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Frente Parlamentar em Defesa do Fisco
Lançamento ressalta a importância do trabalho dos Auditores e denuncia o Projeto
de Lei do ES que favorece o “clientelismo” na administração tributária, permitindo o
recrutamento amplo na nomeação dos cargos.
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AGE da
AFFEMG

Associados aprovam ação
judicial para garantir abono de
permanência. Saiba mais, página 2.

Torneio de Sinuca
de Juiz de Fora
Encerramento com homenagens.
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Começam os
Jogos AFFEMG

Abertura do evento esportivo reúne centenas de
Associados na orla da Lagoa da Pampulha.

Veja páginas 6 e 7

COnvênio com CAixa EcoNômica
O Associado da AFFEMG tem mais uma opção para pagamento de
suas mensalidades através de débito automático em conta corrente. Foi celebrado, recentemente, um convênio com a Caixa Econômica Federal.
Agora, são 4 instituições financeiras parceiras da AFFEMG para esse serviço:
Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal.
Outras informações, entre em contato com o Setor Financeiro pelos
telefones: (31) 3289-5604 ou 5637, e-mail: financeiro@affemg.com.br ou
através das Regionais.
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Luta sem trégua

A

série de medidas legais que estão em fase de implementação, somada a outros projetos anunciados pelo governo federal, nos coloca diante de um quadro extremamente preocupante, conforme já
manifestamos, neste espaço. A grave crise fiscal que afeta o Estado
é resultado, em síntese, da combinação de um ambiente macro de crise econômica,
muitos anos de “generosidades irresponsáveis” caracterizada pela concessão de benefícios tributários injustificados e um quadro de enfraquecimento institucional. Isso
explica, inclusive, o congelamento, o parcelamento dos salários e o represamento de
direitos adquiridos.
Em âmbito federal, ante a necessidade de promover o alongamento do prazo
de pagamento da dívida com a União, o PLP 257 está impondo aos Estados uma questionável “disciplina fiscal”, cujo custo cai inteiramente nas costas do servidor público. A
PEC 241 é ainda mais arrasadora. Em poucos dispositivos, essa proposta, se aprovada,
pode alterar substancialmente o papel do Estado Brasileiro, que deixa de ser um provedor de serviços básicos essenciais prestados ao cidadão e passa a ser o garantidor do
compromisso financeiro com os bancos, fundos de investimento, rentistas, via pagamento de juros. Orçamento congelado por 20 anos significa que não haverá investimento e nenhum novo serviço, mesmo que haja crescimento econômico ou aumento
da arrecadação. O sentido desta proposta é afirmar que a prioridade é o pagamento da
dívida, já que ela não está sujeita a nenhum tipo de congelamento.

Nesse cenário inquietante, a “Frente Parlamentar de Defesa do Fisco” se
apresenta como um caminho de organização e enfrentamento que, como sabemos,
requer presença ativa e luta sem trégua. Sob a liderança da FEBRAFITE, a AFFEMG,
com a participação qualificada e permanente dos Associados, vai somar esforços
para contrapor o discurso de “menos Estado para o cidadão para sobrar mais dinheiro para bancos e rentistas”. Crise também pode significar oportunidade. Fortalecer o
papel do Fisco e valorizar a carreira é o caminho de solução.
Em Minas, depois de muitos anos de desmonte das Instituições e precarização dos serviços (cenário em que a SEF se destacou com prejuízo de todo o
conjunto da Sociedade, já que deveria ter sido poupada de aventuras, pelo menos
em razão de sua competência exclusiva de prover os recursos públicos essenciais
à realização das políticas públicas) é fundamental que o governo adote medidas
urgentes para retomar o patamar de arrecadação compatível com a pujança da
economia mineira, isso inclui questionar a Lei Kandir e outros mecanismos de tributação que ferem o pacto federativo; realizar uma auditoria completa na dívida
de Minas com a União; impor uma tributação justa sobre os minérios explorados
no território mineiro; fortalecer institucionalmente a SEF enquanto órgão responsável pela Administração Tributária e o controle das finanças estaduais e valorizar
os Auditores Fiscais, responsáveis por garantir a integridade da receita pública e o
combate à sonegação. Esse é o caminho.

Abono de permanência - AGE autoriza
a AFFEMG a postular ação coletiva
Atendendo a convocação do
edital publicado no “Minas Gerais” do
dia 30 de julho, os Associados efetivos
da AFFEMG realizaram Assembleia
Geral Extraordinária, que autorizou
a Entidade, em conformidade com o
que dispõe o artigo 21 do seu Estatuto Social a postular em juízo, a favor
de todos os seus Associados, ação coletiva pela classificação do abono de
permanência como verba de natureza
indenizatória.
A AGE foi presidida pelo Associado Nelson Gomes dos Santos, que contou
com a colaboração dos Associados Leni-

vanda Miranda Barbosa e Maurício Prado,
que secretariaram os trabalhos.
Por solicitação do Presidente
da AGE, o advogado Sebastião Hasenclever apresentou um breve relato
sobre o escopo da ação, bem como dos
principais pontos da tese jurídica defendida pela AFFEMG, lembrando que
o abono de permanência é um direito
constitucional previsto no parágrafo
19, do artigo 40, da CF.
Em junho de 2015, por força
de um parecer da Advocacia Geral do
Estado, a Seplag passou a considerar o
abono como verba de natureza remune-

ratória, razão pela qual estaria incluída
no limite do teto constitucional. Esse entendimento resultou no corte do abono
de permanência de todos os servidores
que percebiam esse direito extra teto
constitucional. No entanto, explicou o
advogado, a jurisprudência e a doutrina
não são uniformes quanto à natureza do
caráter indenizatório ou remuneratório
do abono de permanência.
Sustentada pelas Resoluções
13 e 14 do Conselho Nacional de Justiça,
na decisão do Recurso Especial 646055
do Ministro Ricardo Lewandowski,
presidente do STF, em farta doutrina e

na própria norma legal que evidencia
ser o abono uma indenização ao servidor que permanece na ativa, mesmo
tendo preenchido as condições para
se aposentar, a AFFEMG irá defender a
natureza indenizatória do abono de permanência, razão pela qual esta verba
estaria fora do limite do teto remuneratório. A postulação do direito, se dará
mediante ação ordinária coletiva com
pedido de tutela de urgência.
Terminada a exposição o Presidente da AGE submeteu o pedido de
autorização à AGE, que foi aprovado
por unanimidade.
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AFFEMG participa do lançamento da
Frente Parlamentar em Defesa do Fisco

