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União, confiança, força e luta

A

o encerrarmos 2016, parece-nos recorrente afirmar que este foi
um ano difícil, afinal muitas das dificuldades e ameaças que enfrentamos foram refletidas neste espaço. Também não pretendemos aqui fazer uma retrospectiva analítica de tudo que nos
afetou, ou pode vir a nos afetar, sob a ótica de nossos interesses como servidores públicos que desempenham uma função essencial e exclusiva de Estado.
Convido-os a olhar para 2017 com otimismo, energia positiva e
confiança na nossa capacidade de agir e lutar unidos contra medidas que
possam enfraquecer o Auditor Fiscal, a Receita Estadual e a Instituição Secretaria de Fazenda.
A AFFEMG, por sua Diretoria e com as Associações do Fisco Estadual
de todos os demais Estados, sob a liderança da FEBRAFITE, está analisando a
proposta da PEC 287, que trata da Reforma da Previdência e vai trabalhar nas
instâncias administrativas, políticas e jurídicas contra qualquer medida que
signifique ruptura com o atual regime de Previdência Pública e comprometa
o futuro dos atuais e dos próximos Auditores Fiscais, aqueles que serão admi-

tidos nos concursos vindouros. Desde já, conclamamos os Associados para que
permaneçam atentos a toda discussão que vai envolver o tema da Previdência,
e mobilizados, pois toda capacidade de luta será necessária na defesa dos nossos Direitos.
Nesta edição, com muita satisfação e otimismo, a Diretoria apresenta
aos Associados o pré-projeto da nova colônia de férias de Cabo Frio, uma grande expectativa para uma boa parte dos Associados. A proposta foi pensada
para ser executada sem que haja interrupção das atividades da atual colônia,
o que é perfeitamente possível, e com a pretensão de ser executada com recursos próprios, sem aventuras como é próprio desta administração, portanto
no ritmo possível.
Brevemente, a AFFEMG estará completando 67 anos de vida. Em todo
esse tempo, esteve representando e defendendo os interesses do Auditor Fiscal.
Hoje, a par de trabalhar por um presente de valorização e fortalecimento da
classe, queremos um futuro de segurança e dignidade. Um próspero Ano Novo
a todos os Associados!

Reunião de Diretores e Conselheiros
No início de
dezembro, a Diretoria
Executiva e Diretores
Regionais da
AFFEMG realizaram
uma reunião, na sede
em Belo Horizonte,
para avaliar as ações
de 2016 e programar
as atividades de
2017. A Diretoria
da FUNDAFFEMG
participou do
encontro. No mesmo
período, o Conselho
de Administração
e Conselho Fiscal
também se reuniram
para analisar as
contas da Associação.
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Governo divulga escala de
pagamento do 13º salário e do
1º trimestre de 2017

N

a manhã do dia 7 de dezembro, em reunião da “mesa de negociação permanente”, os Secretários de Fazenda, José Afonso Bicalho e de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães,
anunciaram a escala de pagamento do 13º salário:

Dia 22/12/16 – 50% do valor do 13º
Dia 24/01/17 – segunda parcela de até 3 mil reais
Dia 24/03/17 – saldo remanescente

O Secretário Helvécio falou sobre a situação financeira do Estado e o
esforço do governo no sentido de garantir os serviços essenciais e o pagamento dos 600 mil servidores ativos e aposentados. Disse que o decreto de calamidade financeira foi a saída jurídica encontrada para garantir relativa “mobili-

dade para manejar os recursos” e dar prioridade ao pagamento dos servidores.
O Secretário de Fazenda, José Afonso Bicalho, informou que os recursos para o pagamento de 50% do 13º só foi possível porque o Estado
negociou a cessão da folha dos servidores com o Banco do Brasil, o que representou uma receita, para o Tesouro, de 1,4 bi líquidos.

Janeiro
Fevereiro
Março

Escala de pagamento do 1º tri/2017
1ª
2ª
11
17
10
17
10
17

3ª
20
21
21

Renegociação das dívidas dos Estados
No último dia 20, foi aprovado o projeto de Lei Complementar 257-F
de 2016, que autoriza a União a renegociar as dívidas com os Estados. Pela
proposta, o prazo para pagamento das parcelas da dívida poderá ser alongado por mais 20 anos e até julho de 2018, haverá um desconto no valor das
parcelas mensais.
De autoria do Executivo, o PLP 257/16 foi enviado ao Congresso no
início deste ano. Ao estabelecer novas regras para refinanciar as dívidas dos
estados, municípios e do DF, o projeto impunha condições que ameaçavam
o serviço público e os servidores, com corte de direitos, congelamento de
salários, demissão, suspensão de concursos, aumento da contribuição previdenciária e privatização de patrimônio público.
Em agosto, durante a tramitação na Câmara, os servidores, por suas
entidades representativas, empreenderam dura e permanente pressão sobre os deputados e o relator, Dep. Esperidião Amin, mostrando o objetivo
real do projeto: arrocho salarial, acabar com direitos e aprofundar o processo

de sucateamento do serviço público, e procuraram demonstrar que o custo
da dívida pública (que já está paga segundo demonstração da Febrafite) não
pode ser colocado nas costas dos servidores. E como resultado das mobilizações na Câmara, as contrapartidas foram retiradas.
No entanto, durante tramitação no Senado, no final de dezembro,
os senadores retornaram com várias condições da redação original (motivo de muita apreensão entre os servidores). Mais uma vez, a presença
e o trabalho de nossas entidades obteve êxito. O projeto, que segue para
a sanção presidencial, preserva a maior parte dos pontos aprovados pela
Câmara em agosto.
O presidente da Febrafite, Roberto Kupski, acompanhou a votação na
Câmara e afirma que “o resultado é fruto da união e mobilização política dos
servidores e entidades de classe”. Mas, na assinatura dos termos aditivos aos
contratos, a União poderá impor condições. Os servidores devem estar atentos e mobilizados contra essa ameaça.

Reforma da Previdência – em
dezembro, a PEC 287/2016
começou a tramitar na Câmara
Federal

Em nota pública, Febrafite manifesta
repúdio à Emenda Constitucional 95/16 que
congela, por 20 anos, os gastos primários e
da Seguridade Social.

A proposta unifica os regimes dos trabalhadores da iniciativa privada e dos servidores públicos. Estabelece idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, trabalhadores urbanos
e rurais, civis e militares. Associações de trabalhadores pediram
ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da PEC, mas em razão
do recesso na Corte, o pedido de liminar está com a presidente,
ministra Carmen Lúcia.
A AFFEMG analisa a proposta e fará uma publicação detalhada na próxima edição do “AFFEMG Notícias”.

