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Um cenário de muitas preocupações

A

travessamos um momento de grandes preocupações: no cenário estadual, o pacote de projetos que tramitam na Assembleia
Legislativa que compõem a reforma administrativa. No plano
nacional, anuncia-se, por um lado, mais uma reforma da previdência com profundas alterações nas regras de aposentadorias e pensões e,
de outro, a imposição de pesadas contrapartidas no acordo de renegociação
das dívidas dos estados com a União.
A reforma administrativa alterou substancialmente o arranjo institucional da máquina pública estadual. Na Secretaria de Fazenda, novas competências, como a função de pagamento da folha, controle dos bens imóveis
do Estado, supervisão das Parcerias Público Privadas foram incorporadas, mas
a especificação de competências históricas relacionadas com a Administração Tributária e a Administração Financeira desapareceram da Lei. O controle
correcional interno exercido pela Corregedoria própria da SEF, bem como a
prerrogativa do Auditor Fiscal de ser processado por comissão presidida por
membro da carreira também tem sido objeto de tentativas de mudança, com
a transferência desta competência para a Controladoria Geral do Estado. E por
fim, ainda tem a previsão de extinção de 633 cargos efetivos de Auditor Fiscal.
Esses aspectos afetam profundamente o arcabouço institucional
da Secretaria de Fazenda e, em conjunto, enfraquecem ainda mais a nossa
Instituição, que já vem de um longo e ininterrupto processo de desvalorização e perda de importância no conjunto da Administração Pública Estadual.
Chama atenção a questão da Corregedoria pela forma como vem ocorrendo:
de repente, sem a menor discussão, ao ler o Projeto de Lei 3503/16, somos
surpreendidos com dispositivos que alteram a competência correcional da SEF
e mais, revoga dispositivo da lei de Carreira do Auditor Fiscal (art. 24 –VII da
Lei 16.190/06). Questionada, a Administração da SEF afirma que tal alteração
não foi previamente discutida.
Como um órgão encaminha alterações de competências institucionais
de outro órgão, do mesmo nível hierárquico, e altera prerrogativas de outra
carreira, numa autêntica e inaceitável invasão? Seria essa conduta salutar
para a necessária harmonia da máquina pública estadual? Em que medida
essa ingerência prejudica o governo como um todo, abrindo e expondo fissuras desnecessárias? E qual é a palavra de sua Excelência, o Governador, o Secretário de Fazenda, o Secretário da Casa Civil e da Advocacia Geral na defesa
da legalidade dos atos? E ainda, o que dirão se a “justificativa” para tal invasão
viesse assentada em absurdas e levianas insinuações, falsas razões, comparações rasteiras, mais adequadas a conversas de botequim?
A Secretaria de Estado de Fazenda detém o Poder de Polícia Fiscal por
decorrência de sua competência constitucional, essencial, exclusiva e indele-

