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21 de setembro – Dia do Auditor Fiscal
Parabéns Auditores Fiscais de Minas Gerais! A AFFEMG manifesta seu orgulho de representar essa 

classe cujo trabalho é essencial para garantir os recursos necessários à realização das políticas 
públicas, fundamentais para a vida em sociedade!

Jogos AFFEMG: 
mais uma edição 

de sucesso!
Associados de todo o Estado prestigiam  

encerramento do evento esportivo no Iate 
Tênis Clube, páginas 6 e 7. 

Combate ao 
desmonte

AGE da FEBRAFITE discute o pacote de 
projetos em tramitação no Congresso 

Nacional. Lei 832/ES é motivo de Moção.
Saiba mais na página 4.

Música, encontros 
e homenagens

Confira as comemorações do Dia dos Pais em 
Belo Horizonte e Regionais.

 Páginas 8 a 12
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eDitorial

No dia 21 de setembro, comemora-se o dia de São Mateus, um dos doze 
apóstolos cujo trabalho era ser coletor dos impostos devidos ao império 
romano. Essa identidade levou a se instituir a data como o Dia do Auditor 
Fiscal, e em vários Estados, por exemplo, Sp, ES, CE, RN, está estabelecida 

em lei. Apesar dos esforços, em Minas, ainda não.
A passagem da comemoração inspira a reflexão. O atual quadro de grave crise 

fiscal do setor público remete para a nossa responsabilidade, sermos os agentes públicos 
encarregados de gerir e preservar a integridade da receita pública. O desafio é posto diaria-
mente, seja na tarefa de zelar pelo cumprimento das obrigações tributárias impostas aos 
contribuintes, seja no permanente combate à sonegação, esse tipo de crime que viabiliza 
tantos outros que agridem a vida em sociedade, como o caixa 2, o contrabando, a falsifi-
cação e a corrupção. 

A garantia do pacto social está intimamente ligada ao papel do Auditor Fiscal, 
pois não há Estado sem tributo. A Constituição Federal, em seu artigo 37, incisos xVIII 
e xxII, faz esse reconhecimento de forma expressa, literal e induvidosa. No entanto, 
por uma contradição inexplicável e inaceitável, a função do Auditor Fiscal enfrenta a 
desvalorização e o enfraquecimento. E não falamos apenas no plano corporativo, de 
carreira, prerrogativas, salário, mas nos referimos à Receita pública que é indisponível 
para os fins de atender a Sociedade.  

Os projetos pl 54/2016 (plp 257), que trata da renegociação das dívidas dos 
entes federados, e a pEC 241/2016, que impõe o congelamento dos gastos com despe-
sas primárias, como saúde, educação, moradia, segurança, etc. ambos em tramitação 
no Congresso Nacional, são os exemplos mais recentes do desprezo do governo pelos 
servidores e, de forma especial pelo Fisco. 

Há mais de 40 anos, vemos o mesmo script, em momentos de ajuste fis-
cal (geralmente motivados para atender o objetivo de fazer sobrar mais dinheiro 
para pagar bancos e rentistas), a solução vem sempre da mesma forma, e a corda 
arrebenta pelo lado dos servidores com corte de direitos, congelamento salarial, 
precarização dos serviços prestados à população. Desta vez, pelo tamanho e a 
voracidade como estão propostas, acreditamos que estas medidas, se aprovadas, 
desmontam os pilares da nossa Constituição cidadã. 

Estas medidas alteram a essência do pacto social aprovado em 1988 e, sem 
qualquer pudor, mas com absurda truculência e desfaçatez, propõem drástica redução 
dos serviços prestados ao cidadão, impõem o congelamento dos orçamentos de saúde, 
educação, segurança, moradia, e tudo o mais que é voltado ao cidadão, mas não há 
teto para a despesa com a dívida. Ou seja, para pagar juros a banqueiros e aos rentistas 
aplicadores dos fundos de investimento, o céu é o limite.  

A outra manifestação do desprezo pela receita própria: não se vê uma única 

no Dia do Auditor Fiscal, 
temos pouco a comemorar 

medida concreta no sentido de valorizá-la, corrigir as múltiplas injustiças do Sistema 
Tributário, por exemplo, na tributação de lucros e dividendos; na revisão da lei Kandir 
que isenta do pagamento de tributos toda exportação de bens primários e semiela-
borados e que resulta num imenso e injustificado prejuízo aos Estados exportadores 
de comodities, como nosso Estado; ou adotando providências para impedir a prática 
nefasta e imoral dos preços de transferência praticados pelas empresas exportadoras.

 Como bem afirmou o presidente da Febrafite, Roberto Kupski e o vice-
-presidente, lirando Jacundá, em editorial publicado no Jornal Folha de São paulo no 
dia 21, “ todo este arrocho para sobrar mais dinheiro para pagar juros aos bancos. por 
que não prever um teto para o pagamento de juros de dívida ao sistema financeiro? 
A saída da crise passa também pela reavaliação dos atuais e futuros programas de 
renúncias de receitas públicas. A união não pode estrangular os Estados, o Distrito 
Federal e os municípios, sacrificar a população, acabar com os serviços e a previdência 
pública, massacrar os servidores e, ainda, ampliar o desemprego. É extremamente 
preocupante o governo olhar somente para a questão da despesa, sem valorizar as 
administrações tributárias, órgãos responsáveis pela arrecadação das receitas públi-
cas que garantem o funcionamento do Estado”.

E continuam, “por essa razão, é preciso dotar o Fisco das prerrogativas 
essenciais ao papel que ele deve exercer em defesa da integridade das receitas 
públicas, do combate à sonegação fiscal, entre outras atribuições do órgão. Esta 
autonomia está prevista na pEC 186/07, que concede autonomia funcional, para 
poder exercer seu papel livre de ingerências políticas”, resumem os dirigentes com 
muita clareza. 

Além desse quadro geral tão preocupante, em Minas a situação é ainda mais 
crítica ante um congelamento salarial que já está no terceiro ano, apesar do cresci-
mento da receita.  

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso x, com redação da Emenda 
19/98, assegura a revisão geral anual dos salários, observada a iniciativa de cada 
poder. Está claro que a disposição visa manter o poder aquisitivo dos servidores e 
proteger a remuneração dos efeitos corrosivos da inflação. No mesmo sentido, e nem 
poderia ser diferente, o parágrafo 6º, do art. 17, da lei de Responsabilidade Fiscal 
mantém a ressalva para a recomposição geral, anual, limitada à inflação do período. 
Não é admissível que o governo ignore o mandamento constitucional, permanecen-
do fechado à reivindicação dos servidores, mesmo diante do crescimento da receita, 
como acompanhamos.  

A AFFEMg aguarda uma definição da Secretaria de Fazenda sobre a reposi-
ção de 2016, ao mesmo tempo, em que estuda medidas judiciais para fazer valer o 
mandamento constitucional que obriga a revisão anual. 
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PolítiCa

PEC 241/2016 - 20 anos de congelamento do orçamento Fiscal 
 da seguridade social, reajuste pela inflação

Pl 54/2016 – renegociação das dívidas dos entes federados
O projeto de lei 257, que trata 

da renegociação das dívidas dos entes 
federados com a união foi aprovado 
na Câmara e seguiu para a Comissão 

de Assuntos Econômicos do Senado, 
onde é identificado como projeto de 
lei Complementar 54/2016.  