Para a Febrafite e suas Associações Filiadas, nenhuma reforma pode minimizar
a ação do Estado, ignorar posicionamentos de organismos nacionais e internacionais,
entidades representativas do Fisco e, principalmente, a Sociedade Brasileira. A Emenda
compromete os direitos sociais previstos na Constituição na medida em que congela o
valor do orçamento com base em 2016 e destina todo o recurso excedente para pagamento da dívida pública, sem limite de teto, privilegiando o sistema financeiro. A Federação, juntamente com outras entidades nacionais, analisa os efeitos desta Emenda à
luz dos objetivos da República dispostos no art. 3º da CF e adotará as medidas judiciais
cabíveis na salvaguarda do Direito.
Página 3

AFFEMG Notícias

POLÍTICA

A

Número 321

Novo regime de pagamento de
precatórios é promulgado

Emenda Constitucional nº 94, promulgada no último dia 15,
estabelece novo sistema de pagamento de precatórios. De
acordo com a norma, poderão ser pagos até 2020, por um
regime especial, os precatórios a cargo de Estados, do DF e
de municípios pendentes até 25 de março de 2015 e aqueles que vencerão
até 31 de dezembro de 2020.
Pelo sistema que será adotado, o aporte de recursos será limitado a 1/12
da receita corrente líquida dos entes Federados. Até 2020, pelo menos 50% dos
recursos destinados aos precatórios serão para o pagamento dessas dívidas segundo a ordem cronológica de apresentação. Os outros 50% restante poderão
ser usados para a negociação de acordos com os credores, sendo permitida a redução máxima de 40% do valor atualizado a receber, desde que não haja recurso
pendente, mantendo-se a ordem de preferência dos credores.

Correção monetária - a Emenda não trata da correção monetária
dos precatórios. Prevalece, então, a decisão modulada do STF que estabeleceu a correção monetária pela TR - Taxa Referencial até 25 de março de
2015. A partir dessa data, será aplicado o IPCA-E. Os precatórios tributários
deverão seguir os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige
seus créditos. No caso da União, usa-se a taxa Selic mais 1% no mês do pagamento.
Fontes de recursos - a Emenda não permite que a parcela mensal
a ser depositada na conta especial da Justiça seja inferior, em cada ano,
à média do que foi direcionado a precatórios no período de 2012 a 2014.
Além dos recursos orçamentários, poderão ser usados os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro, referentes a processos sobre matéria
tributária ou não.

AFFEMG participa de seminário
promovido pelo IPSEMG
No dia 28 de novembro, o IPSEMG realizou o Seminário de Atenção
Primária à Saúde, cujo objetivo foi apresentar e discutir ações que serão
implementadas no Centro de Especialidades Médicas do Instituto. O evento
contou com participação dos funcionários da saúde do IPSEMG, membros
do Conselho de Beneficiários do Instituto e representantes de entidades de
classes de todo o estado, entre elas a AFFEMG.
A programação do seminário comportou uma contextualização da
assistência a saúde prestada pelo IPSEMG, inclusive o relato de funcionamento da atenção primária à saúde em todo Brasil praticada pelo SUS e
por um plano privado (Unimed/BH). A equipe de profissionais do IPSEMG
apresentou o projeto piloto de Atenção Primária à Saúde a ser executado

no Centro de Especialidades
Médicas. Uma outra experiência piloto será implantada nas
cidades de Águas Formosas,
Divinopolis, Miradouro, Muriaé, Pitangui e Unaí.
A AFFEMG se fez representar neste seminário pela Presidente do IPSEMG Hugo Vocurca Teixeira
Assistente Social, Maria Elisa, e a Assistente Social da AFFEMG, Maria Elisa
pois é importante garantir que o IPSEMG/Saúde chegue de forma efetiva a
cada Associado usuário destes serviços.

Secretarias de Fazenda e Educação juntas pela Educação Fiscal
O I0 Seminário de Educação Fiscal e Educação Integral e Integrada foi realizado
no dia 7 de dezembro em Belo Horizonte. O objetivo do evento, realizado pelas Secretarias de Estado de Fazenda e Educação, foi fortalecer o vínculo da educação fiscal nas
escolas públicas em Minas Gerais, visando a inclusão do tema na grade extracurricular.
A mesa de abertura foi composta por representantes da SEF e da
SEE e apoiadores – Asseminas, Coopsef e AFFEMG que, na oportunidade,
apresentou o “Prêmio Nacional de Educação”, um programa realizado pela
Febrafite em parceria com a Esaf, que visa a premiação das melhores práticas de educação fiscal e cidadania do Brasil.
Duas escolas mineiras,”Filomena de Oliveira Leite”, de Curvelo e “Vereador Otávio Rufino Pereira”, de Barroso, finalistas do prêmio edição 2016,
foram homenageadas, na solenidade, e receberam uma placa de reconhecimento ao trabalho de educação fiscal desenvolvido.

Planos Futuros

O I Seminário de Educação Fiscal e Educação Integral e Integrada
faz parte de uma soma de esforços que as Secretarias de Estado de Fazenda
e de Educação vêm realizando para ampliar as atividades de educação fiscal
em Minas Gerais. Para isso, há previsão de uma série de ações dentro de um
0

amplo programa a ser desenvolvido ao longo dos próximos anos, contemplando a capacitação de servidores
públicos das duas secretarias.
A proposta também prevê que alunos estudem
em tempo integral e recebam como aulas complementares, o conteúdo que abrange, dentre outros assuntos,
a função socioeconômica dos tributos, a transparência,
o controle social, a educação financeira e a conservação
do patrimônio público. Esses são temas que corroboram para a conscientização de estudantes, educadores da comunidade escolar e seu entorno.
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Receita SOLIDáRIA