gável de exercer o controle tributário e fiscal sobre os fatos econômicos sujeitos à tributação, como prescreve o inciso XXII, do artigo 37, da Constituição
Federal. O sigilo fiscal é um direito do cidadão, assegurado pela Constituição
Federal e pelo Código Tributário Nacional em seu artigo 198, portanto, há
obrigações que o Fisco deve observar, uma delas é ser impedido, sob pena
de responsabilidade, de divulgar informações as quais tem acesso em razão
do ofício. Por ser um órgão de controle, a SEF conta com Corregedoria própria
há quase 50 anos, cuja função é orientar, monitorar e exercer a correção disciplinar dos servidores fazendários. E assim tem sido feito. A tentativa de ingerência da Controladoria Geral sobre a Secretaria de Fazenda é tão inexplicável
quanto inaceitável.
A previsão de extinguir 633 cargos efetivos de Auditor Fiscal é aleatória e sem fundamento consistente. Conforme afirmado pelo próprio Secretário
da Fazenda, nesse momento, a Secretaria ainda não dispõe de uma análise sobre a quantidade de Auditores, nem a melhor distribuição desta força
de trabalho para o desempenho eficiente do seu papel, por isso a extinção
prematura e sem embasamento caracteriza uma aventura temerária para a
Administração Estadual.
Reforma da previdência – uma mentira tantas vezes repetida não
pode virar verdade. É de praxe governos e a grande mídia trazerem a público as falácias do déficit da previdência para impor “reformas” que favorecem
bancos, planos de previdência privada e rentistas, contra os interesses do
trabalhador. Antes de proceder a mudanças nas regras das aposentadorias e
pensões, é necessário rever medidas relativas ao custeio da Seguridade, como
a desoneração da folha de pagamentos, revisão de renúncias da contribuição,
revisão da Desvinculação das Receitas da União, revisão do modelo de gestão,
entre outras.
Entidades de servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada,
inclusive as federações e centrais sindicais se posicionam contra o aumento
da idade mínima de 65 anos para aposentadoria; o aumento do tempo de
contribuição e idade para aposentadoria das mulheres; a proposta de igualar
as regras da aposentadoria urbana e rural; piso do INSS inferior ao salário mínimo e o aumento da contribuição previdenciária do trabalhador.
E por fim, a renegociação da dívida dos estados não pode significar
redução dos serviços públicos prestados à população; congelamento salarial
e demissão de servidores, bem como a proibição de realização de concursos
públicos; a venda do patrimônio estatal e o aumento da contribuição previdenciária para servidores ativos, aposentados e os pensionistas. A AFFEMG
está alinhada com a FEBRAFITE e com todas as Entidades de trabalhadores na
defesa dos serviços públicos e dos servidores.
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Assembleia Geral Ordinária aprova, por
unanimidade, as contas de 2015

N

a tarde do último
dia 08, no auditório
da sede da AFFEMG,
em Assembleia Geral Ordinária - AGO, os Associados
aprovaram, por unanimidade, o Relatório de Administração, o Balanço
Patrimonial e a Demonstração de
Resultados de 2015.
O Diretor-Presidente da AFFEMG,
Sinval Pereira da Silva abriu a AGO
e, imediatamente passou a palavra
para o Presidente do Conselho de
Administração que leu o edital de
convocação e solicitou aos Associados que indicassem um dos presentes para presidir a Assembleia, sendo aclamado o Associado Maurício
Prado, que convidou os Associados
Nilton de Oliveira e Altair Delboni
para secretaria a mesa.
Logo após a apresentação
das contas de Balanço feita pelo
Contador Wander Moreira, o Presidente da AGO, Maurício Prado encaminhou a votação das contas, que
foram aprovadas, por unanimidade.
No encerramento da AGO, a
ex-Diretora Presidente, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá,
fez uso da palavra e, emocionada,
agradeceu o voto de confiança dos
Associados, afirmando que a aprovação das contas de 2015, significava o fechamento definitivo de seu
mandato na AFFEMG.
Em seguida à AGO, teve sequência a reunião mensal de Associados Aposentados.
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Reforma Administrativa

AFFEMG busca apoio dos parlamentares
para emendas de interesse da SEF

A

Reforma Administrativa é motivo de grande preocupação na
AFFEMG. Três temas afetam diretamente a Secretaria de Fazenda e a carreira do Auditor Fiscal: a alteração nas competências da SEF, a Corregedoria própria e a prerrogativa dos Auditores de só poderem ser processados por comissão presidida por membro da

própria carreira e a extinção de 633 cargos de AFRE.
No sentido de corrigir os equívocos e as graves distorções que a proposta, se aprovada, pode trazer à instituição e à carreira, a AFFEMG formulou
emendas e tem trabalhado diuturnamente, junto aos parlamentares buscando apoio para aprovação.

