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Prêmio Nacional de Educação Fiscal
Escolas Mineiras

participam da solenidade 
de premiação em Brasília 

e recebem certificado como 
finalistas da 5ª Edição. 
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PiraPora

moNtEs claros sEtE lagoas

Poços dE caldas

Associados e funcionários participam de 
homenagens em todo Estado.  

Páginas 8 e 9

Associados 
participam da 

Festa da Família em 
Uberaba.  
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mais arrocho para equilibrar 
as contas públicas 

Estados fazem acordo com o governo federal e pacto prevê apoio à PEC 55 e à Reforma da Previdência 
para que recursos do programa de “repatriação” sejam compartilhados com as administrações estaduais. 

Veja página 4.

dia do servidor Público

confraternização para todos

arte e memória 
nas comemorações 

dos 67 anos da 
aFFEmg

Como já é tradição, a Exposição de Artes Plásticas e Fotografia faz 
parte das comemorações do aniversário da AFFEMg que acontecem no 
mês de fevereiro. E para celebrar os 67 anos de fundação, a Associação vai 
promover uma exposição especial que além de apresentar as peças artísti-
cas, vai abrir espaço para a história. Com o tema “Entrelaços de Histórias so-
bre nós – bordando a Memória”,  a AFFEMg propõe o resgate da memória 
afetiva, convidando os Associados a exporem peças bordadas que contam 
um pouco da sua história de vida. Acesse o site da AFFEMg, informe-se so-
bre essa proposta inovadora e inscreva-se! Informações: (31) 3289-5709 ou 
eventos@affemg.com.br. A abertura da exposição  está prevista para dia 15 
de fevereiro, na sede da AFFEMg em belo Horizonte.  
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eDitorial

As medidas introduzidas pelas propostas do PL 54, em tramitação 
no Senado, e a da PEC 55, ambas deste ano, resultarão em um novo 
pacto social, sem que para isso a Sociedade tenha sido sequer con-
sultada. Após 24 anos de ditadura, o pacto social que resultou da 

redemocratização e que aprovou a nova Constituição da República, em vigor desde 
1988 estabeleceu como um de seus pilares a redução das desigualdades sociais e 
regionais e a promoção do bem de todos  (objetivos da República - art. 3º da CF). No 
entanto, vemos que a PEC elimina as condições de cumprimento deste objetivo “na 
marra” sem debate com a sociedade e até, de certa forma, na base da chantagem, 
como observamos no “pacto” firmado entre o governo federal e os governadores no 
último dia 22 (ver matéria pg. 4).

Afinal, por que a PEC 55 não pode ser discutida com calma pela socieda-
de? Porque seu conteúdo é de tal forma agressivo ao cidadão contribuinte e seus 
argumentos são tão inconsistentes, que só mesmo a propaganda massiva dos 
meios de comunicação pode camuflar seus efeitos para a sociedade, os serviços 
públicos e os servidores.  

A história que se repete com o tal “pacto nacional” firmado entre o governo 
federal e os governadores no último dia 22 na forma, pode ser comparada à chan-
tagem e, no conteúdo, é de uma agressão sem limite. 

A repatriação de recursos sonegados gerou uma receita em IR e multas da 
ordem de 46 bilhões. Em obediência ao art. 159 da CF/88, esta receita deve ser re-
partida entre os entes públicos. Mas o que fez o governo federal? Partilhou apenas 
a parcela do imposto recuperado e deixou de fora o valor das multas. Por óbvio, os 
Estados reclamaram junto ao Supremo Tribunal, que determinou o depósito judicial 
da parcela questionada. Agora, vem o governo federal impondo o tal “pacto” como 
condição para entregar os recursos que por direito constitucional pertencem aos 

entes. A autonomia dos Estados virou pó e confirma o que temos presenciado, há 
muito tempo: o verdadeiro “Pacto” - o Federativo - não passa de miragem. 

No conteúdo, o malfadado “pacto nacional” ressuscita medidas que foram 
rechaçadas no Congresso Nacional, quando da aprovação do PLP 257 (que se tornou 
PL 54 no Senado), que trata da renegociação das dívidas estaduais: ele traz de volta a 
imposição do congelamento salarial, suspensão de concursos, contratações e conces-
são de direitos por dois anos, reforma da Previdência, aumento da contribuição pre-
videnciária, restrição às regras de aposentadoria e pensões, enfim tudo isso que fora 
superado nas negociações entre entidades e parlamentares quando da tramitação do 
PL 257. Medidas que jogam nas costas dos servidores o custo do ajuste fiscal. 

Sabemos que a arrecadação é sensível à economia, portanto o desequilí-
brio não decorre do gasto, mas da queda na arrecadação. O que se espera do gover-
no são medidas que estimulem a atividade econômica e não estas anunciadas, que 
aprofundam ainda mais a recessão.

É inacreditável que os atores desta peça de horror sequer mencionem al-
ternativas factíveis, justas e necessárias no campo da tributação para fazer frente à 
crise. Não há uma linha tratando da Administração Tributária, por exemplo, tributar 
os lucros e dividendos (ricos são isentos desde 1995), tributar as grandes fortunas e 
heranças (ricos pagam 6% da renda, remediados pagam 11%), rever as isenções e 
benefícios tributários sem qualquer justificativa social ou econômica, a valorização 
da Fiscalização e o incremento do combate à sonegação fiscal, a cobrança da dívida 
ativa tributária, que só na união ultrapassa os 1,5 trilhão de reais e no Estado passa 
de 700 milhões. 