Corrente do bem

A

Gincana dos funcionários da AFFEMG arrecada diversos produtos
para entidades apoiadas pela Receita Solidária

gincana promovida pela AFFEMG, FUNDAFFEMG e FISCO
em prol da Receita Solidária foi um sucesso! A grande
quantidade de produtos coletados viabilizou a realização
de quatro eventos:
• no dia 10/12/16 foram realizadas visitas a dois lares de
idosos, sendo um deles o Sta. Terezinha, em Ribeirão das
Neves, e o outro a Casa do Ancião, que contou com a participação da equipe Voluntários do Bem, acompanhada por um
conjunto musical que fez a alegria dos idosos.
• no dia 11/12/16 foi visitado o lar de idosos, Recanto da
Saudade, animado pelas músicas do associado José Márcio.
Também foi realizada, com a equipe Vibe Solidária, de uma
festa de Natal para crianças moradoras do conjunto IAPI, da
comunidade Pedreira Prado Lopes e região.
Em todas as visitas a lares de idosos, além da doação de produtos de
higiene pessoal e fraldas geriátricas recolhidas na gincana, foram oferecidos
um gostoso lanche e boa música. Foi mais uma boa oportunidade de fazer

companhia aos idosos, oferecendo-lhes amor, atenção e carinho.
Apesar da chuva, na festa de Natal das crianças, não faltou alegria
na chegada do Papai Noel! Foram entregues kits com brinquedos e livros infantis coletados na gincana e, para completar a festa, teve também pintura
facial, carrinho de pipoca e distribuição de guloseimas. A garotada se divertiu bastante brincando nas camas elásticas e escorregador inflável!
No dia 16/12/16, a gincana foi oficialmente encerrada com
um almoço no salão de festas da AFFEMG. Os participantes deram depoimentos sobre as suas experiências, o aprendizado e a emoção de
compartilhar o tempo e carinho com as pessoas que foram beneficiadas
pelas ações da gincana. “Nós, da Receita Solidária, estamos muito felizes pela rica troca de experiências, pela convivência mais próxima com
nossos colegas e, mais uma vez, parabenizamos a todos pela dedicação
e comprometimento com essa bela iniciativa. Nosso agradecimento
especial à equipe Vibe Solidária, vencedora da gincana!”, declarou a
Diretora-Presidente, Rose Laura Pinto Fagundes que esteve no almoço
de encerramento.

Agradecemos aos organizadores e
a todos os participantes da Gincana
da AFFEMG, FUNDAFFEMG e FISCO
pela dedicação e espírito solidário que
garantiram o sucesso da iniciativa.
Ao compartilhar, não apenas as
doações materiais, mas também,
amor e alegria com as pessoas
beneficiadas pelas ações da gincana,
estamos construindo juntos uma
sociedade mais humana e fraterna.

Outras entidades beneficiadas pelas doações arrecadadas na gincana
A expressiva arrecadação de produtos de higiene pessoal possibilitou que outras entidades sociais, além das que foram visitadas nos
dias 10 e 11/12/16, também fossem beneficiadas. São elas:
• Casa de Apoio Chico do Vale - R. Aloísio Davis, 10 - B. Ouro Preto/BH.
• Lar Teresa de Jesus - Av. do Contorno, 9297 - Prado/BH.
• Comunidade Terapêutica Família de Caná – R. Henrique Gorceix, 89
– Padre Eustáquio/BH.
• Comunidade Terapêutica Leão da Tribo de Judá – R. Olaria, 598 –
B. Diamante/BH.
• Obras sociais de Inhaúma – R. 1º de Maio, 274 – Inhaúma / MG.

• Paróquia N. Sra. Da Paz, no bairro Cachoeirinha/BH, onde está
funcionando o posto de coleta de doações para os desabrigados pelas chuvas de dezembro, em Ribeirão das Neves.
O grande número de brinquedos e livros infantis coletados
na gincana viabilizou também a destinação de kits para o Natal
de famílias carentes da comunidade de Amarantina, na região de
Ouro Preto.
O restante dos livros infantis e brinquedos serão encaminhados para
a formação de brinquedoteca em entidade social que consta em nosso banco de necessidades.

Almoço das pensionistas
No almoço de Natal das pensionistas (veja página 13), realizado dia
15/12/16, em tradicional parceria com a Receita Solidária, foi coletada uma
grande quantidade de fraldas geriátricas que foram entregues ao lar de idosos
Sta. Terezinha, de Ribeirão das Neves.
Agradecemos a todas as pensionistas pela generosidade de sempre e
desejamos um Natal e um Ano Novo de paz, saúde e alegrias!
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Fórum “Cláudio Vilaça” faz balanço
das atividades em 2016
Representantes das Entidades que formam o coletivo Fórum
Permanente “Cláudio Vilaça” estiveram presentes na AFFEMG, no dia
13 de dezembro, para uma avaliação das atividades em 2016.
A Diretora Financeira Adjunta da AFFEMG, Maria Aparecida Meloni, Papá, representou a Associação no encontro onde a
coordenadora do Fórum, presidente da ADEOMG, Ana Maria Belo
de Abreu, fez um balanço das atividades. “Todos sabemos que foi
um ano muito difícil para os servidores públicos, principalmente
em Minas Gerais, que afetou muito as atividades do Fórum. Mas,
o importante é que, mesmo diante dos desafios, nós continuamos
unidos na defesa dos nossos direitos. Espero contar com vocês para
seguirmos em frente em 2017”, declarou.

Bordaffemg: pequena pausa nos trabalhos
para o recesso de Fim de Ano
O Bordaffemg, grupo de bordado formado por Associadas
da AFFEMG, teve uma atividade intensa no segundo semestre
desse ano, período em que foi formado. Entre os afazeres, elas
foram responsáveis pelos trabalhos que ilustram a nova agenda
da AFFEMG, FUNDAFFEMG e Fisco.
Como forma de agradecimento, a Diretora Financeira Adjunta da AFFEMG, Maria Aparecida Meloni, Papá, esteve no dia 16
de dezembro, na última reunião do grupo. “Em nome da AFFEMG,
eu gostaria de agradecer e parabenizar todas vocês por esse belíssimo trabalho, ele com certeza ilustrará os nossos dias em 2017”,
declarou Papá.
O grupo fará uma pausa para as festividades de Fim de Ano,
mas, em janeiro, estará de volta a todo vapor, para trabalhar as peças

Mais um Congresso

da VIII Exposição de Artes Plásticas e Fotografia “Entrelaços de Histórias sobre nós – Bordando a Memória”, evento comemorativo dos 67
anos da AFFEMG.

Talentos AFFEMG

O Associado Luizinho Lopes
realizou no dia 17 de dezembro, o
show de lançamento do seu mais
novo CD “Falas Perdidas”. O evento foi
um sucesso de crítica, sendo elogiado
nas redes Sociais, por uma das mais
importantes referências artísticas de
Juiz de Fora, o professor em Comunicação Social da UFJF e Diretor do
Grupo de Teatro Divulgação, José Luiz
Ribeiro. “Falas Perdidas é um álbum
que dignifica este poeta compositor.
Um verdadeiro presente de Natal”.
A AFFEMG parabeniza, o Associado Luizinho Lopes e deseja muito sucesso.