Deputado Antônio Jorge
No dia 09 de junho, o Diretor-Presidente da AFFEMG, Sinval
Pereira da Silva acompanhado do
Diretor Regional Mata, Edir da Silva Martins e da Diretora Financeira
Adjunta, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, se reuniram
com o Deputado Antônio Jorge para
apresentar as emendas defendidas
pela Entidade relacionadas com os
projetos da reforma Administrativa.
O Deputado compreendeu a
importância das Emendas para a SEF
e os Auditores Fiscais, já na seção daquela tarde, fez um pronunciamento

AFFEMG discute emendas
com Deputado Celinho
No dia 02 de junho, a AFFEMG,
representada pela Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida Neto
Lacerda e Meloni (Papá) participou
de uma reunião com o Deputado
Estadual Celinho do Sintrocel, Presidente da “Comissão de Trabalho, da
Previdência e da Ação Social”.
No encontro foram discutidos os Projetos de Lei da Reforma
Administrativa, as consequências
para a SEF e os servidores, além de
propor emendas. O Deputado manifestou apoio para ajudar a esclarecer o sentido das propostas e buscar
construir solução de consenso.
Celinho, juntamente com a
Frente Mineira, formada por entidades de servidores públicos municipais, estaduais e federais, e da
qual a AFFEMG faz parte, está programando a realização de duas Audiências Públicas para tratar destes
temas: Previdência e PLP 257.

no plenário em defesa do pleito da
classe e se comprometeu a buscar
apoio entre seus pares para aprovação das emendas.
Confira o áudio completo no
site www.affemg.com.br, na seção de “notícias”, matéria “Reforma
administrativa - Deputado Antônio
Jorge apoia emendas da AFFEMG”.

Deputada Geisa Teixeira

A Deputada Geisa tem
sido uma grande apoiadora da
AFFEMG na defesa das emendas
da reforma administrativa. No dia
22, promoveu uma reunião com
o Subsecretário Francisco Riani, a

Chefe de Gabinete, Ana Paula e o
Assessor Jurídico, Aldo Xavier Junqueira, para uma discussão mais
aprofundada sobre a razão de não
se extinguir 633 cargos de Auditor
Fiscal.

Extinção de 633 cargos efetivos de Auditor
A decisão não está fundamentada em razões consistentes,
ou seja, a Secretaria de Fazenda não
dispõe de nenhum estudo sustentado em evidências sobre a atual
realidade da economia do Estado,
a distribuição e circulação de bens
e serviços associado ao tamanho da
força de trabalho do Fisco e a real
necessidade para exercer o controle

fiscal, especialmente após o fechamento dos Postos de Fiscalização.
Os 633 cargos estão vagos,
portanto a extinção não implicará em
economia financeira. Por outro lado,
este número é resultado de 12 anos
sem concurso público, avalanche
de aposentadorias e o fechamento
dos Postos de Fiscalização. Preocupa
muito a determinação do Secretário

de Fazenda de extinguir 633 cargos
efetivos de Auditor Fiscal pois, no
Substitutivo que será votado, algumas carreiras conseguiram reverter os
quantitativos de extinção de cargos,
como por exemplo os EPPGG, Advogado Autárquico, Saúde e Educação.
Está em curso, na SEF, estudos para uma reestruturação. A
AFFEMG defende que se conclua tal
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análise para que, afinal se chegue a
uma proposta consistente, realista e
responsável sobre o tamanho adequado do quadro de Auditores Fiscais da Receita Estadual. A extinção
aleatória de 633 cargos efetivos de
Auditor Fiscal caracteriza uma aventura temerária para a Administração
Estadual e riscos para a integridade
da receita pública.
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Febrafite debate a dívida
pública dos Estados

erminando o prazo de 60 dias, dado pelo Supremo Tribunal Federal,
para que o Governo Federal e governos estaduais acertassem um
acordo para a renegociação das dívidas dos Estados com a União, a
FEBRAFITE, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
e a Auditoria Cidadã da Dívida realizaram no dia 16 de junho, na sede da OAB, em
Brasília, o Seminário “Dívida dos Estados com a União - Qual a Solução Definitiva?”.
O debate, que reuniu importantes segmentos do serviço público estadual e federal, pretende buscar uma solução para os Estados que enfrentam
grave crise financeira.
Para a Febrafite, a dívida já foi paga e implica em graves empecilhos para
o desenvolvimento das unidades federativas do Brasil. Em janeiro de 1999, os
Estados deviam 93 bilhões de reais à União e até dezembro de 2014, já haviam
pago 246 bilhões de reais, e ainda deviam outros 422 bilhões de reais. Ou seja,
uma dívida impagável.

