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Governo altera data do
pagamento dos servidores

De acordo com novo cronograma, primeira parcela dos salários será depositada no 7º dia útil dos
meses de agosto, setembro e outubro, saiba mais na página 3.

PLP 257 tramita
em regime de
urgência na
Câmara Federal

Projeto que trata da renegociação da dívida
dos Estados impõe o congelamento salarial,
suspende concurso e corta serviços públicos.

AFFEMG participa de
reunião do Conselho
Deliberativo da FEBRAFITE
Cenário de ameaças aos servidores
públicos, reforma da previdência e redução de
serviços essenciais são temas de discussão no
encontro de Fortaleza.
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São João, Torneio de Tênis,
Truco e muito mais. O
congraçamento marcou o
mês de julho do norte ao
Sul de Minas.

uberaba

uberlândia

gov. Valadares

ipatinga

Montes Claros

divinópolis

pouso alegre

Golpistas voltam a agir

Estelionatários se apresentam como advogados da AFFEMG para aplicar golpes em Associados.
Como alerta, a Associação pede a todos que não repassem informações sem antes consultar o
setor Jurídico. Fique atento, página 5.
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Mais do que nunca, a hora
é de unidade e mobilização

o início do mês de julho, o governo aprovou, como queria, o civil e militar, e vários outros órgãos de controle contam com corregedorias
pacote de leis da reforma administrativa. Diferente do que afir- próprias. A ação direcionada para extinguir a Corregedoria da SEF, que não
mava o governador, não houve diálogo com os
envolve os demais órgãos estaduais, deixa a indagação, a
quem isso interessa? E também uma certa perplexidade, pois
servidores, tanto que o projeto tramitou em
a superexposição de uma “disputa” entre órgãos da Adminisregime de urgência e, sequer, passou pelas comissões permatração Direta do Poder Executivo certamente não atende aos
nentes. Em relação às alterações envolvendo a Secretaria de
Preocupa
muito
interesses do Governo, que deve primar pela harmonia, plena
Fazenda, foi realizada uma audiência pública na Assembleia
este
cenário,
pois
Legislativa, promovida por deputados da oposição e sem a
coordenação e grande cooperação entre as equipes. Tudo em
ele chega num
nome do interesse público.
presença de qualquer representante do governo ou uma lidemomento em que
Por fim, queremos chamar atenção para os projetos
rança da base governista.
o Fisco já amarga
federais que deverão entrar em pauta de discussão no próxiPreocupa muito o novo desenho aprovado para a SEF
um congelamento
mo mês de agosto: o PLP 257 que trata da renegociação das
pois, no entendimento da AFFEMG, o correto é que algumas
salarial de mais de 2
dívidas dos Estados combinada com a PEC 241, que congela
competências históricas permanecessem estabelecidas na
anos. A consciência
os investimentos em serviços básicos prestados à população.
Lei e que não houvesse extinção dos 633 cargos efetivos de
e a união da nossa
Auditor Fiscal, decisão que consideramos precipitada, já que classe são essenciais
Esses dois projetos preveem arrocho salarial, aumento da
contribuição previdenciária para 14%, suspensão de concurhá uma comissão estudando um novo arranjo administrativo para atravessarmos
sos públicos e de concessões de direitos como progressões na
para a SEF e que vai determinar, certamente, uma melhor dis- esse quadro de
carreira, enfim, um verdadeiro massacre aos servidores. Astribuição da força de trabalho.
dificuldade.”
sociado a tudo isso, o governo vai colocar em discussão mais
Outra questão que chama atenção pela insistência,
uma reforma da previdência para reduzir direitos.
quase uma obsessão (sabe-se lá com qual motivação!), é a
Preocupa muito este cenário, pois ele chega num momento em que o Fisco
tentativa de acabar com a Corregedoria própria da SEF. Por ser um órgão de
Controle, a Secretaria de Fazenda de Minas, dos demais estados da Federa- já amarga um congelamento salarial de mais de 2 anos. A consciência e a união da
ção, a própria Receita Federal do Brasil, a Advocacia Geral do Estado, as Polícias nossa classe são essenciais para atravessarmos esse quadro de dificuldade.