A AFFEMg conclama seus Associados a permanecerem atentos acompa-
nhando os acontecimentos, não vamos aceitar passivamente essa conta que que-
rem nos empurrar. Mobilização é necessária.  

toda energia e capacidade de indignação contra as reformas que 
colocam nas costas do servidor público o custo da crise fiscal  

reunida na noite do último dia 23, a Diretoria executiva discutiu 
o orçamento para o próximo ano. a Diretoria também avaliou o 
projeto preliminar para ampliação e modernização da colônia 
de férias de Cabo frio/rj que está sendo elaborado pela 
empresa VPD engenharia e arquitetura, de Belo horizonte. 

dirEtoria ExEcutiva discutE orçamENto 2017
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Além da aprovação do 
orçamento da Entida-
de para 2017, a pauta 
política do encontro, 

por óbvio, foram os projetos que tra-
mitam no Congresso Nacional e que, 
se aprovados, impõem mudanças es-
truturais na Constituição da República 
com grande impacto sobre os serviços 
públicos e os servidores:  a PEC 55/2016 
(que era a PEC 241 na Câmara); o PL 
56/2016, que trata da renegociação 
das dívidas dos Estados, em tramita-
ção no Senado e o PL 6088/2016 que 
versa sobre previdência complementar 
prevendo que Estados e Municípios 
possam aderir ao Funpresp- Exe (pre-
vidência complementar federal). Além 
destas questões, o Conselho avaliou, 
com preocupação, a recente decisão do 
Ministro Dias Toffoli – STF, sobre greve 
no serviço público.

Os temas foram objeto de de-
bate e deliberação sobre encaminha-
mentos que a Federação adotará, in-
clusive questionamento judicial, caso 
as propostas sejam aprovadas. 

PEC 55/2016 - já aprovada na 
Câmara e em primeiro turno no Sena-
do, a proposta obriga o congelamen-
to por 20 anos, do Orçamento Fiscal 
e da Seguridade Social, significando 
que todos os serviços prestados ao 
cidadão: saúde, educação, seguran-
ça, moradia, saneamento, transpor-
tes, pesquisa, ciência e tecnologia, 
infraestrutura... PREVIDÊNCIA, tudo 
estará congelado por 20 anos. Os va-
lores poderão ser corrigidos apenas 
pela inflação, ou seja, não poderá 
haver incremento de novos serviços, 
nem ampliação do atendimento por 
aumento de demanda. 

Aos entes públicos que des-
cumprirem o congelamento, fica 
vedado a concessão de reajustes, van-
tagem, progressões, adequação de 
remuneração dos servidores; alteração 
nas carreiras, criação de cargos, reali-
zação de concursos públicos,  admissão 
ou contratação de pessoal, inclusive a 

revisão geral para reposição da infla-
ção prevista no art. 37 – x da CF - 88). 

Entretanto, a PEC 55 NÃO CON-
gELA o pagamento das parcelas da 
dívida, gastos com eleições e os gastos 
das empresas estatais não dependen-
tes (empresas criadas para contratação 
de  novas dívidas pelos entes públicos). 

PL 54/2016 - trata da rene-
gociação das dívidas dos Estados e 
DF. Inicialmente identificado como 
PLP 257, este projeto foi aprovado na 
Câmara e atualmente está em trami-
tação no Senado. Para os governos 
estaduais que exercem grande pres-
são sobre o Legislativo, o projeto pode 
representar uma válvula de “breve 
respiro”, porém ele é extremamente 
recessivo, impondo o congelamento 
das despesas primárias nos Estados, 
precarizando os serviços públicos e 
impactando de forma negativa direi-
tos e garantias dos servidores. 

um dos dispositivos desta 
proposta que deve ser questiona-
do juridicamente pela Federação, 
caso seja aprovado, é a cláusula que 

proíbe os Estados de discutirem ju-
dicialmente as regras dos contratos 
das dívidas. 

Em ambos os Projetos, PEC 55 
e PL 54, há previsão de constituição de 
um comitê independente formado por 
pessoal do Executivo e Legislativo, que 
fará o monitoramento fiscal contínuo 
das contas, com autonomia para apro-
var ou reprovar, vetar ou propor medi-
das que assegurem a manutenção do 
equilíbrio fiscal. Este comitê adotará 
um sistema de avaliação periódica dos 
programas e projetos dos Estados, Mu-
nicípios e do DF, aferindo a qualidade, 
eficiência, inclusive a pertinência de 
sua manutenção, a relação custo be-
nefício das políticas públicas. Em face 
dessas regras fica a indagação: Para 
quê eleição?

PL 6088/2016 - Este projeto 
permite que Estados, Municípios e o DF 
possam aderir ao Fundo de Previdência 
Complementar Federal – Funpresp-
-exe. De acordo com a proposta, a ad-
ministração do Fundo é exclusivamen-
te federal, ou seja, os entes públicos 

poderão aderir ao Funpresp, mas não 
terão qualquer gestão sobre o Fundo.  
O PL encontra-se em tramitação na Co-
missão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público da Câmara Federal, 
ainda sem designação de relator. 

Direito de greve - O  Su-
premo Tribunal Federal  decidiu, por 
6 votos a 4, que servidores públicos 
em greve podem ter os salários cor-
tados. Com a decisão, o ponto dos 
funcionários públicos poderá ser cor-
tado imediatamente após o começo 
da greve. Votaram contra o desconto 
dos dias parados os ministros Lewan-
dowski,  Rosa Weber,  Marco Aurélio 
Mello e Edson Fachin. O ministro rela-
tor, Dias Toffoli, votou a favor do corte e 
foi acompanhado pelos demais. A úni-
ca ressalva expressa na decisão: “Não 
poderá haver o corte do ponto nos ca-
sos em que a greve for provocada por 
conduta ilegal do órgão público, como 
por exemplo, o atraso de pagamento 
dos salários”.

Lei Kandir - O conselho apro-
vou o questionamento judicial da Lei.

reunião do conselho deliberativo da FEBraFitE realiza 
a última assembleia do ano na cidade de João Pessoa/PB

coNgrEsso FEBraFitE 
Com o tema: “Cidadania fiscal voltada ao bem-estar social”, a federação realizará na cidade 
de fortaleza/Ce, no período de 11 a 15 de junho de 2017, o seu 11º Congresso nacional, 6º 
internacional e 2º luso-Brasileiro. 
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Dia 22 do corrente, 
após reunião que 
discutiu a crise fi-
nanceira, o governo 

federal e governadores anunciaram 
um “pacto nacional” pelo equilíbrio 
das contas públicas. 