A AFFEMG participa do debate da dívida pública desde o ano 2000. A Associação apoia a Auditoria Cidadã da Dívida e compartilha a tese defendida pela
FEBRAFITE: refazer os contratos à data de suas assinaturas, aplicar a correção monetária pelo IPCA. A dívida dos Estados já foi paga.

União suspende pagamento
da dívida dos Estados até
dezembro/16
Pelo acordo foi fechado no dia 20, Estados e o Distrito Federal terão
carência de seis meses no pagamento das parcelas de julho a dezembro de
2016. A partir de janeiro, as prestações terão descontos, que serão progressivamente reduzidos até julho/2018, quando voltarão a pagar o valor integral
das prestações.
Os 11 Estados que conseguiram liminares no Supremo Tribunal Federal para corrigir as dívidas por juros simples aceitaram desistir das ações na
Justiça e voltarão a pagar as parcelas corrigidas por juros compostos (capitalização). O valor que os Estados deixaram de pagar à União nos três meses em
que vigoraram as liminares será quitado em 24 vezes a partir de julho.

Presidente da FEBRAFITE é entrevistado pelo jornalista Alexandre Garcia - No
dia 22, Roberto Kupski participou do Programa Alexandre Garcia, exibido na Globo
News às 21:30hs, discutindo a dívida dos Estados com a União, o Pacto Federativo e a
importância do Fisco na equação das contas públicas. O especialista em administração
pública da Universidade de Brasília, José Matias Pereira, também comentou os temas.

Comissão do Senado aprova porte de armas para o Fisco estadual e distrital
O direito ao porte de arma,
já autorizado em lei para Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil
e Auditores do Trabalho, poderá ser
concedido também para mais cinco

categorias profissionais: oficiais de justiça, peritos médicos do INSS, Auditores Tributários dos Estados e do DF, avaliadores do Judiciário e defensores públicos.
A medida é prevista em projeto de lei da Câmara dos Deputados- PLC 30/2007 aprovado no dia 8 de junho,
pela Comissão de Direitos Humanos. A proposta será examinada na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, antes da decisão final em Plenário. O relator do PLC é o senador José Medeiros.
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Audiência Pública na Assembleia Legislativa
para lançamento da Frente Parlamentar e Popular
Mineira em Defesa da Previdência Social

O

Governo Federal
tem anunciado que
irá promover alterações nas regras
da Previdência Pública. As medidas
afetam os trabalhadores do regime
geral, servidores públicos e pensionistas. No dia 31 de maio, foi lançada no Senado Federal a Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência Pública com participação das
Entidades Nacionais de servidores
públicos, inclusive a Febrafite e centrais sindicais. A AFFEMG participou
com uma delegação de Associados.
O mesmo evento em defesa
da Previdência tem acontecido em
vários Estados. No dia 23, na Assembleia Legislativa, a requerimen-

to do Deputado Celinho do Sintrocel, foi realizada uma Audiência Pública para lançamento da Frente Parlamentar e
Popular Mineira de Defesa da Previdência Social com o objetivo de debater as alterações nas regras da seguridade e
previdência social conforme anunciado pelo governo federal.
Frente Parlamentar e Popular Mineira em Defesa da Previdência Social defende a manutenção dos
direitos sociais e uma reforma na captação e gestão dos recursos da previdência, nos termos do que estabelece
a Constituição Federal e se posiciona ao lado dos trabalhadores, dos aposentados e dos pensionistas.

A Frente Parlamentar e Popular Mineira em Defesa da
Previdência Social é contra cinco pontos que estão sendo propostos pelo governo interino de Michel Temer para a Previdência:
1. idade mínima de 65 anos para aposentadoria;
2. aumento ainda maior do tempo de contribuição e idade para
as mulheres;
3. igualar regras da aposentadoria rural e urbana;
4. que o piso do INSS seja inferior ao salário mínimo e que as
regras de revisão reduzam o poder de compra das aposentadorias e pensões;
5. aumento da contribuição previdenciária do trabalhador.

