

Imediato

Exames de análises clínicas

03 (três)

Consulta básica (pediatria, clínica
médica, cirurgia geral, ginecologia
e obstetrícia) e consulta
odontológica

07 (sete)

Demais serviços de diagnóstico/
terapia em regime ambulatorial
e Consulta/Sessão com outras
especialidades (fonoaudiólogo,
psicólogo, terapeuta ocupacional
e fisioterapeuta)

10 (dez)

Consulta nas demais
especialidades médicas

14 (quatorze)

Procedimentos de alta
complexidade (PAC) e Internação
eletiva (agendada)

21 (vinte e um)

Consulta de retorno

A critério do
profissional
responsável pelo
atendimento

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO PLANO FUNDAFFEMG-SAÚDE
Para evitar contratempos e transtornos na hora do atendimento
junto a Hospitais, Laboratórios e Clínicas, alguns procedimentos/
serviços necessitam de autorização prévia da auditoria técnica do
FUNDAFFEMG-SAÚDE. Confira quais são:
• Internação hospitalar;
• cirurgias e diagnóstico
intervencionista, inclusive
ambulatoriais;
• angiofluoresceinografia;
• angiografia;
• atendimento psicológico
para paciente internado;
• biópsia;
• broncoscopia;
• cintilografia;
• colonoscopia;
• embolização;
• exames laboratoriais de
natureza genética;
• fornecimento de prótese,
órtese ou materiais especiais;

• hemodiálise e diálise
peritonial;
• hemoterapia ambulatorial;
• hibridização molecular e
painéis de imuno-istoquímica;
• histeroscopia;
• infiltração em articulações;
• laserterapia de qualquer
natureza;
• litrotripsia em geral;
• quimioterapia ambulatorial;
• radioterapia;
• remoção terrestre e aérea,
por ambulância;
• ressonância magnética; e
• tomografia computadorizada.

Solicite antecipadamente a autorização, que poderá ser
feita pelo o e-mail autorizacao@fundaffemg.com.br,
com o envio do pedido médico e a informação do local
onde será realizado.

Beneficiários com idade entre 09 e 26 anos podem:
procurar uma clínica
vacinar contra o HPV
verificar informações para solicitar o reembolso

Valores de reembolso Vacina HPV
para beneficiários FUNDAFFEMG
Quadrivalente: R$ 150,00
Bivalente: R$ 115,00

*O SUS oferece gratuitamente a vacina para meninas de 09 a 14 anos e meninos entre 13 e 14 anos
Campanha 1º Fase - 19 de março a 30 de abril | 2º fase - 01 a 28 de setembro

17
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Chegou a hora de vacinar contra a gripe

inda existe muita confusão a respeito da gripe. É É preciso ficar atento e procurar orientação médica diante destes sinais!
comum banaliza-la e confundir seus sintomas com
os de outras doenças, dificultando o diagnóstico e o
As principais formas de prevenção da gripe são:
tratamento. Por isso é importante esclarecer suas especificidades.
Evitar contato próximo com pessoas infectadas;
Trata-se de uma infecção respiratória altamente contagiosa causada
não ter contato direto de mãos sujas com olhos e boca;
pelos vírus da família Influenza. Eles podem ser divididos em três tipos
lavar as mãos frequentemente;
principais: A, B e C, com níveis de agressividade variáveis. A palavra se
evitar aglomerações e ambientes com pouca circulação de ar; e
origina do latim “influentia”, que entre os séculos 14 e 18 significava
tomar a vacina.
desastres associados à influência divina e fenômenos astrológicos.
Apesar de ter alguns sintomas em comum com o resfriado e a rinite
Vacina
alérgica, como a coriza nasal, a tosse e os espirros, ela é mais agressiva e
A vacina contra a gripe é disponibilizada nas redes pública e privada. Ela
pode causar complicações que podem até levar à morte de crianças, idosos
é eficaz contra vários tipos de influenza e possui poucas contraindicações.
ou pessoas com problemas de imunidade. Na gripe é comum a presença de
No entanto, é importante salientar que ela possui ovos de galinha em sua
febre alta, indisposição, dores de cabeça, nos músculos e nas articulações.
composição e, por isso, pessoas alérgicas devem ficar atentas.

a

gripe

527900 SPBR.FLZQ.16.11.0250 - Jan/2017

pode estar em
qualquer lugar.

vem ai

campanha de vacinacao

fundaffemg

Confira a data e os locais de vacinação
www.fundaffemg.com.br
(31) 2103-5858

Protegendo a vida.
Seu maior patrimônio.

Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda.
Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5.200 - Jd. Morumbi
CEP 05693-000 - São Paulo - SP
www.vacinaspasteur.com.br - SIV 0800 148480
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8 de abril – DIA MUNDIAL DE COMBATE AO CÂNCER

O

Instituto Nacional do Câncer (INCA) divulgou uma pesquisa que
aponta a estimativa de cerca de 600 mil novos casos de câncer
no país para o biênio 2016-2017. Entre a população masculina,
os tipos mais frequentes devem ser próstata (28,6%), pulmão (8,1%), intestino
(7,8%), estômago (6,0%) e cavidade oral (5,2%). Nas mulheres, os cânceres
de mama (28,1%), intestino (8,6%), colo do útero (7,9%), pulmão (5,35) e
estômago (3,7%) devem figurar entres os principais.
Fatores de Risco

O termo “risco” é usado para definir a chance de uma pessoa sadia, exposta
a determinados fatores, ambientais ou hereditários, desenvolver uma doença.
Os fatores associados ao aumento do risco de se desenvolver uma doença são
chamados fatores de risco.
O mesmo fator pode ser de risco para várias doenças – o tabagismo e a
obesidade, por exemplo, são fatores de risco para diversos cânceres, além de
doenças cardiovasculares e respiratórias.
Vários fatores de risco podem estar envolvidos na origem de uma mesma
doença. Estudos mostram, por exemplo, a associação entre álcool, tabaco, e o
câncer da cavidade oral.
Nas doenças crônicas, como o câncer, as primeiras manifestações podem
surgir após muitos anos de uma exposição única (radiações ionizantes, por
exemplo) ou contínua (no caso da radiação solar ou tabagismo) aos fatores de

&

Mini Chef - 06 a 10 anos
Chef Jr. - 11 a 14 anos

risco. A exposição solar prolongada sem proteção adequada durante a infância
pode ser uma das causas do câncer de pele no adulto.
Os fatores de risco podem ser encontrados no ambiente físico, herdados
ou resultado de hábitos ou costumes próprios de um determinado ambiente
social e cultural.
Os principais fatores de risco são:

Tabagismo
Alimentação
Peso corporal
Hábitos sexuais
Fatores ocupacionais

Bebidas alcoólicas
Exposição solar
Radiações
Medicamentos

Prevenção:

A prevenção do câncer engloba ações realizadas para reduzir os riscos de
ter a doença.
O objetivo da prevenção primária é impedir que o câncer se desenvolva. Isso
inclui a adoção de um modo de vida saudável e evitar a exposição a substâncias
causadoras de câncer.
O objetivo da prevenção secundária do câncer é detectar e tratar doenças
pré-malignas (por exemplo, lesão causada pelo vírus HPV ou pólipos nas
paredes do intestino) ou cânceres assintomáticos iniciais.

enquanto acontecem as
oficinas, os pais
participam de uma palestra
com a nutricionista e a
psicóloga.

DIA 06/05
às 9:00

INSCRIÇÕES
BELO HORIZONTE: (31) 2103-5858 OU FUNDAFFEMG@FUNDAFFEMG.COM.BR
JUIZ DE FORA: (32) 3217-2527 / VARGINHA: (35) 3214-1770
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Importantes doações do Grupo
de Amigos Automanagem
A Receita Solidária, desde
2012, é beneficiada por um grupo
de jovens que se intitula Automanagem, que todos os anos arrecadam
recursos financeiros e buscam atender algumas demandas de nosso
Banco de necessidades.
Parabenizamos o grupo pela
generosidade e solidariedade! Iniciativas como essa reforçam nossa
esperança de construção de uma sociedade mais fraterna.