A Associada e Auditora Fiscal, Malu Mendes
esteve em Quito, onde participou do Congreso Internacional de “Constitucionalismo y Derechos
Humanos” realizado na Universidade Central
Del Ecuador. No evento, ela palestrou
sobre o tema: Poder Electoral y Mecanismos de Revocatoria del Mandato:
un análisis desde el Caso Collor de
Mello e Dilma Rousseff” em que
analisou o instituto da revogação
de mandato em relação ao impeachment e fez um comparativo entre
o processo contra Fernando
Collor de Mello e contra Dilma Rousseff.
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Projeto Sala de Memória conta
a história do Fisco Mineiro

A

Superintendência de Recursos Humanos em parceria com a
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais estão trabalhando juntas para a composição da Sala de Memória da SEF,
um projeto que pretende reunir objetos, fotos, documentos e
mobiliários que contam a trajetória da fiscalização no Estado.

Várias peças doadas por servidores da ativa e aposentados, ou recolhidas
em unidades da SEF, já estão sendo arquivadas em uma sala de triagem instalada,
provisoriamente, no oitavo andar do prédio da rua da Bahia, em Belo Horizonte. No
local, é feita uma verificação das peças, observando, principalmente, a relevância e
a história de cada item. Dentre os itens recebidos, destaca-se um livro de registros
datado de 1922, doado pela AF/Salinas, no qual o titular da unidade fazendária
assinava, antes de seu nome o termo “O Vigia Fiscal”(foto).

Participação
Para o sucesso do projeto Sala de Memória da SEF é fundamental a contribuição dos servidores, por meio de doações de quaisquer itens que remetam
à história e à evolução da instituição ao longo dos seus 125 anos. Também são
importantes os relatos de fatos relevantes. Caso tenha algum artigo que se enquadre no objetivo do projeto ou tenha alguma dúvida, o servidor pode entrar
em contato com a SRH, pelo e-mail srh@fazenda.mg.gov.br ou pelo telefone:
(31) 3915-6534.

Exposição
Em outubro, a SRH fará uma exposição comemorativa dos 125 anos da
SEF, na Cidade Administrativa. Na ocasião, parte desse acervo será exibido para
todos os servidores públicos e também visitantes. A exposição pretende dar publicidade à trajetória da SEF, desde sua criação até os dias atuais.

Congresso Febrafite

Dirigentes da Febrafite e da Auditece, Associação dos Auditores Fiscais
da Receita Estadual do Ceará, se reuniram com o Secretário de Fazenda do Ceará,
Mauro Filho para discutir o 11º Congresso Nacional, 6º Internacional da Febrafite
e 2º Luso-Brasileiro dos Auditores Fiscais que acontecerá em Fortaleza no período de 11 a 15 de junho de 2017. Durante o encontro, o Secretário confirmou
presença no congresso.

Além do presidente da Febrafite, Roberto Kupski, participaram da reunião,
o presidente da Auditece e Diretor de Estudos Tributários da Febrafite, Juracy Soares, a Vice-presidente da Febrafite e Diretora Financeira Adjunta da AFFEMG, Maria
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, o Diretor de Turismo e Eventos da Febrafite
e Presidente da ASFARN, Ribamar Damasceno, a Vice-presidente da AFRESP, Ângela
Manzoti e o Diretor Jurídico da Auditece, Ubiratan Machado.
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NOVOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE PARA O TRIMESTRE
DEZEMBRO/2016 A FEVEREIRO/2017
os últimos meses as despesas assistenciais, que representam, assim, há trimestres em que a contribuição aumenta e há outros em que a
aproximadamente, 90% das despesas do Plano, cresceram mesma diminui.
em função da utilização por beneficiários, cerca de 119%
em tratamentos com terapias de alto custo e cerca de 20% em exames, com

Período de vigência

Valor da cota

% de Variação

incremento financeiro na ordem de R$ 5 milhões no acumulado do ano até

Set a nov/2015

151,14

4,47%

Dez/2015 a fev/2016

146,23

-3,25%

Outros fatores que têm interferido no valor das despesas do Plano são

Mar a maio/2016

152,85

4,53%

os crescentes aumentos nos custos da saúde, seja no incremento de novas

Jun a ago/2016

142,32

-6,89%

tecnologias, como também na valorização dos serviços de assistência à saúde,

Set a nov/2016

158,34

11,26%

Dez/2016 a fev/2017

178,61

12,80%

set/16, quando comparado com o acumulado de 2015 no mesmo período.

exigidos pela ANS – Agência Nacional de Saúde, com a determinação da
aplicação de índices de reajustes nos contratos com os prestadores credenciados.

Despesas

Meses

Cotas

Abr/16

55.412

7.966.254,31

Mai/16

55.344

8.709.598,92

Jun/16

55.317

9.453.409,32

Jul/16

55.353

8.260.694,83

Ago/16

55.383

10.292.176,46

Set/16

55.389

9.722.014,25

Total no Período

332.198

54.404.148,09

Média

55.366

9.067.358,02

R$

Desvio padrão

902.099,45

Fator de Correção

368.280,56

Cota com fator correção

170,42
8,19

Fundo de reserva sobre a cota

178,61

Valor da Cota

Cálculo realizado conforme disposto nos artigos 12 e 15 do Regulamento do Plano de Saúde.