O Deputado Celinho abriu a Audiência Pública que contou com grande participação de trabalhadores e mais de 120 entidades.
O jurista do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), Marcelo
Barroso, abordou as inconstitucionalidades da proposta anunciada pelo governo.
O auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, Vanderley José Maçaneiro,
mostrou a falácia do “déficit da previdência” e o presidente do Sindicato Nacional
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional), Delegacia
Sindical de Belo Horizonte, Gabriel Corrêa Pereira, fez a ligação entre os aspectos
jurídicos e técnico-financeiros da contrarreforma.
Ilva Franca, representante da Anfip-MG e coordenadora da Frente Mineira,
reforçou a importância da luta conjunta de trabalhadores do setor público, privado,
aposentados e de toda a sociedade, “defender a previdência é interesse de toda a
sociedade brasileira. Não à reforma!”, conclamou.
A AFFEMG é membro de primeira hora da Frente Mineira e foi representada
na Audiência Pública por seu Diretor-Presidente, Sinval Pereira, diretores e vários
Associados.
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Vêm aí o XVI Jogos AFFEMG

A

16ª Edição dos Jogos
AFFEMG será realizada entre os dias 27 de
agosto e 10 de setembro, após os Jogos Olímpicos – Brasil
2016. Os torneios acontecerão na
sede da Associação e nas quadras do
Iate Tênis Clube, em Belo Horizonte.

site da AFFEMG (hotsite). Informações
pelo telefone (31) 3289-5704 ou pelo
e-mail apoioeventos@affemg.com.br.
Prepare-se e venha participar de mais um encontro esportivo
da família AFFEMG!

Inscrições

As inscrições estão abertas de 11 a
21 de julho, pelo site www.affemg.com.br,
pelo telefone (31) 3289-5704, ou pessoalmente na sede de Belo Horizonte, na
CentralSEF, no Espaço AFFEMG Contagem
e nas sedes das Diretorias Regionais.
Ao todo, serão nove modalidades: buraco, corrida de rua, futebol
society, peteca, sinuca, tênis, tênis
de mesa, vôlei de areia e truco. Cada
atleta/Associado (Usuário Especial e
AFRES Efetivos) poderá se inscrever
em até 02 (duas) modalidades, bem
como, seus dependentes devidamente cadastrados na AFFEMG.
A novidade fica por conta da
corrida de 5 km: este ano a modalidade
terá duas categorias por faixa etária: a
primeira para atletas de 16 a 40 anos; e a
segunda, para atletas a partir de 41 anos.

Abertura:

Será no dia 27 de agosto,
no Iate Tênis Clube, com a tradicional
caminhada pela orla da Lagoa da Pam-

•
•

•

•

pulha, com a parceria da FUNDAFFEMG, que irá oferecer serviços de saúde, como
aferição de pressão e muito mais.
Para as crianças haverá recreação, gincana esportiva, além do Torneio de
Futebol Infantojuvenil.

Encerramento

Já o encerramento está previsto para o dia 10 de setembro, sábado, onde será
feita a premiação aos vencedores e o coquetel de confraternização.
Todos os regulamentos, tabelas e mais informações estão disponíveis no

•
•
•
•
•

Encontro da Feliz Idade
De 25 a 29 de setembro de 2016 será realizada, na cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas a 37ª Edição do Encontro
da Feliz Idade. Com o tema “Tolerância”, o evento é voltado para o público da Terceira Idade e tem como objetivo a promoção
da melhoria da qualidade de vida, o congraçamento e a troca de experiência entre os participantes.
Com uma programação diversificada, as atividades incluem shows, bailes, palestras, desfile de moda, atividades
recreativas como hidroginástica, yoga, tai chi chuan, relaxamento, caminhadas, passeios, bingos, dança sênior, dança de
salão, city tour e outras atividades que estimulam, sobretudo, o bom humor, o bem-estar e a felicidade.
Entre as atrações dessa edição, os participantes poderão assistir à palestra “Muros e Pontes”, do Professor Felipe
Aquino, da Comunidade Canção Nova; além de participar do show do cantor e compositor Renato Teixeira, um dos grandes ícones da música de raiz brasileira, com canções como “Romaria” e “Amizade Sincera”.
Os interessados em saber mais informações sobre a programação e inscrições, podem acessar o site:
www.felizidade.com.br ou entrar em contato pelos telefones: (35)3212-7449, 98802-7400, 98801-9466. Quem preferir pode tirar dúvidas pelo e-mail: encontro@felizidade.com.br
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Modalidades e
Critérios para inscrição

