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Alegria em 
Guarujá
Momentos de 

descontração na 
Colônia da AFFEMG.
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Casa cheia 
Em BH, Encontros Mensais de Associados 

Aposentados e de Pensionistas estão cada vez 
mais participativos.

 Páginas 9 e 10

Governo de Minas prorroga 
novamente o pagamento da 

parcela dos salários 
Anúncio foi feito durante reunião com representantes 

de entidades dos servidores públicos. 
Veja página 3

Caixa AQUI/AFFEMG
Associação sela convênio e fica autorizada a realizar 
serviços da Caixa Econômica. Entenda as vantagens 

dessa parceria na página 4.

Anote na Agenda as 
Confraternizações 
de Fim de Ano da 

AFFEMG 
Belo Horizonte 

Dia: 03 de dezembro, sábado, às  21h
Local: Clube Jaraguá

Regional Mata
Juiz de Fora

Dia 18 de novembro, sexta, às  21h
Local: Premier Parc Hotel

Regional Paranaíba
Uberlândia 

Dia: 03 dezembro, sábado, às 20h
Local: Apoteose

Regional Baixo Rio Grande
Uberaba 

Dia: 03 de dezembro, sábado, às 16h
Local: Chácaras bouganville

Regional Sudoeste
Poços de Caldas

Dia: 09 de dezembro, sexta feira, às 20h
Local: Teart Maison buffet

Regional Rio Doce 
Governador Valadares 

Dia: 09 de dezembro, sexta, às 21h
Local: Leblon Festas

Regional Vale do Sapucaí 
Pouso Alegre

Dia: 10 de dezembro, sábado de 12h às 17h
Local: Sede da Regional

Regional São Francisco
Pirapora

Dia: 10 de dezembro, sábado, às 22h
Local: Clube da ASSERF

Regional Centro-Norte 
Sete Lagoas

Dia: 16 de dezembro, sexta, às 20h30min
Local: Sede da Regional

28 de outubro – Dia do Servidor Público
 Os fundamentos de soberania, igualdade, cidadania e dignidade de cada brasileiro, prescritos na 
nossa Constituição cidadã só se realizarão quando todos tiverem acesso a serviços públicos de qualidade, 
ideal que se materializa pelo trabalho do servidor público.
 A AFFEMG parabeniza todos os servidores que, com seu trabalho e dedicação, constroem uma 

sociedade mais justa e fraterna. 
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Diretoria eXeCUtiVa:

SinVal Pereira Da SilVa 
Diretor-PreSiDente

eDUarDo De SoUza aSSiS  
Diretor ViCe-PreSiDente

leonarDo BorgeS
Diretor-SeCretário

leniVanDa o. m. BarBoSa 
Diretora-SeCretária aDjUnto

geralDo Sozinho 
Diretor-finanCeiro

maria aPareCiDa “PaPá”
Diretora-finanCeira aDjUnto

nelSon De oliVeira loPeS
Diretor-aDminiStratiVo

joaqUim Coelho SimõeS
Diretor-aDminiStratiVo aDjUnto

PatríCia DaViD SalUm
Diretora SoCial

fernanDa PaiXão
Diretora-SoCial aDjUnto

DIrEtorIA rEGIonAl: 
Baixo rio grande rodrigo da Cruz lemos Centro norte rubens Simão da rocha mata edir da Silva martins metalúrgica 
neuza gomes de oliveira mucuri Sirne alcides Costa Salim norte redir mendes de Sá oeste lucy maria torres Soares 
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ConSElHo DE ADMInIStrAÇÃo - Membros efetivos ativos antônio gonçalves de Carvalho, gilson magalhães 
teixeira, joão márcio gonçalves, lucas rodrigues espeschit Membros suplentes ativos Carlos alberto Basso, 
edson martins de oliveira Membros efetivos aposentados ernani raimundo horta Duarte, lupércio teixeira, 
nelson gomes dos Santos, Paulo Pedro lessa Baptista júnior Membros suplentes aposentados marcos lúcio 
Valente

ConSElHo FISCAl - Membros efetivos francisco mota Santos, francisco lourenço Dias, josé thomaz da Silva 
Membros suplentes antônio teixeira da Silva, nilton de oliveira, octávio Strini
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eDitorial

no dia 3 de outubro, 
a Diretoria realizou 
reunião na sede em 
Belo horizonte que 
tratou de assuntos 
administrativos e 
financeiros entre 
os quais a discução 
preliminar do projeto 
da nova Colônia de 
Cabo frio. 

AContECEU nA AFFEMG

A Lei 19.973, aprovada em 2011, que estabeleceu a política remunera-
tória dos servidores civis do Estado, definiu em seu artigo 7º o dia 1º 
de outubro como a nossa data base. Mas, lamentavelmente, a última 
vez que os servidores viram algum reajuste na data base foi outubro 

de 2014. Frustrando todas as expectativas, no início deste mês, o governo anunciou 
mais uma prorrogação do escalonamento salarial e a reafirmou a negativa de qual-
quer reajuste na data base 2016, ainda que a receita tenha registrado crescimento de 
9% este ano. (ver pg.03)

A inflação está aí, corroendo o poder aquisitivo dos salários e a receita cresce 
como resultado do esforço fiscal, como salientou o Secretário de Fazenda, José Afon-
so bicalho, no entanto, até onde iremos com esse congelamento da remuneração? O 
servidor público não é o responsável pela crise econômica e fiscal que atravessamos e, 
portanto, não aceitamos pagar essa conta. 