G

rande mobilização do
Fisco Brasileiro movimentou a Câmara
Federal, no último dia
23, no Auditório Nereu Ramos e reuniu
mais de 500 Auditores Fiscais de todo o
Brasil, das três esferas, federal, estadual
e municipal, liderados por suas entidades classistas e sindicais e respectivas
Federações. A formação da Frente Parlamentar em Defesa do Fisco é uma iniciativa do parlamentar pelo estado do
Ceará, Deputado Federal Cabo Sabino,
que também preside a Frente.
Durante a cerimônia de lançamento, mais de 40 parlamentares e os
representantes de todas as entidades
nacionais se revezaram nas manifestações sobre a importância do papel
do Fisco para a recuperação da receita
tributária e o combate à sonegação,
solução indispensável para o equilíbrio
das finanças públicas e a superação da
crise fiscal que afeta a União, os Estados
e os municípios, indistintamente.
A Frente Parlamentar tem o
objetivo de organizar, dar visibilidade e
dinâmica ao debate parlamentar sobre
as questões vinculadas à Administração
Tributária, sejam aquelas pertinentes
às finanças públicas e às estratégias de
preservação da integridade da receita
tributária e o combate à sonegação, ou
aquelas relacionadas ao papel essencial
do Fisco para a sustentação do Estado e
prerrogativas fundamentais da carreira.
Para o Presidente da Frente
Parlamentar, deputado Cabo Sabino, a
Frente é um instrumento para o fortalecimento do Fisco brasileiro, para que
recebam o justo reconhecimento pelo

trabalho prestado à população. “Juntos, sem partidarismos, vamos trabalhar em parceria com o Fisco. A Frente vai trabalhar por
vários projetos de interesse da categoria”, afirmou.

Febrafite

Em seu pronunciamento, o Presidente da Febrafite, Roberto Kupski, destacou a necessidade urgente de concretizar
os fundamentos constitucionais dispostos no inciso XXII, do artigo 37 da Constituição Federal, instituindo a Lei Orgânica da
Administração Tributária. “Isso pode vir com aprovação da PEC 186, que está pronta para ser votada na Câmara, ou com a
aprovação de uma Lei Complementar Federal que estabeleça os princípios e defina um prazo para que a União, Estados e
Municípios aprovem as respectivas Leis Orgânicas da Administração Tributária, no âmbito da competência de cada ente, as
garantias e prerrogativas de uma carreira essencial para o funcionamento do Estado, como é o Fisco, antes de tudo isso é
um direito da Sociedade”, afirmou Kupski.
O presidente ainda lembrou o importante papel desempenhado pelos parlamentares Major Olímpio, Arnaldo
Faria de Sá e o presidente da Frente, deputado Cabo Sabino na defesa dos servidores públicos, quando da votação do
PLP 257, garantindo a retirada das contrapartidas na renegociação da dívida dos Estados com a União.

Denúncia

Nessa linha de raciocínio e chamando atenção para medidas que fragilizam a Instituição e a ação estatal efetivada pelo Fisco, o Presidente Kupski denunciou a iniciativa do governador do Espírito Santo que encaminhou à Assembleia
Legislativa daquele Estado o Projeto de Lei Complementar, nº 05/2016, que transforma os cargos de gerência da Administração Tributária regional e de Fiscalização Fazendária em cargos de recrutamento amplo. Medidas não republicanas
que favorecem o apadrinhamento e o fisiologismo. Por proposta do Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do
Fisco, foi aprovada uma moção de repúdio à iniciativa do governo capixaba.
Lamentavelmente, o PLP foi aprovado na manhã do dia seguinte.

Mobilização da AFFEMG

Uma delegação com 22 Associados da AFFEMG esteve em Brasília participando do evento na parte da manhã e,
na parte da tarde, visitando os gabinetes. Os associados procuraram fortalecer o trabalho de esclarecimento e busca do
apoio dos parlamentares mineiros (a Frente já conta com mais de 240 assinaturas de deputados federais).

Participam da Frente Parlamentar em Defesa do Fisco
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Projeto de Lei Complementar 257/2016

N

a madrugada do dia
10 de agosto, foi aprovado, em turno único
na Câmara Federal,
o PLP 257, que trata da renegociação
da dívida dos Estados e do DF com a
União. Tal “renegociação” consiste basicamente no alongamento da dívida,
estendendo para mais 20 anos o prazo para pagamento do saldo devedor.
A matéria foi aprovada na forma da
emenda substitutiva proposta pelo relator, Deputado Esperidião Amin.
Resultado imediato para os
devedores:
•
Período de jul. a dez/2016 –
redução extraordinária no valor das
parcelas mensais até o limite de 500
milhões (o valor da parcela de MG varia em torno deste valor, ou seja, 500
milhões/mês)
•
Período de jan/17 a jun/18
– haverá uma redução gradual no
valor das parcelas.
Contudo, os valores não pagos
decorrentes da redução temporária do valor das parcelas serão incorporados ao saldo devedor e sobre eles incidirão todos os
encargos financeiros previstos no contrato.
Condições para a renegociação
impostas pela União aos
devedores
Além de assinarem os aditivos

contratuais, os Estados devem:
•
Desistir das ações judiciais
que tramitam no STF, por meio das
quais discutem a prática dos juros
compostos, ou a cobrança de juros
sobre juros.
•
Limitar o crescimento anual
das despesas primárias, que só poderão ser corrigidas pelo índice de
inflação medido pelo IPCA.
•
Privatizar bens públicos
Mudanças durante a tramitação
Desde que se tornou público,
em final de março deste ano, o PLP
257/2016 passou por várias alterações. No entanto, todas carregavam
a característica mais marcante deste projeto, que era impor o pesado
custo do ajuste fiscal nos ombros do
servidor público, com congelamento salarial, suspensão de direitos e
de realização de concursos públicos,

aumento da contribuição previdenciária, entre outros.
Até a versão final, as maiores
preocupações dos servidores estavam
em duas regras impositivas: o inciso II,
do artigo 4º, do PLP, que proibia os Estados de concederem vantagens, adequação de carreira, promoções ou progressões ou qualquer reajuste de remuneração a qualquer título. E a segunda, que
consistia na ampliação do conceito de
“despesa de pessoal”, alterando a definição dada pela Lei de Responsabilidade
Fiscal. Com isso, toda despesa relativa a
aposentadorias, pensões, terceirização
e até pagamento de sentenças judiciais
iria compor o limite da rubrica “despesa
de pessoal”para fins da LRF.
Ambas as regras foram excluídas na votação do Substitutivo aprovado, que ainda precisa ser votado no Senado
e só então vai para sanção presidencial.

