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Decreto autoriza “ajuda de custo”
para servidores da Fazenda
Gratificação de natureza indenizatória será paga para servidores da
ativa em cargos efetivos e comissionados.
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AFFEMG apresenta proposta orçamentária para o
exercício de 2017.
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Regionais Mucuri e Centro-Norte comemoram
com seus Associados. Confira nas páginas 13 e 14.

Muito debate

Primeira reunião de aposentados discute agenda
de mobilização contra a reforma da previdência.
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A previdência é nossa,
todos contra a PEC 287

N

os últimos dias de 2016, o Governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional a PEC 287, que trata da “reforma da previdência”
e desde então, vem gastando bilhões em propaganda na grande
mídia para enganar e convencer a sociedade que a Previdência Social “está quebrada”, que a população está envelhecendo e que é preciso “reformar”
agora para garantir as aposentadorias de amanhã. Devemos ter claro que não é
uma reforma o que o governo está propondo, mas o fim, a destruição do sistema de
Seguridade Social disposto na Constituição Federal (art. 194).
A Seguridade Social é formada de um tripé: saúde, assistência social e
previdência. O custeio deste Sistema é assegurado por uma cesta de receitas. Na
propaganda oficial, o governo omite a composição de receitas – Cofins, CSLL,
Pis/Pasep, receitas de loterias, e mostra somente os números das contribuições
previdenciárias de empregados e empresas. Mas a mentira não tem limite: no
final do ano passado, o governo aumentou de 20 para 30% a Desvinculação
das Receitas da União, ou seja, retirar 30% das receitas da Seguridade para usar
como bem quiser, inclusive para pagar propaganda, convencendo a sociedade
de que a Previdência está falida. Este é apenas um aspecto da violenta agressão
que o governo está querendo impor ao país com a reforma.
Em 2020, o Brasil contará com o maior contingente de trabalhadores disponíveis para o mercado de trabalho. Um país com esse perfil demográfico deve
se preocupar com crescimento econômico e não demolir a Previdência Social, o
que significa dizer a esses jovens trabalhadores que eles não têm futuro.

Só em 2016, as renúncias previdenciárias, isenções, reduções de alíquotas a diversos setores (inclusive ao agronegócio, empresas de saúde e educação)
e desoneração da folha de salários representou uma perda de 69 bilhões nas receitas previdenciárias. Ora, então o governo distribui benefícios como bem quer,
reduzindo as receitas e vem dizer que a Previdência Social está quebrada?
No Regime Próprio (a Previdência do setor público), não é diferente. Em Minas,
em 2003, assistimos o governo se autoconceder uma anistia, ou seja, passou a borracha
sobre uma dívida que tinha com o Ipsemg. Dez anos depois, repetiu o assalto e transferiu
3,2 bilhões do Fundo de Previdência – Funpemg, para o Tesouro Estadual. Tudo com a
aprovação da Assembleia Legislativa. Não aceitamos pagar a conta da má gestão.
Está claro que a PEC 287 atende aos interesses do mercado financeiro,
bancos e fundos de pensão. Previdência não é poupança, não é a sobra das economias que se acumula para um investimento futuro. Previdência vem de prevenir, o que significa cuidado com o futuro, com o inesperado, ou a vulnerabilidade
que advém da idade e de doenças.
O Brasil tem um histórico terrível de previdência complementar, os Montepios, Capemi e tantos outros institutos que iludiram milhões de pessoas. Recolheram montanhas de dinheiro de trabalhadores e desapareceram da noite para
o dia, deixando as pessoas a ver navios.
Na AFFEMG, a luta contra a PEC 287 é absoluta prioridade. Conclamamos
os Associados a integrarem as atividades de mobilização contra mais essa violenta agressão aos servidores que é a PEC 287.

AFFEMG recebe homenagem em Uberlândia
A solenidade de Moção de
Aplauso foi realizada, no dia 6 de
dezembro, na Câmara Municipal
de Uberlândia. Representada pelo
Diretor-Presidente Sinval Pereira,
a AFFEMG recebeu a homenagem
do Poder Executivo pelos relevantes serviços prestados à cidade de
Uberlândia e Região. A iniciativa foi do vereador, Willian Alvorada.
Também estiveram presentes à Cerimônia, o Diretor Regional, Francisco Nascimento, o ex-Diretor Regional, David Araújo, além de Auditores
Fiscais, servidores da Fazenda e Associados da AFFEMG.
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TELEFONES/E-MAIL ÚTEIS
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(convênios AFFEMG, orientações Previdenciárias): Tel: 3289-5626/social@affemg.
com.br Cadastro: (alterações cadastrais e informações sobre como se associar):
Tel: 3289-5637/cadastro@affemg.com.br Departamento Jurídico: Tel: 3289-5611,
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3289-5603, 3289-5602 - financeiro@affemg.com.br Reserva para Colônias de Férias:
Tel: 3289-5636/5635, colonia@affemg.com.br
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Governo restabelece o plus
na forma de “ajuda de custo”

N

o dia 28 de dezembro, foi publicado o Decreto 47.116/16 que
institui a “ajuda de custo” no âmbito da SEF. Uma gratificação
mensal de natureza indenizatória, a ser paga aos servidores da
ativa, em cargos efetivos e comissionados. O valor é diferenciado, proporcional à remuneração, segundo parâmetros que serão definidos em
Resolução do Secretário de Fazenda.
Tal “ajuda de custo” só será paga se as metas de arrecadação forem
atingidas. O valor não incorpora para efeito de afastamentos, aposentadoria ou
qualquer outro direito. Portanto, como se vê, esta forma de remuneração é um
plus piorado. É inadequada como remuneração de uma categoria essencial, que
desempenha uma função exclusiva de Estado, pois não é forma salarial, não se
incorpora nos afastamentos legais, é flagrantemente discriminatória e excludente e não oferece segurança sobre valor, nem certeza de sua percepção.
A Fiscalização espera que o governador quite o débito que tem com
a categoria e determine, imediatamente, a incorporação de 3 mil pontos da
Conta Reserva/Gepi e repare a grave agressão ao direito, que foi a suspensão
do Decreto 46.283/13, sumariamente, revogado pelo atual governo meio do
Decreto 46.852/15.

Excluir o IPCA do cálculo do valor do ponto/Gepi
É uma alternativa viável, de abrangência geral, não discriminatória
nem excludente, que atende a todos, ativos e aposentados, não ofende a Lei
de Responsabilidade Fiscal e pode ser implementada imediatamente.
Como meio de descongelar os salários e superar o arrocho atual imposto sobre a classe Fiscal, a AFFEMG submeteu esta alternativa – excluir
o IPCA do cálculo do valor do ponto/Gepi - à análise das Doutoras Cristiana
Fortini, Maria Fernanda Pires de Carvalho Pereira e Juliana Picinin que, em
forma de parecer, respondem com robusta fundamentação, inclusive em face
dos dispositivos da LRF, que o governo pode sim publicar decreto alterando a
regra estabelecida para excluir o IPCA do cálculo do valor do ponto/Gepi.
Essa medida permite um pequeno ajuste no valor do ponto, minimizando a situação de três anos de congelamento salarial.