Faixa etária

Quant. Cotas

Contribuição - R$

Até 18 anos

1,00

178,61

19 a 23 anos

1,40

250,06

24 a 28 anos

1,80

321,50

29 a 33 anos

2,20

392,94

34 a 38 anos

2,60

464,38

39 a 43 anos

3,00

535,83

Para minimizar estes impactos, a Diretoria Executiva da FUNDAFFEMG tem

44 a 48 anos

3,40

607,28

49 a 53 anos

4,20

desenvolvido todas as formas possíveis de controles para manter o custo do

750,16

54 a 58 anos

5,00

893,05

Plano em valores acessíveis, sem perda da qualidade no atendimento. Dentre as

A partir de 59 anos

6,00

1.071,66

ações estão o incremento dos programas de promoção da saúde e prevenção de
doenças, com o objetivo de mudar o modelo assistencial que hoje é voltado para

Contribuição calculada conforme disposto nos artigos 11 e 13 do Regulamento do Plano de Saúde

doença e cura e não o que exalte a saúde; e o credenciamento com profissionais

Nosso Plano tem como princípio a solidariedade, num critério de mútua e estabelecimentos de saúde que sejam referência em resolutividade no
ajuda, através do sistema de rateio de despesas entre os participantes, sendo tratamento de pacientes e que gerem custo-benefício para o Plano de Saúde.
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Muitos beneficiários acreditam que, por pagarem um valor mensal pelo Plano de Saúde, devem usá-lo com mais frequência, para compensar o custo. Mas, na
prática essa atitude tem como reflexo o aumento desnecessário das despesas e consequentemente das mensalidades.
Para controle dos custos é imprescindível a participação dos beneficiários, tanto no que se refere à utilização adequada e consciente dos serviços disponíveis,
quanto no cuidar de si próprio, no que tange à busca por uma melhor qualidade de vida (alimentação saudável, prática de exercícios, manter equilíbrio nas relações
pessoais, etc).

DICAS PARA O USO ADEQUADO DO SEU PLANO
Prefira sempre marcar suas consultas em consultórios em vez de hospitais. Assim, você é atendido com mais
calma, num horário reservado e com um custo bem menor.
Se não tiver certeza da especialidade médica mais adequada para o seu caso, procure a clínica médica.
Tenha um médico de confiança e acessível. Ele terá um histórico da sua saúde e poderá diagnosticar com mais
rapidez e segurança.
Evite consultar-se com vários médicos da mesma especialidade.
Observe o prazo de 30 dias para retorno ao mesmo médico, para apresentação de exames, para que não seja
cobrada uma nova consulta.
Organize uma pasta para guardar todos os exames laboratoriais e de imagem (ultrassom, tomografia, raio X,
ressonância magnética, endoscopia digestiva, etc.) e informe a um familiar sobre o local onde a pasta ficará guardada
para auxiliá-lo nos casos de emergência.
Leve os últimos resultados de exames laboratoriais e de imagem realizados sempre que for a uma consulta,
mesmo que seja em outra especialidade.
Não solicite ao médico pedidos de exames. Somente o profissional de saúde sabe quais exames são realmente
necessários.
Leve para a consulta, por escrito, as receitas ou a relação de medicamentos de uso constante prescritos por
outros médicos com suas dosagens. Isso evitará que o médico receite algo semelhante ao que você já está usando.
Não tome medicamentos sem o conhecimento do seu médico.
Peça ao médico para explicá-lo sobre a importância do tratamento e dos exames solicitados.
Informe à FUNDAFFEMG quando não for bem atendido, pelo e-mail fundaffemg@fundaffemg.com.br ou
pelo telefone (31) 2103-5858.
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Plano de Telefonia Tim
Pela parceria da AFFEMG com a Tim, os Associados e seus dependentes podem adquirir um plano de telefonia cheio de vantagens:
• Internet 4G sem bloqueio ao final da franquia com redução de velocidade;
• Ligações ilimitadas para qualquer TIM do Brasil;
• Tarifas a R$0,09/min;
• Aparelhos sem custos adicionais;
• Para linhas novas você sai com chip e aparelho ativados.

Samsung
Galaxy J1 Mini

Samsung
Galaxy J5

Samsung
Galaxy A5

Samsung
Galaxy S6

Samsung
Galaxy S7

Apple
iPhone 6

Confira as condições dessa parceria:
Pacote Valor
de
dados

Aparelhos

Total plano de voz e Internet

1GB

R$ 24,90

Samsung Galaxy J1 Mini

R$30,90+R$24,90=R$ 55,80

2GB

R$ 39,00

Samsung Galaxy J5 Duos

R$30,90+R$39,00=R$ 69,90

3GB

R$ 74,00

Samsung Galaxy A5 2016 DUOS

R$30,90+R$74,00=R$ 104,90

5GB

R$ 139,00

Samsung Galaxy S6 - Preto AM

R$30,90+R$139,00=R$ 169,90

10GB

R$ 169,00

Apple iPhone 6 – 16GB ou
Samsung Galaxy S7*

R$30,90+R$169,00=R$ 199,90

Para informações sobre convênios e parcerias da AFFEMG,
entre em contato com o setor Corporativo: 31 32895667/5632 ou
corporativo@affemg.com.br

saudades
•
•
•
•
•
•

Ivone Nogueira de Morais, faleceu no dia 25 de dezembro em Belo Horizonte/MG.
Milton José Veiga, filho do Associado Sr. Milton Miari Veiga, faleceu no dia 24 de dezembro em
Belo Horizonte/MG.
Célio Bonfim Ribeiro faleceu no dia 20 de dezembro em Belo Horizonte. Foi sepultado em Caratinga, cidade onde residia.
Heloisa Moura de Souza, mãe do Associado, José Daniel Moura de Sousa, faleceu no dia 18 de
dezembro na cidade de Varginha onde residia.
Zélia Nepomuceno Fernandes, faleceu no dia 11 de dezembro em Belo Horizonte.
Oswaldo Nery de Araújo, faleceu no dia 1º de dezembro em Belo Horizonte. Residia em Caeté.

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, duas 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$820. Valor R$
1.700.000,00. Tratar direto com o proprietário: Maria Lúcia Fatorelli (61) 98187-1477. Fotos do
imóvel no link: www.netimoveis.com/imovel/apartamento-minas-gerais-belo-horizonte-centro-sul-lourdes/137039.
•
Bairro Lagoinha/BH - Vende-se ou alugoa-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)
98822-2202 (WHATSAPP – VIVO).
•
Bairro Sagrada Família /BH - Vendo apartamento 2 quartos com banheiro, dependência completa
de empregada, 1 vaga de garagem livre e demarcado. CONTATO: (31) 9 8422-8322 - Marilene.
•
Bairro Santa Lúcia/ BH : Vende-se apartamento 3 quartos com suíte e banheira de hidro, 3 banheiros com
box de blindex, DCE, armários planejados, rebaixamento de gesso, vista definitiva em todos os quartos,
1 apartamento por andar, elevador, vaga de garagem, salão de festas. Condomínio aproximado de R$
306,00. Valor: R$ 413.000,00. CONTATO: Gustavo – (31) 99845-3674 / guconf@gmail.com.
•
Região Centro-sul/BH: Vende-se apartamento 4 quartos, dependência completa de empregada, 3
vagas de garagem, área de lazer completo, 1 apt por andar. Referência: em frente ao Minas II (próximo a delegacia de polícia) Telefone para contato: (31) 98822-2202.
•
Casa 2 andares no bairro Nova Cintra/BH: Aluga-se o andar de cima com área útil de 120m². Suíte,
quarto social, banheiro social, sala, copa, cozinha despensa, área de serviço e varanda. Uma vaga de
garagem. Não tem condomínio, IPTU será dividido. Contatos: (31) 3374-1306 ou (31)98889-1306.
•
Bairro Funcionários/BH: Aluga-se ótima sala com 32m², sendo recepção, sala e banheiro. Excelente
localização. OPORTUNIDADE. Avenida Brasil, 1491, sala 601, Funcionários (quase esquina com Av.
Afonso Pena). Contato: Myrian Marinho (31) 99611-4823 ou (31) 3282-4823. Imobiliária: socimil@