O incansável trabalho das
entidades
Os dias que antecederam a
votação do PLP 257 na Câmara Federal foram de intensos trabalhos da
FEBRAFITE, cujo Presidente Roberto
Kupski chegou a se reunir por duas
vezes com o Presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, tentando demonstrar
e convencer que o servidor não pode
arcar com o custo do ajuste fiscal, especialmente no atual cenário no qual
os servidores estaduais já amargam
um longo período de congelamento
salarial. A AFFEMG participou e trabalhou ativamente das mobilizações
mantendo uma equipe de Associados
na Câmara em contato pessoal com os
parlamentares.
Sabemos que a “renegociação” de que trata o PLP 257 é uma
medida paliativa, que não resolve
o grave problema que é a sangria
mensal e ininterrupta das receitas
estaduais, feita por meio de uma dívida impagável. Entretanto, devemos
admitir que a medida de urgência traz
um alívio temporário ao Tesouro Estadual. Além do congelamento salarial
que a realidade dos servidores da SEF,
é inadiável o pagamento dos direitos
adquiridos e represados desde 2013,
como as progressões e as férias prêmio convertidas em espécie.

Contradição
PLP 257 – 10 de agosto - Câmara aprova a renegociação, ou seja,
o alongamento do prazo para que
os Estados paguem suas dívidas à
União, dívida impagável, como se
sabe. Em 1998, a dívida de MG era
14,8 bi, o Estado já pagou mais de
40 bi e ainda deve mais de 90 bi. Em
13 anos a dívida cresceu 1378%,
ante uma inflação de 208%. A rolagem da dívida obriga os Estados
a adotarem um rígido ajuste fiscal
que recai sobre a prestação de serviços e direitos dos servidores.
PLS 204/2016 – esse Projeto de Lei
do Senado visa “legalizar” um esque-

ma de geração de mais Dívida Pública
por meio de empresas estatais não
dependentes. Tais empresas emitem
títulos (debêntures), que são vendidos no mercado financeiro e oferecem como garantia imóveis públicos,
dívida ativa parcelada, inclusive a
tributária. Esquema financeiro como
esse foi o responsável pela derrocada
da economia europeia.
PEC 241/2016 – governo quer
aprovar Emenda Constitucional
que congela – por 20 anos – o
orçamento com os serviços básicos prestados à população e acaba
com a vinculação de receita para a

Saúde e Educação. Por 20 anos, não
haverá incremento de serviços ou
expansão do atendimento básico.
Mas, não serão congeladas, a assistência financeira e a manutenção
das polícias do DF, despesas para
realização das eleições, despesas
com aumento de capital de empresas estatais não dependentes.

cados em determinadas áreas, como
saúde, educação, previdência. A proposta original previa a prorrogação
da DRU até dezembro de 2019, permitindo a desvinculação de 25%. O
texto foi alterado no Congresso que
aumentou o percentual para 30%
e prorrogou a validade da emenda
para dezembro de 2023.

PEC 31/2016 – 24 de agosto Senado aprova Desvinculação de
Receitas da União em 30% até 2023
– a DRU libera o governo para usar
livremente 30% das receitas obtidas
com impostos e contribuições que,
obrigatoriamente, deveriam ser alo-

Reforma da Previdência - na
verdade, trata-se da contrarreforma pois, sob o argumento mentiroso de que a previdência é deficitária, a proposta consiste em cortar
direitos e dificultar as regras para a
aposentadoria e à pensão.
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Prêmio Nacional de Educação Fiscal entra
na fase de avaliação dos projetos inscritos

R

epresentantes da
Febrafite, Associações Filiadas e entidades apoiadoras
do Prêmio Nacional de Educação
reuniram-se, no dia 18 de agosto, em
Brasília, e definiram as próximas etapas do prêmio 2016.
No cronograma, as equipes
técnicas, que analisam os projetos
“in loco”, irão visitar, as entidades
concorrentes, fazendo uma avaliação
das atividades. Após as visitas, todas
as informações serão base de um relatório, repassado ao grupo técnico
de avaliação, uma banca examinadora que vai escolher os finalistas deste
ano. “Em Minas, vamos iniciar as visitas logo e contaremos com o apoio
das nossas diretorias regionais para
vistoriar todos os projetos inscritos. A
ideia é encerrar a avaliação por aqui,
até o dia 30 de setembro. Sabemos
da responsabilidade e do intenso trabalho que temos pela frente, já que,
Minas teve muitas inscrições nesta
edição do Prêmio, mas estamos animados para começarmos mais essa
etapa”, explica a Diretora-Secretária
Adjunta da AFFEMG, Lenivanda
Oliveira que coordena as ações do
Prêmio, aqui, no Estado e compõe o
grupo técnico da FEBRAFITE.

Minas já é destaque
nesta edição

Realizado pela Federação
Brasileira de Associações de Fiscais
de Tributos Estaduais (Febrafite),
em parceria com a Escola de Administração Fazendária (Esaf), a quinta
edição do Prêmio Nacional de Educação Fiscal teve 141 projetos inscritos
em 18 Estados e no Distrito Federal.
Minas Gerais foi o segundo estado
com o maior número de inscrições,
totalizando 19, atrás apenas do Rio
Grande do Sul com 29. Em relação ao
ano passado, a participação mineira
praticamente dobrou, um resultado
alcançado graças à parceria da Se-

cretaria Estadual de Fazenda com a
de Educação. “Recebemos um grande apoio da Secretaria Estadual de
Educação que ajudou na divulgação
do Prêmio no Estado. Temos certeza,
que o crescimento da participação
de Minas é fruto desse trabalho em
conjunto”, ressalta a vice-presidente
da Febrafite e Diretora Financeira
Adjunta da AFFEMG, Maria Aparecida
Meloni, Papá.
Além do número de inscrições, o que chama atenção é a participação de instituições de quase todas
as regiões do Estado. “É com grande
alegria que podemos dizer que a
Educação Fiscal está tomando conta
de Minas Gerais. Isso demonstra que
o trabalho em conjunto da Educação
e da Fazenda está no caminho certo
e ainda vai trazer novos e melhores
resultados quanto à compreensão
da função social dos impostos e ao
acompanhamento dos gastos públicos no País, objetivos principais do
Prêmio da Febrafite”, destacou Papá.
A premiação será em Brasília, no dia 09 de novembro, com a
presença de representantes dos dez
finalistas da edição, autoridades e
convidados. Os cinco projetos vencedores receberão troféus, certificados
e premiação em dinheiro no valor de
R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil reais
para os três primeiros colocados na
categoria “Escolas”, R$ 10 mil e R$ 5
mil para os dois primeiros lugares na
categoria “Instituições”.