Pelo acordo o governo fede-
ral aceita dar aos estados uma fatia 
maior dos recursos arrecadados 
com a “repatriação” - programa que 
deu incentivos para que brasilei-
ros regularizassem bens mantidos 
no exterior e que não haviam sido 
declarados à Receita Federal – e 
em contrapartida, os governadores 
se comprometem a fazer um forte 
ajuste em suas contas, semelhante 
ao proposto pelo próprio governo 
federal, incluindo aumento da con-
tribuição previdenciária paga por 

servidores públicos.
Com a repatriação, o gover-

no federal arrecadou R$ 46,8 bilhões 
em Imposto de Renda e multas. A 
princípio, os estados ficariam com 
R$ 4 bilhões desse total referente 
apenas ao IR. Mas os governadores 
exigiam também uma parcela das 
multas (valor próximo a 5 bilhões). 
Ante a resistência do governo fede-
ral, os estados entraram com ação 
no Supremo Tribunal Federal. A mi-
nistra Rosa Weber determinou que 
o governo fizesse o depósito judicial 
de parte da arrecadação até que o 
pedido dos estados fosse julgado. 
O pacto impõe que os governadores 
retirem a ação do STF. 

O Ministro da Fazenda reco-
nhece que 5 bilhões não são sufi-
cientes para resolver os problemas 

financeiros dos estados, agravados 
pela crise econômica que reduziu 
a produção e o consumo no país e, 
consequentemente, a arrecadação 
com impostos. Mas o repasse dos 
recursos “facilita a transição para o 
novo regime de austeridade fiscal”. 

Condições 
Para ter acesso aos recursos 

extras os estados deverão apoiar 
a PEC 55, que congela os gastos 
públicos por 20 anos e devem pro-
mover uma reforma da Previdência 
Social em nível estadual. “Na me-
dida em que isso seja apresentado 
no Congresso e aprovado, torna-se 
uma obrigação dos estados”, afir-
mou o Ministro.

Os estados também não 
poderão realizar contratações de 

servidores, novos concursos nem 
conceder reajustes salariais nos 
próximos dois anos. E mais, os go-
vernadores devem apoiar a PEC 55 
e estender a aplicação das medidas 
nos estados, reduzir 20 % os car-
gos comissionados e despesas com 
gratificações, realizar a reforma das 
previdências estaduais nos mes-
mos termos da proposta prevista 
para o INSS e que será encaminha-
da ao Congresso e apoiar o projeto 
de lei que regula o teto salarial do 
serviço publico.

Para a AFFEMg, os servi-
dores devem se manter unidos e 
mobilizados contra toda agressão 
representadas por estas medidas. 
Nunca nossa união, clareza na com-
preensão e capacidade de diálogo 
foram tão essenciais.     

governo federal e Estados - pacto 
pelo equilíbrio das contas

no dia 3 de novembro, 
o  associado maurício 
Prado representou a 
affemg na reunião do 
grupo de estudo Social e 
econômico que discutiu 
o Sistema da Dívida. 
a reunião faz parte da 
agenda “Brasil 2022”, 
ano em que o país vai 
celebrar dois séculos da 
independência.

“Brasil 2022” alerta para o uso indevido 
dos dados pessoais

O Associado Roberto barbosa 
Campolina, por meio do Diretor Redir 
de Sá, da Regional Norte, entrou em 
contato com a AFFEMg para fazer um 
importante alerta. O colega descobriu 
que os dados pessoais dele foram utili-
zados para práticas fraudulentas, como 
realização de compras de bens, aber-
tura de conta bancária para solicitação 
de empréstimo, além de contas de luz 
e telefones que foram consumidas por 
terceiros. 

Diante das constatações das frau-
des, Roberto Campolina tomou algumas 
medidas, que a pedido dele, o AFFEMg 
Notícias compartilha com os Associados, 
na tentativa de inibir futuras tentativas 
de golpe. 

•	 Lavratura do boletim de Ocor-
rência, junto a PMMg;

•	 Solicitação junto ao SE-
RASA ExPERIAN, para emissão de 
alerta permanente para o CPF da 
pessoa, cujo dado foi clonado. A 
partir dessa solicitação, todas as 
compras serão realizadas após con-
firmação via celular. O endereço do 
Serasa é: 

       www.serasaconsumidor.com.br;

•	 Contratação do serviço “ME 
PROTEJA”, junto ao Serasa, no seguinte 
endereço eletrônico: www.serasacon-
sumidor.com.br/me-proteja, ao custo 
de R$60,00/ano. Este serviço monitora 

24 horas as consultas ao CPF, informan-
do quem solicitou a consulta; 

•	 Solicitação junto a SEPLAg para 
bloqueio da margem de empréstimo 
consignado no endereço eletrônico: 
consignacao@planejamento.mg.gov.
br. Com a medida, qualquer emprés-
timo que for solicitado em nome do 
servidor deve ser consultado antes para 
desbloqueio;

Atenção!
A AFFEMg alerta seus Associados: 

ao detectarem fraudes como essas, infor-
mem o setor Jurídico da Associação pelos 
contatos: (31) 3289-5610/5608/5611

juridico@affemg.com.br.
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colônia de Férias em 
Florianópolis

  Os Associados da AFFEMg interessados em conhecer Florianópo-
lis podem se hospedar na Colônia de Férias da Associação dos Funcionários 
Fiscais do Estado de Santa Catarina (AFFESC).  

  A licença para hospedagem faz parte do acordo de reciprocidade 
das Associações filiadas à Febrafite, contudo as reservas só estão disponí-
veis para 10 de março a 10 de dezembro, período de baixa temporada. 

Outras informações, entre em contato: 
•	 (48)3266.1933/3222.6111/(48)9615.4444 
•	 e-mail: affesc@affesc.com.br.

Para conhecer a estrutura da colônia, acesse o site: 
•	  www.affesc.com.br/affesc.

Belo Horizonte

A escola The best Idiomas e Informática Ltda, localizada na Rua 
da bahia, nº 1033, 2º andar – Centro, bH, oferece desconto de 40% para 
cursos mensais de idiomas e informática. 