Decreto 47.116/2016
Art. 4º – Os servidores em efetivo exercício na SEF, que tenham
jornada de trabalho igual ou superior a seis horas diárias, detentores de
cargo efetivo, ainda que no exercício de cargos de provimento em comissão,
ou detentores de cargo de provimento em comissão de recrutamento amplo,
farão jus à percepção da ajuda de custo de que trata o art. 189 da Lei nº
22.257, de 27 de julho de 2016, em valores diferenciados, nos parâmetros e
limites definidos em resolução do Secretário de Estado de Fazenda.
§ 1º – Na hipótese dos servidores pertencentes às carreiras previstas no art. 1º da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005, os valores da
ajuda de custo serão diferenciados e definidos como proporção da remuneração, nos parâmetros e limites previstos em resolução do Secretário de
Estado de Fazenda.
§ 2º – A ajuda de custo de que trata o caput:
I – possui caráter indenizatório e será paga mensalmente, em pecúnia, na proporção dos dias efetivamente trabalhados, não se incorpora
à remuneração nem aos proventos de aposentadoria, não constitui base
de cálculo de nenhuma outra vantagem e não poderá ser percebida cumulativamente com outras vantagens ou benefícios destinados ao custeio ou
atendimento de mesma finalidade;
II – não será paga se a arrecadação de tributos estaduais e seus
acréscimos legais não atingir o montante das metas fixadas segundo o
disposto no § 1º do art. 2º, hipótese em que os servidores mencionados
no caput farão jus ao auxílio de que trata a Deliberação CPGE nº 2, de 4
de fevereiro de 2016, expedida pelo Colegiado de Planejamento e Gestão
Estratégica, nas condições nela estabelecidas.

previdência

Entidades denunciam: não é reforma, é demolição

2017 será o ano de mobilização contra a proposta de Reforma da
Previdência. Servidores públicos de todo o país organizam uma intensa
agenda de atividades contra a PEC 287, considerada a mais agressiva de
todas as reformas da Previdência aprovadas até hoje.
Para as entidades, o grande desafio é esclarecer à sociedade de
que não existe o déficit da previdência, como alega o governo. Logo, a
proposta da reforma como está não se justifica, representando, na verdade, um desmonte da Previdência Social que, historicamente, é considerada uma importante conquista de direitos e cidadania do povo brasileiro.
As entidades não concordam que a primeira alternativa para equilibrar as
contas públicas seja mexer na previdência, e por isso, vão procurar discutir e apresentar alternativas de contenção do orçamento como o fim das

inúmeras desonerações fiscais e a cobrança da dívida ativa.
A AFFEMG participa das atividades de combate e já começa a
se mobilizar. Em fevereiro, um canal exclusivo de comunicação sobre o
tema será criado no site da Associação. O objetivo é manter os Associados e a sociedade em geral informados sobre o assunto e também sobre
a agenda de atividades. “Somente com o apoio de todos, iremos conseguir frear essa proposta que não prevê melhoria, mas sim, a demolição
da previdência social no Brasil, fazendo com que ela se torne um bom
negócio somente para os banqueiros e as instituições financeiras que
irão lucrar com crescimento dos planos de previdência privada”, analisa
a Diretora Adjunta Financeira da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá.
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Orçamento financeiro para o exercício de 2017
APRESENTAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 38, do Estatuto Social, a Diretoria
Executiva da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais - AFFEMG,
apresenta a este respeitável Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e aos seus
Associados, a proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2017, bem como
as principais ações previstas para sua implementação.
A proposta consolida o orçamento da sede, em Belo Horizonte, das
treze Diretorias Regionais e das Colônias de Férias de Porto Seguro, Cabo Frio e
Guarujá, tendo sido elaborada segundo fundamentos que primam pelo cumprimento fiel dos objetivos estatutários da Entidade, notadamente as atividades de natureza representativa e o investimento social e classista, preservando o equilíbrio orçamentário.
Nesse sentido, a Diretoria reafirma o compromisso de zelar para que a AFFEMG
exerça em plenitude as competências definidas no artigo 3º do seu Estatuto Social,
a representação e defesa dos Associados e a manutenção dos serviços, propiciando
lazer, cultura e saudáveis oportunidades de convivência e integração.
Em relação aos investimentos patrimoniais, merecem destaque: (i) o
início das obras de construção da nova colônia de férias, no terreno atual de
propriedade da AFFEMG em Cabo Frio/RJ; (ii) a instalação do espaço de convivência na Diretoria Regional Sul, em Varginha/MG.
As receitas e despesas operacionais e os investimentos são apresentados em três quadros distintos, contendo nível de detalhamento que os tornam
autoexplicáveis.
A Diretoria ressalta a supremacia dos princípios de responsabilidade,
transparência e austeridade nos gastos, fundamentos que norteiam esta peça
orçamentária.
PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
I – RECEITAS
1- Mensalidades
A mensalidade associativa tem como referência o valor atual, que corresponde a R$ 193,30 (cento e noventa e três reais e trinta centavos), equivalente a
1,30% da remuneração (vencimento básico e Gepi) do cargo do AFRE - I A.
A Diretoria da AFFEMG adotará medidas que busquem incrementar o
quadro associativo.
2- Pró-labore sobre seguro de vida em grupo
A receita prevista com pró-labore pela administração da apólice de
seguro de vida em grupo está sendo mantida em conformidade com o valor
atual de faturamento.
3- Agenciamento/Resultado da Apólice de Seguro de Vida em Grupo
Para o próximo exercício, a presente proposta traz a previsão do recebimento da parcela anual relativa à fidelização da apólice de seguro de vida
em grupo com a Seguradora MAPFRE.
4- Aluguéis de imóveis e espaços

Essa receita refere-se ao contrato de locação de loja localizada no térreo da sede, em Belo Horizonte e também dos espaços do Centro de Convivência e Auditório na sede em BH.
5- Receitas Financeiras
Estão previstas receitas decorrentes principalmente de aplicações das
disponibilidades financeiras da Entidade.
6- Recuperação de custos com hospedagem e mercadorias
Nestas rubricas estão previstas as receitas oriundas das atividades
ofertadas aos Associados nas colônias de férias: recuperação de custos de
hospedagem e de mercadorias consumidas.
II – DESPESAS
1- Sociais, Assistenciais e Atividades Classistas
O Orçamento 2017 prevê a manutenção dos investimentos sociais,
mediante a realização de eventos corporativos como palestras, seminários,
participação em Congressos e os XVII Jogos AFFEMG, e os eventos comemorativos na sede, em Belo Horizonte, e nas Diretorias Regionais, conforme a
agenda da Entidade.
2- Administrativas e Gerais de Manutenção
As despesas pertinentes a essa rubrica foram previstas tomando por
referência o realizado em 2016, atualizadas pela projeção do INPC da Fundação Getúlio Vargas, estimado em 7% (sete por cento) e/ou ajustadas conforme
a necessidade.
III – LAZER: COLÔNIAS DE FÉRIAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA
As despesas operacionais e de manutenção de bens patrimoniais das
colônias de férias foram previstas tomando por referência o valor realizado em
2016, atualizadas pela projeção do INPC da Fundação Getúlio Vargas e ainda
por ajustes que visem o equilíbrio econômico dessa atividade.
IV – INVESTIMENTOS
Nessa conta, está previsto o início de construção da nova colônia de
férias, no terreno atual de propriedade da AFFEMG, em Cabo Frio/RJ.
Estão contemplados também os investimentos para instalação do
espaço de convivência na sede da Diretoria Regional Sul, em Varginha/MG,
além de outras pequenas reformas de manutenção nas demais Diretorias Regionais e colônias de férias, conforme a necessidade.
Para a sede em Belo Horizonte, são previstos investimentos na manutenção do prédio, consistente em pintura e reforma da fachada.
Belo Horizonte, 21 de novembro de 2016.
Sinval Pereira da Silva
Diretor Presidente

Nelson de OliveiraLopes	Geraldo Sozinho
Diretor Administrativo

Diretor Financeiro

“Programa de Orçamento Financeiro - Por Conta Contábil - Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017 - (em R$ 1,00)”
Conta Contábil