Foi aprovado a rolagem das 

dívidas por até 20 anos e redução do 
valor das parcelas mensais por até 24 
meses. Além de vender bens públicos, 
os Estados devem adotar contrapar-

tidas para controle do gasto público 
como por exemplo limitar o crescimen-
to das despesas correntes à variação do 
IpCA nos próximos 2 anos.

Pls 204/2016 - Audiência Pública no senado Federal

no dia 9 de 
setembro, o 
Conselho de 
administração 
da affemg 
se reuniu, na 
sede em Belo 
horizonte, para 
tratar de vários 
assuntos
administrativos 
e financeiros da 
associação. 

AContECEu nA AFFEMG

outro lado: projetos em tramitação no Congresso nacional legalizam esquema 
fraudulento de contratação de novas dívidas públicas 

Em tramitação no Congresso 
Nacional, esta proposta de Emenda 
Constitucional acaba com a vinculação 
de receita para a Saúde e Educação. 
Congela, por 20 anos, o orçamento dos 

gastos primários (saúde, educação, 
moradia, segurança, lazer, transportes, 
infraestrutura, etc., ou seja, não haverá 
incremento de serviços, crescimento 
de atendimento, expansão da atenção 

para os serviços prestados ao cidadão. 
Os Estados que descumpri-

rem o congelamento imposto, fica 
vedado:  concessão de reajustes, 
vantagem, progressões ou adequa-

ção de remuneração dos servido-
res; criação de cargos, realização de 
concursos públicos e admissão ou 
contratação de pessoal, alteração 
na estrutura de carreiras.

  A Auditoria Cidadã da Dívida 
denuncia o esquema financeiro conti-
do em vários projetos em tramitação 
no Congresso Nacional: plS 204/2016, 
plp 181/2015, pl 3337/2015 e a pEC 
241. “Sob a ilusória propaganda de ‘ces-
são’ ou ‘novação’ de créditos  tributários, 
encontra-se um esquema fraudulento 

de transferência de recursos públicos para 
bancos, o que representa ofensa à lei de 
Responsabilidade Fiscal, prejuízo incal-
culável aos cofres públicos e geração de 
novas dívidas sem contrapartida alguma 
para o cidadão que paga os tributos”, afir-
ma documento da ACD. 

Estados e Municípios estão “crian-

do” empresas estatais não dependentes 
regidas pelo direito privado, que possuem 
sócios privados, mas são empresas esta-
tais controladas pelo ente federado, cujo 
objetivo é contraírem novas dívidas me-
diante a emissão de debêntures dando em 
garantia crédito tributário parcelado, ou 
imóveis públicos. Os projetos mencionam 

expressamente que a “cessão” ou “novação” 
de créditos tributários se dará em favor de 
“pessoa jurídica de direito privado”, que 
vem a ser a própria empresa estatal não 
dependente. Trata-se um esquema seme-
lhante ao que foi usado na grécia e que 
acabou por levar o país à maior crise econô-
mica de sua história. 

Representantes da sociedade e 
estudiosos da dívida pública brasileira, 
inclusive a Febrafite e a Auditoria Cidadã 
da Dívida, denunciaram, em audiência 
no Senado, o que consideram um “es-
quema” de endividamento previsto no 
plS 204/2016, de autoria do senador 
licenciado José Serra, que permite à ad-
ministração pública, nas três esferas de 
governo, vender para o setor privado os 
direitos sobre créditos de qualquer na-
tureza, desde que sejam objeto de par-
celamentos administrativos ou judiciais.

O presidente da Febrafite, Ro-
berto Kupski, afirmou que a Federação, 

desde 2010, defende uma solução defini-
tiva para a questão da dívida dos Estados: 
“esta dívida já estaria paga se não fossem 
os juros de agiotagem cobrados pela 
união”. para ele, o plS 254, a pEC 241, que 
congela os gastos públicos por 20 anos e 
o plp 257, que trata da renegociação da 
dívida dos Estados, não resolvem o pro-
jeto da dívida, ao contrário, representa o 
desmonte do serviço público e poderão, 
se aprovados, prejudicar quem mais pre-
cisa dos serviços públicos no país. “A solu-
ção da dívida dos Estados é possível com 
a aprovação do projeto de lei do Senado 
(plS) 561/2015, que prevê o refazimento 

dos contratos da dívida a fim de que os 
entes federados devolvam para a união 
os valores corrigidos pela inflação oficial 
brasileira, sem qualquer taxa de juros” 
e concluiu que o governo não pode res-
ponsabilizar o serviço público pela crise 
econômica. ”Não se faz segurança, saúde 
e educação, sem servidores qualificados e 
valorizados. Isso é o que estamos vendo 
acontecer com esses projetos em regime 
de urgência, tramitando no Congresso 
Nacional”.

A coordenadora do movimen-
to Auditoria Cidadã da Dívida, Maria 
lucia Fatorelli, informou que o projeto 

não detalha como será feita essa ces-
são dos direitos sobre os créditos, mas 
diz explicitamente que pretende dar 
segurança jurídica ao que já é praticado 
por algumas administrações no brasil.

O “tom maquiavélico da ques-
tão”, segundo Maria lucia, é que a pro-
posta de Emenda à Constituição (pEC) 
241/2016, em análise na Câmara, prevê 
a restrição de gastos e investimentos so-
ciais por 20 anos, o que pode reduzir as 
verbas para a saúde e a educação, mas 
deixa explícita a garantia de recursos 
para “estatais não dependentes” e paga-
mentos da dívida pública.
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feBrafite

Entre os dias 15 e 16 do 
corrente, dirigentes das 
Associações do Fisco Es-
tadual se reuniram em 

Vila Velha/ES para a terceira Assembleia 
geral da Federação. 

Na abertura, o presidente Ro-
berto Kupski relatou a situação dos audi-
tores fiscais do ES, em face da lei 832/16, 
sancionada recentemente, que permite a 
livre nomeação de mais de cem cargos de 
gerência e chefia do Fisco estadual. A presi-
dente da Afites, Maria Teresa Siqueira, falou 
sobre os graves efeitos da lei para os Audi-
tores Fiscais do Estado e o perigoso prece-
dente que afeta a todo o Fisco brasileiro. 

PL 257 ou (PL 54/2016) e a 
PEC 241- a Federação está acompanhan-
do a tramitação destas propostas e vai 
apresentar emendas no sentido de ressal-
var a Administração Tributária dos limites 
orçamentários impostos nos projetos.  

Prêmio Nacional de Educa-
ção Fiscal - atualmente na fase de confe-
rência e avaliação,  a cerimônia de premia-
ção acontecerá no dia 09/11, em brasília.