Regional Oeste
A AFFEMg firmou convênio com a rede de Lojas de calçados e acessó-

rios em Divinópolis, que oferece 12% de desconto para pagamento à vista em 
dinheiro ou cartão de débito, 5% de desconto para pagamento parcelado no 
crediário ou cartão de crédito em até 04 parcelas e 4% de desconto para pa-
gamento parcelado no crediário ou no cartão de crédito em 05 ou 06 parcelas.
•	 DIVINÓPOLIS CALÇADOS Av. Vinte e um de Abril, 521 bairro Centro;
•	 DIVINÓPOLIS SPORTS Av. Vinte e um de Abril, 489 bairro Centro.
•	 IbIuS Av. Vinte e um de Abril, 630 bairro Centro.
•	 uSAFLEx Av. Vinte e um de Abril, 508 bairro Centro.
•	 Prepare-se para o verão! A Fisiocenter, localizada na Rua Mato grosso, 1000, 

em Divinópolis, oferece 5% de desconto para os Associados e seus dependentes 
nos serviços de Pilates (Dupla ou Individual - 1,2 ou 3 vezes por semana, inclusive 
na Avaliação inicial),  Massagem relaxante, Miosfacial, Modeladora e Drenagem 
Linfática, Limpeza de pele, Dermopurificação (Limpeza + Peeling), Peeling Facial 
e Revitalização Facial. Também oferece desconto de 10% em todos os procedi-
mentos de depilação à lazer.

Plano de telefonia tim
Pela parceria da AFFEMg com a TIM, os Associados e seus dependen-

tes 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. 

 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! 

coNvêNios aFFEmg 

Pacote 
de 
dados

Valor 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

Samsung 
Galaxy J1

Mini

Samsung 
Galaxy J5

Samsung 
Galaxy A5

Samsung 
Galaxy S6

Samsung 
Galaxy S7

Apple
iPhone 6

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

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

Confira as condições dessa parceria:
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Prêmio

Não é exagero dizer que o 
brasil esteve represen-
tado na solenidade de 
premiação do Prêmio 

Nacional de Educação Fiscal, realizada no 
dia 9 de novembro, no clube de Engenha-
ria em brasília. A iniciativa, coordenada 
pela Febrafite em parceria com a Esaf, 
está em sua quinta edição e busca 
incentivar as melhores práticas do en-
sino da educação fiscal e do exercício 
da cidadania no país. E, a cada edição, 
aumenta o número de participantes, 
este ano, foram 141 projetos inscritos 
sendo dez selecionados a concorrer ao 
grande prêmio. Com tantas ideias, vin-
das de várias partes do brasil, é possível 
afirmar que a diversidade é uma caracte-
rística marcante do Prêmio Nacional de 
Educação Fiscal. 

Minas gerais, mais uma vez, 
escreveu sua história com os projetos “Sus-
tentabilidade – um Por Todos e Todos Pelo 
Jardim da Filó “ da escola Municipal de Cur-
velo e  “Formando Cidadania e Construindo 
Valores” do Colégio Público de barroso que, 

apesar de não conquistarem a premiação 
máxima, concedida aos três primeiros co-
locados, colocaram o nome do estado em 
destaque, ao ficarem entre os dez melhores 
projetos desenvolvidos no país. 

Conheça os projetos mineiros 

finalistas do Prêmio
Escola Municipal Filomena de 

Oliveira Leite de Curvelo
“Sustentabilidade – um Por 

Todos e Todos Pelo Jardim da Filó”: o 
projeto trabalhou com crianças e pré-
-adolescentes do ensino fundamental,  a 
consciência da educação fiscal e ambien-

tal, envolvendo atividades lúdicas como 
jardinagem e artes cênicas. Para isso, 
foi construido uma horta comunitária e 
um jardim no pátio da escola que servi-
ram de palco para debater temas sobre 
reciclagem, uso consciente dos recursos 
ambientais e o papel da sociedade e do 
poder público neste contexto. O resultado 
desse aprendizado foi apresentado no dia 
25 de maio, data em que se comemora o 
Dia Nacional do Contribuinte, na Regional 
da Secretaria de Fazenda de Minas gerais, 
onde os alunos encenaram uma peça de 
teatro sobre a importância do imposto e o 
destino desse recurso para a melhoria do 
meio ambiente. 

Escola Municipal Vereador 
Otávio Rufino Pereira de 

Barroso
“Formando Cidadania e 

Construindo Valores” – O projeto foi 
criado em 2014, dentro da proposta 
de Educação Fiscal que engloba toda 
a rede municipal de ensino. Diante de 

um alto índice de contaminação pelo 
mosquito Aedes Aegypti em barroso, a 
Escola trabalhou de forma articulada o 
tema da Educação Fiscal e o combate 
à dengue. Crianças do ensino funda-
mental receberam informações sobre 
orçamento público, lei orçamentária, 
tributo, responsabilidade fiscal, etc. 
e analisaram notas fiscais, contas de 
água e luz, identificando os impostos 
pagos e o destino desses recursos em 
prol da sociedade. Em seguida, os alunos 
participaram nas ruas de mutirões contra 
o Aedes Aegypti onde puderam dissemi-
nar os conceitos e informações sobre o 
combate à dengue, o papel da sociedade 
e do poder público nessa luta. 

Febrafite realiza cerimônia de entrega 
do Prêmio Nacional de Educação Fiscal

AFFEMG participa do evento que teve duas escolas mineiras entre os finalistas

Categoria Escolas Projetos
1º lugar Colégio da Polícia Militar, unidade Nestório Ribeiro de Jataí/ goiás  Tributos: O que nós temos a ver com isso
2º lugar EMEb Coronel Manoel Thiago de Castro de Lages/ Santa Catarina um caminho para cidadania
3º lugar EMEI/EMEF Professor Alaor xavier Junqueira de Caraguatatuba/SP Vivendo a Cidadania com Atitudes Valiosas
Categoria Instituições
1º Lugar Escola de Artes, Ciências e Humanidades da universidade de São Paulo (uSP) Cuidando do meu bairro
2º Lugar universidade Estadual da Paraíba (uEPb) Campus Campina grande Receita para Cidadania e para o Desenvolvimento

Vencedores da Edição 2016 do Prêmio Nacional de Educação Fiscal da Febrafite
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Congonhas, 13 de outubro de 2016.