Conheça as Instituições Mineiras inscritas no
Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2016
Barroso
Escola Municipal Vereador Otávio Rufino Pereira
Escola Municipal Professor Paulo César Possa
Buritis
Escola Estadual Anália Carneiro dos Santos
Caeté
Escola Municipal Israel Pinheiro (com 2 projetos)
Escola Municipal Helena de Barros Pinheiro
Escola Municipal Padre Joaquim Saturnino de Freitas
Capim Branco
Prefeitura Municipal de Capim Branco
Congonhas
Escola Municipal Fortunata de Freitas Junqueira
Escola Municipal Dona Caetana Pereira Trindade
Curvelo
Escola Municipal Filomena de Oliveira Leite
Ibirité
Prefeitura de Ibirité
Pará de Minas
Centro Municipal de Educação Infantil Bartolomeu Campos de Queirós – Pará de Minas
CMEI- Nair Guimarães Ferreira-CAIC - Pequeno Girassol – Pará de Minas
Perdões
Escola Estadual Professor Getúlio José Soares (com 2 projetos)
Salinas
Escola Municipal Alexsandro Pereira da Silva
Teixeiras
Escola Estadual Dr. Mariano da Rocha
Urucânia
Escola Estadual Professor Manuel Rufino
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Esporte, saúde e bem-estar!

S

Associados prestigiam mais uma edição dos Jogos AFFEMG,
marcando grande presença na abertura do evento

e o espírito esportivo tomou conta do mundo com as Olimpíadas, na
AFFEMG não foi diferente com a realização da 16ª dos Jogos. Prova
disso, foi a intensa participação dos Associados
na abertura oficial do evento, realizada no sábado dia 27, no Iate Tênis Clube, na Pampulha.
Às oito horas da manhã, centenas de pessoas já lotavam
o local para iniciarem os Jogos em grande estilo com a caminhada
na Lagoa da Pampulha, cartão postal de Belo Horizonte e agora
patrimônio da humanidade. E o belo dia de sol foi um incentivo a
mais para que os participantes completassem os 8km de percurso.
Mas, antes da atividade esportiva é preciso cuidar da
saúde e, além da tradicional sessão de alongamento, este
ano, os Jogos tiveram uma novidade feita em parceria com
a FUNDAFFEMG. Serviços de medição de glicose e pressão
foram oferecidos gratuitamente aos Associados que não deixaram de conferir se
estava tudo em ordem, antes de se exercitar.

O Diretor-presidente da AFFEMG, Sinval Pereira deu “boas-vindas” aos participantes. “Em nome de toda a diretoria, eu quero agradecer a presença de todos
vocês em mais essa edição dos Jogos AFFEMG. O apoio de todos os Associados é fundamental para realização desse evento
que tem como objetivo congregar a família AFFEMG.”
Em seguida, o Presidente da FUNDAFFEMG, José Gomes
Soares, ao saudar os presentes, ressaltou conceito de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde. “Para a OMS, saúde é a
soma do bem-estar físico, mental e emocional. Somatório que
encontramos, aqui, com a realização desse evento”.
E enquanto os adultos se exercitavam na caminhada, os pequenos praticavam esporte, brincando! A criançada se divertiu com a equipe da recreação e jogou muita bola
durante o Torneio de Futebol Infantil que tradicionalmente
é realizado no dia de abertura. Porque nos Jogos AFFEMG é assim, o congraçamento engloba todas as idades!

Resultados das partidas e fotos estão no site www.affemg.com.br.
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XVI jogos

E no sábado teve...
Futebol society

peteca

Tênis

Tênis de mesa

futebol infantil e recreação

e muita alegria!

modalidades que anteciparam a abertura dos jogos

Buraco dias: 23 e 25/08

sinuca dia: 23/08
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Precatórios – AFFEMG não aconselha a venda

E

scritórios..especializados
na compra e venda de
Precatórios têm feito
contato com Associados propondo comprar seus Precatórios.
Ainda que este seja um procedimento
regular, a AFFEMG não aconselha este

Fique de
Olho
Estelionatários continuam
se apresentando como advogados da
AFFEMG, numa tentativa de extorquir
dinheiro dos Associados. Ao receber
qualquer comunicação sobre ações
ganhas na justiça, não repasse informações sem antes entrar em contato
com o setor jurídico da AFFEMG. Telefones: 31 3289 5810/5808/5611 ou
pelo e-mail: jurídico@affemg.com.br.

tipo de venda, por dois motivos:
1- Duas vezes ao ano, abre-se a possibilidade de acordos diretos com o Estado e IPSEMG, nos quais os Precatórios
têm sido pagos com deságio entre 25
a 30%, proposta esta superior àquelas
feitas pelos escritórios de corretagem.

2- Com estes escritórios, além do risco
na negociação e recebimento dos valores, o percentual do deságio proposto é bem maior, incorrendo em perda
para o Associado.
Em outubro deste ano, está prevista a possibilidade de acordo direto com

o Estado: um no primeiro semestre e outro
no segundo.
Se você tem valores em Precatório a receber, consulte o Escritório BHVA
Advogados pelo telefone (31) 3261 4981
e fale com o Dr. André Rocha, ou, o Jurídico
da AFFEMG (31) 3289 5610.

Artigo de Associada é destaque em evento na UFF

O trabalho de pesquisa da Associada Malu Mendes (foto) foi selecionado para compor os anais do I Seminário Internacional sobre Direitos Fundamentais, realizado pela Universidade Federal Fluminense. Com o tema,“Licença Parental – uma
releitura do direito à licença maternidade e paternidade à luz do princípio da isonomia”, o estudo faz uma reflexão
sobre o problema do gênero nas relações trabalhistas, destacando que as leis existentes de proteção às mulheres
ainda não são suficientes para acabar com as desigualdades do sistema. Como foco para essa problemática, o
trabalho analisa a questão da licença maternidade e paternidade.
Além da presença no Seminário, o trabalho também foi selecionado para a publicação
de um livro.
A AFFEMG parabeniza a Associada pelo trabalho.