•
•

socimil.com.br (31) 3273-0001. Valor a combinar.
Centro de BH: Vende-se ou Aluga excelente Apartamento, localizado próximo ao SHOPPING CIDADE,
na Rua Dos Goitacazes, 152 /503 AP/4 quartos, sala, copa, varanda, 2 Banheiros, Cozinha e área de
serviço . AP/com Garagem Opcional . Telefones para contato (31) 99955-2112 OU (31)99586-2626 .
Bairro Cidade Jardim/BH: Apartamento todo reformado, 4 quartos, 2 salas, demais dependência.
Todo montado. Avenida Prudente de Morais. Preço a combinar. Contato: Henrique Alves (31) 33447392 / (31) 9 8769-1301.

Outros Estados – Venda e Aluguel
•
Bragança Paulista/SP: Aluga-se apartamento para temporada 2 quartos. Airbnb. Contato: (11)
98824-8811, Milton André.
•
Guarapari/ES: Aluga-se apartamento, 2 quartos, suíte, garagem. Galeria praia Center e Praia do
Morro, www.feriasemguarapariwix.com/praia, Contato: (31) 9 7147-9950, Dani.
•
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 (31) 98745-0019.
Veículos
•
Vende-se Celta Spirit LT 1.0, completo, cor preto, 2011/2012, flex., 53000 km. Valor de R$
20.500,00. Tratar com Eugênio – (31) 9 9682-3637.
Produtos e Serviços
•
Manutenção em Desktop e Notebook´s, Formatação com backup, Manutenção preventiva, Instalação de programas, Configuração de Roteadores e Modems, Remoção de Vírus, Recuperação
de arquivos apagados, Troca de componentes, Vendas de computadores, Instalação de impressoras. Ligue e agende seu horário 31 99582-2340.
•
Vende-se Cota do Minas Tênis 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.
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seguro

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

Rua Sergipe, 893, Funcionários.
Telefone: 0800 031 5689
Horário de Funcionamento:
8h às 12h ou 13h às 17h
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Encontro com grande presença de público
marca o encerramento das atividades em 2016

A

reunião dos Associados Aposentados,
realizada no dia 14
de dezembro, no auditório da AFFEMG, possibilitou, mais
uma vez, um rico debate, tendo em
pauta, principalmente, os esclarecimentos sobre a escala de pagamento
do 13º de 2016 e dos meses de janeiro,
fevereiro, março de 2017 (Veja Pág 3).
O encontro também contou
com a participação de representantes do Grupo Galpão que vieram falar
sobre o programa Provedores da Arte,
parceria da companhia de Teatro e
AFFEMG. Na fala, eles convidaram os
Associados a se tornarem um “provedor” e agradeceram aqueles que já são
apoiadores da cultura mineira. Interessados em aderir ao programa podem
acessar o site: www.affemg.com.br e
conhecer melhor essa parceria.
Ainda no último encontro
do ano, o Diretor-presidente, Sinval
Pereira, ao lado da Diretora Financeira Adjunta Maria Aparecida Neto
Lacerda e Meloni, Papá, apresentou
o projeto da nova Colônia de Cabo
Frio que visa trazer mais espaço e
conforto para todos (veja págs 14 e
15). “É com muita alegria que apresentamos a vocês, esse novo projeto
arquitetônico da Colônia de Cabo
Frio. Esse é um sonho que com o
apoio e a confiança de todos iremos
concretizar.”, afirmou Sinval.
A agradável celebração de
fim de ano terminou com um almoço servido no Centro de Convivência,
onde todos brindaram a um Feliz
Ano Novo.
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Pensionistas celebram
Natal na AFFEMG

ara encerrar as atividades de 2016, o
último encontro das
Pensionistas, realizado
no dia 15 de dezembro, entrou no clima das festas de fim de ano. O grupo
foi recebido pela equipe do Serviço
Social da AFFEMG e pela Diretora
Financeira Adjunta, Maria Aparecida
Neto Lacerda e Meloni, Papá, que na
oportunidade, representou o Diretor-presidente Sinval Pereira, para
um almoço Natalino.
E para comemorar mais um
ano de convivência, as pensionistas
foram presenteadas com uma apresentação do grupo de Teatro “Nois”
que encenou um “Auto de Natal”,
deixando uma bela mensagem de
paz e amor. A dica da peça foi dada
pela Associada, Márcia Portugal que
participa da companhia teatral.
Logo após, o momento artístico, foi hora de se dedicar a solidariedade. Novamente, as pensionistas participaram da campanha de
doação de fraldas geriátricas para as
entidades apoiadas pela Receita Solidária. Um ato de amor ao próximo
que foi agradecido pela equipe da
Associação presente no evento.
O encerramento dessa belíssima confraternização foi marcado
com um brinde que simbolizou o
desejo de todos para que os laços de
amizade continuem fortalecidos no
ano que vem. Feliz 2017!

Página 13

AFFEMG Notícias

projetos

Número 321

Dezembro 2016

projetos

Diretoria apresenta o pré-projeto da nova colônia de Cabo Frio

N

a área de 12 mil metros
quadrados, onde está localizada a atual colônia
de férias, a AFFEMG projeta construir a nova colônia composta de:
dois blocos que somam 71 apartamentos
(35 na torre 1 e 36 na torre 2); uma ampla área de lazer com piscina, duas saunas, quadras de futebol de salão, tênis e
multiuso (volei e peteca), uma pista para

caminhada de aproximadamente 500 m
no perímetro do terreno, churrasqueiras
e espaço gourmet, dois espaços “Kids”
(junto à piscina e no pilotis), salão de
jogos, sala de projeção; salas de administração e áreas de serviços de lavanderia e
oficina, além de um amplo restaurante/
lanchonete. No salão de estar e restaurante da atual colônia será instalado um
espaço de convenções.