Descrição da Conta Contábil

Previsto
RECEITAS OPERACIONAIS

3.1.1.01.0001
3.1.1.02.0001
3.1.1.02.0002
3.1.1.03.0001

MENSALIDADES DE ASSOCIADOS
PRÓ- LABORE APÓLICE SEGURO DE VIDA EM GRUPO
AGENCIAMENTO/RESULTADO DA APÓLICE SEGURO DE VIDA EM GRUPO
ALUGUEIS DE IMÓVEIS E ESPAÇOS
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9.300.000
3.300.000
800.000
100.000
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3.1.1.03.0002
3.1.1.04.0001
3.1.1.04.0002
3.1.1.05.0001
3.1.1.05.0002
3.1.1.06.0002
Total
4.1.1.01.0001
4.1.1.01.0002
4.1.1.01.0003
4.1.1.01.0004
4.1.1.01.0005
4.1.1.01.0006
4.1.1.01.0007
4.1.1.01.0008
4.1.1.01.0009
4.1.1.01.0010
4.1.1.01.0011
4.1.1.01.0012
4.1.1.01.0013
4.1.1.01.0014
4.1.1.01.0015
4.1.1.01.0016
4.1.1.01.0017
4.1.1.01.0018

financeiro

PUBLICIDADE EM JORNAL E CATÁLOGO DE CONVÊNIOS
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUROS S/ PARCELAMENTO DE DÉBITOS
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS COM MERCADORIAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - BH
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS COM MERCADORIAS NAS COLÔNIAS DE FÉRIAS
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS COM HOSPEDAGEM NAS COLÔNIAS DE FÉRIAS
DESPESAS OPERACIONAIS SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E ATIVIDADES CLASSISTAS
EVENTOS E FESTIVIDADES
CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E ENCONTROS DO FISCO*
HOMENAGENS PÓSTUMAS
CONTRIBUIÇÕES À FEBRAFITE
JORNAL AFFEMG E CATÁLOGO DE CONVÊNIOS
JOGOS AFFEMG*
MATERIAIS INSTITUCIONAIS E PUBLICIDADE
VIAGENS E ESTADAS- DIRETORIA
REPRESENTAÇÃO DA DIRETORIA/ENTIDADE
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS
SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA
CURSOS E TREINAMENTOS
PESQUISA, DIAGNÓSTICO E CONSULTORIA
MOVIMENTOS DE REIVINDICAÇÃO DE INTERESSE DA CLASSE*
SERVIÇO DE CORREIOS
PARCELA DE INCENTIVO EXTRAORDINÁRIO DA APÓLICE DE SEGURO DE VIDA
PATROCÍNIO DA INSTITUIDORA À FUNDAFFEMG
* FUNDO PECUNIÁRIO (ART.3º, §1º, - III DO ESTATUTO SOCIAL)

Total

30.000
300.000
10.000
60.000
600.000
1.690.000
16.190.000
950.000
250.000
20.000
150.000
110.000
200.000
50.000
100.000
20.000
20.000
100.000
780.000
5.000
300.000
100.000
390.000
400.000
210.000
4.155.000

COM PESSOAL PRÓPRIO- SEDE E REGIONAIS
4.1.1.02.0001
4.1.1.02.0002
4.1.1.02.0003
4.1.1.02.0004
4.1.1.02.0005
4.1.1.02.0006
4.1.1.02.0007
4.1.1.02.0008
4.1.1.02.0009
4.1.1.02.0010
4.1.1.02.0011
4.1.1.02.0012
4.1.1.02.0013
4.1.1.02.0015
Total

SALÁRIOS
FÉRIAS
13º SALÁRIO
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
PLANO DE SAÚDE E EXAMES PERÍODICOS
SEGURO DE VIDA
VALE- TRANSPORTE
CURSOS E TREINAMENTOS
UNIFORMES
INSS
FGTS
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
BOLSAS DE ESTÁGIO
RATEIO DE DESPESAS COM COLIGADAS (-)

2.000.000
220.000
166.000
563.000
418.000
8.000
58.000
10.000
10.000
644.000
175.000
23.000
10.000
530.000
3.775.000
COM PESSOAL TERCEIRIZADO- SEDE

4.1.1.03.0001
4.1.1.03.0002
4.1.1.03.0003
4.1.1.03.0004

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E COPIADORA
SERVIÇO DE MOTOBOY

88.000
137.000
67.000
20.000
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4.1.1.03.0005
4.1.1.03.0006
4.1.1.03.0007
4.1.1.03.0008
4.1.1.03.0010
4.1.1.03.0011
4.1.1.03.0012
4.1.1.03.0015
4.1.1.03.0016
Total

SERVIÇO DE IMPRESSÃO INFORMATIVO DE DESCONTOS
SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PABX
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS DE INFORMÁTICA
SERVIÇO ASSPROM
SERVIÇO DE TERCEIROS - OUTROS
SERVIÇO DE INTERNET
SERVIÇO DE CONTABILIDADE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

Número 322
8.000
11.000
19.000
70.000
27.000
35.000
65.000
102.000
16.000
665.000

ADMINISTRATIVAS GERAIS E DE MANUTENÇÃO- SEDE
4.1.1.04.0001
4.1.1.04.0002
4.1.1.04.0003
4.1.1.04.0004
4.1.1.04.0005
4.1.1.04.0006
4.1.1.04.0007
4.1.1.04.0008
4.1.1.04.0009
4.1.1.04.0010
4.1.1.04.0011
4.1.1.04.0013
4.1.1.04.0014
4.1.1.04.0016
Total

CONTA DE TELEFONE
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE CORREIOS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
BENS DE NATUREZA PERMANENTE
SEGURO DE BENS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CONDUÇÃO URBANA
INFORMATIVOS E LIVROS TÉCNICOS
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
ALIMENTOS E BEBIDAS (lanches para associados, diretores e funcionários)
VIAGENS E ESTADAS DE EMPREGADOS

68.000
15.000
11.000
14.000
30.000
5.000
22.000
35.000
38.000
12.000
3.000
28.000
48.000
10.000
339.000

IMPOSTOS E TAXAS- SEDE
4.1.1.05.0001
4.1.1.05.0002
Total

IPTU
IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS

46.000
22.000
68.000
DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.1.06.0001
4.1.1.06.0002
Total

TAXA PRODEMGE
TARIFAS BANCÁRIAS

5.000
188.000
193.000
COM PESSOAL TERCEIRIZADO- REGIONAIS

4.1.1.07.0001
4.1.1.07.0002
4.1.1.07.0004
Total

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE INTERNET- PROVEDOR
SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS

112.000
25.000
30.000
167.000

ADMINISTRATIVAS GERAIS E DE MANUTENÇÃO- REGIONAIS
4.1.1.08.0001
4.1.1.08.0002
4.1.1.08.0003
4.1.1.08.0004
4.1.1.08.0005
4.1.1.08.0006
4.1.1.08.0008
4.1.1.08.0009
4.1.1.08.0010

ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS
CONTA DE TELEFONE
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE CORREIOS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
SEGURO DE BENS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE TERCEIROS/DIRETORES
Página 6

8.000
62.000
17.000
57.000
4.000
10.000
11.000
30.000
24.000

Janeiro 2017
4.1.1.08.0012
4.1.1.08.0013
4.1.1.08.0015
Total

financeiro

ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
MATERIAL DE LIMPEZA
ALIMENTOS E BEBIDAS (lanches para associados, diretores e funcionários)

7.000
18.000
40.000
288.000

IMPOSTOS E TAXAS- REGIONAIS
4.1.1.09.0001
4.1.1.09.0002
Total

IPTU
IMPOSTOS,TAXAS E EMOLUMENTOS

30.000
20.000
50.000
LAZER: COLÔNIAS DE FÉRIAS

4.1.1.10.0009
4.1.1.10.0010
4.1.1.10.0011
4.1.1.10.0012
4.1.1.10.0013
4.1.1.10.0014
4.1.1.10.0015
4.1.1.10.0016
4.1.1.10.0017
4.1.1.10.0018
4.1.1.10.0019
4.1.1.10.0020
4.1.1.10.0021
4.1.1.10.0022
4.1.1.10.0023
4.1.1.10.0024
4.1.1.10.0026
4.1.1.10.0036
4.1.1.10.0037
4.1.1.10.0038
4.1.1.10.0039
4.1.1.10.0040
4.1.1.10.0041
4.1.1.10.0044
4.1.1.10.0045
4.1.1.10.0047
4.1.1.10.0048
4.1.1.10.0049
4.1.1.10.0050
4.1.1.10.0052
4.1.1.10.0053
4.1.1.10.0054
4.1.1.10.0055
4.1.1.10.0059
Total

GUARNIÇÕES CAMA-MESA-BANHO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA
UTENSÍLIOS DE COZINHA
LAVANDERIA
SALÁRIOS E ORDENADOS
INSS
FGTS
PLANO DE SAÚDE E EXAMES PERIÓDICOS
VALE TRANSPORTE
FÉRIAS
13º SALÁRIO
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
PROG. DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR
UNIFORMES
CURSOS E TREINAMENTOS
MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES
ENERGIA ELÉTRICA
GÁS
TELEFONE
ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
SERVIÇO DE INTERNET
MERCADORIAS CONSUMIDAS / ALIMENTOS E BEBIDAS
IPTU
IMPOSTOS,TAXAS E EMOLUMENTOS
DESPESAS DE VIAGEM
SERVIÇOS DE CORREIOS
ASSINATURA JORNAIS, REVISTAS E TV A CABO
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO VEÍCULOS
DESPESAS BANCÁRIAS
SEGUROS DE BENS E INSTALAÇÕES
DESPESA COM CONDUÇÃO