Eu, Célia Aparecida Gabriel, 
professora da Escola   Municipal “Ro-
sália Andrade da Glória” – Congonhas, 
venho pela presente agradecer, na 
pessoa de seus respectivos presidentes 
Roberto Kupski, Federação Brasileira 
de Associações de Fiscais de Tributos 
Estaduais (FEBRAFiTE)e Sinval Pereira, 
presidente da   Associação dos Funcio-
nários Fiscais do Estado de Minas Ge-
rais (AFFEMG) por me proporcionarem 
tamanho reconhecimento profissional.

Em 2011, participei do curso 
de Educação Fiscal promovido pela 
ESAF, solicitei e recebi ajuda e material 
para escrever e aplicar um projeto cujo 
objetivo primordial era a mudança de 
mentalidade, ou seja, criar a ideia de 
pertencimento com relação aos bens 
públicos, nos cidadãos do futuro – 
meus alunos, a partir da convivência 
que têm com o patrimônio escolar.

Com a orientação recebida, 
elaborei processos a serem trabalhados 
em sala de aula, associando a matriz 
curricular de referência utilizada no 
município com a proposta de trabalhar 
educação fiscal, foi uma “dobradinha” 
de sucesso. Consegui dar foco e objeti-
vo ao trabalho, mostrando aos alunos 
que, assim como nossa escola, tudo o 
que é público é nosso, pertence a todo 
cidadão brasileiro, independentemente 

de onde ele mora, pois o que for ad-
quirido com recursos públicos não tem 
um único dono, mas uma nação como 
dona. Que somos os responsáveis por 
eleger as pessoas que vão gerenciar 
o que é público e que devemos cobrar 
deles a confiança depositada.

Enquanto estudam ampliam 
o significado de cidadania, aprendem 
a se ver enquanto cidadãos conhecem 
a importância de pagar os tributos e 
fazer com que cheguem aos cofres pú-
blicos através da solicitação da nota/
cupom fiscal, visando futuras melho-
rias para todos, ou seja, a função social 
dos tributos.

Com esta ideia, estamos dan-
do uma “cara nova” para o recreio da 
escola, com a aquisição de materiais 
esportivos e jogos. As salas de aula ga-
nharam materiais, estão sendo adqui-
ridos com o dinheiro do prêmio e que 
pertencem a todos nós.

Ao olharem para a cobertura 
da quadra da escola, sabem que ela 
foi adquirida através do envolvimento 
de todos, principalmente a turma do 
quinto ano de 2014.

Após vencer o concurso Fe-
brafite 2015, minha cidade começou 
a acreditar nas possibilidades e a Edu-
cação Fiscal começou a ser implanta-
da nas escolas. Pela primeira vez fui 
convidada para mostrar o projeto para 
alguns dos meus colegas de trabalho e 

com próximos encontros em vista.
A SEF/MG na pessoa da fun-

cionária Beatriz Novais, desde 2012 
acredita e promove o Projeto Gentileza 
Gera Gentileza e Cidadania em Congo-
nhas e cidades da região, este fato aju-
dou muito na melhoria/modificação 
dos processos aplicados a cada ano.

Obrigada por nos proporcionar 
esta História de Sucesso. Eu e meus alu-
nos, nunca mais seremos os mesmos, 
fizemos parte da história que levou o 
nome da escola, por consequência o 
nome do bairro e de nossa cidade para 
a capital do país. Hoje, somos conhe-
cidos e todos falam de nós. Deixamos 
de ser a escola de periferia, para ser a 
primeira escola na história da cidade a 
conquistar um título de tamanha mag-
nitude. Não somos mais os mesmos. 
Deixei de ser a Célia para ser a primeira 
professora da cidade a conquistar um 
prêmio federal, sendo homenageada 
também pela Secretaria Regional de 
Educação (SRE Conselheiro Lafaiete).

Com base no projeto Gentileza 
Gera Gentileza e Cidadania, as turmas 
de Educação infantil 2° Período, quinto 
ano e oitavo ano de cada uma das 30 
escolas municipais já estão estudando 
Educação Fiscal.

Tenho relatos interessantes de 
professores e pedagogos do interesse 
das crianças e profissionais pelo tra-
balho realizado, de mudanças pessoais 

em  professores,  alunos  e familiares já 
conseguidas após a implantação do 
projeto.

  Uma semente foi lançada, 
está gerando frutos, creio que assim a 
mudança em nossa cidade, nos anos 
vindouros, será conseguida através da 
concepção sobre cidadania que as pes-
soas passarão a ter.

Como idealizadora e aplicado-
ra do projeto Gentileza Gera Gentileza 
e Cidadania, agradeço mais uma vez o 
reconhecimento e valorização do meu 
trabalho.

Parabenizo a  Febrafite  e 
a AFFEMG por esta iniciativa de sucesso 
– Prêmio Nacional de Educação Fiscal. 
Eu fui a primeira na cidade, mas já tem 
professores que almejam seguir meus 
passos, realizar um trabalho diferen-
ciado, prazeroso, impactante futura-
mente e também se vencedores, fato 
que me deixou, mais uma vez, muito 
feliz.

Célia Aparecida Gabriel

A premiação dos proje-
tos é apenas a ponta 
do iceberg quando 
se trata de Educação 

Fiscal. O poder desse conhecimento 
é capaz de transformar uma cidade 

inteira, como mostra o relato da pro-
fessora Célia Aparecida gabriel da 
Escola Municipal Rosália Andrade da 
glória da cidade de Congonhas. 

Em 2015, o projeto “gen-
tileza gera gentileza e Cidadania”,  

coordenado por ela foi o vencedor 
na categoria “Escolas”, um reconhe-
cimento que, além de proporcionar 
melhorias físicas para o colégio de 
Congonhas, despertou em outros 
profissionais da rede pública a im-

portância de se estudar e disseminar 
a Educação Fiscal. 