Renúncia de Receitas Públi-
cas ou aumento da carga tributária 
- estudo apresentado pelo diretor de estu-
dos tributários da Federação, Juracy Soares, 
contraria o que diz a grande imprensa. 
Nos últimos doze anos, a carga tributária 
cresceu pouco mais de meio por cento. O 
estudo completo está disponível no site da 
AFFEMg.  

Empresas gestoras de ativos 
estatais - esquema idealizado e difundido 
em todo o país, por técnicos do FMI, esti-
mula endividamento público por meio de 
emissão de títulos da dívida denominados 
debêntures. Empresas estatais são criadas 
e oferecem como garantia o crédito tribu-
tário parcelado e bens imóveis dos entes 
federados. O estudo e denúncia deste es-
quema é pauta da Federação. 

Congresso FEBRAFITE - No ano 
em que a Federação completa 25 anos de 
representação e defesa do Fisco Estadual 
brasileiro, vai realizar o 11º Congresso Na-
cional, 6º Internacional e 2º luso-brasileiro. 
O evento acontecerá no período de 11 a 14 
de junho de 2017, no Hotel gran-Marquise, 
em Fortaleza/CE. 

FEBrAFitE – lideranças debatem 
a agenda do Fisco Estadual

Senado aprova Mp que extingue mais de 10 mil cargos comissionados
 de recrutamento amplo na administração federal  

Na terça feira, dia 20, o plenário do Senado aprovou a Medida provisória 731 que extingue 10.462 cargos comis-
sionados do poder Executivo. Destinados a funções de direção, chefia e assessoramento, eles são de livre nomeação e 
exoneração pelas autoridades responsáveis, sem a necessidade de concurso público. A Mp 731/2016 também permite 
que o Executivo substitua esses cargos por funções de confiança privativas de servidores efetivos. A proposta segue para 
sanção presidencial.

Na contramão
Na mesma semana, o governo do Espírito Santo aprovou a lei Complementar 832/2016, que autoriza a nomeação, 

por recrutamento amplo, dos cargos de chefia, gerência e assessoramento no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda. 
Atropelando prazos, a devida transparência e o processo legislativo, a lei foi aprovada em 3 dias, numa clara 

demonstração de retaliação do governo diante do justo movimento reivindicatório dos Auditores Fiscais. 
Abaixo a Moção de Apoio aprovada pelo Conselho Deliberativo da FEbRAFITE. 

MOÇÃO DE ApOIO
A Federação brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais – FEbRAFITE, entidade que congrega 

mais de trinta mil servidores do Fisco estadual brasileiro em todo país, reunida em Assembleia geral Extraordinária, 
realizada em Vila Velha/ES, nos dias 15 e 16 de setembro do corrente ano, aprovou a seguinte moção de apoio à 
Associação dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais do Espírito Santo – AFITES, em face da aprovação da lei 
Complementar 832/2016:

•	 que resultará na desestruturação da Secretaria de Estado de Fazenda deste estado, órgão responsável 
por assegurar a integridade da receita pública estadual; 

•	 que afronta e desrespeita o art. 37, incisos xVIII e xxII da Constituição Federal, que define a Admi-
nistração Tributária como atividade essencial ao funcionamento do Estado, que deve ser exercida por 
SERVIDORES DE CARREIRA ESpECÍFICA; 

•	 que impõe desordem administrativa e insegurança jurídica e até risco pessoal por decisão de even-
tuais ocupantes dos cargos que possam causar prejuízo à receita tributária, necessária para atender as 
demandas por serviços públicos prestados ao cidadão espírito-santense. 

A Febrafite, em apoio aos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Espírito Santo, visando preservar as prer-
rogativas constitucionais, valorização da função e fortalecimento da carreira, alerta o Senhor governador do Estado 
e o Senhor Secretário de Estado de Fazenda para as consequências da lC 832/16, colocando-se à disposição para a 
manutenção do diálogo e a superação do impasse nas relações com os servidores, na busca de uma Administração 
Tributária forte, voltada para resultados satisfatórios em prol do cidadão espírito-santense.

Vila Velha/ES, 15 de setembro de 2016.
AFEAp/Ap; AAFFEpI/pI; AAFIT/DF; AAFRON/RO; AAFTEMA/MA; AAFTTEpE/pE; AFFEAM/AM; AFFEgO/

gO; AFFEMAT/MT; AFFEMg/Mg; AFFESC/SC; AFISguAR/pR; AFISMAT/MT; AFISVEC/RS; AFISTES/ES; AFRAFEp/pb; 
AFRERJ/RJ; AFRESp/Sp; AuDIFISCO/TO; ASFAl/Al; ASFARN/RN; ASFEb/bA; ASFEpA/pA; ASFIT/AC; AuDIFAz/SE; Au-
DITECE/CE; FISCOSul/MS; IAF/bA.
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Pela quinta vez conse-
cutiva, a AFFEMg e a 
FuNDAFFEMg parti-
cipam como parceiras 

do ppA – programa de preparação para a 
Aposentadoria, coordenado pela SRH/SEF. 

No cronograma, o progra-
ma prevê seis encontros, sendo que 
o quarto aconteceu no dia 2 de se-
tembro na sede da AFFEMg em belo 
Horizonte. Durante todo o dia, o 
grupo de funcionários da Fazenda, 
entre eles, muitos Auditores Fiscais 
foram recepcionados pela Diretoria 
da AFFEMg e FuNDAFFEMg e parti-
ciparam de palestras sobre saúde e 
bem-estar promovidas pela equipe 
de colaboradores da FuNDAFFEMg. 
Temas como “benefícios das Ati-
vidades Sociais”, “Estímulos da 
Memória” foram debatidos com 
os participantes, preparando es-
ses servidores para nova fase da 
vida: a aposentadoria.  

AFFEMG recebe mais uma turma do PPA

“Eu realmente vim para cá com 
uma insegurança muito grande, an-
siosa, com medo de ficar sozinha. En-
tão, à medida que as atividades foram 
acontecendo com o grupo, eu fui me 
sentindo apoiada e percebi que todos 
que participam desses encontros têm 
os sentimentos parecidos, as mesmas 
inseguranças. O ppA tem me ajudado 
muito porque a gente faz um retrospec-
to da vida, da nossa história e percebe 
que passar por essa fase é mais uma 
etapa e não necessariamente o fim.” 

Edna Rezende Rocha - Auditora Fiscal

“O ambiente de trabalho na Secretaria é muito frio, hoje, o Audi-
tor Fiscal vive a pressão de bater metas, uma rotina tão severa que adoe-
ce. O pouco do lado ‘humano’ que recebemos, vem da nossa Associação, 
através da AFFEMg e da FuNDAFFEMg. por essa realidade, o programa de 
aposentadoria me surpreendeu. Considero essa iniciativa da Secretaria 
válida e ressalto que ela não deveria ser feita apenas com os servidores 
prestes a se aposentar, mas, constantemente, com todos que estão na 
SEF.” 