20.000
5.000
40.000
12.000
96.000
570.000
176.000
57.000
205.000
28.000
63.000
47.000
9.000
424.000
10.000
5.000
36.000
250.000
30.000
10.000
160.000
15.000
30.000
33.000
370.000
120.000
50.000
5.000
5.000
30.000
10.000
7.000
15.000
1.000
2.944.000
INVESTIMENTOS

5.1.1.01.0001
5.1.1.01.0002
5.1.1.01.0003
5.1.1.01.0004

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
REFORMA DA SEDE - BH
REGIONAL - CENTRO-NORTE
REGIONAL - METALÚRGICA

47.000
35.000
10.000
3.000
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5.1.1.01.0005
5.1.1.01.0006
5.1.1.01.0007
5.1.1.01.0008
5.1.1.01.0009
5.1.1.01.0010
5.1.1.01.0011
5.1.1.01.0012
5.1.1.01.0013
5.1.1.01.0014
5.1.1.01.0015
5.1.1.01.0016
5.1.1.01.0017
5.1.1.01.0018
5.1.1.01.0019
Total

REGIONAL - VALE DO SAPUCAÍ
REGIONAL - MUCURI
REGIONAL - SÃO FRANCISCO
REGIONAL - PARANAÍBA
REGIONAL - SUL
REGIONAL - NORTE
REGIONAL - OESTE
REGIONAL - BAIXO RIO GRANDE
REGIONAL - RIO DOCE
REGIONAL - SUDOESTE
REGIONAL - MATA
COLÔNIA DE FÉRIAS PORTO SEGURO
COLÔNIA DE FÉRIAS CABO FRIO
COLÔNIA DE FÉRIAS GUARUJÁ
CONSTRUÇÃO DA NOVA COLÔNIA DE FÉRIAS CABO FRIO

Número 322
38.000
15.000
30.000
300.000
4.000
15.000
12.000
5.000
97.000
39.000
53.000
3.000.000
3.703.000

“Programa de Orçamento Financeiro Projeção de Resultados - Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017 - (em R$ 1,00)”
Conta Contábil Descrição da Conta Contábil
Receitas Operacionais
3.1.1.01
Mensalidades Associativas
3.1.1.02
Serviços Associativos
3.1.1.03
Aluguéis de Imóveis
3.1.1.04
Financeiras
3.1.1.05
Recuperação de custos c/ Mercadorias nas Colônias de Férias e CC/BH
3.1.1.06
Recuperação de custos com Hospedagem nas Colônias de Férias
Total
Despesas Operacionais
4.1.1.01
Despesas Sociais, Assistenciais e Atividades classistas
4.1.1.02
Despesas Com Pessoal Próprio- Sede e Regionais
4.1.1.03
Despesas Com Pessoal Terceirizado- Sede
4.1.1.04
Despesas Gerais e de Manutenção - Sede
4.1.1.05
Impostos e Taxas- Sede
4.1.1.06
Despesas Financeiras
4.1.1.07
Despesas Com Pessoal Terceirizado- Regionais
4.1.1.08
Despesas Gerais e de Manutenção- Regionais
4.1.1.09
Impostos e Taxas- Regionais
4.1.1.10
Despesas com Lazer: Colônias de Férias
Total
Resultado Operacional
Saldo Disponível em 31/12/2016
Total de Origens de Recursos
5.1.1.01
Investimentos
Resultado Previsto / Realizado
Consignações de terceiros / Recebimentos
Consignações de terceiros / Repasses
Saldo Disponível em 31/12/2017
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Previsto
9.300.000
4.130.000
100.000
310.000
660.000
1.690.000
16.190.000
4.155.000
3.775.000
665.000
339.000
68.000
193.000
167.000
288.000
50.000
2.944.000
12.644.000
3.546.000
7.053.000
10.599.000
3.703.000
6.896.000
13.000.000
(13.000.000)
6.896.000

Janeiro 2017

financeiro

exercício 2016

Análise da Execução Orçamentária
I - APRESENTAÇÃO

III - DESPESAS

A Diretoria da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais
– AFFEMG, atendendo ao disposto no artigo 38, do Estatuto Social, apresenta aos
seus Associados, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, a análise da Execução Orçamentária referente ao exercício de 2016, destacando as principais alterações e respectivas justificativas registradas na execução orçamentária desse exercício.
A profunda crise econômica, fiscal e financeira que afeta o país e o Estado de
Minas Gerais resultou em mais um ano de congelamento salarial e a implantação do
parcelamento da remuneração dos servidores. Por consequência, além do congelamento da receita de mensalidades e a postergação da cobrança para o último dia da
escala de pagamento, a AFFEMG também adotou algumas medidas de contenção
das despesas operacionais e dos eventos classistas, o que será detalhado mais adiante neste relatório.
Todo esforço possibilitou a manutenção do resultado mensal superavitário,
como pode ser constatado no respectivo quadro de projeção de resultados do programa de orçamento financeiro. A Diretoria cumpriu, com pontualidade, todas as obrigações administrativas, manteve o incremento da reserva financeira, sem prejudicar
o cumprimento da missão da Entidade, que é o exercício da representação classista, a
promoção das ações sociais e assistenciais.
No que se refere ao patrimônio da Entidade, foram realizadas obras de manutenção e melhorias em nove das treze sedes regionais e em todas as colônias de
férias. Investimentos destinados a manter o funcionamento e a oferta adequada das
atividades disponibilizadas aos Associados. Destaca-se nesta conta a conclusão da
instalação da nova sede da Diretoria Regional Mata, em Juiz de Fora/MG.
Na presente demonstração, procura-se explicar as contas que apresentaram maior índice de alteração em relação ao valor previsto, em análise quantitativa
e qualitativa agrupadas em três grandes blocos: Receitas, Despesas e Investimentos.
Alguns itens podem indicar variação superior ao valor orçado, entretanto, o resultado
final no grupo de contas a que pertencem apresenta-se equilibrado.
Ao final, apresentamos o Resultado da Previsão Orçamentária – 2016.

1- Sociais, Assistenciais e Atividades Classistas
A realização deste grupo de despesa registrou variação de apenas 1% (um
por cento) do valor previsto. Contudo, do ponto de vista da análise qualitativa, cabe
destacar a implantação de duas contas: (i) patrocínio do plano de saúde FUNDAFFEMG
(além de instituidora do plano de saúde, a AFFEMG passou a ser também patrocinadora do plano, segundo regulamento da ANS), (ii) implantação do bônus fidelidade,
no ano de 2016, aos associados participantes da apólice de seguro de vida em grupo.
De outro lado, observa-se dois importantes eventos na execução orçamentária: o primeiro, o calendário de atividades dos Jogos AFFEMG foi comprimido para
acontecer em três finais de semana, o que implicou em redução de custos sem prejuízo do cumprimento dos objetivos desta atividade; o segundo, foi suspenso o Encontro
do Fisco Estadual Mineiro, edição 2016.

II - RECEITAS
1- Mensalidades de Associados
A receita prevista para essa rubrica apresentou uma realização a menor de 1%
(um por cento) em relação ao valor previsto, devido à uma diminuição no quadro associativo da Entidade. Uma das justificativas para essa constatação, certamente, é o fato de
que há 11 anos o Estado não promove concurso público para a carreira de Auditor Fiscal.
2- Pró-labore – Apólice de Seguro de Vida em Grupo
Essa receita decorre do pró-labore devido à Estipulante pela administração
da apólice de seguro de vida em grupo. A realização desta rubrica resultou em um
acréscimo de 5% (cinco por cento).
3 – Agenciamento/Resultado da apólice de Seguro de Vida em Grupo
Em 2016, foi efetivada a renovação do contrato da apólice de seguro de vida
em grupo. Contratada em 2010 com a Companhia MAPFRE Seguradora, a AFFEMG
obteve a devida receita de agenciamento anual, resultado da boa gestão da apólice de
seguro de vida em grupo, o que proporcionou uma realização superior em 11% (onze
por cento) do valor previsto.
4 – Rendimentos de Aplicações Financeiras
O equilíbrio do fluxo de caixa no exercício de 2016 resultou em receita financeira
decorrente de aplicações - sempre orientadas por princípio conservador - o que possibilitou um ganho superior à previsão orçamentária em 56% (cinquenta e seis por cento).