A carta da pedagoga, envia-
da à AFFEMg, é um testemunho  que 
mostra o fortalecimento da Educa-
ção Fiscal em Minas gerais.

Educação Fiscal: a via de transformação

PRÊMIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL FEBRAFITE 2015 GENTILEZA GERA GENTILEZA E CIDADANIA

“Para nós da affemg, é uma honra, saber que os 
projetos mineiros sempre estão entre os finalistas. 
Com imensa alegria e orgulho, parabenizamos 
todos os envolvidos que se empenham dia a dia no 
fortalecimento da educação fiscal e da cidadania em 
nosso estado”, 

  Lenivanda Oliveira, Diretora Secretária-Adjunta, uma das coordenadoras do 
prêmio em Minas e que representou a AFFEMg na solenidade de premiação. 
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giro PelaS regionaiS
maria DaS DoreS Caetano o. alVeS

São franCiSCo - PiraPora   

arnalDo Sato 
SUDoeSte - PoçoS De CalDaS

eDir  martinS
 mata- jUiz De fora

franCiSCo naSCimento
ParanaíBa - UBerlânDia

gilSon marCoS CamPoS
Vale Do SaPUCaí - PoUSo alegre

milton metzker
rio DoCe-goVernaDor ValaDareS

neUza gomeS De oliVeira
metalúrgiCa - iPatinga

reDir menDeS De Sá
norte - monteS ClaroS

PaUlo CeSar Pinto
SUl - Varginha

roDrigo Da CrUz lemoS
BaiXo rio granDe -UBeraBa

Sirne alCiDeS CoSta Salim
mUCUri - teófilo otoni

lUCy maria torreS SoareS
oeSte - DiVinóPoliS

rUBenS Simão Da roCha
Centro-norte - Sete lagoaS

sÃo FraNcisco - PIRAPORA

cENtro-NortE - SETE LAgOAS

confraternizações do dia do servidor 
As comemorações do Dia do Servidor Público, celebrada em 28 de outubro, ganharam o Estado. Várias Regionais da AFFEMg apoiaram e promoveram encontros para home-

nagear os servidores públicos.
A Diretoria da AFFEMg agradece os Associados que prestigiaram os eventos comemorativos e parabeniza, mais uma vez, todos os servidores públicos pela data especial. 

Com a presença do Superintendente Antônio de Castro Vaz de Melo, os 
servidores participaram, dia 20/10, de um café na Delegacia Fiscal .

O churrasco do Funcionário Público aconteceu, dia 29/10, no Clube da Asserf,  
onde servidores e seus  familiares  se reuniram para confraternizar. 
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giro PelaS regionaiS

NortE - MONTES CLAROS

sudoEstE - POÇOS DE CALDAS

No dia 27/10,  servidores  da Receita Estadual foram recepcionados com um 
café da manhã. 

A confraternização aconteceu no dia 26 de outubro 
e  teve a participação dos servidores e  familiares. 
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mata - JuIz DE FORABaixo rio graNdE - ubERbA

grande presença de público 
na tradicional Festa da Família

A Sede Regional foi palco do grande encontro dos Associados de uberaba 
e região. Juntamente com seus familiares, eles participaram da tradicional Festa 
da Família que reuniu centenas de pessoas de todas as idades para um jantar com 
música ao vivo. A confraternização aconteceu dia 28 e o Diretor Regional Rodrigo da 
Cruz Lemos agradeceu a presença de todos que prestigiaram mais esse momento de 
união na AFFEMg. 
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Dando continuidade à 
animada ação solidá-
ria da FuNDAFFEMg, 
AFFEMg e FISCO, no 

dia 07/11 foi encerrada a segunda 
tarefa da gincana com a entrega, à 
Receita Solidária, de uma expressiva 
quantidade de brinquedos e livros 
infantis. Esta etapa foi vencida pela 
equipe “Vibe Solidária”.

Parabenizamos, mais uma 
vez, todos os participantes da 

gincana pela dedicação e espírito 
solidário.

No dia 16/11, a terceira ta-
refa será encerrada com a entrega 
de doações de produtos de higie-
ne. Acompanhe todos os detalhes 
pelo site: www.receitasolidaria.
com.br, na página também estão 
disponivéis as informações sobre 
as visitas às entidades que serão 
beneficiadas pelas doações reco-
lhidas na gincana. 

reCeita SoliDária

gincana por um Natal solidário

Projeto “Desenvolvendo a segurança”, da ASCANAVI 
A Receita Solidária viabilizou a aquisição de EPIs (equipamentos de proteção individual) para os 49 trabalhadores da ASCANAVI – 

Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva, de governador Valadares. 
Os equipamentos adquiridos vão contribuir para a proteção da integridade física dos trabalhadores e para a melhoria na 

qualidade do trabalho.
Serão também realizados treinamentos e palestras de conscientização quanto à importância e ao uso correto dos EPIs. 
A ASCANAVI foi fundada em 2002 com o intuito de coletar, triar e comercializar materiais recicláveis coletados em governa-

dor Valadares, colocando em prática a definição de desenvolvimento sustentável: ecologicamente correto, economicamente viável, 
socialmente justo e culturalmente aceito. 

A associação é composta por mulheres e homens  (adultos e idosos), e realiza, em sua sede, todas as etapas de pré-tratamento dos ma-
teriais recicláveis provenientes de coleta institucional (doações de instituições e empresas privadas) e pública (realizada por empresa privada prestadora do serviço de limpeza urbana).  

Projeto da Sociedade Beneficente Anália Franco 
Este projeto recebeu recursos financeiros da Receita Solidária para a aquisição de dois computadores para os consultórios do posto médico que funcionam na 

Sociedade beneficente Anália Franco, em ubá. 
Esse posto médico atende aproximadamente 800 pessoas por mês que passarão a ter seus prontuários digitalizados, facilitando o acesso às informações e, deste 

modo, propiciando um atendimento de melhor qualidade à comunidade.

Palestra da receita 
solidária 

A convite da SRH/SEF nossa presidente Rose Laura Pinto Fagundes reali-
zou, no dia 18/10/16, às 10h30min, no auditório do 8º andar da Rua da bahia, mais 
uma palestra de divulgação dos trabalhos desenvolvidos pela Receita Solidária.