Outra questão. Chamamos atenção para a aprovação em segundo turno da 
PEC 241/2016. Além de romper com o principal pilar de inclusão social que caracteriza 

a Constituição, essa Proposta de Emenda tem como alvo os servidores públicos e a po-
pulação em geral que necessita da Seguridade Social (Saúde, Previdência e Assistên-
cia) e dos serviços. Por outro lado, a PEC não impõe nenhum limite aos gastos com a 
dívida pública, nem menciona o imenso prejuízo do banco Central decorrente de uma  
política suicida que paga os juros mais altos do planeta, e muito menos prevê qualquer 
revisão no atual sistema tributário regressivo e absurdamente injusto. 

Aos que descumprirem o congelamento imposto, fica vedado, a concessão de 
reajustes, vantagem, progressões, adequação de remuneração dos servidores, alteração 
nas carreiras, criação de cargos, realização de concursos públicos, admissão ou contrata-
ção de pessoal e até a revisão geral para reposição da inflação. Mesmo que a economia 
volte a crescer, a arrecadação aumente e que as contas públicas retornem ao equilíbrio. As 
regras permanecerão inalteradas, afinal trata-se de uma Emenda Constitucional. 

A AFFEMg acompanha o andamento da PEC no Congresso Nacional e tem 
agido, individualmente e em conjunto com a Federação, no sentido de reverter esse 
quadro de graves agressões contra os servidores.  

Crise econômica e fiscal: os 
servidores públicos pagarão a conta?

Parabéns AFFEMG
Pelo segundo ano consecutivo, a 

AFFEMg é destaque entre as empresas minei-
ras. O jornal MercadoComum, publicação do 
Conselho Nacional de Economia acaba de divul-
gar o xx Ranking das 500 Maiores e Melhores 
Empresas do Estado e  entre elas Associação que 
ocupou a 58a posição entre as instituições anali-
sadas no seguimento “Outros Serviços”. 

Atenção Associados 
Aposentados e 
Pensionistas!

no mês do seu aniversário faça 
seu recadastramento no Banco do 
Brasil. Caso, não consiga, após essa data, 
recadastre-se na unidade fazendária de 
seu município. o não recadastramento 
implica na suspensão de seu pagamento. 
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PolítiCa

A ação proposta pelo Estado do Pará e mais 15 unidades da Federação 
na condição de amicus curiae, inclusive Minas gerais, questiona a omissão do 
Congresso Nacional em elaborar a lei complementar para definir os critérios para 
cálculo da compensação devida aos Estados pela perda de receita decorrente da 
desoneração das exportações.  

A lei 87 é de 1996, portanto há 20 anos toda exportação de produtos 
primários e semielaborados são exportados ao abrigo da isenção de ICMS. Além 
da isenção, as empresas exportadoras podem apropriar o crédito integral de 
insumos, bens  intermediários e ativo imobilizado. A partir de 2004, o valor da 
compensação pela perda de receita passou a ser negociada pelos Estados com a 
união, ano a ano. Mas desde 2007, tem distribuído o montante consignado na 
Lei Orçamentária, como autoriza o parágrafo 3º do art. 91 do Ato das Disposições 
Transitórias, ou seja, “enquanto não for editada lei complementar”, permanece 

Governo prorroga ainda mais o 
parcelamento dos salários 

Na reunião da “mesa 
de negociação per-
manente”, que acon-
teceu no último dia 

03, na Seplag, o governo anunciou, 
por meio dos Secretários de Fazen-
da, José Afonso bicalho, o Secretário 
de Planejamento e gestão, Helvécio 
Magalhães e o Secretário Adjunto 
de Planejamento e gestão, Wieland 
Silbershneider, a prorrogação do es-
calonamento salarial dos servidores. Desta vez, adiando em mais 4 dias a data 
de pagamento de cada parcela.

Antes de anunciar a nova escala, o Secretário de Fazenda apresentou 
dados sobre a despesa com a folha de salários em face da Lei de Responsabili-
dade Fiscal. Apesar da previsão de crescimento da receita na ordem de 9% neste 
ano, o que resultaria em um reajuste geral de 4,98% segundo os critérios da LRF, 
o Secretário alega que o crescimento da folha ultrapassou o limite prudencial. 

Quanto ao 13º salário, o Secretário afirmou que só em novembro poderá definir 
como e quando será o pagamento. 

Criticado sobre a opção do governo por uma política de ajuste fiscal ex-
clusivamente pelo corte de gastos, o Secretário de Fazenda comentou que o Es-
tado também adotou iniciativas visando elevar a receita, e citou como exemplo 
a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI que questiona os prejuízos de Minas 
com a Lei Kandir, hoje estimados em 47 bilhões de reais. 