Marinela Avelar - Auditora Fiscal

“Temos um retorno positivo de todos os participantes e isso é 
motivo, para junto de nossos parceiros, buscarmos sempre nos aprimorar 
em cada novo encontro”. 

Filipe Freitas, Coordenador do PPA.

DEPoiMEntos
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A cada ano, os Jogos 
vêm se afirmando 
como um dos prin-
cipais eventos de 

congraçamento da AFFEMg. Com 
mais de duzentos atletas inscritos, 
Associados de várias partes do es-
tado – belo Horizonte, uberaba, 
uberlândia, Montes Claros, go-
vernador Valadares, Juiz de Fora 
- se encontraram no sábado, 10 de 
setembro, no Iate Tênis Clube para 
um dia de muitas partidas, diver-
são e bate-papo.   

para os mais animados, o 
dia começou com a realização da 
corrida de rua, tendo percursos 
de 5km e 10km. Os participantes 
mostraram que disposição não tem 
idade, basta força de vontade para 
se exercitar. 

Disposição também para os 
atletas do futebol, tênis e tênis de 
mesa que suaram a camisa durante 
as etapas finais do campeonato. 

E os Jogos também são es-
paço para exercitar a mente, com 
muita concentração, os atletas da 
sinuca, buraco e truco, jogaram 
durante quase todo o dia na busca 
pela medalha. 

Entre uma partida e outra, 
sempre sobra tempo para encon-
trar um velho amigo e relembrar 
histórias e “causos”. 

papo que não teve hora 
para acabar e se estendeu até à 
noite, durante a cerimônia de pre-
miação, realizada no salão Espelho 
D’água no Iate Tênis Clube. “Muitas 
pessoas estão envolvidas na rea-
lização deste evento, a todas faço,  
o mais sincero agradecimento. 
porém, gostaria de agradecer de 
forma especial aos Associados que 
enfrentam a estrada vindo de longe 
prestigiar os Jogos. Sem o apoio de 

Disposição, Encontros e Alegria marcam 
encerramento dos Jogos AFFEMG

Reunidos no Iate Tênis Clube, Associados de 
várias partes do Estado participam do evento

vocês, o evento não teria o sucesso que tem”, destacou o Diretor-presidente da AFFEMg, Sinval pereira. 
Campeãs da etapa metropolitana de buraco, as Associadas, Helena Duarte Faria e Margarida Maria pires de 

Oliveira eram só alegria. Assíduas participantes do Jogos, mostravam orgulhosas as medalhas e o troféu da con-
quista. “Eu adoro participar desse evento, ele é uma oportunidade de fazer novas amizades, conhecer gente nova. 
para você ter uma ideia já combinei com o colega de governador Valadares que vamos jogar buraco lá na casa dele”, 
confessa aos risos, a simpática Helena. 

É isso aí! Encontros, risadas e muitos abraços marcaram novamente os Jogos AFFEMg. Que venham as pró-
ximas edições!

A cobertura completa dos Jogos AFFEMg será divulgada em breve na edição especial do AFFEMg Notícias, 
aguardem!
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eu adoro participar 
desse evento, ele é uma 
oportunidade de fazer 
novas amizades, conhecer 
gente nova.”

Helena Duarte Faria
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ara quem 
não sabe, 
eu sou 
médico pe-

diatra, ali em São Domingos do pra-
ta, mas hoje eu vim aqui tocar uma 
violinha”. O carisma e a simplicidade 
do artista Aggeu Marques, um dos 
principais intérpretes dos beatles no 
mundo, contrastam com sua presen-
ça no palco. um espetáculo que levou 
o público a uma viagem no tempo, 
relembrando os sucessos, não ape-
nas do famoso quarteto de liverpool, 
mas também músicas da carreira solo 
dos artistas britânicos.  A interação 
com o público foi intensa, com direito 
a coro de vozes na apresentação da 
última música, “Hey Jude”. O “na, na, 
na” foi cantado por todos os presentes 
e tomou conta do Cine Theatro brasil, 
emocionando até os mais fortes. 

A AFFEMg se sente honrada em 
comemorar de forma tão especial com 
os seus Associados e agradece a presen-
ça de todos nesta noite memorável. 

De presente para
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os pais: Beatles!
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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

MAtA - JuIz DE FORAoEstE - DIVINópOlIS

Associados, familiares 
e amigos, partici-
param no dia 27 de 
agosto, na sede da 

Regional Oeste, em Divinópolis, 
da comemoração do “Dia dos pais”.  
Em clima descontraído, a confrater-
nização que começou por volta de 
meio-dia indo até o fim da tarde, 
proporcionou momentos de diversão 
com  música ao vivo e foi uma opor-
tunidade de reencontrar os amigos. 
Teve espaço também para algumas 
surpresas como o sorteio de prêmios 
para os pais presentes. Já a criançada 
se divertiu com a recreação infantil, 
preparada especialmente para elas. 

A Diretoria da AFFEMg Oes-
te agradece a presença de todos os 
Associados e espera revê-los, em 
breve, num próximo encontro. 

Pais são homenageados em confraternização

berenice Eulália Ferreira brito com 
esposo e sogroJosé Simões e sua família

Irene Martins e Sônia Figueiredo

Francisco Moraes e sua família

 Cléber Mesquita e berenice Campos

Rosalvo geraldo e Carlos Rabelo com suas esposas

Ronaldo Elói com Esposa, lucy Torres, Fátima e Mariane

João Márcio com Esposa e colegas de 
trabalho

Renato Miranda e Jesus Ozires

Josmar Mendonça e esposa

 Nilce Ângela, filho e neta

Crianças com animadora de festas

José bráz da Silva com Esposa e lucy 
Torres

 João Márcio e sua família

Arnaldo e seu filho

Maria Marta, Eduardo e leonardo
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MAtA - JuIz DE FORAMEtAúrGiCA - IpATINgA

Associados da Regional 
Metalúrgica participa-
ram no dia 19 de agos-
to de um churrasco de 

confraternização em homenagem aos 
pais. O evento foi realizado na sede da 
AFFEMg e contou com a participação 
de Associados e seus familiares. 

Além de muito bate-papo e 
alegria, teve sorteio de brindes para os 
pais presentes.

 A Diretoria da Regional Me-
talúrgica  se sente honrada em come-
morar essa data especial com a Famí-
lia AFFEMg, a todos o nosso “muito 
obrigado”. 

Comemoração com os pais em ipatinga
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giro PelaS regionaiS
MAtA - JuIz DE FORA

sul - VARgINHA

Como ocorre todos os anos, os Associados da Regional Mata se reu-
niram no Restaurante bacco do Victory Hotel para a comemoração 
do tradicional almoço em homenagem ao Dia dos pais. O encontro 
aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto e contou com a presença de 

mais de 100 colegas aposentados e da ativa, tudo num clima de total integração, 
alegria, descontração e a lembrança de muitos encontros.

Era pra ser só mais um feriado de 7 de setembro, quando, geralmente, a 
opção da maioria das pessoas é aproveitar o tempo para descansar, de preferência, 
relaxando no sofá... 