Sobre o grupo
Automanagem

fins lucrativos, fundada em 1990,
em BH. A IBML é estimulada pela
importância de promover o bem-estar
do ser humano, apoiando-o na vivência da dignidade e da cidadania.
Trabalham com três projetos sociais:
O Lar de idosos Luisa Griese, em São
José da Lapa; a Creche Centro Cantinho Amigo, em Ribeirão das Neves e
o Centro de Integração Martinho, no
Aglomerado da Serra, para onde foi
encaminhada a doação.
ITEM DOADO: GELADEIRA ELETROLUX 260 L (nova) –Valor: R$ 1.079,00

A Managem é um grupo de •
amigos que se conhecem desde a
infância, quando estudaram no Colégio Imaculada Conceição. Quando
cursaram a faculdade, se uniram aos
amigos do curso de Engenharia de
Controle e Automação e, desde então, não se separaram, passando a
se autointitular Automanagem. Hoje
o grupo é composto por aproximadamente 35 pessoas (incorporando
também namoradas/esposas, parentes e outros amigos).

Resumo das doações
Automanagem Solidária 2016

No natal de 2016 o valor total
arrecadado foi de R$ 6.190,00 (sendo R$
5.990,00 em dinheiro e R$ 200,00 em
material de limpeza), recorde para o grupo.

•

Entidades beneficiadas:
Instituição Beneficente
Martim Lutero - IBML

Instituição filantrópica, sem

trabalhos da entidade.
ITEM DOADO: PARTE DAS TINTAS E MÃO DE OBRA PARA PINTURA
DA SEDE DO BAZAR BENEFICENTE,
QUE FOI ALAGADO RECENTEMENTE –
Valor: R$ 1.482,00
•

Educandário e creche

Localizado em Ribeirão das
Neves, é uma instituição de longa
permanência para idosos carentes.
Abriga, atualmente, 23 idosos. A
instituição passa atualmente por
grande necessidade financeira o que
foi agravado pelo fato do antigo bebedouro ter queimado sem possibilidade de reparo.
ITEM DOADO: BEBEDOURO CAIXA D’ÁGUA 50 LITROS –Valor: R$ 1.345,00
•

Centro de Acolhida Padre
Lázaro

Lar Teresa de Jesus

Menino Jesus
Entidade não governamental, fundada em 1932, pelas Filhas
da Caridade de São Vicente de Paulo,
Congregação religiosa, cujas Irmãs trabalhavam no Hospital São Vicente de
Paulo de BH, hoje Hospital das Clínicas.
Tem como missão: “Atender
crianças e adolescentes de 02 a 18
anos, em situação de risco social e
ou pessoal, através de regime sócioeducativo em meio aberto e suas
respectivas famílias. Despertando e
suscitando valores sociais, éticos e
cristãos, tornando-os sujeitos de seu
desenvolvimento e transformações
da sociedade”.
ITEM DOADO: BEBEDOURO
HIZA PRESSÃO – CONJUNTO DE GRANDE COM PEQUENO – Valor : R$ 810,00

É uma instituição filantrópica,
não governamental, com atendimento gratuito às pessoas em situação de
vulnerabilidade social, vindas do interior de MG para tratamento de câncer
na rede pública hospitalar de BH. Desde sua fundação, o Lar acolheu mais de
17 mil pessoas e mensalmente acolhe
150 com amor, zelo e cuidado.
A casa que concentra a captação de recursos para a instituição,
localizada na Rua os Pampas - 108/
Prado, precisava muito de pintura desde 2015. O local sofreu vários assaltos
e arrombamentos, pois não tinha se- •
gurança e apresentava aparência ruim
por falta de pintura e publicidade.
Com o apoio do grupo Automanagem, foi possível a renovação
da pintura em cor viva, cheia de vida
e alegria! Foram feitas também 2
faixas com os dizeres “BAZAR BENEFICENTE LAR TERESA DE JESUS”, possibilitando uma maior divulgação dos
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Lar de Idosos Santa
Terezinha