Reunião
Diretoria Executiva no dia 7 definiu medidas para
o efetivo acompanhamento da regulamentação da Lei 23.125
que trata da reforma administrativa e o prosseguimento do
projeto Provedores da Arte.
Tendo em vista o cenário de congelamento das
receitas da Entidade, consequência do quadro de
congelamento salarial, a Diretoria definiu que vai priorizar
os eventos sociais de seu calendário oficial. Também
deliberaram as últimas medidas para realização da
edição 2016 dos JOGOS AFFEMG.
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POLÍTICA

Mesa de negociação permanente na
SEPLAG - participação da AFFEMG

A

AFFEMG, representada pela Diretora Financeira Adjunta, Maria
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, participou, no dia 1º
de julho, da reunião da “mesa de negociação permanente” na
Seplag que contou com a presença do Secretário de Fazenda,
José Afonso Bicalho, Planejamento, Helvécio Magalhães e, o Secretário Adjunto da Seplag, Wieland Silbershneider, o coordenador da “mesa” Carlos Calazans e demais Assessores.
O primeiro tema em debate foi o Projeto de Lei Complementar
52/2016, aprovado na CCJ no dia 29 de Junho, na forma do Substitutivo nº 1 e
estava pronto para votação em 1º turno, alterando o Estatuto do Servidor nos
seguintes aspectos:
• Inclusão da improbidade Administrativa como prática passível de demissão a bem do serviço público (art. 250, VII do Estatuto Lei 869/52);
• Obrigatoriedade de apresentação da “declaração de bens e valores” do servidor e, quando for o caso, abrangerá bens do cônjuge
e familiares, quando da posse em cargo público, anualmente e
ao deixar o exercício do cargo (acrescenta art. 66-A ao Estatuto);
• A não apresentação da “declaração” será considerada falta passível de demissão a bem do serviço público.
Os representantes das entidades manifestaram-se contra a proposta e pediram a retirada do PLC 52 da ALMG. O Secretário de Planejamento, Helvécio afirmou
que levaria o pleito ao Governador e ao Controlador Geral, esclarecendo “esse projeto

não contou com o nosso apoio, nem meu nem do Secretário Bicalho, passou à nossa
revelia e não fez parte do pacote da reforma administrativa”.
A AFFEMG não apresentou emendas a este Projeto de Lei Complementar.
Em todas as oportunidades que teve com os parlamentares apontou a inconstitucionalidade e ilegalidades do Projeto e os advogados já prepararam arguição
de inconstitucionalidade por meio de uma Ação Direta no STF. A Associação vai
acompanhar a retirada do PLC na Assembleia e informará aos Associados.
O Secretário introduziu o tema da discussão financeira, passou a palavra ao Secretário de Fazenda que apresentou dados da Receita e da Folha de
salários e, ao final informou a escala de pagamento para o próximo trimestre:

Mês

Dia

Dia

Agosto

10

Dia

Setembro

09

14

19

Outubro

10

14

18

15

18

Depois de mais de duas horas de discussão, o Secretário de Planejamento afirmou que “o governo não tem condições de negociar reajustes este ano”.
A reunião foi frustrante, pois a pauta definida em 31 de maio deveria iniciar à discussão da recomposição salarial para a data base de out/2016
não se concretizou.

Governo aprova a Lei 23.125/2016 que
trata da Reforma Administrativa
No dia 05, foi aprovado o PL
3503 que promove a reforma Administrativa estabelecendo uma nova
estrutura orgânica para a administração pública do Poder Executivo.
Conforme a AFFEMG vinha informando, na Secretaria de Fazenda, três
aspectos foram objeto de análise e
apresentação de emendas. O resultado final ficou assim:
Competências – além das competências históricas relacionadas com

a Administração Tributária e Financeira, que foram tratadas de forma
mais genérica, sem o detalhamento
que reivindicamos, a SEF incorporou
novas competências como as atividades de pagamento dos servidores
civis e militares; gestão das Parcerias
Público Privadas; elaboração e execução da política energética e controle e
alienação dos bens imóveis.
Corregedoria – foi mantida a Corregedoria própria da SEF, mas na descri-

Câmara aprova tramitação
de urgência do PLP 257
No início do mês de julho, o PLP 257 que trata da renegociação da
dívida dos Estados com a União passou a tramitar em regime de urgência na
Câmara Federal e pode ser votado na segunda quinzena de agosto.
A renegociação consiste, mais adequadamente, em uma rolagem,
pois os Estados deixam de pagar parte do valor das parcelas da dívida (até
400 milhões) ao longo do segundo semestre deste ano. Em contrapartida,
os devedores são obrigados a aprovar leis que determinam congelamento
de salários, aumento para 14% da contribuição previdenciária para todos os
servidores ativos e aposentados, civis e militares, privatização de empresas
públicas, cancelamento de concursos públicos entre outras exigências.

ção das atividades da Controladoria
Geral há pontos que precisam ser
mais detalhados.
Prerrogativa do AFRE – a prerrogativa estabelecida no inciso VII do
art. 24, da Lei 16.190/06 está mantida, portanto não houve alteração.
Extinção de 633 cargos de AFRE
– prevaleceu a proposta do governo
e os cargos foram extintos.
A votação na Assembleia
não encerra o processo. A AFFEMG

vai acompanhar a elaboração do Decreto de regulamentação da Lei, que
deve ser claro quanto a autonomia
da Corregedoria da SEF para toda
forma de sindicância, apuração de
fatos, processo administrativo disciplinar ou outros processos punitivos,
eliminando dubiedades e prevenindo
conflitos futuros, assim como deve
também garantir a independência do
Secretário de Fazenda para indicar o
Corregedor da SEF.