CONVÊNIO

A AFFEMG informa que os planos da Rede Dental sofrerão reajuste a partir de 01 de outubro/2016, conforme tabela abaixo:
Plano: Dental Super LARD e CARD
Plano: Dental Star LARD e CARD
Valor reajustado: R$ 17,93
Valor reajustado: R$ 24,82
Informações: Setor coorporativo da AFFEMG (31) 3289-5667/5632

Aconteceu na AFFEMG

Treinamento

Nos dias 17 e 18 de agosto, as colaboradoras das Regionais da AFFEMG participaram de
um encontro de capacitação na sede em Belo Horizonte. Na pauta, muitas informações
sobre a rotina de trabalho na AFFEMG, Fisco e FUNDAFFEMG, além de uma intensa troca
de informações.
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Associadas participam da mais nova atividade na
AFFEMG. O grupo de bordado iniciou os trabalhos em
agosto e promete muitas novidades até o fim do ano.
Tudo feito por várias mãos, numa bela trama de cores,
criatividade e muita amizade. Aguardem!
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edir martins

neuza gomes de oliveira

mata- juiz de fora

arnaldo sato

Lucy maria torres soares

Gilson marcos campos

sudoeste - Poços de caldas

Oeste - divinópolis

Maria das dores Caetano o. alves

metalúrgica - ipatinga

São francisco - pirapora

Paulo cesar pinto

vale do sapucaí - pouso alegre

sul - varginha

sirne alcides costa salim

milton metzker

rio doce-governador valadares

francisco nascimento

mucuri - teófilo otoni

paranaíba - uberlândia

rodrigo da cruz lemos
baixo rio grande -uberaba

redir mendes de sá

norte - montes claros

rubens simão da rocha
centro-norte - sete lagoas

mata - juiz de fora

XVIII Torneio de Sinuca da Regional Mata
Homenagens, medalhas e muita união

N

o dia 12, foi realizada
a solenidade de encerramento do Torneio no
auditório da nova sede
regional, em Juiz de Fora. Sob a coordenação do Diretor Regional, Edir da
Silva Martins, o evento contou com as
presenças do Diretor-presidente Sinval
Pereira da Silva; da Diretora-Financeira
adjunta, Maria Aparecida Neto Lacerda
e Meloni Papá; o Superintendente Regional da Fazenda, Marcus Dutra Abib;
o Coordenador Regional, Fernando
Fagundes; o Delegado Fiscal de Juiz
de Fora, Paulo Nogueira; o Gerente
Coopsef/Mata, Waltencyr Velloso e os
Conselheiros da AFFEMG, José Thomaz
da Silva e Nilton de Oliveira.
O Diretor Regional, Edir da Silva
Martins, abriu a cerimônia de premiação agradecendo a presença de todos e
parabenizando os atletas “sinuqueiros”
que, este ano, estão completando 18
anos de realização do torneio. Em seguida, passou a palavra ao atleta e coordenador, Nilton de Oliveira, que prestou
algumas informações: “O torneio teve a
duração de 2 meses e meio, começando
em 20 de maio e encerrando no dia 10
de agosto, participaram 30 atletas, sendo realizados 147 jogos com 4.594.817
pontos feitos, o que correspondem a

6.564 encaçapadas, de acordo com as
estatísticas oficiais da federação, os
atletas percorreram 70 km ao longo da
jornada”, finalizou o coordenador Nilton.
Finalizando a etapa de falas,
Sinval e Papá manifestaram a satisfação de, mais uma vez, participarem do
encerramento deste significativo evento
associativo.

Homenagens:

Pelo apoio que sempre deram
à realização do Torneio de Sinuca da
Regional Mata, Sinval e Papá receberam medalhas.
Foram homenageados tanbém os ex-diretores regionais, Tarcísio Travassos Stropa, José Thomaz da
Silva e Nilton de Oliveira.
Após os “parabéns aos atletas”, o Diretor Regional convidou para
um coquetel de confraternização no
Centro de Convivência.

premiação

O coordenador Nilton de
Oliveira anunciou os vencedores e
convidou familiares e Associados presentes para a entrega das medalhas e
troféus.
Campeão – Rubens Pinheiro
Vice-campeão – José Milton Texeira
3º colocado – Maury Gonçalves Cruz

Colônias - Alta temporada - porto seguro, cabo frio e guarujá
UTILIZAÇÃO

DIVISÃO DOS
PERÍODOS

PERÍODOS DE
INSCRIÇÃO

DATA DO SORTEIO

DATA LIMITE P/PGTO

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.

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

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.

Sábado a 4ª

1º/11 até 30/11

15/12/2016

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

Carnaval

09/12/2016
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sudoeste - poços de caldas

ERRATA

Na edição de Julho do AFFEMG Notícias houve um equívoco nas fotos que ilustravam a página da Festa Junina da Regional Sudoeste.
O registro feito agora mostra a alegria da confraternização realizada no dia 2 de julho.

N

o dia 02 de julho, mais
de 90 pessoas participaram de mais uma
edição da Festa “julina”
da Regional Sudoeste. O evento foi realizado no Sítio“Quinta das Oliveiras”, em
Poços de Caldas, e teve comidas típicas
e quentão para aquecer a noite. O som
da sanfona animou os presentes e conduziu a quadrilha!
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Receita SOLIDáRIA

Selecionados projetos que vão receber
apoio financeiro em 2016/2017

E

m reunião realizada
dia 20 de julho foi
aprovado o Relatório
da Seleção de Projetos
2016/2017 e divulgados os projetos que
receberão o apoio financeiro da Receita
Solidária. Os trabalhos foram realizados
por uma comissão de quatro associados,
sob a coordenação da DiretoraTécnica.
Os 48 projetos foram sanea-

Aniversário
da Receita
Solidária

dos, vários foram visitados e todos foram analisados sob os aspectos de necessidade do projeto, redução do risco social das pessoas, melhoria da qualidade de vida, número de beneficiários e prazo de execução. Do total de inscritos, foram selecionados 24 projetos de várias
áreas de atuação e que atendem muitas cidades mineiras.
Dos projetos selecionados, 13 têm como público alvo crianças e adolescentes, 5 são direcionados a comunidades, 3 dão
assistência a idosos e 3 atendem adultos.
A relação dos projetos selecionados e a data prevista para atendimento de cada um estão desponíveis no site da Receita
Solidária - www.receitasolidaria.org.br.
Agradecemos a todos que participaram ou, de algum modo, ajudaram a Receita Solidária a realizar mais um processo de
seleção de projetos. E agradecemos principalmente a você, nosso sócio solidário, que viabiliza a nossa atuação em busca de uma
sociedade mais justa e fraterna.
A Receita Solidária agradecetambém à SUFIS, pela oportunidade, e a todos que compareceram à palestra.