Mês Dia Dia Dia
Novembro 14 18 23
Dezembro 12 19 21

Escala de pagamentos

lei Kandir - Ação Direta de Inconstitucionalidade 
por omissão - ADo 25/2013

vigente o sistema previsto na LC 87/96.  
Essa omissão resultou no congelamento do valor da compensação que 

há 12 anos corresponde a 251 milhões/ano. O cálculo real indica que Estado per-
deu mais de 47 bilhões. Ou seja, a parcela de tributos decorrente de toda riqueza 
produzida em Minas, oriunda do agronegócio (café, cereais, carne) e a minera-
ção destinada à exportação não está sendo apropriada pela sociedade mineira. 

No caso da mineração, é uma política injusta, predatória e de extrema 
exploração já que estes são recursos não renováveis, com consequências desas-
trosas para os cidadãos mineiros, exemplo mais recente é o maior crime ambien-
tal da história do país, decorrente do rompimento da barragem da mineradora 
Samarco, em Mariana. Tamanho desastre, resultado da super exploração de nos-
sos recursos naturais, decorrente de uma atividade econômica que não deixou 
um centavo em ICMS ao Estado.   

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE 
e o Programa das Nações unidas para o Desenvolvimento – PNuD lançaram o 
projeto  “Auditores Fiscais sem Fronteiras” (TIWb na sigla em inglês), cujo objeti-
vo é a capacitação das administrações tributárias de países de menor desenvol-
vimento por meio da transferência de conhecimento. 

O projeto consiste na formação de um “pool” de especialistas em Audi-
toria Fiscal, designados para trabalhar com funcionários dos países receptores. 
A iniciativa está sob a coordenação da Divisão de Cooperação Financeira e Tribu-
tária – DCFT do Itamaraty, que está recebendo propostas dos Auditores Fiscais 
brasileiros interessados em participar do projeto. O trabalho é remunerado e tem 
previsão de duração de até 45 dias/ano.  

O Auditor Fiscal interessado deve encaminhar seu Currículo Vitae à Divi-
são de Cooperação Financeira e Tributária - DCFT, acompanhado da proposta de 

Auditores Fiscais sem Fronteiras
projeto de cooperação, redigido em até cinco páginas, que envolva iniciativas de 
cooperação em auditoria referentes às seguintes áreas de interesse:  

•	 aspectos da implementação de sistemas de ICMS/IVA 
•	 implementação de sistemas de tributação setorial 
•	 fiscalização - imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica
•	 previdência - cobrança de tributos e benefícios sociais

Os currículos e propostas de cooperação devem ser encaminhados ao 
secretariado do projeto “Auditores Fiscais sem Fronteiras” (“Tax Inspectors Wi-
thout borders”), para análise conjunta de viabilidade do projeto de cooperação 
por parte da OCDE, do governo brasileiro e do país demandante da cooperação.

Informações, acesse: www.oecd.org/tax/taxinspectors.htm
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Congresso FEBrAFItE
Em 2017 a FEbRAFITE realiza o seu 11º Congresso Nacional, 6º Internacional e 2º Luso brasileiro, no período de 11 a 15 de junho, na cidade de Fortaleza/CE.
No ano em que comemora seus 25 anos de trabalho intenso e permanente em defesa da Administração Tributária e dos Auditores Fiscais, buscando 

sempre a valorização da receita própria e o aprimoramento profissional da classe, a Federação vai debater o tema “cidadania fiscal voltada ao bem-estar social”. 
Coloque na sua agenda, programe-se para participar.  

No dia 10 de outubro, o Diretor-
-presidente da AFFEMg, Sin-
val Pereira, acompanhado dos  
Diretores do Setor Financeiro, 

Nelson Lopes e Maria Aparecida Meloni, Papá,  
recebeu os representantes da Caixa Econômica 
Federal na sede da AFFEMg para selarem o 
convênio entre as duas entidades. 

Pela parceria, a partir de agora, a 
AFFEMg é um Correspondente Caixa aqui 
Negocial e, conforme a Resolução do banco 
Central, número 3.110/03, fica autorizada a 
comercializar os produtos e serviços da Caixa Econômica Federal, tais como: 
•	 Habitação: Diversas modalidades de financiamento oferecidas para você comprar, 

construir, reformar ou concluir o imóvel.
•	 Consignação: Linha de empréstimo com desconto direto no holerite, uma forma 

rápida de conseguir crédito, sem avalista, com melhores prazos e taxas imperdíveis!
•	 Portabilidade de Consignado para a Caixa: Possiblidade de migrar o crédito 

de Consignado para a Caixa com as melhores taxas do mercado;
•	 Conta Corrente e cheque especial Pessoa Física: conta e cheque especial com taxas 

diferencias;
•	 Cartões Caixa: A Caixa tem um Cartão de crédito perfeito para você! Os cartões Cai-

xa têm serviços ainda melhores, como avisos por SMS, programa de pontos, dentre 
outros. Possibilidade de isenção da 1ª anuidade.

•	 Consórcio: Adquira casa e carro de forma segura e planejada, com as melhores 
opções para você, a preços justos.

AFFEMG fecha parceria com a Caixa Econômica 
Convênio traz vantagens para os Associados e a Entidade

Vantagens para os associados e para a AFFEMg
Com a assinatura do convênio, os Associados da AFFEMg terão maior facili-

dade de acesso aos produtos e serviços da Caixa, sendo que a preparação da docu-
mentação poderá ser feita pelos próprios funcionários do setor Jurídico/Financeiro da 
AFFEMg, localizado no 7º andar da sede em belo Horizonte.