Mobilização contra o PLP 257
Para combater os ataques promovidos pelo PLP 257, a Frente Mineira
em Defesa do Serviço Público, coletivo de entidades do qual a AFFEMG faz parte,
promoverá no dia 12 de agosto, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma
audiência pública que irá discutir as principais imposições previstas no projeto
de renegociação da dívida dos Estados pelo PLP 257. “A participação de todos os
Associados nesta audiência é de extrema importância, somente a mobilização
dos servidores poderá derrubar essa proposta arbitrária que prejudica o serviço
público no Brasil”, conclama Sinval Pereira, Diretor-presidente da AFFEMG.

ANOTE NA SUA AGENDA E PARTICIPE:
Audiência Pública na ALMG – Contra PLP 257 dia 12 de agosto, às 14h.
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FEBRAFITE avalia o cenário de
graves ataques ao Fisco Estadual

enegociação das
dívidas dos Estados
- PLP 257, Proposta
de Emenda Constitucional - PEC 241 que congela os investimentos em serviços públicos básico
prestados à população, reforma da
Previdência, as finanças estaduais e
o ICMS em momento de crise econômica. Esses foram os temas debatidos
com prioridade pelos 20 dirigentes
de Associações do Fisco Estadual que
participaram da última reunião do
Conselho Deliberativo da Febrafite,
que aconteceu entre os dias 14 e 15
de julho, na cidade de Fortaleza/CE.
Contrapartidas – impostas aos
Estados em razão da renegociação
das dívidas, constantes do PLP 257
foram avaliadas como o mais duro
golpe aplicado contra os servidores
públicos nas últimas décadas. Elas
representam congelamento salarial,
corte de direitos e demissão, suspensão de concursos públicos, aumento
do limite de idade para aposentadoria de homens e mulheres, aumento
da contribuição previdenciária para
14%. E mais, isso tudo associado a
uma emenda constitucional – PEC
241, que limita o orçamento dos investimentos em serviços essenciais
prestados à população, como educação, saúde, segurança, moradia, saneamento, infraestrutura e outros.
O vice-presidente da Federação, Rodrigo Spada, que representou
a Febrafite participando da audiência pública na Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público
da Câmara dos Deputados alertou
para a força do Governo Federal, que
aprovou em plenário, por 335 votos
a 118, o regime de urgência para o
referido PLP 257. Para presidente da
Febrafite, Roberto Kupski, “o projeto
ofende o sistema federativo brasileiro e joga nas costas dos servidores
públicos a responsabilidade pelos
erros na gestão fiscal, os desarranjos
das contas públicas e o desperdício”.

Frente Parlamentar – os representantes do Fisco também trataram das estratégias de lançamento
da Frente Parlamentar em Defesa
do Fisco, de iniciativa do deputado
federal cearense, Cabo Sabino. O
lançamento da Frente acontecerá no
dia 23 de agosto, no Auditório Nereu
Ramos da Câmara dos Deputados,
em Brasília. O presidente da Fede-

ração solicitou empenho das Associações, no sentido de assegurar a
maior participação dos associados
de cada filiada.

selho Nacional de Secretários de Fazenda), André Horta, para tratar dos
efeitos do PLP 257 para os Auditores
Fiscais e reivindicações da categoria.

Audiência com o presidente da
Câmara – a Febrafite agendou audiência com o novo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia e
o com o presidente do Consefaz (Con-

Outras deliberações – a Assembleia decidiu ainda denunciar a renúncia de receitas públicas de impostos concedida por meio de inúmeros e
injustificados benefícios fiscais.