Mas os servidores de Varginha e seus familiares resolveram curtir o dia de forma 
diferente! Com muita disposição se uniram em uma caminhada que contou com a par-

Encontro reúne Associados “papais” para um brinde

um feriado diferente!
ticipação do Diretor paulo César pinto.  O trajeto teve início na Fazenda Mundo Novo indo 
até o restaurante Fazendão, onde o grupo participou de um almoço de confraternização.

 A AFFEMg, patrocinadora do evento, parabeniza os participantes pela ini-
ciativa da caminhada que além de saúde e bem-estar, é oportunidade de encontrar 
com os amigos. 
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ClAssiFisCo
VENDA/ AluguEl EM bElO HORIzONTE 

•	 Alugo apartamento:  4 quartos, DCE, 3 vagas de garagem, área de lazer, 1 apto p/andar. Em 
frente ao Minas II, valor do condomínio: R$1.300,00 Contato: (31)99822 2202.

•	 Vende-se apartamento de 109 m², prédio antigo, bairro Serra. Três quartos, sala, cozi-
nha, dependência completa para empregada, sem vaga de garagem. A meio quarteirão 
da praça Milton Campos. Tratar diretamente com a proprietária. Contato zilda Amaral 
(38)36761394; (38)999037565.

•	 Vendo ou alugo 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) 99822 2202 (WHATSApp – VIVO).

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

AlugA-SE
•	 Apartamento no Eldorado, ótima localização, 2 quartos, sala, 1 banho, cozinha, 1vaga de 

garagem. Valor: R$ 700,00/MÊS, CondomónioR$ 95,00/MÊS.  Sem IpTu, TRATAR COM AD-
SON (31) 9 9975 0479 Ou (31) 3221 0530.

VENDA/ AluguEl OuTROS ESTADOS
•	 Vendo uma linda casa de campo em Capim branco, terreno de 1008 m², a casa com área 

construída de 171 m², tem três quartos, todos com armários embutidos, sendo um suí-

•	 geraldo Francisco de Oliveira, faleceu no dia 16 de setembro na cidade de pedra Azul/
Mg.

•	 José Aarão Sobrinho, faleceu no dia 30 de Agosto na cidade de belo Horizonte, residia 
em piracema/Mg.

te 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 hor-
ta e pomar, casa de caseiro e de despejo.” Tratar com Silvana 98745 0019.

•	 Aluga-se casa em Cabo Frio/RJ, há 100m da praia do peró, excelente localização, 3 quartos  
(todos com banheiro privativo), varanda (bem arejada), garagem para 1 carro. No primeiro 
andar: salão, banheiro social, cozinha ampla, quarto de empregada, acesso fácil para praia 
das conchas.Contato: (31) 98861 6184 ou (31) 3344  6184.

•	 Aluga-se apartamento em Cabo Frio/RJ, 3 quartos, com capacidade para 8 pessoas, um 
quarteirão 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 Empregada, garagem, 1º andar. Troca por loja ou galpão em Juiz de Fora – Mg Tel. (32) 
3211 0334.

VEÍCulOS
•	 Vendo CRV Exl 4WD automático, cor prata, ano 2009, modelo 2009, 91.700 km, todas as 

revisões feitas na concessionária. Único dono. preço: R$ 46.000,00. Tratar com paulo – (31) 
99991 3400.

ColôniAs - AltA tEMPorADA  - Porto sEGuro, CABo Frio E GuAruJá

Convênio EM DivinóPolis

uTIlIzAÇÃO DIVISÃO DOS
pERÍODOS

pERÍODOS DE 
INSCRIÇÃO

DATA DO SORTEIO  DATA lIMITE p/pgTO

Dezembro  26/12 a 02/01 1º/09 até 30/09 10/10/2016 17/10/2016

Janeiro 03/01 a 11/01
12/01 a 20/01
21/01 a 29/01
30/01 a 07/02  

1º/10 até 30/10 10/11/2016  16/11/2016

Carnaval Sábado a 4ª 1º/11 até 30/11 09/12/2016 15/12/2016

1.    Atenção: Antecipada a data de sorteio referente ao Carnaval 
para o dia 09/12/2016 visto que a data prevista no Regulamento (10 de 
dezembro) será Sábado.

2.    Adiada a data limite de pagamento do período de 26/12 a 02/01 
para o dia 17 de outubro de 2016, visto que a data prevista no Regulamento 
(15 de outubro) será Sábado.

3.    Adiada a data limite de pagamento dos períodos de Janei-
ro/2017 para o dia 16 de novembro de 2016, visto que a data prevista no 
Regulamento (15 de novembro) será feriado.

SerViçoS

Atenção: reajuste das diárias das Colônias da AFFEMG

sorteios

A AFFEMg acaba de celebrar um convênio 
com a Academia e Clínica de Estética Fisio-
center. pela parceria os Associados e seus depen-
dentes terão 5% nos serviços de pilates ( Dupla ou 
Individual - 1,2 ou 3 vezes por semana), inclusive 
na Avaliação inicial; Massagem relaxante, Miosfa-
cial, Modeladora e Drenagem linfática, limpeza 
de pele, Dermopurificação (limpeza + peeling), 
peeling Facial e Revitalização Facial.

O espaço está localizado na Rua Mato 
grosso, nº 1000, Centro de Divinópolis. Informa-
ções pelo telefone: (37) 3222 9200.

 A AFFEMg informa que a partir de 1º de outubro, os valores das diárias das Colônias de 
Férias serão reajustados pelo índice de inflação do INpC, base 08/2015 a 07/2016, no percentual 
de 9,56%. O reajuste foi autorizado pelo Conselho de Administração da AFFEMg, em reunião 
realizada em 09 de setembro e terá vigência até 30 de setembro de 2017.

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

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

Atualize seu cadastro!
Para que o Associado fique por dentro das informações da 

AFFEMG é muito importante que os contatos no cadastro da Associação 
estejam atualizados. 

Deixe seus dados atualizados e receba sempre 
nossos informativos! 

Se houve qualquer alteração no seu endereço residencial,  e-mail, te-
lefone fixo ou celular entre em contato com o Setor de Cadastro pelo 
telefone: (31) 3289-5637 ou pelo e-mail: cadastro@affemg.com.br. 
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FUNDAFFEMG

 novo valor da cota com vigência de setembro a novembro 

de 2016 é de R$ 158,34. O aumento em relação ao trimestre 

anterior se deve, principalmente, ao retorno da cobrança do 

valor de Fundo de Reserva. Se comparado ao mesmo período no ano passado, 

o acréscimo representa 4,76%.  Confira abaixo os valores de contribuição por 

faixa etária e o demonstrativo de cálculo da cota:

O sistema de contribuição é apurado por rateio de despesas, trimestralmente.