Histórico
Desde 2006, a AFFEMG e o empreendimento Marina Cabo Frio manifestaram mútuo interesse na permuta
de áreas com previsão de construção da nova colônia de férias. Em 2013, uma Assembleia Geral dos Associados
autorizou o prosseguimento das negociações, mas por razões de ordem comercial, o empreendimento não avançou
no ritmo desejável para a AFFEMG e, em março deste ano, de comum acordo entre as partes, foram encerradas as
negociações. No último mês de novembro, o Diretor-Presidente, Sinval Pereira, acompanhado do Diretor Administrativo, Nelson Lopes, da Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, e o arquiteto
Rodrigo Vilaça estiveram reunidos na Prefeitura de Cabo Frio com o Secretário Municipal de Planejamento quando
comunicaram a intensão da Associação de modernizar e ampliar as instalações da colônia de férias na cidade,
notícia que foi muito bem recebida pelo Secretário que se comprometeu a oferecer todo apoio para os trâmites do
projeto junto ao Poder Municipal.

Apartamentos
Tipo 1 – um quarto, um banheiro, sala, cozinha conjugada e varanda.
Tipo 2 – dois quartos, dois banheiros, sala, cozinha conjugada e varanda (segundo quarto
pode ser reversível convertendo-se em uma suíte de casal)

Planejamento
Com a delimitação da área e a colocação de tapumes, a execução da obra deve ocorrer sem a
interrupção das atividades da atual colônia, e está projetada para acontecer em cinco etapas:

Tipo 2

1- torre 1 - de apartamentos
2- espaço de lazer
3- restaurante/lanchonete
4- torre 2 - de apartamentos
5- salão de convenções

Tipo 1

Próximo passo
Elaboração do projeto arquitetônico para aprovação junto à Prefeitura de Cabo Frio.

Página 14

Página 15

AFFEMG Notícias

Número 321

confraternização BH

Associados brindam
o Natal e a chegada de 2017

M

ais uma vez, a Confraternização de Fim
de Ano da AFFEMG em Belo Horizonte
foi palco para momentos de muito congraçamento. O evento, realizado no dia
3 de dezembro, no Clube Jaraguá reuniu Diretores,
Conselheiros, Associados da AFFEMG que se divertiram ao som da banda Super Som C&A.
À meia-noite, todos os convidados brindaram
com a Diretoria e os membros dos Conselhos o encerramento de mais um ano de boa convivência e amizade.
“Esperamos que a nossa união esteja mais forte e presente em 2017, um feliz Natal com saúde e paz para todos!”,
declarou o Diretor-presidente da AFFEMG, Sinval Pereira.
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neuza gomes de oliveira

mata- juiz de fora

Lucy maria torres soares
Oeste - divinópolis

arnaldo sato

sudoeste - Poços de caldas

Giro pelas Regionais
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

rodrigo da cruz lemos

rio doce-governador valadares
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Rio Doce - GovernadorValadares

Brinde com os
aniversariantes e
pelo Ano Novo

A

ssociados da Regional Rio Doce comemoraram com seus familiares, a
chegada de 2017, em grande estilo. A confraternização aconteceu no
dia 9 de dezembro, no buffet Leblon Festas em Governador Valadares. O
evento, animado pelo Grupo GV Samba, além de brindar o Ano Novo, foi
um momento para comemorar com os aniversariantes do 2º semestre. O Diretor da
Regional Rio Doce, Milton Guedes Metzker, agradece a presença de todos e espera
revê-los em breve no próximo encontro da Família AFFEMG.

Sempre participo com minha família,
estava excelente, nota 1.000, parabéns.
GalileuTeixeira de Souza – AFRE aposentado

Festa linda, tudo de
bom.

Parabéns para
Regional, festa
estava maravilhosa.

Alene Cipriano Ferreira – AFRE aposentada

Nesy Lucia ChagasViggiano – Pensionista
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mata - juiz de fora

Encontro de Confraternização
da Família Fazendária 2016

D

entro de um clima de alto astral, compartilhado com o espírito associativo e natalino, a Regional Mata fez realizar o grande encontro de confraternização, edição 2016, cujo sucesso, superou as expectativas mais
otimistas. Os amplos salões do Premier Parc Hotel ficaram pequenos
diante da significativa presença dos associados ativos e aposentados, familiares e
convidados, que, com muita alegria e descontração, contagiaram o ambiente.
A música, outro fator de destaque, teve como inovação o DJ, que em
sintonia com a banda, apresentaram um variado repertório musical, aplaudido por
todas as gerações.
A festa foi muito prestigiada, transformou-se numa integração regional.
Figuras como a dos Associados Newton Bianco de Souza, ex-SRF, e Maria da Penha
Machado Senna, Presidente da Associação de Pensionistas, simbolizaram a
animação dos juizforanos. Marcaram presenças os Diretores José Thomaz da Silva,
Nilton de Oliveira; Delegados Fiscais Paulo Roberto G. Nogueira, Rosária Maria
da Silveira, Yvens Lucchesi, Mario Antonio de P. Pereira; titulares das DF´s de Juiz

de Fora, DFT/JF, Ubá e Barbacena; da SRF, os coordenadores regionais Gerson
G. de Castro, Luiz Fernando S. Paes, José Márcio Gomes Bessa, Guilherme D. G.
Ronzani; assessoras da superintendência, Marcia C. da Silva e Luciana Eiterer
Fernandes; Waltencyr Velloso, gerente da COOPSEF; Maria Teresa de Carvalho
Soares, Membro Efetivo do Conselho Curador, e mais: Robson Muniz Coimbra,
Fernanda Baeta, Marina Rodrigues, Maria do Carmo Machado, Rosilânia M.
G. Moura, Marla V. Dias, Tania Maria N. Nery, chefes das AF´s de Juiz de Fora,
Andrelândia, Bicas, Cataguases, Barbacena, Rio Pomba, Leopoldina. Não
podemos esquecer de Joveber R. Almeida, Luiz Candido de Além Paraíba,
Antonio Fábio de Barbacena, Carlinhos de Ubá e Delcio Luiz Machado de Passa
Vinte. Colegas que carinhosamente são chamados de “figuras carimbadas”, em
razão de marcar presença em todos os eventos.
A AFFEMG Regional Mata agradece o apoio da COOPSEF/ Asseminas, às
colegas, Graça e Fabíola pela organização e ao buffet “La Fiesta” que, mais uma
vez, inovou nas brincadeiras de pista de dança e esmerou no atendimento.
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BAIXO RIO GRANDE - uBERABA