NÃO AO PLP 257
NÃO À PEC 241
A FEBRAFITE – Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, reunida em Assembleia de
seu Conselho Deliberativo, na cidade de Fortaleza/CE, vem a público manifestar veemente repúdio ao Projeto de Lei –
PLP 257 e à Proposta de Emenda Constitucional – PEC 241, ambos de 2016.
Sob o argumento de viabilizar a renegociação das dívidas dos Estados, Distrito Federal e Municípios, o PLP
257 pretende reduzir ainda mais os serviços públicos básicos prestados à população, pois suspende a realização de concursos públicos, congela salários e obriga a demissão de servidores, aumenta a idade mínima para aposentadoria de
homens e mulheres e a contribuição previdenciária dos trabalhadores e servidores ativos, aposentados e pensionistas,
além da venda de patrimônio público.
A PEC 241 pretende acabar com os limites mínimos definidos na Constituição Federal – 25% para educação e 12% para
saúde – congelando por 20 anos o investimento em saúde, educação, segurança, moradia, transporte público, saneamento e
todos os outros serviços prestados ao cidadão. Todo este arrocho para sobrar mais dinheiro para pagar juros aos bancos.
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, ampliar o arrocho e o desemprego.
Renegociar a dívida com os Estados, Distrito Federal e Municípios não pode significar menos hospitais e médicos, menos escolas e professores, menos segurança e fim da previdência pública. É possível resolver a questão financeira
do Brasil sem impor maior sacrifício à população, pois a dívida tributária das grandes empresas, que hoje ultrapassa
500 bilhões, é suficiente para quitar toda essa dívida. Além disso, a solução passa também pela reavaliação dos atuais e
futuros programas de renúncias de receitas públicas.
Fortaleza/CE, 15 de julho de 2016
Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais – FEBRAFITE
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ALERTA

Novas estratégias de Golpe

U

Estelionatários usam o nome do Advogado da AFFEMG para extorquir dinheiro

ma ligação e na conversa, a informação
sobre um precatório a
receber... essa tentativa
de golpe é bastante conhecida e já foi
amplamente divulgada pela AFFEMG.
A novidade, agora, está na
apresentação da entidade e dos
agentes envolvidos. Segundo as últimas informações repassadas pelo
Jurídico da AFFEMG, vários Associados entraram em contato com o setor
para informar que os golpistas estão
se apresentando como DR. SEBASTIÃO HASENCLEVER BORGES NETO,
membro do escritório Borges e Hasenclever Sociedade de Advogados,
escritório contratado que move as

ações patrocinadas pela AFFEMG.
De acordo com os relatos, os
estelionatários informam que a vítima tem um precatório a receber e que
uma quantia está disponível na Caixa
Econômica Federal, porém, para liberar
o valor, é preciso realizar um depósito
bancário urgente. Como forma de convencimento, os bandidos apresentam
detalhes do processo, tais como o número e a Vara da Fazenda Pública em
que tramita.
Os Associados também denunciaram que receberam ligações de uma
pessoa se identificando como Dr. Flávio
Rocha do Ministério da Justiça de Brasília.
Ele tratou de indenização, referente ao
Plano Collor e cobrou da vítima o depósito

de R$ 5.000,00 para cobrir os custos do
processo.
Há ainda o caso dos estelionatários que usam o nome de Montepio Militar e em nome de um Coronel
orientam obter mais informações
junto a uma “Associação da Família
Militar”.
AFFEMG ALERTA!
Para conseguirem o que
querem será cada vez mais comum
que os golpistas mudem o nome de
identificação e a referência dos órgãos de onde falam e TUDO É FALSO!
Assim, novamente, a AFFEMG
alerta seus Associados: o Escritório de
advocacia contratado pela Associa-

Descontos
irregulares na
folha de pagamento
Mais um alerta se faz necessário aos associados da AFFEMG, dessa
vez, a preocupação está no próprio contracheque.
A ASPEF, conhecida como Associação dos Servidores Públicos Estaduais e Federais, vem realizando descontos no contracheque de servidores
públicos que, além de não serem Associados, não autorizaram o débito.
Por determinação judicial, a SEPLAG está intimando os servidores aposentados para informar se os descontos sofridos em folha feitos pela ASPEF
foram autorizados ou não.
Para evitar transtornos, a AFFEMG alerta seus Associados, caso estejam sofrendo algum desconto que não foi autorizado, gentileza procurar
o Serviço Social ou a Assessoria Jurídica para que seja solicitado o cancelamento do desconto.
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ção NÃO faz esse tipo de solicitação.
Ao receber qualquer tipo de
correspondência, telefonema ou e-mail sobre indenizações, antes de
passar qualquer dado pessoal ou
realizar qualquer pagamento, entre
em contato com o setor jurídico da
AFFEMG que irá buscar todas as informações sobre o processo, esclarecendo se é ou não um golpe.
Parafalarcomosetorjurídico,
o Associado pode ligar para os números 31 3289 5610/5608 ou 5611 ou
enviar uma mensagem para o e-mail:
juridico@affemg.com.br, falar
com Fernanda ouVinícius.
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Tarde de muita informação
no Encontro de Aposentados
Alteração no pagamento dos salários e PLP 257 foram alguns dos assuntos discutidos pelos Associados