Agradecemos à SRH pelo apoio de sempre!

Projetos atendidos pela receita solidária
É com muita alegria que informamos a conclusão de dois dos projetos selecionados pela Receita Solidária neste ano:
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                 a manhã de sábado do dia 05 de novembro, os pequenos 

Beneficiários da FUNDAFFEMG, acompanhados de seus pais, 

estiveram no salão de festas Casa do Sol, no bairro Buritis, 

para aprender a cuidar da saúde de forma lúdica e divertida. 

A proposta desta edição foi trazer um evento mais educativo, substituindo as 

tradicionais guloseimas por um café da manhã com orientações da nutricionista 

Isabella Mancini. A Beneficiária Patrícia Marques Batista, mãe de João Vitor, 

de 7 anos aprovou o novo formato: “Minha avaliação é nota mil! Essa onda 

saudável da FUNDAFFEMG de alterar a alimentação, propor coisas mais leves e 

valorizar as frutas é muito positiva. Vocês estão de parabéns! Sempre participo 

das atividades e está cada vez melhor!” 

O Educando também contou com a participação do Corpo de Bombeiros, que 

repassou informações para grandes e pequenos sobre a prevenção de acidentes 

domésticos, e com a Cia Pé de Moleque, que trouxe histórias e brincadeiras de 

roda. Os Beneficiários ainda puderam participar de estandes que ofereceram 

orientações sobre saúde bucal, acuidade visual, aferição de pressão arterial, 

vacinação, psicopedagogia e nutrição infantil.

Evento inova com café da manhã 
saudável

N

para a
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Na Regional da Zona da Mata, o Educando para a Saúde aconteceu mais cedo, no dia 28 de outubro. Além de muita diversão, os pequenos receberam informações 

valiosas para o cuidado com a saúde desde cedo.

EDUCANDO EM JUIZ DE FORA 
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No mês do seu aniversá-
rio faça seu recadastramento no 
Banco do Brasil. Caso, não consi-
ga, após essa data, recadastre-se 
na unidade Fazendária de seu 
município. O NÃO recadastra-
mento implica na suspensão do 
pagamento. 

aplicações, investimentos, mercado
destaque no Encontro de aposentados e

Como ter rentabilida-
de aplicando no mer-
cado de ações? A per-
gunta que desperta a 

curiosidade de todo mundo foi tema 
dos Encontros de Aposentados e Pen-
sionistas do mês de novembro. Rea-
lizadas nos dias 9 e 10 de novembro 
respectivamente, as reuniões con-
taram com a participação de funcio-
nários da Caixa Econômica, entidade 
parceira da AFFEMg.  

A equipe de especialistas 
falou por mais de uma hora sobre 
aplicações, investimentos, taxas, 
apresentando toda a realidade do 
mercado financeiro que, naquela 
semana estava abalado devido à 
eleição de Donald Trump para a 

atENçÃo 
associados 

aPosENtados E 
PENsioNistas!

diviNóPolis gov. valadarEs moNtEs claros
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Devido ao feriado municipal em Belo Horizonte, no dia 8 de dezembro, o Encontro de Pensionistas foi marcado para a 3ª quinta-feira do mês, 15 de dezembro, 
quando será realizada uma reunião especial a partir do meio-dia, no Centro de Convivência.

aNotE Na agENda!

financeiro, informações que foram 
Pensionistas de novembro

presidência dos Estados unidos. 
A apresentação, que foi transmi-

tida ao vivo para Regionais da AFFEMg, 
despertou bastante interesse dos Associa-
dos que esclareceram dúvidas e trocaram 
ideias sobre o assunto. “A discussão desse 
tema foi uma solicitação de alguns Asso-
ciados. E apesar de ser um pouco diferente 
do que estamos habituados a tratar nesta 
reunião, pelas participações, foi possível 
perceber que nossa tarde foi novamente 
muito rica de informações”, concluiu o Dire-
tor -presidente da AFFEMg, Sinval Pereira.   

Interessados em receber o 
material oferecido pela Caixa durante 
os Encontros podem entrar em conta-
to com o setor de Comunicação: 

(31) 3289-5613 
comunicacao@affemg.com.br.

É justamente no 
tempo de dinheiro 
curto que temos 
que ter cuidado 
em onde e como 
aplicar “ resumiu um 
Associado.
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saudadEs

classiFisco

HomENagEm do outro lado 
do atlâNtico

DeStaqUeS e talentoS

VENDA/ ALuguEL EM bELO HORIzONTE 
•	 Vendo apartamento 2 quartos com banheiro, dependência completa de empregada, 1 vaga 

de garagem livre e demarcado. bairro Sagrada Família. CONTATO: (31) 9 8422-8322 - Marilene.
Aluga-se apartamento no Eldorado. Ótima localização, 2 quartos, sala, banho, cozinha, 1 vaga 
de garagem. Valor: R$ 700,00/mês, condomínio R$95,00/mês. SEM IPTu. Tratar com Adson (31) 
99975-0479 Ou (31) 3221-0530.

•	 Vende-se apartamento no bairro Santa Lúcia, belo Horizonte. 3 quartos com suíte e banheira de 
hidro, 3 banheiros com box de blindex, dep. de empregada, armários planejados, rebaixamento 
de gesso, vista definitiva em todos os quartos, 1 apartamento por andar, elevador, vaga de ga-
ragem, salão de festas. Condomínio aproximado de R$ 306,00. Valor: R$ 413.000,00 CONTATO: 
gustavo – (31) 9 9845-3674 / guconf@gmail.com.                             

•	 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. 

•	 Aluga-se, ótima sala com 32m2, sendo recepção, sala e banheiro. Excelente localização. OPOR-
TuNIDADE. 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.