Amizade e união marcam
confraternização

E

m parceria, AFFARG e AFFEMG realizaram, no dia 3 de dezembro, a Confraternização de Fim de Ano dos servidores da Fazenda de Uberaba. O encontro aconteceu na Chácara Bouganville. Além do clima descontraído, a
comemoração foi marcada pela animação que ficou por conta das bandas
“Projeto ao Cubo e Casa Velha”.
A Diretoria Regional da AFFEMG agradece a presença dos Associados e seus
familiares que vieram prestigiar mais esse momento de congraçamento e deseja a
todos um 2017 de muita paz e saúde.
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vALE DO SAPUCAÍ - POUSO ALEGRE

Que venha

2017!

S

e existe uma superstição que a forma como se comemora o Fim de Ano será o clima que prevalecerá durante
todo ano, os Associados da Regional Vale do Sapucaí não
precisam se preocupar porque a alegria estará presente
em 2017. É isso mesmo! O congraçamento foi destaque durante
o almoço de confraternização realizado no dia 10 de dezembro
em Pouso Alegre. O encontro, animado pelo músico Geraldo,
contou com a presença dos Associados de Santa Rita do Sapucaí,
Paraisópolis, Itajubá, Extrema e, claro, Pouso Alegre, que aproveitaram o momento para comemorar os laços de amizade e boa
convivência.
Pela participação de todos, que só fez fortalecer a
união, a Diretoria Regional da AFFEMG agradece aos Associados
que estiveram presente e deseja a todos um 2017 repleto de
realizações porque a alegria já tem presença certa!
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PARANAÍBA - UBERLÂNDIA

Um encontro de todos

F

oi um encontro de muitos reencontros! Assim, pode ser definida a Confraternização de Fim de Ano dos servidores da
Fazenda, em Uberlândia, que contou com o apoio da AFFEMG. Muitos Associados, como Octávio Strini e Adilson Costa,
juntamente com seus familiares, prestigiaram a comemoração. O Jantar Dançante, animado pelo músico Rubens e banda, aconteceu no “Apoteose”, no dia 4 de dezembro, deixando muitas histórias para contar.
Certa de que foi um momento de especial congraçamento, a Diretoria da AFFEMG faz votos que a alegria desse
momento prospere em 2017.
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Jantar de
Natal anima
Associados

U

ma noite especial realizada, no dia 9 de dezembro, no Buffet Teart
Maison marcou a despedida de 2016 em Poços de Caldas! Associados ativos e aposentados de várias cidades, como Andradas, Guaxupé e Espírito Santo do Pinhal participaram do jantar Natalino e se
divertiram ao som da Banda Pop Mix.
Celebrando mais um ano de amizade e união, a Diretoria da
AFFEMG agradece a presença de todos que possibilitaram a realização
dessa agradável comemoração.
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metalúrgica - ipatinga

Alegria
e muita
animação
em jantar
dançante
A Diretoria Regional Metalúrgica realizou no dia 9 de dezembro, a
Confraternização de Fim de Ano.
O palco do encontro foi a sede
da Associação especialmente decorada
para receber os Associados e seus familiares que aproveitaram o evento para
conversar com os amigos e se divertir.
O momento também foi de celebrar
mais um ano de boa convivência, união
e amizade.

Servidores comemoram o
encerramento de mais um
ano de atividades
Com o objetivo de integrar o maior número de servidores a SRF/Ipatinga
realizou no dia 3 de dezembro, uma confraternização. O momento de congraçamento
contou com o apoio da AFFEMG.
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oeste - divinópolis

Família AFFEMG é destaque
no Natal da SRF

A

tradicional Confraternização de Natal da SRF/Divinópolis, que conta com
o apoio das entidades AFFEMG, COOPSEF E ASSEMINAS; aconteceu na
noite de 02 de dezembro no “Laurinda Buffet”, em Divinópolis.
Centenas de pessoas, funcionários da ativa e aposentados
e seus familiares, de Divinópolis, Pará de Minas, Belo Horizonte, Itaúna e
Bom despacho prestigiaram o evento. Como sempre a “família AFFEMG” fez

a diferença abrilhantando a festa com o comparecimento de um grande
número de Associados e seus familiares. A animação foi até as três horas da
madrugada com muita dança e alegria.
A Regional Oeste da AFFEMG agradece aos que acolheram o convite e
deseja a todos um Ano Novo repleto de Boas Novas e espera que a união da classe
fazendária continue fortalecida através da AFFEMG.

Berenice Brito e esposo

Eliésio Xavier, esposa e filha

Arnaldo Tadeu Guimarães e família

José Eugênio Lopes de Oliveira e esposa

Aparecida Santana e esposo

Valdir Rodrigues e esposa

Maurício José de Carvalho e esposa

Aristides Ferreira Duca e esposa

Luiz Pedri e esposa

Carlos Alberto Rabelo e esposa

Eduardo Mendonça (Superintendente
regional de Divinópolis) e esposa

Lenivanda e Renato Miranda

Francisco Moraes e família

Diléia Ferreira, Cleber Mesquita e Luiz
Pedri

Eliana Simões e Família

Lécio dos Santos, José Luiz Ricardo e
esposas

Carlos Alberto Resende e esposa,
Berenice Campos e esposo

Ao centro: João Márcio
Gonçalves e esposa dançando

Odair José dos Santos e Eliana Simões

Eliana e Lucimeire Cardoso
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São francisco - pirapora

As margens do São Francisco, descontração
e amizade nas festas de fim de ano

Em Pirapora, na noite de 10 de dezembro, os servidores da SEF, ativos e aposentados e seus familiares se
reuniram no Clube da ASSERF para sua confraternização de Natal e para brindar o Ano Novo. A ceia transcorreu
em clima de alegria e descontração.
A Diretora Regional agradece a presença de todos e o apoio da AFFEMG, Asseminas e Coopsef.

nconext - são paulo

Brinde em São Paulo

Servidores do Núcleo de Contribuintes Externos em São Paulo participaram de um encontro de confraternização que marcou o encerramento das atividades em 2016. A reunião
descontraída e amigável contou com o apoio da AFFEMG.

Página 28