Além disso, terão atendimento exclusivo e personalizado com disponibilida-
de de consultoria financeira até para os dependentes.

Para a AFFEMg, o convênio, além de ampliar a convivência com os Associados 
e seus dependentes, facilitará a realização de negócios. A parceria também permite 
que a AFFEMg seja remunerada pela Caixa de acordo com os serviços prestados, valor 
que será revertido para benefícios da própria Associação.

Outras informações entre em contato pelo número (31) 3289-5610 
ou pelo e-mail: juridico@affemg.com.br

Prêmio nacional de Educação Fiscal: 
Escolas Mineiras estão na final

A Febrafite anunciou no dia 25 de outubro a lista das entidades finalistas da 5ª 
Edição do Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Entre os selecionados, duas instituições 
mineiras concorrem à premiação: a Escola Municipal Filomena de Oliveira Leite de Cur-
velo que, pela primeira vez, disputa o prêmio e a Escola Municipal Vereador Otávio Rufino 
Pereira da cidade de barroso que, pela quinta vez consecutiva, tem uma entidade entre 
os finalistas. 

O projeto Sustentabilidade – um Por Todos e Todos Pelo Jardim da Filo da escola 
Municipal de Curvelo e Formando Cidadania e Construindo Valores do colégio público de 
barroso chegaram até a final concorrendo com mais de 140 projetos inscritos de várias 
partes do brasil. 

“A cada edição do Prêmio, observamos que os projetos vêm se aprimorando, 
com substantivos resultados para os municípios e região dos concorrentes, tornando a 
disputa mais acirrada o que é muito bom, porém, mais difícil para a Comissão chegar 

de forma justa aos dez finalistas”, declarou o primeiro vice-presidente da Febrafite e 
coordenador-geral do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, Lirando de Azevedo Jacundá, 
durante a cerimônia de divulgação dos finalistas em brasília. 

Para a AFFEMg, a participação de entidades mineiras em mais uma final do 
Prêmio Nacional de Educação Fiscal significa que a semente desse tema tão importante 
para a sociedade não apenas vingou como está florescendo. “É com imensa satisfação 
que recebemos a notícia sobre os finalistas mineiros. Estamos na torcida, esperando que 
conquista deles, já vitoriosa por chegarem até aqui, sirva de estímulo para outras institui-
ções trabalharem a educação fiscal”, afirma a Diretora – Secretaria Adjunta da AFFEMg, 
Lenivanda barbosa, uma das responsáveis pela divulgação do Prêmio em Minas gerais. 

Os grandes vencedores da 5º Edição do Prêmio Nacional de Educação Fiscal da 
Febrafite serão conhecidos no dia 9 de novembro quando acontece a cerimônia de pre-
miação em brasília. 
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reCeita SoliDária

Gincana por um natal solidário

Pedido especial
O ”Lar de Antônio Tereza”, situado na rua Copenhague, 500, bairro Trevo - região da Pampulha, em bH, presta serviços de creche, atendendo 252 crian-

ças de 01 a 05 anos, além de manter um projeto de aulas de capoeira para 80 crianças.
Essa entidade está precisando da ajuda voluntária dos seguintes profissionais: odontopediatra (há consultório no local), Psicólogo Infantil, Educador Físico 

para Futebol e Recreação Infantil, Médico Pediatra e Clínico geral.
Caso você tenha possibilidade de ajudá-los, favor entrar em contato pelo e-mail doacao@receitasolidaria.org.br

Funcionários da AFFEMg, 
FuNDAFFEMg, e 
FISCO estão promo-
vendo, de outubro a 

dezembro, uma gincana solidária 
em prol da Receita Solidária. Serão 
desenvolvidas atividades que es-
timulam a dedicação ao trabalho 
solidário, envolvendo a doação de 
tempo, conhecimentos, talentos 
e arrecadação de materiais para 
doações.

Oitenta pessoas se inscreve-
ram e formaram seis equipes, com 
uma média de 14 componentes 
cada. Acompanhe o desenvolvimen-
to das atividades pelo blog acontece-
fundaffemgblog.wordpress.com. 

No dia 14 de outubro foi 
encerrada a primeira atividade da 
gincana, sendo a equipe “Juntos so-

mos mais”, a vencedora desta eta-
pa. Todas as equipes arrecadaram 
713 itens para formação de kits de 
higiene bucal que serão utilizados 
em visitas a entidades que prestam 
assistência a crianças. As informa-
ções sobre as visitas serão divulga-
das no site da Receita Solidária.

A segunda atividade será 

encerrada dia 31 de outubro e prevê 
a arrecadação dos seguintes itens:

•	 Livros	 infantis	 de	 his-
tórias ou ilustrações para colorir 
sendo novos ou usados (em bom 
estado de conservação).

•	 Materiais	 para	 ativida-
des de biblioteca – caixa de giz de 

cera, canetinha, lápis de colorir e 
pacote de folha A4. 

•	Brinquedos	pedagógicos	
novos ou usados (em bom esta-
do de conservação) – fantoches, 
dama, jogo da velha, dominó, 
ludo, jogo da memória, quebra-
-cabeça de corpo humano, silábico 
e/ou de animais. 