N

em o período de férias enfraqueceu o debate e, mais uma vez, os
Associados Aposentados marcaram presença no Encontro realizado pela AFFEMG na tarde do dia 13 de julho. “Eu gostaria de
agradecer a todos vocês que vieram participar dessa reunião e
saudar os colegas das regionais Norte, Vale do Sapucaí, Oeste, Paranaíba, Rio
Doce, Sudoeste, Sul e Baixo Rio Grande que nos assistem ao vivo, via TV WEB
da AFFEMG”, cumprimentou a Diretora-financeira adjunta, Maria Aparecida Neto
Lacerda e Meloni, Papá, que representou o Diretor-Presidente Sinval Pereira em
viagem para Fortaleza para Enconto da FEBRAFITE.
Abrindo os trabalhos, Papá informou sobre a reunião da “Mesa Permanente de Negociações”, encontro realizado em 1º de julho e que contou com a presença
do Secretário de Fazenda, José Afonso Bicalho e do Planejamento, Helvécio Magalhães, além de representantes de entidades dos servidores públicos, entre elas a
AFFEMG (saiba mais na pág. 3).
A reunião de Aposentados discutiu ainda o PLP 257 que trata da renegociação da dívida dos Estados com a União (veja pág. 3). “Em 98, durante
o Governo Azeredo, quando houve um processo de renegociação, a dívida de
Minas era de 13 bilhões de reais, desse montante, até hoje, pagamos 40 bilhões e ainda devemos 72 bilhões de reais. Não conseguimos fechar a conta
por causa dos juros de 7,5% e a correção monetária do IGP-DI que não permitem o Estado pagar totalmente a parcela mensal, ficando sempre um saldo

que é incorporado ao montante, ou seja, a dívida é impagável” explicou Papá.
A tramitação em regime de urgência faz com que o PLP 257 não precise
passar por todas as Comissões, podendo sair direto da Comissão de Constituição
e Justiça para plenário, e ser votado logo em agosto. Diante dessa situação, as
mobilizações contra o projeto já estão sendo organizadas; no dia 12 de agosto,
haverá uma audiência pública na ALMG. Já no dia 23 de agosto, será lançada, na
Câmara Federal, a Frente Parlamentar em Defesa do Fisco que tem por objetivo
resgatar a PEC 186 e combater os malefícios previstos no PLP 257. “A AFFEMG
conta com a participação de todos nesses eventos. As notícias não são boas, mas
ainda temos muita saúde e disposição para o combate”, declarou Papá.
Após a tarde de informes, o Encontro foi encerrado com um lanche de
confraternização no Centro de Convivência.

FISCO EM LUTA

No dia 23 de agosto será realizado, no auditório Nereu Ramos da Câmara Federal em Brasília, o
lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Fisco. A AFFEMG irá prestigiar esse importante
evento representada por uma qualificada delegação.
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Gov. valadares

encontros

varginha

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.

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

Deixe seus dados atualizados e receba sempre nossos informativos!
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rio doce - gov.valadares

Arraiá nas Regionais

A confraternização junina na Regional Rio Doce aconteceu no dia 24 de junho,
na sede da AFFEMG em Governador Valadares. Comida de boteco, doces típicos, música ao vivo,
brindes para os aniversariantes do trimestre e muita animação.

metalúrgica - ipatinga

Cantinho
mineiro para
comemorar o
“São João”
Associados e seus familiares
participaram no dia 17 de junho da
festa Junina da regional Metalúrgica.
Além do forró, os convidados se divertiram com o bingo e também puderam
degustar caldos e quitutes oferecidos no
cantinho mineiro especialmente montado para agradar diversos paladares.
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edir martins

neuza gomes de oliveira

mata- juiz de fora

Lucy maria torres soares
Oeste - divinópolis

arnaldo sato

sudoeste - Poços de caldas

Giro pelas Regionais
Maria das dores Caetano o. alves

metalúrgica - ipatinga

Gilson marcos campos

vale do sapucaí - pouso alegre

São francisco - pirapora

Paulo cesar pinto
sul - varginha

sirne alcides costa salim
mucuri - teófilo otoni

baixo rio grande - uberaba

milto metzker

rio doce-governador valadares

francisco nascimento
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

Animada Festa Julina em Uberaba

T

rezentos convidados,
entre fazendários e seus
familiares, participaram, na noite do dia 9
de julho da tradicional Festa Julina realizada pela AFFARG, AFFEMG e a ONG
Vencer, entidade que ajuda o hospital
do Câncer em Uberaba.
O evento aconteceu na sede
da AFFARG e contou com a presença
da banda Joyce e Cezar que fez todo
mundo dançar ao som do forró, música caipira e sertaneja. Os deliciosos
petiscos e quitutes típicos também
foram uma atração a parte, agradando adultos e crianças. O Diretor
Regional, Rodrigo da Cruz Lemos
agradece a presença dos Associados
que foram prestigiar mais essa confraternização da família fazendária.