2- Administrativas
A despesa com pessoal registrou realização a maior em 8% (oito por cento),
decorrente do Acordo Coletivo de Trabalho.
Registra-se nesta conta inclusive, na rubrica despesa com pessoal terceirizado, o pagamento dos serviços da VPD Engenharia, empresa responsável pela elaboração dos estudos preliminares e o projeto arquitetônico para construção da nova
colônia de férias no atual terreno da AFFEMG, em Cabo Frio/RJ.
IV - INVESTIMENTOS
O maior investimento patrimonial no exercício de 2016 consistiu na conclusão da instalação da sede da Diretoria Regional Mata, em Juiz de Fora/MG, com
aquisição de móveis, utensílios, máquinas e equipamentos.
Foram realizados também, investimentos visando a melhoria das instalações e o melhor atendimento aos Associados em outras sedes regionais: Diretoria
Regional Paranaíba, em Uberlândia/MG - impermeabilização de toda a laje da sede
e instalação de dois aparelhos de ar condicionado; Diretoria Regional Sul, em Varginha/MG – aquisição de um freezer e purificador de água; Diretoria Regional Oeste,
em Divinópolis/MG - troca do telhado da sede, pintura da quadra e do prédio da
sede, bem como a troca dos armários; Diretoria Regional Norte, em Montes Claros/
MG – aquisição de mobiliário, sofá, um vídeo porteiro e câmeras de segurança; Diretoria Regional Centro-Norte, em Sete Lagoas/MG – realização de impermeabilização de parte do telhado, pintura da sede, revitalização do jardim e aquisição de
TV; Diretoria Regional Vale do Sapucaí, em Pouso Alegre/MG – aquisição de três
aparelhos de ar condicionado e cinco ventiladores; Diretoria Regional Rio Doce, em
Governador Valadares/MG – instalação de grades.
Nas Colônias de Férias, foram realizadas reformas de manutenção das instalações objetivando o bom funcionamento e a permanência das atividades operacionais destinadas ao atendimento do Associado.
V – RESULTADO FINAL DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 2016
Resultado orçamentário Previsto
R$ 8.032.000,00
Resultado orçamentário Realizado

R$ 7.053.000,00

Diferença entre valor previsto e realizado, conforme
demonstrado no quadro de projeção de resultados

(R$ 979.000,00)

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2016.
Sinval Pereira da Silva
Diretor-Presidente
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“Programa de Orçamento Financeiro - Projeção de Resultados - Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016 - (em R$ 1,00)”
Conta Contábil
Descrição da Conta Contábil
Receitas Operacionais
3.1.1.01
Mensalidades Associativas
3.1.1.02
Serviços Associativos
3.1.1.03
Aluguéis de Imóveis
3.1.1.04
Financeiras
3.1.1.05
Revenda de Mercadorias nas Colônias de Férias e CC/BH
3.1.1.06
Reservas de Hospedagem nas Colônias de Férias
Total
Despesas Operacionais
4.1.1.01
Despesas Sociais, assistenciais , atividades classistas
4.1.1.02
Despesas Com Pessoal Próprio- Sede e Regionais
4.1.1.03
Despesas Com Pessoal Terceirizado- Sede
4.1.1.04
Despesas Administrativas Gerais e de Manutenção - Sede
4.1.1.05
Impostos e Taxas- Sede
4.1.1.06
Despesas Financeiras
4.1.1.07
Despesas Com Pessoal Terceirizado- Regionais
4.1.1.08
Despesas Administrativas Gerais e de Manutenção- Regionais
4.1.1.09
Impostos e Taxas- Regionais
4.1.1.10
Despesas com Lazer: Colônias de Férias
Total
Resultado Operacional
Saldo Disponível em 31/12/2015
Total de Origens de Recursos
5.1.1.01
Investimentos e Amortizações
Resultado Previsto / Realizado
Consignações de terceiros / Recebimentos
Consignações de terceiros / Repasses
Saldo Disponível em 31/12/2016

As férias estão aí...
Ao viajar com a sua
família, proteja seu
patrimônio. Faça um
seguro de vida, imóvel
ou automóvel na Fisco
Corretora. Os melhores
planos e vantagens
para sua segurança
estão aqui!

Previsto

Realizado

9.400.000
3.630.000
100.000
310.000
660.000
1.600.000
15.700.000

9.260.000
3.841.000
102.000
473.000
664.000
1.556.000
15.896.000

99
106
102
153
101
97
101

(140.000)
211.000
2.000
163.000
4.000
(44.000)
196.000

3.425.000
3.404.000
584.000
341.000
45.000
135.000
192.000
259.000
35.000
2.837.000
11.257.000
4.443.000
4.200.000
8.643.000
611.000
8.032.000
12.000.000
(12.000.000)
8.032.000

3.476.000
3.667.000
709.000
312.000
63.000
179.000
156.000
273.000
40.000
2.809.000
11.684.000
4.212.000
4.000.000
8.212.000
1.071.000
7.141.000
12.698.000
-12.786.000
7.053.000

101
108
121
91
140
133
81
105
114
99
104
95
95
95
175
89
106
107
88

51.000
263.000
125.000
(29.000)
18.000
44.000
(36.000)
14.000
5.000
(28.000)
427.000
(231.000)
(200.000)
(431.000)
460.000
(891.000)
698.000
(786.000)
(979.000)

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

Saldo

Janeiro 2017

encontro

1º Encontro de Aposentados em 2017
debate agenda de mobilização

A

pesar das férias de
janeiro, o 1º Encontro dos Aposentados
deste ano, realizado
na última quarta-feira, dia 11,
contou com uma pauta diversificada e intensamente discutida.
A Diretora Financeira Adjunta,
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni,
Papá, representou o Diretor-Presidente,
Sinval Pereira, que estava em viagem. O
principal item da pauta foi os esclarecimentos sobre o Decreto 47.116/16 que
institui a “ajuda de custo” no âmbito da
SEF (veja página 3).
Outro tema bastante debatido
foi a Reforma da Previdência que está
prevista para ser votada na Câmara Federal. “Essa será a grande mobilização
das entidades de classe que representam os trabalhadores do Brasil. Temos
um grande desafio pela frente, o de
esclarecer a sociedade que a proposta
como está não significa reforma, mas
sim, desmonte da previdência”, declarou Papá.
De acordo com a Diretora, a
AFFEMG, juntamente com a Febrafite, vai
participar de uma série de atividades que
têm como objetivo o combate a proposta
de Reforma da Previdência. “Agora em
janeiro está previsto um grande encontro
com representantes de várias entidades
para definirmos uma agenda de atividades. Queremos elaborar um discurso comum, coeso e bem estruturado. Somente
a unidade promoverá o esclarecimento
que buscamos”.
Ao final, a Diretora informou
que todas as definições desse projeto de mobilização serão apresentadas no Encontro de fevereiro que
será realizado dia 8. “Após definida
a agenda de mobilização, o apoio de
vocês e de todos os Associados será
fundamental”, afirmou Papá.
O encontro foi encerrado
com um agradável lanche no Centro
de Convivência.
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Recordar é viver...
Com o intuito de colaborar com o projeto“Sala de Memória”da Superintendência de Recursos Humanos, feito em parceria com a Secretaria de Estado de Fazendo, o Associado
Paulo de Lemos encaminhou a AFFEMG dois registros que valem a pena ser compartilhados, afinal recordar é viver!

Confraternização AF1 - São Lourenço
Da esq. p/ dir, assentados: José Militão, Durval Borges, José Walter de Brito, Pedro Gonçalves Filho e João Hamilton Ayres. Em pé: Sebastião Lima Guimarães, José Moreira,
Altino Alves Ribeiro e Paulo de Lemos.