Além de ser uma linda 
iniciativa, a Receita Solidária está 
feliz pela grande quantidade de 
pessoas que se envolveram com 
o projeto! Com certeza, o Natal 
de muitos idosos, crianças e ado-
lescentes será mais feliz, já que os 
participantes da gincana vão estar 
com toda a equipe da Receita Soli-
dária na entrega das doações e na 
distribuição de amor e carinho!

Doação de sapatinhos de crochê 
Agradecemos à pensionista Maria das Dores Paixão Moura que dedicou seu tempo e muito carinho à confecção de 29 lindos 

sapatinhos de crochê e doou todos à Receita Solidária. 
Os sapatinhos, que vão aquecer não apenas os pés mas 
também os corações de tantos idosos, foram doados no 
dia 04/10/16 à Casa Santa Zita, administrada pelas irmãs 
de caridade Valeriana e Maria Helena, da Paróquia Nossa 
Senhora da boa Viagem em bH.
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   câncer é uma grave doença que afeta diversas pessoas. 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 

Silva (Inca), 600 mil novos casos da doença são previstos no 

Brasil entre 2016 e 2017. O que muitos ainda não sabem é que pessoas 

diagnosticadas ou que possuem dependentes com a doença têm direitos 

pacientes.

gratuitos, saque do FGTS, retirada do PIS/PASEP, auxílio doença, isenção de 

pagamento de imposto de renda, IPVA, IPI, ICMS, aposentadoria por invalidez e 

que preveem a isenção do IPTU, das tarifas de transporte público e desconto 

na conta de luz. Mulheres podem recorrer à cirurgia de reconstrução mamária.

Para obter os benefícios é necessário que a pessoa busque saber se enquadra 

nos critérios estabelecidos pela lei, e assim procurar o setor responsável do 

município ou, se preciso, recorrer ao judiciário munido de atestado médico com 

data de validade não superior a 30 dias, contendo o diagnóstico, estágio atual 

da doença e o CRM do médico responsável. Para mais informações acesse o site 

do INCA: www2.inca.gov.br.

Pessoas com câncer e seus direitos

Saúde do homem: cuidados necessários

Proteja-se das doenças sexualmente 
transmissíveis! Use preservativos e, 
caso note algo errado, procure um 
médico.

O tabagismo causa mais de 56 
doenças graves que podem levar à 
morte. Se você é fumante, é hora de 
parar!

Após os 50 anos, ou conforme 
orientações do seu médico, faça o 
exame de PSA (antígeno prostático-

prevenir do câncer de próstata.

Apesar dos homens terem mais problemas de coração, colesterol elevado, 

diabetes, hipertensão e tendência à obesidade que as mulheres, eles são os que 

menos se preocupam com a prevenção de riscos e doenças. Praticam menos 

atividades físicas, não se alimentam de forma saudável e deixam de lado o 

check-up anual porque geralmente têm medo de descobrir doenças. Eles ainda 

estão mais expostos a acidentes de trânsito e situações de 

violência além de consumirem um volume maior 

de álcool. O resultado: de acordo com dados do 

IBGE, os brasileiros vivem em média 7,3 anos 

a menos que as mulheres. Para lembrar o dia 

do Homem, comemorado dia 19 de novembro, 

apresentamos alguns cuidados para garantir uma vida 

mais saudável: 

Mantenha a carteira de vacinação 
em dia, mesmo depois de adulto.

A hipertensão e o diabetes são 
doenças silenciosas. Por isso, é 
importante monitorar a pressão 
arterial e a glicemia no sangue.

Cuide da saúde bucal e visite o 
dentista anualmente.

      Além do saque do FGTS  e a retirada do PIS/
PASEP, a pessoa com câncer tem direito a isenção de 
pagamento de imposto de renda, IPVA, IPI, ICMS, 
aposentadoria por invalidez e amparo assistencial ao 

Imóvel à venda em Juiz de Fora
A sala da FUNDAFFEMG, no Edifício Solar do Progresso, em Juiz de fora, está à venda. Caso haja algum interesse na compra do imóvel, gentileza entrar em contato 

pela nossa central de atendimento no telefone (31) 2103-5858.



Página 7

Outubro 2016
fUnDaffemg

Página 08

 Setembro 2016
FUNDAFFEMG

A abertura da Campanha “Você é Indispensável” chamou a atenção dos que 

passavam pela Praça da Savassi, em Belo Horizonte, no dia 03 de outubro. A 

e funcionários da FUNDAFFEMG, AFFEMG e FISCO se reuniram para cantar a 

música tema da Campanha, “É preciso saber viver”. Também foi distribuído 

material informativo para alertar a população para a importância da prevenção 

do câncer de mama e de próstata.

A campanha continua até 30 de novembro, com mutirão da saúde e ações 

nas Unidades da Secretaria de Estado de Fazenda e será encerrada com uma 

palestra, conduzida pelo contador de histórias, Júlio Machado. Acompanhe as 

Ação na Savassi marca início de Campanha de 
prevenção pela saúde da mulher e do homem

Palestrante:  Júlio Machado 

COQUETEL FUNCIONAL APÓS A PALESTRA COM 
ALIMENTOS QUE AUXILIAM NO COMBATE AO CÂNCER

“É PRECISO SABER VIVER”

Reconhecido como um EDUCADOR e contador de 
histórias,  um facilitador de aprendizagem e de mudanças.