A entidade é administrada
pela Congregação das Irmãs Discípulas de Jesus Eucarístico. Tem por
finalidade assistência, proteção,
instrução e educação das crianças e
adolescentes carentes, assistência às
famílias em situação de vulnerabilidade social, manutenção de organismo de promoção humana aos menos
favorecidos da comunidade de General Carneiro em Sabará – MG. Atende atualmente, 43 famílias com 150
crianças e adolescentes.
ITEM DOADO: MATERIAL ESCOLAR – Valor: R$1.397,15
VALOR TOTAL DAS DOAÇÕES:
R$ 6.113,15
O saldo negativo de R$
123,15, foi coberto por um doador de
última hora que não estava na lista.
O material de limpeza arrecadado, no valor de R$ 200,00,
ainda não foi entregue pelo doador
para ser destinado, o que acontecerá em breve.
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homenagens

Professor Oíliam José

Homenagem dos amigos da SEF à colega Maria
Auxiliadora Barros a querida Dôra.

Ao despedirmo-nos do
Acadêmico Professor Oíliam José,
a saudade inunda nossos corações. É espinho do amargor que
se crava em nosso sentimento,
exalando o perfume de uma
alma devotada a Deus, à família,
ao labor intelectual e espiritual.
O acadêmico Oíliam
José foi e é o legítimo representante do espírito da Academia
Mineira de Letras.
Pesquisador consciente
e verdadeiro em suas conclusões
cultuou a memória de nossa entidade nas Efemérides, anais preciosos e históricos, que elaborou com precisa exatidão.
Seus inúmeros livros contêm os ensinamentos e os ditames que só a clareza
dos bons propósitos possuem. São ditados pela alvura do seu estar no mundo.
À família enlutada e entristecida, junta-se a Academia Mineira de
Letras, que agradece o privilégio de tê-lo tido conosco e ter absorvido um
pouco da sua capacidade criadora.
Elizabeth Rennó
Prof. Oíliam é pai da Associada Hercília Maria de Almeida José

AMIZADE
Mais que uma mão estendida
mais que um belo sorriso
mais do que a alegria de dividir
mais do que sonhar os mesmos sonhos
ou doer as mesmas dores
muito mais do que o silêncio que fala
ou da voz que cala, para ouvir
é, a amizade, o alimento
que nos sacia a alma
e nos é ofertado por alguém
que crê em nós.

(Autor desconhecido)
Dôra faleceu no 8 de fevereiro em Itajubá/MG

férias coletivas
CABO FRIO
Período das férias coletivas: 01 a 30 de agosto de
2017. Funcionamento normal para hospedagem:
• Antes das férias: até 12h do dia 31 de julho de
2017.
• Após as férias: a partir de 12h do dia 02 de setembro de 2017.
Não haverá funcionamento no período de
01/08 a 01/09/2017

GUARUJÁ
Período das férias coletivas: 02 a 31 de agosto de
2017. Funcionamento normal para hospedagem:
• Antes das férias: até 12h do dia 31 de julho de
2017.
• Após as férias: a partir de 12h do dia 02 de setembro de 2017.
Não haverá funcionamento no período de
01/08 a 01/09/2017

PORTO SEGURO
Período das férias coletivas: 03 de maio a 01 de junho
de 2017. Funcionamento normal para hospedagem:
• Antes das férias: até 12h do dia 02 de maio de
2017.
• Após as férias: a partir de 12h do dia 03 de junho
de 2017.
Não haverá funcionamento no período de
03/05 a 02/06/2017