Congraçamento AF Varginha e AF São Lourenço no Hotel Fazenda Ramon
Da esq. p/ dir, em pé: Ramon Magalhães, José Walter, Antônio Sérgio Fonseca, João
Hamilton Ayres, Gualter Nogueira e Ariobaldo de Almeida Tavares. Agachados: Natal L.
Pereira, Gabriel Pereira, Paulo de Lemos e Lourenço Villani.

saudades
•
•
•
•
•
•

Alexandre Alves Liberal, faleceu ocorrido no dia 16 de Janeiro de 2017 na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.
Jubert Borges de Andrade, faleceu no dia 24 de dezembro de 2016 na cidade de Itumbiara/GO.
Amélia Formim Machado, faleceu no dia 02 de janeiro de 2017 na cidade de Uberlândia/MG,
onde residia.
Nair Silva Nicodemo, faleceu no dia 02 de janeiro de 2017 na cidade de Poços de Caldas/MG,
onde residia.
Jorge Mansur Lasmar, faleceu no dia 09 de janeiro de 2017 na cidade de Belo Horizonte/MG,
onde residia.
Edith Engler de Menezes, faleceu no dia 09 de janeiro de 2017 na cidade de Bocaiúva/MG, onde residia.

classifisco
Belo Horizonte e Região - Venda e Aluguel
•
Bairro Lourdes/BH – Vende-se apartamento com 146m², 4 quartos, sendo 1 suíte, 3 banheiros com revestimento em mármore, 2 salas amplas para 3 ambientes, lavabo e varanda. Piso em granito, rebaixamento de
teto e sistema de som planejado. Cozinha ampla com piso e bancadas em granito, área de serviço espaçosa,
DCE. Duas vagas de garagem. Condomínio R$820. Valor R$ 1.700.000,000. Tratar direto com o proprietário:
Maria Lúcia Fatorelli (61) 981871477. Fotos do imóvel no link: www.netimoveis.com/imovel/apartamento-minas-gerais-belo-horizonte-centro-sul-lourdes/137039.
•
Bairro Lagoinha/BH - Vende-se ou aluga-se casa próxima à Igreja Batista da Lagoinha, 7 quartos, 3 pavimentos, área de serviço, 10 vagas de garagem, armários embutidos e tábua corrida. Contato: (31) 988222202 (WHATSAPP – VIVO).
•
Bairro Sagrada Família /BH - Vendo apartamento 2 quartos com banheiro, dependência completa de empregada, 1 vaga de garagem livre e demarcada. CONTATO: (31) 9 8422-8322 - Marilene
•
Região Centro-sul/BH: Vende-se apartamento 4 quartos, dependência completa de empregada, 3 vagas de
garagem, área de lazer completa, 1 apt por andar. Referência: em frente ao Minas II (próximo a delegacia de
polícia). Contato: (31)98822-2202.
•
Centro de BH: Vende-se ou aluga-se excelente apartamento, localizado próximo ao SHOPPING CIDADE, na

•

Rua dos Goitacazes, 152 /503. Quatro quartos, sala, copa, varanda, 2 banheiros, cozinha e área de serviço,
garagem opcional . Telefones para contato (31) 99955-2112 OU (31)99586-2626 .
Bairro Cidade Jardim/BH: Apartamento todo reformado, 4 quartos, 2 salas, demais dependências. Todo montado.
Avenida Prudente de Morais. Preço a combinar. Contato: Henrique Alves (31) 3344-7392 / (31) 9 8769-1301.

Outros Estados – Venda e Aluguel
•
Copacabana/RJ : Aluga-se apartamento duas quadras da praia, 12º andar, de frente, arejado e perto do
metrô. Contato (31) 99205-7796.
•
Bragança Paulista/SP: Aluga-se apartamento para temporada 2 quartos. Airbnb. Contato: (11) 988248811, Milton André.
•
Setiba/ES: Aluga-se Apartamento em frente à praia. Sala, cozinha, 2 quartos sendo 1 com suíte, 2 banheiros
e 1 vaga de garagem. Capacidade máxima para 6 pessoas CONTATO: Wanilda (31) 3446-1904
•
Guarapari/ES: Vende-se ou aluga-se apartamento na Praia do Morro - 02 quartos, 01 garagem, DCE, 1º
andar, vista para o mar, varanda no meio da praia. Rua Antônio do Amaral, nº 106, sem mobília. Valor: R$
270.000,00 Tratar: (27) 3361-5974, Olinda.
•
Capim Branco/ MG: Vende-se linda casa de campo, terreno de 1008 m², a casa com área construída de 171
m², 3 quartos, todos com armários embutidos, sendo um suíte com armário e box blindex; banheiro com
armário e box blindex, sala grande, cozinha grande com armários, varanda e churrasqueira. A área externa
é toda jardinada, com piscina, horta, pomar, casa de caseiro e de despejo. Tratar com Silvana 98745-0019.
produtos e Serviços
•
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 em
Juiz de Fora/MG. Contato: Viviane Venuto (32) 988-141210 / (32) 988119057
•
Vende-se Cota do Minas Tênias Clube, situação totalmente regular.Apenas R$ 27.200,00 a vista. CONTATO:
Henrique (31) 3344-7392 ou (31) 9 8769-1309.
•
Vende-se cota do Minas Tênis Clube, com direito a 4 unidades, sede Rua da Bahia, Minas II Mangabeiras,
Coutrin e Náutico do Alpha Ville.Tratar com o proprietário: (31) 3221-5109 Murilo.
•
Vende-se cota do Minas Tênis Clube, está toda regular. Valor: R$ 26.000,00 a vista. Contato: Wagner
(71)99990-0134/98858-8019.
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edir martins

neuza gomes de oliveira

mata- juiz de fora

Lucy maria torres soares
Oeste - divinópolis

arnaldo sato

sudoeste - Poços de caldas

Maria das dores Caetano o. alves

metalúrgica - ipatinga

Gilson marcos campos

vale do sapucaí - pouso alegre

São francisco - pirapora

Paulo cesar pinto
sul - varginha

sirne alcides costa salim
mucuri - teófilo otoni

milton metzker

rio doce-governador valadares

francisco nascimento
paranaíba - uberlândia

Centro-norte - sete lagoas

AFFEMG recebe
Associados em
noite especial

E

m grande estilo, a Diretoria Regional Centro-Norte realizou, na noite do dia
16 de dezembro, um encontro que reuniu Associados ativos e aposentados
e seus familiares na sede da Associação em Sete Lagoas.
A recepção com, música ao vivo, contou com a presença do DiretorPresidente da AFFEMG, Sinval Pereira e do Vice-Diretor presidente, Eduardo Assis que
estavam acompanhados de suas respectivas esposas.
A Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni,
Papá, também participou da confraternização e foi homenageada pelos anos de
dedicação em prol do desenvolvimento da AFFEMG.
O Diretor Rubens Simão agradeceu a presença e o apoio dos Associados e
ressaltou que “uma Associação é feita de participação”.
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rodrigo da cruz lemos
baixo rio grande -uberaba

redir mendes de sá

norte - montes claros

rubens simão da rocha
centro-norte - sete lagoas
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mucuri - Teófilo Otoni

N

Associados participam de
confraternização natalina

o dia 13 de dezembro, os Associados da Regional Mucuri se confraternizaram em um clima de fraternidade e harmonia.
A Coopsef também colaborou para a realização do evento, o que
possibilitou a participação dos funcionários da AF e DF de Teófilo Otoni.
Em razão das fortes chuvas, o evento não ocorreu na sede da Regional, mas
no Tunnel Restaurante.
O Diretor Regional, Sirne Alcides, acolheu a todos e solicitou ao Associado,
Márcio Barbosa dos Reis, que apresentasse uma reflexão sobre o verdadeiro espírito
do Natal, o que foi feito de forma brilhante.
Não faltaram alegria, descontração, boa música, conversa e muita comida de
buteco, restando, ao final, um sabor de “quero mais”.
Com a promessa que no fim do ano a dose vai se repetir, o Diretor Regional
agradeceu a todos.
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PAranaíba