Inscrições até 29/11, pelo telefone (31) 2103 585830/11, às 19h15

VENHA ASSISTIR 
A PALESTRA DE ENCERRAMENTO 

DA CAMPANHA

NO AUDITÓRIO DA SEDE DA FUNDAFFEMG
Rua Sergipe, 893, Savassi, BH
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Hospedagem nas Colônias no Carnaval
Os Associados interessados em se hospedar nas Colônias de Férias da AFFEMg durante o Carnaval devem ficar de olho no prazo de inscrição que vai de 1º a 30 de novembro. Atenção 

também para a data do sorteio que foi antecipada para o dia 9 de dezembro. 
Atenção Associados sorteados para se hospedarem em janeiro nas Colônias, a data de pagamento foi adiada para o dia 16 de novembro, porque 15 de novembro, é feriado nacional. 

reajuste das diárias das Colônias da AFFEMG
A AFFEMg informa que entrou em vigor no dia 1º de outubro, os novos valores das diárias 

das Colônias que foram reajustados pelo índice do INPC, base 08/2015 a 07/2016, no percentual 
de 9,5%. O reajuste foi autorizado pelo Conselho de Administração da AFFEMg. 

Outras informações, entre em contato com o setor de Reserva de Colônia de Férias pelos 
números: 31 3289-5636/5691 ou através do e-mail: colônia@affemg.com.br

SAUDADES

ClASSIFISCo
VENDA/ ALuguEL EM bELO HORIZONTE 

•	 Vende-se apartamento 04 quartos. buritis. Suíte, ampla sala 03 ambientes, home theater, 
cozinha equipada, armários, varanda, DCE, lavanderia, salão de festas, piscina, sauna, chur-
rasqueira, elevador, 03 vagas de garagem. R$ 750.000,00. Tratar c/ proprietários. Érica Marra: 
98772-5082. Ângelo Moreira: 99618-3415.

•	 Aluga-se apto no Eldorado, ótima localização, 2 quartos, sala, 1 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) 99845-3674 / 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 na 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.

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

rão da praia do Forte. Completo. CONTATO: (31) 9 9184-2045 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.

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 agente seu horário (31) 99582-2340.

SerViÇoS

•	 Rene banhato, faleceu no dia 20 de setembro na cidade de Juiz de Fora/Mg, onde residia.
•	 Eduardo Joaquim Pinto Tereza, faleceu no dia 27 de setembro em belo Horizonte/Mg, onde residia.
•	 geraldo Raymundo dos Reis, faleceu no dia 24 de setembro na cidade de Juiz de Fora/Mg, resi-

dia na cidade de bicas/Mg.
•	 Elizete Alves Leonco, faleceu no dia 21 de setembro na cidade de uberlândia/Mg, onde residia.
•	 Alzira Ribeiro batista, mãe do associado Mariano Ribeiro batista, faleceu no dia 29 de setembro 

em belo Horizonte/Mg, onde residia.
•	 Márcia da Silva Miguel, faleceu no dia 24 de agosto em belo Horizonte/Mg, onde residia.
•	 Terezinha da Silva Oliveira, Esposa do associado João Francisco de Oliveira, faleceu no dia 20 de 

outubro em belo Horizonte/Mg, onde residia.

Temporada
Associado ou 
Dependente

beneficiário e 
beneficiário 
especial

Conveniado Convidado

baixa R$32,00 R$52,00 R$63,00 R$70,00

Alta R$49,00 R$65,00 R$82,00 R$101,00

Os pequenos que passaram a semana do feriado de 12 de outubro nas colônias de Cabo Frio, guarujá ou Porto Seguro fizeram a festa com as comemorações 
do Dia das Crianças. Atrações especiais e muitas brincadeiras foram especialmente preparadas para alegrar a criançada.  

Dia das Crianças nas Colônias da AFFEMG

CABo FrIo Porto SEGUro GUArUJá
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enControS

Reunidos, na sede da 
AFFEMg em belo 
Horizonte, no dia 19 
de outubro, os Asso-

ciados Aposentados compareceram  
para mais um Encontro Mensal que 
contou com uma vasta pauta de in-
formações. Houve participação tam-
bém nas sedes regionais. 

Abrindo a reunião, o 
Diretor-Presidente Sinval Pereira, 
convidou os representantes da Caixa 
Econômica que apresentaram a nova 
parceria da AFFEMg com o convênio 
“Caixa Aqui/AFFEMg”, por meio do qual 
a Associação está autorizada a realizar 
vários serviços bancários, como finan-
ciamento habitacional, crédito consig-
nado etc. (veja pág. 4). 

Após a apresentação, o Dire-
tor-presidente passou a palavra para 
a Diretora-Financeira Adjunta, Maria 
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá 
que apresentou os informes políticos. 

Papá iniciou informando sobre 
a última reunião da “mesa de negocia-
ção permanente” na Seplag (ver pág. 
3). Também destacou algumas ações 
da Febrafite contra medidas que têm 
grande impacto nas finanças estaduais, 
como por exemplo, a Lei Kandir, que 
isentou do ICMS os produtos primários 
e semielaborados para a exportação, 
que afeta fortemente a arrecadação 
mineira que tem a base da sua econo-
mia ligada à exportação do minério e 
aos produtos do agronegócio. O Sim-
ples Nacional, e uma gama de bene-
fícios tributários para determinados 
segmentos econômicos.  