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

Meses

Jan/2016

Fev/2016

Mar/2016

Abr/2016

Mai/2016

Jun/2016 

Total no Período 

Média

Despesas 
R$

7.529.132,62      

6.693.002,89

7.420.017,10

7.966.254,31

8.709.598,92

9.453.409,32 

47.771.415,16

7.961.902,53

987.390,22

403.100,37

151,15

7,19

158,34

Desvio padrão

Fator de Correção

Cota com fator correção

Fundo de reserva sobre a cota

Valor da Cota

Cotas

55.284

55.329

55.379

55.412

55.344

55.317

332.065

55.344,17

Valor de contribuição da FUNDAFFEMG

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

Faixa etária

Até 18 anos

19 a 23 anos

24 a 28 anos

29 a 33 anos

34 a 38 anos

39 a 43 anos

44 a 48 anos

49 a 53 anos

54 a 58 anos

A partir de 59 anos

Contribuição - R$

158,34

221,68

285,01

348,35

411,68

475,02

538,36

665,03

791,70

950,04

Quant. Cotas                                                                                          

1,00 

1,40 

1,80 

2,20 

2,60 

3,00 

3,40 

4,20 

5,00 

6,00 

Campanha Você é Indispensável realiza Mutirão 
da Saúde em BH

A partir de outubro, a FUNDAFFEMG realiza mais uma edição da Campanha “Você é Indispensável”, pela prevenção da saúde da mulher e do homem. As atividades 

fazem parte das comemorações do Outubro Rosa e Novembro Azul, meses do calendário mundial de prevenção ao câncer de mama e ao de próstata, respectivamente. 

MUTIRÃO DA SAÚDE 
(03/10 a 30/11)

FISIOTERAPIA UROGINECOLÓGICA
Atua no fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, 

responsável pela manutenção na posição anatômica dos órgãos 
pélvicos.

 Estes atendimentos não serão contabilizados no limite de consultas e não vão gerar coparticipação.

cardiologia
ginecologia

urologia

ESTAÇÕES DO BEM-ESTAR
 Serão oferecidas para quem tem consulta agendada, sessões de quick 

massage, reflexologia, maquiagem, limpeza de pele, acuidade visual e 
pressão ocular.

ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS: 
mastologia
osteoporose

Agende sua consulta (31) 2103-5815
  Outras informações (31) 2103-5858
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FUNDAFFEMG realiza palestra sobre apoio às 
famílias que sofrem com Alzheimer

Na noite do dia 14 de setembro, em Belo Horizonte, o FUNDAFFEMG-Saúde 

iniciou o ciclo de palestras “Vamos Falar Sobre Isso”. O tema do primeiro encontro 

foi o Alzheimer e seus impactos na família e contou com a participação da Drª 

Doris Diniz do Nascimento, Geriatra do Centro de Promoção da Saúde (CPS). 

Em sua palestra, a  médica mostrou a importância de saber acompanhar 

quem sofre com o Alzheimer de forma positiva, sem preconceitos ou pudores, 

para proporcionar ao paciente uma melhor qualidade de vida, respeitando as 

peculiaridades da doença. 

O encontro contou com a participação ativa dos presentes, muitos com casos 

de Alzheimer na família, que puderam tirar dúvidas e receber orientações sobre 

como lidar com a doença. Para a beneficiária Luíza Nunes Braga, que cuida da mãe 

com Mal de Parkinson, o encontro foi muito proveitoso: “Pelo Alzheimer ser uma 

doença neurológica também, uma palestra como essa sempre ajuda no trato com o 

familiar. Gostaria de ver outras temáticas desse tipo abordadas pela FUNDAFFEMG. 

Procuro informações na internet, mas acho difícil filtrar o que realmente é bom. 

Por isso uma palestra com um profissional é de suma importância”.

O ciclo de Palestras “Vamos Falar sobre isso” tem o objetivo de possibilitar 

momentos de atenção e acompanhamento às famílias com portadores de doenças 

crônicas. A proposta é desmistificar alguns conceitos relativos a estas doenças.

05 /11/16 09h
às 12h

casa do sol
(SÁBADO) Rua José Rodrigues Pereira, 

529, Buritis 
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Mal de Alzheimer é tema do Encontro 
de Aposentados e Pensionistas

Há 23 anos, 21 de se-
tembro foi estipula-
do pela Organização 
Mundial de Saúde, 

como o dia de combate ao mal de Al-
zheimer e, no mundo todo, durante o 
mês, campanhas de sensibilização so-
bre a doença são realizadas para cida-
dãos, políticos e profissionais da saúde 
numa tentativa de minimizar o estigma 
da doença, diminuir o preconceito, esti-
mular o diagnóstico precoce e orientar 
as famílias que assistem entes queridos 
portadores da doença. 

Consciente da importância 
desse debate, a AFFEMg convidou a 
psicóloga e especialista em gerontolo-
gia, Solange Carneiro, para ministrar a 
palestra “Envelhecer com Saúde” nos 
Encontros de Aposentados e pensionis-
tas, realizados nos dias 14 e 15 de se-
tembro, no auditório da Associação em 
belo Horizonte. Filha da Auditora Fiscal 
Aposentada e Associada da AFFEMg, 
Maria da Conceição Rocha Carneiro, So-
lange mora há mais de 20 anos na Itália 
onde trabalha como servidora pública 
na área de saúde.

por quase uma hora, a mestre 
em gerontologia pela universidade 
de Milão, trouxe informações sobre 
a doença, dicas de cuidados com os 
doentes e prevenção. “Além de tra-
balhar no serviço público italiano, eu 
sou presidente de uma Associação de 
combate ao Alzheimer e tenho acesso 
a muitos relatórios. O último que rece-
bi me deixou bastante impressionada, 
pois informou que nas próximas déca-
das, o brasil e a China serão os países 
com o maior número de portadores de 
Alzheimer no mundo. por isso, para-
benizo a AFFEMg pela iniciativa desse 
debate porque uma das justificativas 
para essa conclusão está relacionada 
a falta de conhecimento em relação a 
essa doença, já considerada, pela classe 
científica, um dos maiores desafios so-
ciais do último século”, declarou Solan-
ge ao abrir a palestra. 

De acordo com a estudiosa, o 
primeiro caso diagnosticado no mundo 
foi feito há 100 anos pelo médico ale-

mão, Alois Alzheimer em uma paciente de 51 anos que ele acompanhou durante seis anos até a morte dela. “Apesar da desco-
berta tardia, a comunidade médica e científica só começou a aprofundar os estudos nesta área nos últimos 20 anos. Então, tudo 
relacionado a essa doença ainda pode ser considerado muito novo, ainda há muito para se conhecer sobre o Alzheimer”, explicou. 

 De qualquer forma, as pesquisas já realizadas conseguiram apontar a gravidade da doença que representa uma dege-
neração das células cerebrais e ainda é incurável. “A perda da memória, da orientação no espaço e no tempo, além da capacidade 
de julgamento são algumas das características mais marcantes do Alzheimer, muitas vezes associadas de forma errada à velhice. 
É importante ressaltar que envelhecer não significa nada disso, a maturidade é uma fase da vida que pode ser esplendorosa e o 
primeiro passo para isso é não relacionar esse momento a doenças como o Alzheimer. pensar dessa forma é agir de forma precon-
ceituosa”. 