Mais
Encontros....
Com a finalidade de reunir os colegas da AF de Araguari, Ituiutaba e Patrocínio, a AFFEMG apoiou a

realização de confraternizações nos dias 16, 17 e 30 de dezembro, respectivamente, que contaram com a
presença dos Associados e seus familiares.
Araguari

patos de minas

patrocínio

ituiutaba

Crianças recebem carinho em evento beneficente na AFFEMG
No dia 22 de dezembro, a AFFEMG foi palco
de um grande encontro beneficente feito de forma
especial para as crianças acolhidas pelo Instituto
Virtus. O espaço da Regional foi cedido pelo
Diretor Francisco Flávio ao Associado Temístocles
de Souza Miranda, responsável por organizar essa
confraternização acolhedora que contou com a
presença do Papai Noel, entregando presentes aos
pequenos e apresentação de dança das crianças
com o professor Fabinho.
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100 anos de hist

les viram duas guerras, o homem chegar a Lua, o desenvolvimento da comunicação dos telégrafos
até a internet... literalmente, têm um século de histórias para contar. Nesta reportagem especial, o
AFFEMG Notícias presta uma homenagem aos Associados centenários.
Para começar, vamos conhecer um pouco da história de vida da Pensionista Libânia Gil de Menezes,
casada com o Auditor Fiscal Diderot de Menezes. Ao ser convidada para participar dessa matéria,
ela fez questão de enviar um texto sobre a sua vida e dividiu de forma singela suas conquistas e a
realização de ser uma centenária feliz e muito disposta a viver mais e mais.

Eu sou Libânia Gil de Menezes, cheguei aos meus 101 anos de vida dedi- lo passado (quando as pessoas viviam menos tempo do que vivem hoje), o meu
cada na infância à minha então família, constituída do meu pai Antônio Gil, e da falecido pai, Antônio Gil, viveu quase 90 anos, e a minha falecida mãe Emília Gil
minha mãe Emília Gil, e, naturalmente, dos meus sete irmãos.
passou dos 90 anos, fatos que deram grande equilíbrio à miDediquei na minha infância à Escola, às colegas, às
nha família constituída, até então, dos meus próprios pais e
professoras de um modo geral, e de um modo especial e partidos meus irmãos.
cular às minhas professoras do Colégio Nazareth em Araçuaí/
Devo esclarecer que a minha ligação com a AFFEMG é
MG.
como Pensionista, em consequência do cargo que o meu faleNa minha juventude, dediquei à continuação dos
cido esposo exercia neste Estado de Minas Gerais (Coletor, ou
meus estudos, chegando a alcançar a sonhada na época,
Exator Chefe, na época), fato que lhe dava imenso orgulho e
formatura do Curso Normal para formar Professores na Escola
que levou a todos da nossa família (eu, ele, os filhos, os netos
Normal de Araçuaí, o Colégio Nazareth, de passagens inesquecíveis.
e até os bisnetos) a nos beneficiarmos da evolução cada dia
Dediquei na minha juventude e adolescência, inicialmaior da AFFEMG. No caso, agora, como Pensionista, o benemente, o meu amor e a minha simpatia a Diderot de Menezes,
fício continua atendendo toda a minha grande prole, com o
e mais adiante, aos filhos que tivemos em número de onze,
progresso instituído nesta e por esta grande Entidade.
e cada um com as suas características e às suas aspirações
Eu amo a vida, e me sinto confortável em viver!
próprias.
A minha longevidade de 101 anos é hereditária, haja vista que no sécuLibânia. [sic]

Alaíde de Lemos Braga - 105 anos e todo aniversário tem comemoração!
Em setembro de 2016, ela comemorou 105 anos e como já é tradição, a família esteve ao seu lado para cantar o parabéns com festa e tudo.
“Às vezes, a mamãe diz que não precisa comemorar que vai dar muito trabalho. Mas, quando falamos que estarão todos aqui, filhos, netos e bisnetos,
ela muda de ideia e topa na hora a comemoração”, conta a filha Eneri que
mora com dona Alaíde.
Dedicada à família, Alaíde tem como maior tesouro seus 12 filhos, seis
biológicos e seis adotados, 15 netos e 16 bisnetos. Na sua casa, a porta está
sempre aberta para receber o que ela considera suas preciosidades. Tanto que,
até hoje, ela mantém a rotina de acordar cedinho, rezar pela manhã e, às 10h
em ponto, vai à cozinha preparar o almoço. “Ela só sai de lá quando tudo está
prontinho, tipo 13h!”, confessa a filha.
E foi com essa disposição que a pensionista Alaíde construiu sua família ao lado do Auditor Fiscal, Augusto da Silva
Braga. Eles se conheceram em São José do Barreiro, um distrito da cidade de São Roque de Minas, famoso por ser o lugar onde
nasce o Rio São Francisco. Assim como o rio, o casal saiu do munícipio e percorreu Minas Gerais. “Por causa do trabalho do papai, nós moramos em muitos lugares, mas, independente do local, nossa casa sempre tinha o mais importante: aconchego”,
lembra Eneri.
Atualmente, a Pensionista da AFFEMG, mora em Belo Horizonte, os tempos de novos lugares, novas aventuras
ficaram para trás, mas, o acolhimento dos seus, não! Parabéns, Dona Alaíde! Seu amor e dedicação são exemplos para todos.
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ória para contar
João José Rodrigues Primo - 100 anos e 3 meses!
Quem também
está orgulhoso dos seus
100 anos, é o Associado
João José Rodrigues Primo. Ele afirma categoricamente “Eu tenho 100
anos e 3 meses completos (risos). E sabe, eu tô
querendo mais! Olha, se
eu for até os 110, já está
bom... e eu vou chegar
lá!”, afirma o simpático
João que fez questão
de participar dessa reportagem, vindo até a
sede da AFFEMG, em
Belo Horizonte, para
um bate-papo.
João fez questão de posar perto do quadro da
Ele chegou
antiga sede da AFFEMG, casa que frequentou
com o filho, Marco Antônio Rodrigues e fez questão de apresentá-lo. ”Ele é o caçula de 12 filhos. Lá em casa,
quando junta toda família enche o ambiente, ué?! Porque, além dos filhos, tenho 28
netos e dois bisnetos. Meu primogênito tem 71 anos, eu casei meio velho, com 29
anos, para época isso era velho, acredita?!”, indaga João, numa lucidez de dar inveja
a muitos jovens.
Ao chegar a AFFEMG, além de apresentar o filho, foi logo perguntando pelo
amigo Caio Silveira de Castro, que apareceu para cumprimentá-lo. “Eu e o Caio somos muito amigos, nós trabalhamos juntos. Assim como eu, o Caio tá muito bem.
Ele nem usa bengala!”. Do outro lado, Caio retruca rindo“eu tô seguindo seus passos,
quero ser um centenário”.
E João é mesmo assim, de bem com a vida! Leva a vida de forma leve porque
já fez de tudo um pouco, experiência que lhe fez acreditar que tudo tem jeito, é só
saber procurar a solução. “Cem anos pra mim foi brincadeira, uai, eu cheguei fácil. Eu
já fui jogador de futebol, ajudante retratista, ajudante telegrafista, já fui sapateiro,
já toquei em banda de música, capinador de roça, pegava na enxada mesmo... olha,
de tudo que é ruim eu passei, até chegar a ser fiscal”, desabafa.

Os amigos auditores, João e Caio, durante encontro na AFFEMG.
Momento de boas recordações e muitas risadas
Natural de Carmópolis de Minas, no centro oeste do estado, João fala com
saudade da sua terra natal. “Eu nasci em Japão de Oliveira, hoje é Carmópolis de
Minas. E você sabe porque a cidade chamava Japão? Porque os andarilhos estavam
com fome e na cidade encontraram comida e concluíram que `Aqui já há pão´. Eu
vou te falar uma coisa, eu não posso reclamar, eu tenho muita história para contar.
Até um livro de memórias, eu já escrevi. Um trecho que eu gosto muito é o que escrevi sobre a minha cidade ´Carmópolis de Minas, eu sou feliz porque nasci aqui e
aqui eu nunca vou esquecer´”, declama e sorri João.
E na sua lucidez centenária, João explica porque a felicidade sempre esteve
presente em sua vida.“ Eu sou feliz porque Deus gosta de mim e eu gosto muito de
Deus. Ele me deu 12 filhos e eu não perdi nenhum. Graças a Ele, nenhum é preguiçoso,
a maioria é formado. Meu segundo filho foi superintende da Fazenda , vai fazer 70
anos agora em Janeiro. Ah, Deus me ajudou, muito! Nós dois, somos amigos, eu e
Deus!”, conclui seu João passando sua receita de longevidade.