Papá também falou da PEC 

Encontro de Aposentados
tarde de muita informação e debate

241/2016  que congela por 20 anos o orçamento fiscal e da Seguridade Social. A proposta foi aprovada na Câmara Federal em 2º 
turno, dia 25 de outubro.  De acordo com a Diretora, nenhum país do mundo, até hoje, tratou dessa forma a questão do orçamento, 
que é votado anualmente e definido segundo as disponibilidades e demandas de cada área, saúde, educação, moradia, seguran-
ça, saneamento, etc. “O que assusta na PEC 241 é que mesmo que haja aumento da arrecadação, que a economia volte a crescer, 
o congelamento será mantido” afirmou a Diretora. 

Durante a votação da PEC anida no 1º turno, foram propostas emendas, algumas no sentido de excluir saúde e educação do 
congelamento e outras para definir um teto para pagamento de juros aos banqueiros e rentistas. Mas o governo não admitiu mudanças. 

Diante da grave realidade, a Febrafite com o apoio das suas Filiadas, entre elas a AFFEMg, organiza uma grande mobiliza-
ção no Congresso na tentativa de reverter o resultado no Senado. 

O Diretor-Presidente informou os presentes sobre a iniciativa da AFFEMg de dar início aos estudos preliminares para o 
projeto de ampliação e modernização da colônia de Cabo Frio, “nós somos otimistas, hoje, estamos com orçamento congelado, 
mas isso vai mudar. E quando mudar, estaremos prontos para acelerar e modernizar a nossa colônia”, afirmou entusiasmado. 

Ao final do encontro, agradecendo a presença de todos e a participação das Regionais, Sinval convidou para um lanche 
de confraternização. 

DIvInóPolIS SEtE lAGoAS Gov. vAlADArES
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Realizado no dia 
20 de outubro, o 
Encontro de Pen-
sionistas recebeu a 

fotógrafa grazi Mendonça para um 
bate – papo sobre o projeto “Para 
sempre ser Feliz” que traz uma 
reflexão sobre beleza na maturi-
dade. “É muito comum e isso é im-
posto, culturalmente, pela nossa 
sociedade que as rugas sejam es-
condidas, principalmente quando 
o assunto é fotografia. Pois é, eu 
trago uma boa notícia para vocês, 
lindas senhoras, eu sou a fotógra-
fa que adora uma linha de expres-
são”, brincou a palestrante. 

De forma descontraída, 
grazi falou sobre a sua linha de tra-
balho que vai além do registro fo-
tográfico e se transforma em uma 
verdadeira narrativa da história de 
vida das pessoas fotografadas. “Por 
uma imagem, podemos contar 
muito de uma pessoa, sua história, 
suas experiências pessoais, religio-
sas, profissionais etc.  Mas, como 
diz o ditado, para que esse registro 
seja um ‘verdadeiro livro aberto’ 
não é possível esconder nada, e 
sim, explorar de forma intensa a 
vivência, a maturidade”.

Trabalhando a fotografia de 
forma bem artística, grazi explicou 
que antes de se preparar para as 
fotos do book, ela  faz um intenso 
estudo sobre a vida da pessoa e bus-
ca privilegiar as linhas de expressão 
com o intuito de marcar a história de 
vida de cada um.  “A beleza da ma-
turidade não deve ser escondida, o 
registro dessa geração é tão impor-
tante  quanto o nascimento de um 
bebê ou casamento de um filho. São 
fases da vida que precisam ser lem-
bradas e valorizadas em sua essên-
cia”, concluiu a fotógrafa. 

“A tarde foi mais que agra-
dável, porque trabalhou a autoes-
tima do grupo, mostrando que a 
beleza está em todas as idades, 
inclusive no envelhecer”, afirmou 

“o Belo na Maturidade” - tema foi 
destaque no Encontro de Pensionistas

Maria Elisa Azevedo, Assistente Social da AFFEMg.

 Dica Cultural
O encontro também contou com a presença da professora de portu-

guês e auditora fiscal Maria Delboni que lançou seu livro  “Marcas do Tempo”. 
Sob a ótica vivida pela autora, a obra relata as relações familiares, os costumes 
e tradições do interior de Minas na década de 40. De forma leve, a autora re-
lembra fatos verídicos que marcaram a sua vida e de toda uma geração. 

Encerrando a palestra, grazi 
Mendonça sorteou um book e a pen-
sionista Francilene Campelo foi a pri-
vilegiada. 
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Viagem

Descontração e harmonia. Se pudéssemos resumir a viagem dos 
Associados à Colônia de Férias do guarujá, com certeza, seriam 
essas as palavras para descrever a estadia do grupo de 60 pes-
soas no período de 22 a 28 de setembro. 

Atividades não faltaram e tinha para todos os gostos. Preocupada com 
a saúde e o bem-estar de todos, a equipe do Serviço Social preparou uma pro-
gramação que agradou “corpo, mente e espírito”! 

Pelas manhãs, atividade física na água, com muita hidroginástica, 
além, é claro, das caminhadas pela praia. 