paranaíba - uberlândia

“Eta Lasqueira, sô”!
A alegria da quadrilha e do forró tomou conta da Regional Paranaíba,
no dia 19, com a realização da festa julina, “Eta lasqueira”. O “arraiá dos fazendários” foi montado na loja maçônica
Manoel dos Santos e a animação ficou
por conta do cantor Erick Viola.
Os convidados se divertiram
até de madrugada e aqueles que entraram no clima e foram a caráter ainda
receberam brindes da AFFEMG, “bão
demais da conta, sô”!
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O

norte - montes claros
“Forrozenda”, tradicional festa junina dos Associados da Regional
Norte, aconteceu no dia 18 de junho, em Montes Claros. A confraternização foi organizada pela SRF, DF, AF de Montes Claros, Coopsef e
AFFEMG. Música e comidas típicas não faltaram para animar a noite!

oeste - divinópolis

Associados dançam quadrilha em Divinópolis
A sede da Regional Oeste se transformou no bonito arraiá, no dia 15 de julho
quando foi realizada a Festa Julina da AFFEMG. A confraternização reuniu cerca de
150 pessoas, entre associados, familiares e convidados que aproveitaram o clima festivo para dançar quadrilha e saborear as delícias da roça. A diretoria agradece a todos
que vieram prestigiar mais esse encontro da família AFFEMG.
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sudoeste - poços de caldas

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!

vale do sapucaí - pouso alegre

Pouso Alegre
sedia 1º Torneio
de Truco e Tênis
A SRF de Varginha realizou
no dia 25 de junho o 1º Encontro Fazendário do Sul de Minas que contou
com a participação de servidores da
DF/DFT de Pouso Alegre, Posto Fiscal
de Extrema, e Conext-SP.
O evento aconteceu no Clube
de Campo “Fernão Dias” onde também
foram realizados torneios de truco e tênis,
encerrando com um grande churrasco.
A SRF Varginha parabeniza os
colegas de Pouso Alegre pela iniciativa e agradece a AFFEMG pelo apoio
para a realização do Encontro.

mata - juiz de fora

Associado toma posse na Academia
Granberyense de Letras, Artes e Ciências
O Associado Abuaré Machado,
da Regional Mata, integra a nova
diretoria da Academia Granberyense
de Letras, Artes e Ciências – AGLAC,
e assume o cargo de 2º vicepresidente. A solenidade de posse
aconteceu em maio em Juiz de
Fora. A AFFEMG parabeniza e deseja
sucesso à nova gestão.
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“P
Sul -varginha

ula fogueira”, “olha a chuva”... a alegria da Festa Julina tomou conta da Regional Sul, no dia 22 de julho e nem o frio
de Varginha espantou os Associados e seus familiares que
compareceram para prestigiar o “Arraiá da AFFEMG”.
Nesse encontro não faltou animação, todos se divertiram ao som dos cantores Nádia e Luan e a criançada “pintou o sete” no pula-pula, haja energia! A Diretoria da AFFEMG agradece a presença de todos e espera reencontrá-los em breve.

classifisco
Venda/ Aluguel em Belo Horizonte
•

•
•
•

ALUGO COBERTURA - Centro/Lourdes, 1ª locação, 3 vagas livres, 125m² - 2 quartos (1 suíte), 2 salas, 3 banheiros, 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.
APTO: 4 quartos, DCE, 3 vagas de garagem, área de lazer completo, 1 apto p/ andar. Em frente
ao Minas II, condomínio R$1.300,00.Tratar no tel.:(31)99822-2202.
Vende-se - Apartamento de 109 m², prédio antigo, na Serra, 3 quartos, sala, cozinha, DCE,
sem garagem. A meio quarteirão da Praça Milton Campos. Tratar diretamente com a proprietária, Zilda Amaral (38)3676-1394, (38)99903-7565.
VENDA OU ALUGA - Casa próxima a Igreja Batista da Lagoinha, 7 quartos, 3 pavimentos, área
de serviço, garagem para 10 carros, armários embutidos e tábua corrida. Contato (31)998222202 (Whatsapp –Vivo).

•

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.
Sandero StepWay 2011/2012 – Prata - Flex Único dono, 26.500 km. 1.6, Câmbio manual,
completo, incluindo bancos de couro. Ótimo Estado. Todas as revisões anuais em concessionária Renault. Preço: Tabela FIPE Fone: (31)98807-4155 –Tratar com Antônio Amorim.

•

saudades
•
•

Venda/ Aluguel Outros Estados
•

(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.