João com os 12 filhos, “presente de Deus”
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Fique em dia com o exame de mamografia
câncer de mama é uma doença cujas chances de cura podem

risco mínimo. Em segundo lugar, o desconforto provocado é temporário e se

chegar a 95% em casos de diagnóstico precoce. Por isso é

torna insignificante diante dos benefícios que pode trazer em longo prazo. Os

tão importante a realização dos exames preventivos, como a

especialistas recomendam evitar sua realização às vésperas da menstruação,

mamografia. Prática e acessível, ela pode ajudar a reduzir consideravelmente

período em que as mamas estão mais sensíveis.

a quantidade de vítimas fatais da doença. No entanto, a disponibilidade do

Além disso, é necessário desconstruir o mito de que a falta de histórico

exame não impede que o câncer de mama seja responsável pelas mortes de

familiar da doença significa ausência de riscos. Também é preciso ficar atento

12 mil mulheres por ano no Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de

ao autoexame. Apesar de importante, ele é limitado e incapaz de detectar

Mastologia (SBM).

lesões em estágios iniciais, ao contrário da mamografia. E para quem evita fazer

Isso se deve a uma série de fatores, desde questões culturais como vergonha
ou ciúmes por parte do companheiro, até a disseminação de mitos como o fato
de ser um exame doloroso e arriscado devido à radiação. Primeiramente, é
preciso esclarecer que os feixes de Raio X são de baixa energia e apresentam

o exame por medo de enfrentar um possível diagnóstico, a boa notícia é que
grande parte dos nódulos que se desenvolvem na mama são benignos.
Por isso, valorize os exames preventivos, o caminho para vencer o câncer de
mama passa pela mamografia!

Você tem entre 40 e 70 anos e não fez
mamografia nos últimos dois anos?

Chegou a hora de se cuidar!

1
2
3

05/02 a 31/05
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FUNDAFFEMG é
selecionada para o
projeto OncoRede
A FUNDAFFEMG foi uma das 18 operadoras selecionadas pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) para participar do projeto OncoRede, que propõe
um conjunto de ações integradas para aprimorar a assistência aos pacientes com
câncer.
Os projetos, que visam reinventar a lógica atual e fazer avanços no combate à
doença, devem começar a ser desenvolvidos em fevereiro com acompanhamento
e monitoria da ANS. Os resultados serão avaliados e os modelos que se mostrarem

A FUNDAFFEMG REALIZA
UMA VEZ POR ANO A
“OFICINA DO FUTURO”, UM
ESPAÇO ONDE OS
ADOLESCENTES RECEBEM
AJUDA PARA CONSEGUIREM
ENFRENTAR COM
TRANQUILIDADE E
SEGURANÇA ESSA FASE DA
VIDA TÃO CONTURBADA E
CHEIA DE
TRANSFORMAÇÕES.

bem-sucedidos poderão ser replicados por todo o setor suplementar de saúde.
Prestar assistência diferenciada aos pacientes com câncer sempre foi
uma das preocupações da FUNDAFFEMG, tanto no âmbito do diagnóstico e
tratamento quanto no aspecto da prevenção, principalmente através de ações de
conscientização. O exemplo mais recente é a Campanha “Você é indispensável:
pela saúde da mulher e do homem”, que teve como objetivo incentivar a realização
de exames preventivos dos cânceres de mama e de próstata.
Acesse o site da ANS e confira
mais informações sobre o
projeto:

~
INSCRICOES 2017
até 03/03
(Única turma
1º Semestre)

TELEFONE: (31) 2103-5858
(31) 97128-2445
E-MAIL:
fundaffemg@fundaffemg.com.br

www.ans.gov.br/gestao-em-saude/
projeto-oncorede

A FUNDAFFEMG QUER
AJUDAR VOCÊ A SE
VIMENTAR
OVI
MOV

OTNEMIVOM me aviv ,OIRBÍLIUQE o ahnetnaM

SE VOCÊ TEM ENTRE 20 E 59 ANOS,
PARTICIPE DO ATIVAÇÃO

Mantenha o
EQUILÍBRIO,
viva em

MOVIMENTO

Grupos às terças e quintas-feiras
Escolha o melhor horário: 07h ou 18h30

PARTICIPE DOS GRUPOS*GRATUITOS

OFERECIDOS PELA FUNDAFFEMG EM BH E JUIZ DE FORA.
Incrições até 17/02 entre em contato
Bh (31) 2103-5858 e Juiz de fora (31) 3217-2527
Início das turmas em 07/03

Mantenha o EQUILÍBRIO, viva em MOVIMENTO

*TURMAS PARA NOVOS PARTICIPANTES E COM VAGAS LIMITADAS
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SE VOCÊ TEM MAIS DE 60 ANOS,
PARTICIPE DO PROGRAMA DE
CONDICIONAMENTO FÍSICO
Grupo às terças e quintas-feiras ÀS 09H30

Mantenha o EQUILÍBRIO, viva em MOVIMENTO
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Retrospectiva de 2016
O ano de 2016 foi muito produtivo. A Receita Solidária está crescendo e se
fortalecendo, contribuindo efetivamente para a autonomia econômica e inserção
social de pessoas em situação de vulnerabilidade, em diversos municípios mineiros.
Agradecemos a todos os nossos associados, colaboradores e parceiros pela
confiança, participação e apoio de sempre!
Para 2017, temos muitos projetos, inclusive a ampliação de nossa área de
atuação, prestando assessoria para a formalização de entidades de assistência social
junto aos órgãos competentes.
Venha fazer parte desta verdadeira rede de solidariedade! Visite nosso site
e Facebook para conhecer em detalhes as atividades já realizadas pela Receita Solidária e você vai descobrir o prazer de participar dessa rede. Junte-se a nós!
Segue abaixo uma breve exposição da atuação da Receita Solidária em 2016:
Quarta seleção pública de projetos a serem apoiados no biênio 2016/2017
Inscreveram-se 48 projetos, dos quais 24 foram selecionados, com previsão
de atendimento até agosto/2017.
Embora, 24 projetos tenham sido autorizados, apenas dois deles foram reembolsados até dez/16. Isso porque dependemos da realização das despesas pela
entidade beneficiada, para que seja feito o ressarcimento dos valores gastos.
Os projetos já finalizados são:
• Projeto“Desenvolvendo a Segurança”, da ASCANAVI – Associação dos Catadores
de Materiais Recicláveis Natureza Viva, de Governador Valadares. Foram adquiridos equipamentos de proteção individual (EPIs) para os 49 trabalhadores.
• Projeto da Sociedade Beneficente Anália Franco - aquisição de três computadores para os consultórios do posto médico que funcionam na referida
sociedade, em Ubá.

Gincana da FUNDAFFEMG, AFFEMG e FISCO
Os funcionários das nossas entidades se mobilizaram para a coleta de doações de material de higiene pessoal, livros e brinquedos infantis. O volume arrecadado foi tão expressivo que viabilizou a realização de quatro eventos promovidos nos
dias 10 e 11/12/16 e ainda possibilitou que outras sete entidades também fossem
beneficiadas.
Eventos solidários realizados em 2016
Destinados a idosos:
• 17/04/2016 -Visita ao Lar de Idosas Padre Leopoldo Mertens, em Belo Horizonte.
• 10/12/2016 -Visita ao Lar de Idosos Casa do Ancião, em Belo Horizonte.
• 10/12/2016 -Visita ao Lar de Idosos SantaTerezinha, em Ribeirão das Neves.
• 11/12/2016 -Visita ao Lar de Idosos Recanto da Saudade, em Belo Horizonte.
Destinados a crianças:
• 11/12/2016 - Festa de Natal para crianças do Conj. Hab. IAPI e região, em
Belo Horizonte.
Destinado a famílias:
• 11/06/2016 - Festa junina no CRAS Aarão Reis, em Belo Horizonte.
Eventos sociais:
• 03/06/2016 - Seresta Solidária na AFFEMG.
• 05/08/2016 - Seresta Solidária na ASSEMINAS.
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