Já à noite, a animação ficou por conta das festas temáticas como a 
dos anos 60 que fez “desfilar” pelo salão muito vestido de bolinha e se “Elvis 
Presley, não morreu”, ele também esteve por lá, marcando presença na pista 
de dança, animada pelo repertório dançante dos sucessos das décadas de 60, 
70 e 80. Também nas atividades noturnas, a comida de boteco e o tradicional 

Associados curtem temporada na 
Colônia de Férias do Guarujá

Grupo saiu em excursão e aproveitou dias de muita alegria na cidade
bingo, fizeram a alegria daqueles que curtem um agito.

E se para “quem canta seus males espanta”, a tristeza passou longe da tarde 
de videokê que teve grande participação dos Associados. Animadíssimos, eles sol-
taram a voz e cantaram sucessos que fizeram parte da juventude de muitos. 

Já os Associados que queriam aproveitar a tarde para relaxar, a dica foi 
a sessão de cinema com direito a refrigerante e pipoca. 

Fora da colônia, o grupo ainda teve oportunidade de visitar aquário de 
Santos, com centenas de espécies raras e curiosas da fauna aquática de diversas 
partes do mundo, o local proporcionou momentos de lazer e cultura para todos. 

Mesmo com alguns dias de chuva na cidade, a garoa não foi empecilho 
para essa turma animada.  “O grupo estava bastante alegre e unido, vieram 
dispostos a curtir cada dia da viagem, o que faz com que a AFFEMg se sinta 
gratificada em proporcionar momentos como esses aos associados”, declarou 
o assistente social Alexandre Mateus Oliveira Abreu.
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não podia deixar de 
registrar a minha satisfação 
em participar, pela primeira 
vez, de uma excursão 
organizada pela affemg.
foram dias muito 
agradáveis que serviram 
para suavizar os problemas 
que enfrento atualmente, 
com a morte do meu 
marido.
as programações, 
devido ao mau tempo, 
foram devidamente 
reorganizadas, atendendo, 
na totalidade, as  minhas 
expectativas. além disso, a 
sintonia e a alegria de toda 
a turma contribuíram para 
o sucesso desse encontro.
em suma, parabenizo 
a vocês pelo excelente 
trabalho realizado e que 
outros passeios como esse 
venham acontecer em 
breve.
Um grande abraço.”

Alda Almeida Dorella

mais uma vez tive o 
privilégio de fazer parte do 
grupo de associados na 
viagem a guarujá. nosso 
passeio foi maravilhoso. 
Perfeito!
maria elisa e alexandre, 
como sempre, cuidaram do 
grupo com o maior carinho 
e atenção.  gentis o tempo 
todo.
tivemos momentos muito 
agradáveis, alegres e 
inesquecíveis.
a turma toda se 
divertiu demais, numa 
confraternização geral.
gostaria também de 
ressaltar sobre o cordial 
atendimento dos 
funcionários da Colônia de 
férias de guarujá.
agradeço muitíssimo à 
Diretoria da affemg pela 
viabilização desse tão 
prazeroso passeio.”

Nícia Ramos Maia

Viagem

vem aí a vIII Exposição de Artes 
Plásticas e Fotografia da AFFEMG

“Não me importa o que veio antes - se a roda ou o carro - mas eu sei que 
a pessoa que inventou estava vestindo uma roupa bordada”.  A frase da historia-
dora e pesquisadora Paula Marcondes traz uma reflexão sobre a importância da 
técnica, ou melhor, da arte do bordado. Desde os tempos primórdios, o homem 
costura suas vestimentas, uma atividade tão antiga quanto caçar. 

Em toda família, existe uma narrativa que envolve o bordado. O sapa-
tinho feito pela avó, que hoje é usado por outra geração, a veste do batizado 
do primogênito, a almofada de casamento, a toalha de mesa do lanche da 
tarde - são exemplos de diversas manifestações traçadas pelo bordado. 

Inspirada nesse rico universo de encontro e reencontros, a AFFEMg 
realiza a VIII Exposição de Artes Plásticas e Fotografia – “Entrelaços de 
histórias sobre nós - Bordando a memória” que será aberta no dia 15 de 
fevereiro de 2017, durante a Semana Cultural, em comemoração aos 67 anos 
da Entidade. O objetivo é convidar os Associados-artistas a explorarem suas 

memórias “bordadas”, que podem ser apresentadas por meio de qualquer ex-
pressão artística, como pintura, fotografia, técnicas de bordado, dentre outras. 

A riqueza do tema transcende as artes e vai ao encontro do resgate 
da memória afetiva. Como? Além de uma exposição artística, a AFFEMg pro-
põe, nesta data especial de seu aniversário, uma exposição de memórias, e, 
pela primeira vez, convida o Associado que não está necessariamente ligado 
ao mundo da arte, a apresentar a peça bordada que conta um pouco da sua 
história e a relação com o bordado. A exposição da peça viria acompanhada 
de um texto, em que o expositor explica a sua lembrança, ou seja, resgata sua 
memória afetiva. 

Interessou? Então acesse o regulamento no site da AFFEMg e fique de 
olho no prazo de inscrição das obras e das peças de exposição que vai de 2 a 
20 de janeiro. borde sua imaginação e venha recordar com a AFFEMg!

Informações: (31) 3289-5704 ou eventos@affemg.com.br