saudades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Jair Sabino, Pai da funcionaria da Fisco Corretora Rosângela Elizabete Sabino, faleceu no dia
20 de Março em Belo Horizonte/MG, onde residia.
Sr. Raymundo Izidório, faleceu no dia 18 de Março em Belo Horizonte/MG, onde residia.
Bruno Temoteo Dutra, Filho da Pensionista Maria Grinaura Temoteo Dutra, faleceu no dia 16 de
Março, na cidade de Governador Valadares/MG, onde residia.
Sra. Lindanor Lazara Diniz, Mãe da Médica-Geriatra da FUNDAFFEMG Dra. Doris Diniz do Nascimento, faleceu no dia 12 de Março em Belo Horizonte/MG.
Sr. Thyers Santos Souza, Pai do Associado titular Luiz Cunha de Souza, faleceu no dia 12 de
Março em Belo Horizonte/MG, onde residia.
Paulo de Salles Mourão, Pai da Pensionista Ana Lúcia de Salles Mourão Pinto, faleceu no dia 11
de Março em cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
Anna Dias de Carvalho (Pensionista), faleceu no dia 10 de Março, na cidade de Manhuaçu/MG,
onde residia.
Maria do Rosário Gravito Ramos (Pensionista), faleceu no dia 8 de Março na cidade de Corinto/MG.
Osvaldo Nunes Franca, faleceu no dia 6 de Março em Belo Horizonte/MG, onde residia.
Fernando Francisco Vianna Palhares (Pensionista), faleceu no dia 4 de Março em Belo Horizonte/MG, onde residia.
Wanda de Matos Giesbrecht (Pensionista), faleceu no dia 1 de Março na cidade de Juiz de Fora/
MG, onde residia.
Sra. Miriam Jubert Pires, Mãe do Funcionário Luis Gustavo Jubert Pires, faleceu no dia 1 de
Março em cidade de Belo Horizonte/MG.
Vicente Maximo de Andrade, faleceu no dia 28 de fevereiro em Belo Horizonte/MG, onde
residia.
Eny Careli de Almeida (Pensionista), faleceu no dia 26 de Fevereiro em Belo Horizonte/MG. Residia na cidade Pará de Minas/MG.
Ana Teixeira Hilário (Pensionista), faleceu no dia 25 de Fevereiro, na cidade de São João Del Rei/
MG, onde residia.
Sr. Oíliam José, pai da Associada titular Hercília Maria de Almeida José, faleceu no dia 24 de

•
•

Fevereiro em Belo Horizonte/MG, onde residia.
José Carlos Beraldo, faleceu no dia 23 de Fevereiro em Belo Horizonte/MG, onde residia.
Onaldo Franco Jannotti, faleceu no dia 22 de Fevereiro em Belo Horizonte/MG, onde residia.

classifisco
Belo Horizonte e Região
VENDE-SE
•
Apartamento 3 quartos com Suíte, localizado na região Sul de BH, bairro Santa Lúcia. R$ 395.000,00. Contato: 31 99845-3674 – Gustavo/thaisnep@gmail.com.
•
Vende-se lote de 1.020m2 no Condomínio Gran Royalle Aeroporto Confins – Lote 03 Quadra 06 CONTATO:
(31) 98422 8322 - Marilene.
veículo
•
Audi Q3 2.0 TFSI Ambition S tronic quattro, 12/13, branco, banco de couro, 2.0, valor: R$ 105.000,00, contato: (34) 99216 2095, falar com Tadeu Zoé Rodrigues.
Cota de Clube
•
Cota do Minas Tênis Clube, cota está regular. Valor: 26.000,00 à vista. Contato: Wagner (71)999900134/98858-8019.
Prestação de Serviços
•
Suzana Helena Motta Maciel, Engenheira Civil – Crea: 63240/D, Contato: (31) 98661-3748,
suzanahelena2006@hotmail.com.
•

ARQUITETA - Ofereço serviços de consultoria, planejamento em projetos de arquitetura de interiores, pequenas reformas e reformulação de espaços. Valores de contratação diferenciados para associados da AFFEMG. Juiz de Fora MG Contato: Viviane Venuto (32) 98814 1210 / (32) 98811 9057.
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Proteger a sua família é o nosso papel. Venha fazer um
seguro de vida, imóvel ou veículo na Fisco Corretora,
aqui, o seu bem mais precioso está protegido.
Fisco, a corretora a serviço do Associado!

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