•	 Excelente  Apartamento, localizado no Centro de bH/Mg  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 .
•	 Vende-se, apartamento - 4 quartos, DCE,3 vagas de garagem, área de lazer completa, 1 apto 

por andar. Em frente ao Minas II (próximo a delegacia de polícia) Contato: (31) 99822-2202.
•	 Vende-se, Apartamento todo reformado, 4 quartos, 2 salas, demais dependências. Todo mon-

tado. Avenida Prudente de Morais, bairro Cidade Jardim. Preço a combinar. Contato: Henrique 
Alves (31) 3344-7392 / (31) 9 8769-1301. 

VENDA/ ALuguEL OuTROS ESTADOS
•	 Aluga-se apartamento em Cabo Frio/RJ, 3 quarto, com capacidade para 8 pessoas, um quartei-

rão da praia do Forte. Completo. CONTATO: (31) 99184-2045 ou (31) 3225-2752.
•	 Vendo ou Alugo – Ponto Nobre, Apto em guarapari/ES, Apto de 2 quartos, dependência de Em-

pregada, garagem, 1º andar. Troca por loja ou galpão em Juiz de Fora – Mg. Tel. (32) 3211-0334.
•	 Aluga-se apartamento em guarapari/ES, 2 quartos, suíte, garagem. galeria praia Center e praia 

do morro. www.feriasemguarapariwix.com/praia. CONTATO: Dani (31) 9 7147-9950.
•	 Apartamento em Setiba/ES em frente à praia de Setiba. 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.
•	 Vendo ou alugo - apartamento em guarapari, Praia do Morro - 2 quartos, 1 garagem, DCE, 

1º andar, vista para o mar, varanda no meio da praia. Rua Antônio do Amaral, Nº 106. Sem 
mobilia. Valor: R$ 270.000,00. Tratar: (27) 3361-5974 com Olinda.

•	 Vendo uma linda casa de campo em Capim branco, terreno de 1008 m², a casa com área cons-
truída 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.

VEíCuLOS
•	 Vendo 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.

SERVIÇOS
•	 Manutenção em Desktop e Notebook´s, Formatação com backup, Manutenção preventiva, Ins-

talação de programas, Configuração de Roteadores e Modems, Remoção de Vírus, Recuperação 
de arquivos apagados, Troca de componentes, Vendas de computadores, Instalação de impres-
soras. Ligue e agende seu horário 31 99582-2340.

COTAS DE CLubE
•	 Cota do Minas Tênis Clube, situação totalmente regular. Apenas R$ 27.200,00 à vista. CONTATO: 

Henrique (31) 3344-7392 ou (31) 9 8769-1309.
•	 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.

associada 
participa de evento 

internacional
Em outubro, a Associada Malu Mendes, 

Auditora Fiscal no posto de Extrema, participou do 
Congresso Internacional de Direito Público: Justiça 
e efetivação dos direitos humanos, realizado na 
universidade de Coimbra, onde apresentou o tra-
balho: “A Iniciativa Popular no processo de emen-
da/revisão Constitucional: comparativo entre os 
modelos brasileiro e português”.

A AFFEMg parabeniza a Associada pelo 
trabalho desempenhado. 

O Associado 
e Auditor Fiscal, Iacyr 
Anderson Freitas aca-
ba de ter publicada, 
na Espanha, uma 
resenha do seu novo 
livro de poesia, in-
titulado “Estação das Clínicas”. Tal resenha 
foi redigida pelo crítico Santos Domínguez 
e divulgada na revista “Encuentros de Lec-
turas”, disponível no link:https://santosdo-
minguez.blogspot.com.es/2016/11/un-
-poema-de-iacyr-anderson-freitas.html, 
acesse e boa leitura!

 “Estação das Clínicas” foi lançado 
em belo Horizonte no dia 1º de dezem-
bro, e será lançado dia 14 em São Paulo 
no bar Canto Madalena.

A AFFEMg parabeniza o Asso-
ciado por mais este lançamento e dese-
ja sucesso.

“A saudade pura não encontra distância no espaço, nem no tem-
po, criando de tal sorte um vínculo que, mesmo as almas estando separa-
das, se sentem unidas pela força do amor”.         (São Francisco de Assis)

A família de Miguel Luiz Pires enviou uma mensagem à equipe 
do Serviço Social:

 Desde a primeira ligação, poucas horas após o falecimento 
do meu pai, percebi o valor do serviço social da AFFEMG. Oficialmente 
registro esse elogio pelo excelente trabalho prestado neste momento 
tão delicado de nossas vidas. 

A AFFEMg agradece as palavras de reconhecimento que servem 
de estímulo para o aprimoramento dos serviços.

•	 Terezinha guerra Martins da Costa (Mãe do Associado José Edson Martins da Costa - Membro do 
Conselho Curador), faleceu no dia 23 de novembro, em Nova Era/Mg, onde residia.

•	 Rosália de Souza Ramos, faleceu no dia 22 de novembro em belo Horizonte/Mg, residia em 
Nova Lima/Mg. 

•	 Alair Faria Duarte, faleceu no dia 21 de novembro, em governador Valadares/Mg, onde residia.
•	 Leny Lanziano Faria, faleceu no dia 18 de novembro, em Juiz de Fora/Mg, onde residia.
•	 Isa Couto giffoni, faleceu no dia 18 de novembro, em Juiz de Fora/Mg, onde residia.
•	 Rubens D’Ambrosio, faleceu no dia 15 de novembro, em Santa Rita de Caldas/Mg, onde residia.
•	 Miguel Luiz Pires, faleceu no dia 14 de Novembro em Pouso Alto/Mg, onde residia.
•	 Alaíde Lages, faleceu no dia 13 de Novembro, em belo Horizonte/Mg, onde residia.
•	 Eliezer Martins, faleceu no dia 9 de novembro, em belo Horizonte/Mg, onde residia.
•	 Marilene Junqueira Ferraz, faleceu no dia 04 de novembro, em belo Horizonte/Mg, onde residia.
•	 Irene Nicácio Leite, faleceu no dia 02 de novembro, em belo Horizonte/Mg, onde residia.
•	 Maria de Lourdes guimarães Rabelo, faleceu no dia 22 de outubro de 2016, em Divinópolis/

Mg, onde residia.
•	 geralda Rodrigues Porto, faleceu no dia 17 de outubro, em belo Horizonte/Mg, onde residia.