Seresta Solidária na ASSEMINAS
Nosso colega José Márcio e sua banda realizaram mais uma deliciosa Seresta Solidária na ASSEMINAS no dia 05/08/16.
O público, sempre generoso, levou muitas doações que já foram encaminhadas ao Lar de Idosos Sta. Terezinha
de Ribeirão das Neves.
A música variada e boa fez a pista de dança encher e muitas pessoas se juntaram à banda na cantoria.

Dia 30/08/16 foi o
aniversário de cinco anos da
Receita Solidária. Agradecemos aos nossos associados,
parceiros e colaboradores
pela concretização de uma
verdadeira rede de solidariedade em toda Minas Gerais.
Temos muito a comemorar,
aguardem a nossa festa!

Faça parte da Receita Solidária
O folder de divulgação de nossos trabalhos já foi enviado para a residência de todos os funcionários da SEF. Participe e traga seus amigos e
familiares. A Receita Solidária é aberta à colaboração de todos!
Visite o site www.receitasolidaria.com.br e acompanhe a agenda de eventos. Junte-se a essa corrente de solidariedade!
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FUNDAFFEMG se prepara para Campanha pela
prevenção da saúde da mulher e do homem

O

câncer é um dos males que mais atingem a população mundial enfermidades que afetam homens e mulheres, a FUNDAFFEMG promove, nos
hoje. Entretanto, mudanças no estilo de vida, como não fumar, meses de outubro e novembro, a Campanha “Você é indispensável.”
Já em sua quarta edição, o projeto tem por objetivo promover discussões

manter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos e

consultar regularmente um profissional da saúde podem ajudar e ações que corroborem para o combate aos cânceres de mama, colo do útero

na redução do risco de desenvolvimento dos diversos tipos dessa enfermidade. e próstata, além de outras enfermidades como a osteoporose e as doenças
Por isso, a informação ainda é o melhor remédio para a prevenção e uma grande cardíacas. O projeto visa uma melhoria na qualidade de vida dos beneficiários
aliada no processo de tratamento. Pensando no desafio do câncer e de outras do Plano de Saúde. Confira o que vai acontecer durante a Campanha:

SMART MOB
O termo em inglês significa multidão inteligente, mas o conceito vai um
pouco além e chama de smart mob qualquer mobilização que reúna pessoas
diferentes em uma ação conjunta para chamar a atenção para uma ideia
ou propósito. Para despertar as pessoas para a importância da prevenção
do câncer, dia 3/10, às 12h30, a FUNDAFFEMG vai reunir a Banda do Corpo

INFORMAÇÃO E INCENTIVO À PREVENÇÃO:

de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o Coral Melodia, os beneficiários e
funcionários na Praça da Savassi e cantar “É preciso saber viver”, música
tema da Campanha. Também serão distribuídos materiais informativos aos
passantes.

O setor de comunicação da FUNDAFFEMG está preparando uma edição
especial da Revista Vida Saúde com temas relacionados à Campanha “Você
é Indispensável” e também material informativo que será distribuído
nos meses de outubro e novembro. A importância da prevenção será

MUTIRÃO DA SAÚDE
Como já aconteceu em anos anteriores, será oferecida aos beneficiários
do Plano de Saúde, uma agenda especial de atendimento no CPS-BH durante
o período da campanha, nas especialidades de mastologia, ginecologia,
urologia, osteoporose, cardiologia e psicologia. Estes atendimentos não
serão contabilizados no limite de consultas e não vão gerar coparticipação.
Também estarão disponíveis aos pacientes, na sala de espera do CPS,
“Estações de Bem-Estar” ao longo dos meses da campanha. Outra novidade

lembrada em uma decoração especial na sede do Plano e no uniforme
dos funcionários que, durante este período vão, literalmente, vestir a
camisa da Campanha.
As inscrições para as atividades estarão liberadas a partir da segunda
quinzena de setembro. Para participar, basta enviar um e-mail para
fundaffemg@fundaffemg.com.br ou ligar para (31) 2103-5858. A
marcação de consultas deve ser feita pelo número (31) 2103-5815.

é o grupo de fisioterapia uroginecológica, voltado para mulheres com
problemas de incontinência urinária e também as que estão se preparando
para o parto natural ou em período de recuperação da gravidez.

EVENTO DE ENCERRAMENTO
Nesta edição da Campanha, como forma de valorizar as experiências do
beneficiário e também mostrar a efetividade do cuidado, tanto na prevenção
quanto no tratamento de enfermidades, a FUNDAFFEMG convidou o educador
Júlio Machado para trazer uma reflexão com o tema “É preciso saber viver”.
A palestra acontece dia 30/11, às 19h15, na sede em Belo Horizonte. Em
seguida, será oferecida uma recepção especial que vai contar com alimentos
que contribuem para a prevenção do câncer.

Informações: (31) 2103-5858
Página 12
16

AgostoAgosto
2016 2016

fundaffemg
FUNDAFFEMG

MiniChef em Varginha
Lidar com os desafios de oferecer uma alimentação saudável para as conselhos, os pequenos se divertem aprendendo em uma oficina, onde poderão
crianças não é tarefa fácil, especialmente quando as tentações do fast food e brincar de minichefs e aprender a
das guloseimas que os pequenos adoram estão por todo lado. Para auxiliar os preparar um lanchinho saudável.
pais nessa tarefa, a FUNDAFFEMG realiza, dia 01/10, em Varginha, o MiniChef.

As inscrições podem ser feitas

A proposta é oferecer uma orientação aos pais e dar dicas do que fazer pelo telefone (035) 3214-6748.
quando a criança recusa determinado alimento. Enquanto os maiores recebem As vagas são limitadas.

Eventos em Setembro na FUNDAFFEMG
Confira outros eventos que a FUNDAFFEMG realizará em sua sede em Belo Horizonte!