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

•
•
•
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Reinaldo Nicola de Vito da Paixão Ramos, faleceu no dia 25 de Julho na cidade de
Uberaba/MG. Onde residia.
Rosileia Maria Viçoso Caiafa, filha da Pensionista Carmem Niquini Viçoso, faleceu no dia
14 de Julho em Belo Horizonte/MG. Onde residia.
Guilherme Mendes Grossi, pai da associada titular Mônica Wild Bastos, faleceu no dia 01
de Julho em Belo Horizonte/MG. Onde residia.
Maria Celina Silva Nunes, faleceu no dia 27 de Junho na cidade de Diamantina. Residia
em Serro/MG.
José Sergio Fabiano Matos Mibielli, faleceu no dia 22 de Junho na cidade de Divinópolis/
MG. Residia em Itaúna/MG.

Julho 2016

Receita SOLIDáRIA

Receita Solidária faz palestra
para servidores da Fazenda

A

presidente e diretores da Receita
Solidária participaram da reunião da
SUFIS, realizando uma palestra no
dia 16 de junho, no prédio Minas
Gerais, na Cidade Administrativa. Estavam presentes Delegados
Fiscais, Coordenadores de Fiscalização, Coordenadores de Planejamento e Chefes de AF de todo o
Estado, bem como, Assessores dos
órgãos centrais.
A palestra teve por objetivo a divulgação dos trabalhos realizados pela Receita Solidária em
toda Minas Gerais e a busca por
apoio de todos os funcionários da
SEF para o crescimento e fortalecimento da entidade.

A Receita Solidária agradece à SUFIS, pela oportunidade, e a todos que compareceram à palestra.

Apresentação em Juiz de Fora
A presidente, Rose Laura Pinto Fagundes, esteve em Juiz de Fora no
dia 4 de julho onde apresentou para as equipes da DFT, SRF, DF e AF, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela Receita Solidária.
Laura também abordou sobre o novo site da entidade e falou sobre
algumas novidades que estão sendo planejadas pela Receita Solidária tais
como: os preparativos para atuação na área de assessoramento jurídico e de
gestão às entidades de assistência social; o desenvolvimento do novo folder
de divulgação que será enviado a todos os funcionários da SEF e o andamento
da seleção de projetos que serão apoiados em 2016/2017.
“Agradecemos o apoio de nosso colega Marcos Abib, que viabilizou a realização dos eventos, e a presença de todos”, declarou a presidente, Rose Laura Pinto.

Aniversário solidário!
Uma animada festa marcou as comemorações do aniversário de
70 anos da associada, Rosa Maria de Castro. Em um ato de generosidade e
consciência social, Rosa abdicou de receber presentes e pediu aos convidados
doações de fraldas geriátricas para a Receita Solidária.
A aniversariante também esteve presente, já no dia 13 de julho, para
entrega do expressivo número de doações aos representantes do Lar de Idosos Santa Terezinha, de Ribeirão das Neves.
Parabenizamos a Rosa pelo aniversário e pela bela iniciativa! Desejamos a ela muita paz, saúde, energia e alegrias em sua vida!

Faça parte da Receita Solidária
O folder de divulgação dos trabalhos da Receita Solidária 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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Herpes-zóster: causas, sintomas e tratamentos

D

ores, coceira e, de repente aparecem pequenas bolhas que drogas imunossupressoras, como é o caso da maconha.
O tratamento para herpes-zóster consiste em buscar aliviar os sintomas e no

parecem ter sido causadas por queimaduras. Não se trata de

uma nova doença! Quem tem mais de 50 anos e apresenta os uso de antivirais, apesar da enfermidade ser eliminada pelo próprio organismo
sintomas descritos acima, pode estar, na verdade, presenciando em alguns dias. A doença é transmissível a pessoas que nunca tiveram catapora

um segundo ataque de um vírus já velho conhecido do nosso corpo: o Varicella- ou varicela e não foram imunizadas.
Segundo estudos realizados, a vacina contra catapora, ministrada

Zoster, causador da catapora e da herpes-zóster. A doença pode ser tratada e,

gratuitamente pelo Ministério da Saúde para crianças acima de um ano,

melhor ainda, prevenida, por meio de vacinação.
Muitos acreditam no mito de que a catapora ou varicela se manifesta

garante 90% a 100% de imunidade contra o vírus. Para quem tem mais de 50

apenas uma vez, fazendo parte das doenças comuns na infância. Na realidade,

anos, pode contar com uma vacina específica para o herpes-zóster: o Zostavax,

uma vez infectado, o vírus fica latente no organismo do indivíduo, podendo disponível em clínicas particulares. Além de reduzir um pouco a possibilidade de
voltar a se manifestar em determinadas circunstâncias tais como: baixa reativação do vírus, essa vacina previne a incidência da nevralgia pós-herpética
imunidade, stress, privação de sono, doenças crônicas e até a utilização de

e seus quadros dolorosos.