 O preconceito também é quebrado com informação. Segundo estudos recentes, os primeiros sintomas da doença apa-
recem 20 anos antes do paciente ser diagnosticado com Alzheimer, por isso o autoconhecimento com um olhar aberto para o 

Nos encontros, o Diretor vice-presidente, Eduardo Assis e a Diretora Social, patrícia Salum representaram o Diretor-presidente, 
Sinval pereira, que participava, no Espírito Santo, da AgE da FEbRAFITE

Solange Carneiro com a Diretora patrícia Salum, Associados, funcionários e familares, entre eles, a avó, Dona geralda que 
completou 102 anos de vida no dia do encontro
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problema faz do diagnóstico precoce 
um bom caminho para paciente e fa-
miliares enfrentarem a nova realidade. 
“Se diagnosticado no início, o paciente 
pode iniciar o tratamento com medi-
camentos, impedindo que a doença 
evolua para um nível mais grave. Hoje, 
muitas pessoas convivem com a doen-
ça de forma controlada e conseguem 
ter uma qualidade melhor de vida”, 
alerta Solange. 

Abordados os temas “informa-
ção e tratamento”, Solange finalizou 
sua palestra falando sobre a “preven-
ção” (veja quadro), um passo que, 
segundo ela, também é fundamental 
para combater o aumento da doença 
no brasil e no mundo. “Qualquer doen-
ça que se torna um problema mundial, 
e o Alzheimer se encaixa neste caso, 
pode ser controlada também com a 
prevenção, sendo essa etapa, talvez, a 
mais difícil, porque ela envolve a cons-
ciência individual, exige um esforço de 
cada indivíduo para querer mudar seus 
hábitos e estilo de vida para envelhecer 
com qualidade. Mas, como a humani-
dade está cada vez mais imediatista, 
esse agir agora para colher ´frutos  ̀ a 
longo prazo parece uma tarefa árdua 
para todos nós, porém necessária, mui-
to necessária”, destaca a psicóloga. 

E como prova de que seguir há-
bitos saudáveis traz resultado, Solange 
finalizou sua palestra, apresentando a 
todos sua avó, Dona geralda, uma se-
nhora simpática e muito ativa que, na-
quele dia completava 102 anos. “Quan-
do eu apresentei para minha avó, as 
dicas sobre esse estilo de vida mais leve 
e saudável, ela me respondeu que fazia 
quase todos, só não tinha muito tempo 
para os 30 minutos diários de caminha-
da porque tinha que cuidar dos filhos, 
o que vale mais que a caminhada, con-
cordam?”, brincou Solange ao lado da 
avó que mesmo tímida, aprovava sor-
ridente a declaração carinhosa da neta. 

Após a excelente exposição, todos 
participaram de um lanche de confrater-
nização no Centro de Convivência onde 
puderam esclarecer suas dúvidas com a pa-
lestrante e conversar mais sobre o assunto. 

A Diretoria da AFFEMg, em 
nome de todos os Associados, agradece 
a participação da psicóloga Solange Car-
neiro nos Encontros Mensais de Aposen-
tados e pensionistas. 

 ENCoNTRo DE PENSIoNISTAS - 15 DE SETEMBRo

 DICAS DE PREvENção - 10 REGRAS DE ouRo PARA  CuIDAR Do CÉREBRo
1. A cabeça antes de tudo -  A saúde começa do cérebro. É um dos órgãos mais vitais do corpo e precisa de cuidados e 

atenção.                          
2. Do cérebro para o coração - O que é bom para o coração é bom para o cérebro. Faça algo todos os dias para prevenir as 

doenças cardíacas. Hipertensão, diabetes e acidente vascular cerebral podem aumentar o risco da doença de Alzheimer.                                                                    
3. Os números que contam - Tenha sempre controle do seu peso, da pressão arterial, do colesterol e do açúcar no sangue (glicemia).   
4. Alimentando o cérebro - Consuma menos gordura e mais substâncias antioxidantes.                                                                    
5. Deixe o corpo trabalhar -  atividade física oxigena o sangue e ajuda as células nervosas: caminhar 30 minutos por 

dia mantém a mente e o corpo ativos.                                                                                                                                                                      
6. Estimular a mente - Manter o cérebro ativo e ocupado, estimula o crescimento de células e conexões nervosas: ler, 

escrever, brincar, aprender coisas novas, fazer palavras cruzadas.                                                                                                           
7. Ter relações sociais - Ocupar o seu tempo livre com atividades que requerem esforço físico e mental: socializar, 

conversar, fazer voluntariado, participar de um clube, voltar para a escola.                                                                                                     
8. Cuidado com os golpes! use o cinto de segurança, tenha cuidado com o risco de quedas, usar um capacete quando 

andar de bicicleta.                                                                                                                                                                                                      
9.   Ser sábio - Evite os maus hábitos: não fumar, não beber demais, não fazer uso de drogas.                                                       
10. Olhando para o futuro - Comece hoje a preparar o seu amanhã.                                                                                                            

FONTE: AlzHEIMER’S ASSOCIATION - uSA
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AFFEMG Notícias - Apesar 
da descoberta do Alzheimer 
ter acontecido há mais de 100 
anos, a doença passou a ser 
estudada e pesquisada com 
mais profundidade somente nas 
últimas duas décadas. o que te 
levou a fazer parte desse grupo 
de profissionais?
Solange Carneiro - No final da 
década de 90, eu estava fazendo o 
meu Mestrado na Itália, quando co-
mecei a ter um contato maior com 
as pesquisas sobre o tema. Naquela 
época, tudo ainda era muito novo e, 
ao mesmo tempo, assustador, devi-
do à gama de desafios que todos os 
profissionais da área de saúde teriam 
pela frente. bem, no Mestrado, eu tive 
professores e colegas muito interes-
sados pelo tema que acabaram me 
levando a enveredar para essa área e 
me tornar uma especialista. 

AN - Mas a sua paixão pelo tra-
balho transcendeu os muros do 
consultório, não é mesmo? Fale 
mais sobre isso.
Solange - (Risos) Verdade, foi muito 
além. Tendo cada vez mais contato 
com os pacientes e suas famílias, eu e 
um grupo de colegas, decidimos criar 
a “Associazione Alzheimer Isontino”, 
uma Associação, no norte da Itália, 
sem fins lucrativos, que, através do 
trabalho voluntário, atende centenas 
de pessoas, oferecendo as mais dife-
rentes formas de apoio que vão desde 
o suporte para o atendimento e trata-
mento do portador de Alzheimer, até 
apoio financeiro e psicológico para as 
famílias que cuidam desses pacien-
tes. Através de parcerias com órgãos 

públicos e privados, estamos desenvolvendo um trabalho não somente de atenção aos 
pacientes, mas também de conscientização e prevenção da doença. E o retorno desse 
trabalho vem sendo espetacular, mesmo aquelas famílias que os parentes já falece-
ram continuam a contribuir e apoiar o nosso trabalho, porque para essas pessoas, o 

trabalho da Associação pode ser fundamental para os outros como foi para elas. Isso é 
realmente, uma força que nos faz seguir adiante e querer ajudar sempre mais. 