DATA: 13/09
HORÁRIO: 18h

TELEFONE: (31) 2103-5858
(31) 97128-2445

Paulo César Pinho Ribeiro

Médico pediatra e clínico de adolescentes
Mestre em Ciências da Saúde da Criança
e do Adolescente pela UFMG

s Barros
Delba Teixeira Rodrigue
Departamento de

Vamos

Profª. Associada do
Psicologia/Fafich/UFMG
Coordenadora do Programa de Orientação
Profissional da UFMG

FALAR
sobre isso

Data: 14.09.16
Horário: 19h15
Palestrante: Dra. Dóris Diniz do Nascimento

Despertar
para a Saúde

Data: 28.09.16
Horário: 14h15

SOCORRO! TENHO UM
ADOLESCENTE EM CASA
Inscrições até 26/09
(31) 2103-5858

Palestrante: Paulo César
Pinho Ribeiro
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Homenagem ao servidor Salvador Della Testa

A

niversariou no dia 09 do mês de julho o servidor fiscal aposentado Salvador
Della Testa, completando seus 98 anos de idade. Filho de imigrantes pai e
mãe italianos, nasceu em 1918 na pequena cidade de Santo Antônio do Jardim, SP.
Ainda muito jovem atravessou a fronteira para Minas, em busca de oportunidades na
cidade de Poços de Caldas, onde, em 1945, aos 27 anos de idade, ingressou no fisco estadual.
Adotou esta cidade nos contrafortes da Mantiqueira, de clima frio, como seu lar, onde em 1948
casou com Luzia Martins e com ela teve 3 filhos. Dedicou 27 anos de trabalho ao estado de Minas Gerais,
sempre na arrecadação estadual, tendo passado por períodos turbulentos aos fiscais da receita, impensáveis nos dias atuais.
Reivindica agora o status de mais longevo do quadro de servidores do Estado, senão o maior,
com certeza um entre eles, tendo inclusive assistido a criação da primeira Associação de Servidores Públicos de Minas Gerais, em 1950, atual Affemg.
Hoje recluso ao lar, gosta de discutir política e economia, de ler jornais e assistir o noticiário da TV.
Sentado em sua confortável cadeira ao lado da grande janela de sua sala de estar, contempla a
paisagem urbana que tanto se transformou, e o seu semblante aparenta ter reencontrado a serenidade
dos tempos de menino.
Texto de Antônio Iatesta, filho de Salvador Della Testa

classifisco
Venda/ Aluguel em Belo Horizonte
•

•
•
•
•

Veículos

Alugo cobertura, Bairro Centro/Lourdes, 1ª locação, 3 vagas livres, 125m² - 2 quartos (1 suíte), 2 salas, 3 banheiros completos, cozinha, área de serviço, terraço semicoberto e preparado para cozinha gourmet, muitos
armários, papel de parede, cortinas. Prédio c/ port. 24H, circuito interno deTV, identificação biométrica, piscina, quadra, churrasqueira, salão de festas, academia, playground, home office. Envio fotos e-mail. Direto
com a proprietária. (31) 3226.7330 ou 99953.7330.
Apartamento: 4 quartos, DCE, 3 vagaz de garagem, área de lazer completo, 1 apto por andar. Em frente ao
Minas II.Valor do condomínio: R$1.300,00, Contato: (31) 99822 2202
Vende-se apartamento de 109 m², prédio antigo, bairro Serra. Três quartos, sala, cozinha, dependência
completa para empregada, sem vaga de garagem. A meio quarteirão da Praça Milton Campos.Tratar diretamente com a proprietária. Contatos Zilda Amaral (38) 36761394; (38) 99903 7565.
VendooualugocasapróximoàIgrejaBatistadaLagoinha.7qtos,3Pavimentos,áreadeserviço,garagemp/10
carros,armáriosembutidosetábuacorrida.Contato:(31)98222202(WHATSAPP–VIVO).
Vende-se apartamento 04 quartos. Buritis. Suíte, ampla sala 03 ambientes, home theater, cozinha equipada, armários, varanda, DCE, lavanderia, salão de festas, piscina, sauna, churrasqueira, elevador, 03 vagas de
garagem. R$ 750.000,00.Tratar c/ proprietários. Érica Marra: 98772-5082. Ângelo Moreira: 99618-3415.

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 suíte com armário e box blindex;
banheiro com armário e box blindex, sala grande, cozinha grande com armários, varanda e churrasqueira.“A área externa é toda jardinada, com horta 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) 988616184 ou (31) 3344-6184.

•

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.

saudades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sra. Masako Sato, mãe do associado titular Arnaldo Sato, faleceu no dia 29 de julho, na
cidade de Santo André /SP, onde residia.
José Ferreira Junior, faleceu no dia 04 de agosto na cidade de Governador Valadares/MG,
onde residia.
Maria Elisa Luz Teixeira (Pensionista), faleceu no dia 02 de Agosto na cidade de Alfenas/
MG, onde residia.
Suzete Rosa Brito, faleceu no dia 14 de Agosto, na cidade de Montes Claros/MG, onde
residia.
Adolfo Romie, faleceu no dia 06 de Agosto na cidade de Araçuaí/MG. Onde residia.
Sr. José Ribeiro Ferreira de Carvalho , pai da associada titular Sandra Mazzoni Ferreira de
Carvalho, faleceu no dia 13 de Agosto na cidade de Belo Horizonte/MG. Onde residia.
Pedro Cândido do Nascimento, faleceu no dia 14 de Agosto, na cidade de Araguari/MG.
Onde residia.
Carlos Eduardo Dolabella, faleceu no dia 22 de Agosto em Belo Horizonte/MG. Residia
em Sete Lagoas.
Maria Borges de Oliveira, Pensionista, faleceu no dia 04 de Agosto na cidade de Mantena/MG. Onde residia.
Augusta Queiroga Silami, Pensionista, faleceu no dia 12 de Agosto em Belo Horizonte/
MG. Onde residia.
Wanda Maria de Moura, Pensionista, faleceu no dia 11 de Julho na cidade de Curvelo/
MG. Onde residia.
Josemar Esteves Lima, faleceu no dia 26 de Agosto em Belo Horizonte/MG. Onde residia.