A FUNDAFFEMG oferece a vacina contra herpes-zoster em sistema de reembolso parcial.
Para mais informações, ligue (31) 2103-5858.

Rua Sergipe, 893 Funcionários
CEP 30130 - 171 BH - MG
tel: 31 2103 5858
fax: 31 2103 5866
www.fundaff
emg.com.br

Diálogo entre gerações é tema de palestra na
FUNDAFFEMG

A

conteceu, dia 05/07, mais uma edição da série de palestras
“Despertar para a Saúde” na sede da FUNDAFFEMG em Belo
Horizonte. Com o tema “Compartilhar saberes: entrelaçando
gerações”, teve como objetivo trazer aos beneficiários as

questões que unem e as que separam os mais jovens dos idosos, apresentando
ferramentas para melhorar a comunicação entre jovens e adultos. Para isso,
a FUNDAFFEMG contou com a participação da jornalista Sara de Moraes e da
contadora de histórias Regina Beatriz, que buscaram explicar o impacto nas

Sara de Moraes

novas tecnologias de informação no cotidiano das famílias e ensinar técnicas
para repassar conhecimento de forma a cativar um melhor relacionamento com
os pequenos.
Na primeira parte do encontro, Sara de Moraes, apresentou aos presentes as
origens da sociedade atual, mostrando como as crianças que nascem cercadas
pelas novas tecnologias de comunicação enxergam o mundo de forma diferente
das gerações anteriores. Além disso, a palestrante apontou diferentes maneiras
de estreitar o diálogo através da tecnologia e da importância de sua utilização
com moderação.
Regina Beatriz destacou a importância dos mais velhos saberem transmitir
conhecimento aos mais novos, trazendo possibilidades criativas para chamar a
atenção dos pequenos. Paciência, habilidade de saber ouvir e cumplicidade são,
de acordo com a contadora de histórias, elementos primordiais para cultivar um
relacionamento baseado no afeto.
Regina Beatriz
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FUNDAFFEMG participa de projeto da Secretaria
de Estado de Fazenda

C

om o objetivo de ajudar os servidores da ativa a prevenir riscos de glicose realizada nos postos de trabalho da Secretaria em Belo Horizonte.
e doenças, a FUNDAFFEMG fechou uma parceria para apoiar Dia 28 de julho, a FUNDAFFEMG planeja outra ação para tratar das doenças
o projeto “Doses de Saúde” da Superintendência de Recursos respiratórias mais comuns no inverno.
Humanos da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.

Até o mês de dezembro serão tema do projeto “Doses de Saúde”: obesidade,

As atividades começaram em maio, com uma intervenção teatral para saúde mental, câncer de mama e do colo do útero, de próstata e de pulmão, e

conscientizar os servidores sobre a importância da direção defensiva. Junho foi saúde bucal. As ações estão previstas para acontecer nas unidades da Rua da
a vez de prevenir o diabetes e a hipertensão com aferição de pressão e medição Bahia, da Av. Afonso Pena e Cidade Administrativa.
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Confraternização
AFREs Concurso
1993
Em outubro acontecerá 1ª Confraternização dos AFREs do Concurso de
1993. O evento será em Lagoa Santa, dia
22 de outubro (sábado), de 11h às 17h.
O encontro é voltado não só
para os concursados de 1993, mas para
todos os colegas Auditores e familiares,
e tem o objetivo de ser um momento
de grande confraternização.
Os interessados já podem ga-

Número 316

Aconteceu na AFFEMG

rantir a sua participação. O valor, por
pessoa, é de R$ 130,00 e o pagamento pode ser feito por meio de depósito
bancário.
Informações na Centralsef,
com Jacqueline, nos telefones: (31)
3289-6969, (31)3284-8411, pelo e-mail: concursoafres1993@gmail.com,
ou com Fernando Saldanha (membro
da Comissão Organizadora), pelo telefone (31)99749-1379.
Além de Fernando, a comissão
organizadora é formada por Ivone Maria Barbosa Lopes, Maria Helena Athayde, Meire Morais Loureiro Martins e
Mônica Bueno Jannotti.

No dia 21, os integrantes do Fórum “Cláudio Vilaça” discutiram as atividades de
mobilização para o 2º semestre deste ano. Entre as ações, as entidades decidiram
intensificar as informações sobre a situação precária e de exclusão em que se
encontra o servidor aposentado em Minas Gerais.

Férias, sinônimo de
relaxamento, certo?

Depende!

Para que a sua tranquilidade esteja assegurada é preciso zelar pela proteção
da sua família e de seus bens. Por isso, antes de arrumar as malas e cair na estrada,
garanta segurança para aqueles que você ama, faça um seguro de vida, imóvel ou
automóvel na Fisco Corretora e boa viagem!

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