AN - o que te motivou, este ano, passar o mês de setembro reconheci-
do mundialmente como o de Combate ao Alzheimer aqui no 

Brasil? 
Solange - O Ministério da Saúde aponta que no brasil existem 1 mi-

lhão e 200 mil pessoas portadoras de Alzheimer, mas eu acredito 
que esse número seja muito maior e a minha crença se baseia 
na vivência com a realidade italiana. A Itália tem uma popula-
ção bem menor que a do brasil e, atualmente, são registrados 

cerca de 1 milhão de portadores de Alzheimer lá. Só essa infor-
mação nos mostra que, no brasil, é preciso investir em políticas 

públicas, no treinamento dos profissionais da saúde, na informação 
e esclarecimento dos familiares para que se possa ter um mapeamento 

mais preciso da doença. Então, eu vim aqui fazer a minha parte, estou 
com uma agenda intensa para participar de palestras e congressos, numa tentativa de fazer o meu conhecimento se multi-
plicar e ajudar um número maior de pessoas. 

AN - Trabalho no serviço público, presidente de uma Associação, mãe de dois filhos e você ainda achou tempo 
para escrever o livro “Alzheimer – um mal desconhecido”, lançado pela editora Novas Perspectivas, como foi 
fazer esse projeto?
Solange -  A ideia do livro veio muito dessa minha vivência com o trabalho na Associa-
ção. Eu percebi que a falta de informação dos pacientes e dos familiares que vão cuidar 
dessa pessoa portadora de Alzheimer é uma das principais barreiras para encarar enten-
der o problema. por exemplo, atitudes simples como ‘ajudar’, precisam ser muito bem 
pensadas. por zelo, excesso de amor, é natural que o familiar passe a fazer determinadas 
ações que o paciente já apresenta dificuldade, como comer, cortar uma carne. Isso pa-
rece correto no primeiro momento, mas não é. privá-lo de atividades simples pode ser 
mais prejudicial do que deixá-lo fazer, mesmo que com dificuldade. Então, esses peque-
nos detalhes, que fazem grande diferença na convivência com o portador de Alzheimer, 
me levaram a escrever esse livro que, espero, possa ajudar muitas pessoas. 

AN - E essa motivação engloba a abertura de uma Associação aqui? 
Solange - Sim! Essa ideia está nos meus planos, penso que posso fazer pelo meu país, o que eu fiz pelos italianos... Mas, 
ainda é um sentimento, preciso amadurecê-lo melhor. 

EntrEvistA

Interessados em adquirir o livro da psicóloga Solange Carneiro podem entrar em contato com o setor de Comunicação 
da AFFEMg: 31 3289-5714 ou comunicacao@affemg.com.br.
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reCeita SoliDária

saiba como é desenvolvido esse trabalho:

Atividade Extra – visita a Entidade 
 Receita Solidária está recolhendo material de higiene bucal

A Receita Solidária está programando para outubro uma visita a uma entidade que presta assistência a crianças em situação de risco social. Além 
das atividades que vamos desenvolver pretendemos aproveitar a oportunidade para promover a conscientização sobre uma boa higiene bucal. para tanto, 
estamos recolhendo doações para montagem de kits com creme dental, escova de dentes pequena e macia, raspador de língua, fio dental e enxaguante 
bucal. As doações podem ser entregues no hall de entrada da AFFEMg – R. Sergipe, 893 – Funcionários/bH.

Acompanhe em nosso site a divulgação do dia, local e horário da visita. Venha conosco participar desse encontro que promete ser muito divertido!

 Conheça o Banco de 
necessidades da receita solidária

A Receita Solidária, além de financiar projetos sociais selecionados, também atua na 
intermediação de recursos humanos e materiais buscando atender necessidades eventuais 
de entidades mineiras, sem fins lucrativos, que prestam serviço de assistência social.

3 - Doações materiais
Já se o seu interesse é doar algum bem mate-

rial, que esteja ou não cadastrado em nosso banco de 
Necessidades, basta preencher o Formulário de Doa-
ção, também disponível em nosso site. 

Tenha certeza: um bem material que já não 
tenha valor para você, mas que ainda esteja em boas 
condições de uso, pode ser muito útil para alguma En-
tidade Assistencial.

2 - oferta de trabalho 
voluntário

A Receita Solidária cadastra 
também a oferta de trabalho de vo-

luntários. Caso você tenha uma ha-
bilidade específica e interesse em 

prestar trabalho voluntário, re-
gular ou eventual, em alguma 
entidade assistencial cadastre-

-se, também em nosso 
site, como Sócio 
laboral.

Seu traba-
lho pode ajudar a 
melhorar a qua-

lidade de vida de 
muitas pessoas!

1 - Cadastramento das necessidades 
de entidades assistenciais
No site da Receita Solidária, www.receitasolidaria.com.br, são 
cadastradas, após triagem, as demandas apresentadas pelas 
entidades assistenciais. Assim, é formado o banco de Necessi-
dades, bastante dinâmico e variado.
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Anote na agenda!
O Coral Melodia é um dos grupos participantes do Festival 

Internacional de Corais que acontece em outubro em belo Hori-
zonte. O Coral, formado por Associados da AFFEMg, fará apresen-
tação no dia 7 de outubro (sexta-feira), às 20h, no Conservatório 
Mineiro de Música - Av. Afonso pena, 1534.

Além disso, haverá o “gran Finale” no dia 9 de outubro, quan-
do as 2000 vozes dos Corais participantes farão uma apresentação 
especial no Santuário da Serra da piedade. Esse belíssimo espetáculo 
será de 11h às 15h. Outras informações: www.festivaldecorais.com.br.

10 Fábulas Proverbiais
O Associado Márcio 

barbosa dos Reis lançou no 
último dia 3 de setembro, 
o seu mais recente livro 
“10 Fábulas proverbiais”. O 
lançamento aconteceu na 
Academia de letras de Teó-
filo Otoni, localizada na Câ-
mara Municipal, no Centro 
da cidade. O lançamento 
fez parte da sessão solene 
de outorga da Medalha 
Conselheiro João da Matta 
Machado.

A AFFEMg parabeniza o Associado pelo lançamen-
to e deseja sucesso com o livro. 

CUltUra

Sabia que você pode ser ressarcido por 
danos elétricos, incêndio, explosão, fumaça, 
vazamentos, vendaval, ciclone, chuva de granizo, 
roubos e furtos?

Então você precisa conhecer o Seguro Residencial da Fisco Corretora. 
Além de proteger o seu imóvel com uma cobertura completa, a 

apólice também oferece diversos serviços, como chaveiro; desentupimento; 

reparos hidráulicos, elétricos e em eletrodomésticos. Tudo para trazer mais 

tranquilidade para o seu dia a dia.

Agende uma visita e saiba como deixar a sua residência segura. 

Rua Sergipe, 893, Funcionários.
Telefone: 0800 031 5689

Horário de Funcionamento: 8h às 12h ou 13h às 17h