SORRIR E MASTIGAR CORRETAMENTE SÃO PRAZERES
FUNDAMENTAIS EM QUALQUER ÉPOCA DE NOSSAS VIDAS
CONVÊNIO

Planejamento computadorizado
Sedação com médico anestesista
Reconstruções ósseas e cirurgias avançadas
Kit pós-operatório personalizado
Suporte psicológico

AFFEMG

CRO-MG 18399

Rua Alagoas, 1314 - Sala 913 - Shopping 5ª Avenida - Savassi - Belo Horizonte - MG
antoniodiasimplantodontia@hotmail.com facebook.com/dr.antoniodias
31 3024-6316 - www.antoniodiasimplantodontia.com.br
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Encontro de Aposentados - Associados discutem sobre o PLP 257
Debate ocorreu durante a reunião realizada no dia 10 de agosto

N

a tarde da quarta
-feira, dia 10, concluída a Assembleia
Geral Extraordinária,
o Diretor-Presidente, Sinval Pereira
da Silva deu prosseguimento ao Encontro de Associados Aposentados
do mês de agosto, que trouxe como
principal notícia a tramitação do PLP
257/2016, que trata da renegociação
da dívida dos Estados com a União,
mediante a imposição de condições,
denominadas medidas de disciplina
fiscal, que afetam direta e gravemente os servidores públicos.
O projeto 257 foi aprovado
na madrugada do dia 10 de agosto,
com importantes alterações frente ao
texto original. “A proposta de renegociação da dívida obrigava os Estados a cumprir várias contrapartidas,
como por exemplo, o congelamento
salarial dos servidores, suspensão de
concessões de direitos e realização de
concurso público, porém, a intensa
mobilização dos servidores públicos
e de nossas entidades, nas últimas
semanas, resultaram na exclusão
dessas obrigações do texto aprovado
na Câmara”, explicou o Diretor-presidente, Sinval Pereira.
O Associado Maurício Prado,
que esteve na mobilização em Brasília, juntamente com os Associados
Renato Miranda e Francisco Lourenço,
fez um relato dos trabalhos junto aos
parlamentares e da intensa mobilização liderada pela Febrafite, por meio
de seu presidente, Roberto Kupski e
do vice-presidente, Lirando Jacundá.
A Diretora-Financeira adjunta da AFFEMG, Maria Aparecida Neto
Lacerda e Meloni, Papá, destacou os
dois principais pontos que preocupavam no PLP 257: a imposição de
congelar os salários por dois anos
conforme constava no inciso II, do
artigo 4º do Projeto e a ampliação
do conceito de “despesa de pessoal”,
incluindo o pagamento de terceirizados, pensionistas e até as decisões
judiciais. Pontos que foram excluídos
do substitutivo aprovado na Câmara.

Rio doce - Gov. Valadares

Por outro lado, o efeito financeiro da renegociação para Minas, no período de julho a dezembro de 2016, significa
a redução extraordinária de 500 milhões/mês no valor das parcelas do serviço da dívida. Em tese, isso pode representar um
“respiro para as finanças estaduais”, como afirmou o Secretário de Planejamento, Helvécio Magalhães, em reunião da “mesa
permanente”.
Associados que acompanhavam a reunião pela transmissão da TV web AFFEMG encaminharam perguntas que foram respondidas ao vivo.
A discussão informal dessa e de outras questões teve continuidade no Centro de Convivência, onde foi oferecido um
lanche de confraternização.
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Um encontro de dar água na boca!

O

retorno das atividades do Encontro Mensal de Pensionistas
foi, no mínimo, muito
saboroso! A reunião realizada, no dia
11, no auditório da Associação contou
com a presença da historiadora, Márcia
Nunes, que fez uma palestra sobre a
“Gastronomia Mineira”. Filha da renomada chef “Dona Lucinha”, proprietária
de uma rede de restaurantes da cozinha
mineira, Márcia sempre se interessou
pelo tema e através da sua formação
tornou-se uma pesquisadora dos “tem-

peros e quitutes” de Minas.
A estudiosa explicou que cozinha mineira surgiu com a descoberta
das minas de ouro. Naquele tempo,
como o acesso para o interior era muito
precário, as comidas e o jeito de preparar e conservar os alimentos acabaram
sendo influenciados pelos hábitos dos
índios que aqui moravam e, posteriormente, pelos escravos e os europeus.
“Fruto dessa experiência de sabores,
eu considero que nossa culinária tem
um valor universal, ela agrada todos os
paladares”, afirma Márcia.

Apesar da variedade cultural
da cozinha mineira, ela possui alguns
traços marcantes como a presença da
carne de porco, um animal de fácil criação e conservação da carne no período
da mineração. “Por essa característica
da nossa cozinha, ela recebeu o estigma de ser uma comida pesada, mas
eu discordo dessa fama, acho que ela é
muito equilibrada, já que a maioria dos
pratos mineiros vem acompanhada de
verduras como a couve, angu, feijão, arroz, ou seja, temos várias categorias de
alimentos num mesmo prato”, ressalta.
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Dentre as curiosidades, Márcia
destacou a história do famoso prato
“vaca atolada” que, segundo ela, recebeu esse nome porque era preparado
com a carne do gado que atolava nas
estradas de lama a caminho do Tijuco.
“A dificuldade do abastecimento era tamanha que não se cogitava em matar
um boi para comer, esse animal era reservado para a produção de leite. Então,
só se comia carne bovina em situações
em que o animal, realmente precisava
ser sacrificado”.
Outro ponto interessante,
apresentado pela palestrante foi a presença do frango na gastronomia mineira. De acordo com Márcia, o frango passou a ser mais consumido depois que
a economia mineira passou de urbana
para rural. “Como a primeira atividade
em Minas foi a exploração de pedras
preciosas, tivemos a princípio uma
convivência nos centros urbanos que se
formaram próximo às minas, espaços
onde a criação de frango não obteve
muito êxito. Com o fim da atividade
mineradora e o início da agropecuária,
esse quadro mudou, facilitando o consumo desse tipo de carne”.
A simplicidade mineira se reflete também à mesa, estilo que, durante
muitos anos, reforçou a fama de que a
nossa cozinha é “chucra”. “Isso é totalmente equivocado. O requinte da nossa
gastronomia é marcado com a presença
da cultura portuguesa que influenciou,
principalmente, os doces. Para se ter
uma ideia, a ambrosia, herança de nossos patrícios, é um doce grego e, desde
a antiguidade, sempre foi servido à
classe dominante. Outra prova de que
a nossa simplicidade é uma questão de
identidade e nada menos que isso, foi o
convite recebido por minha mãe para ir
a Nova York ensinar os pratos mineiros”,
declara orgulhosa Márcia.
É... se o pão de queijo, o tutu,
o frango ao molho pardo, os doces
variados estão ganhando o mundo, as
Pensionistas aproveitaram o privilégio
de estarem em Minas para saborear
essas delícias mineiras num agradável
lanche de encerramento, oferecido no
centro de convivência.