Buraco: Dupla, sendo admitida
a inscrição de 1 reserva;
Corrida de Rua: 5km (2 categorias
divididas por faixa etária: de 16 a 40
anos e a partir de 41 anos) e 10km
- masculino e feminino: individual;
Futebol Society: Inscrições individuais ou por Equipes representativas das Unidades da SEF. Veja
os critérios nos regulamentos
disponíveis no site, definidos pela
Comissão Organizadora, visando
maior equilíbrio entre as Equipes;
Peteca: Masculino, feminino e/
ou misto: dupla, sendo admitida a inscrição de 1 reserva;
Sinuca - A, B e C: individual;
Tênis: Masculino, feminino e/ou
misto: Individual e Dupla;
Tênis de mesa: Individual;
Vôlei de Areia: Masculino, feminino e/ou misto: dupla, sendo
admitida a inscrição de 1 reserva;
Truco: Dupla, sendo admitida a
inscrição de 1 reserva.
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1º Congresso Luso-Brasileiro
Organizado pela Febrafite e pela APIT (Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção
Tributária e Aduaneira), entidade representativa do Fisco Português, o Congresso debateu o tema:
“Sustentabilidade financeira em tempos de crise: que desafios para os sistemas tributários?”

E

ntre os assuntos, Auditores Fiscais do Brasil
e Portugal discutiram o imposto sobre
grandes fortunas e sobre sucessões
e doações; os desafios para a área
aduaneira e as tecnologias de informação. Assuntos novos como a questão do sigilo bancário e a arbitragem
tributária e também os desafios da
representação classista, as prerrogativas e garantias da função do Auditor
Fiscal. Para além dos temas da programação, a troca de experiência e
conhecimento entre duas realidades,
aparentemente distintas, porém com
muita coisa em comum.
A Associação Sindical dos
Profissionais da Inspeção Tributária
e Aduaneira – APIT e a Federação
Brasileira de Associações de Fiscais
de Tributos Estaduais – FEBRAFITE
promoveram o Congresso que contou
com o apoio da Comissão Nacional
dos Trabalhadores das Alfândegas
– CNT Alfândegas e do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita

Federal do Brasil – Sindifisco Nacional.
No Congresso, foi deliberada a constituição da “Rede de Auditores e Inspetores Fiscais Tributários e Aduaneiros dos
países de língua portuguesa” que será oficialmente instalada no Congresso da Febrafite, que acontecerá em junho de 2017,
em Fortaleza/CE.
Participação brasileira: além do Sindifisco Nacional, que representa os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil,
o Fisco Estadual esteve representado pelas delegações de RS, PR, SP, MG, DF, RN, AM e MS.
A AFFEMG foi representada pelas Diretoras Patrícia David Salum e Fernanda Paixão. A vice-presidente da Febrafite
e Diretora Financeira Adjunta da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, apresentou o painel “Prerrogativas
e garantias funcionais dos Auditores Fiscais”.
Presidente da República de Portugal envia Carta de congratulações aos participantes do 1º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores e Inspetores Fiscais, Tributários e Aduaneiros.
O presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou carta aos participantes do 1º Congresso Luso-Brasileiro realizado no
período de 23 a 25 de maio na cidade portuguesa de Porto.
Veja abaixo o conteúdo da carta:
Mensagem de Sua Excelência o Presidente da República
1º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais e Aduaneiros

Começo por registrar o meu voto de apreço pela iniciativa e congratular a organização – A Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira, a Federação Brasileira de Associações dos Fiscos de Tributos
Estaduais, a CNT das Alfândegas e o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, pela iniciativa de realizar o “1º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores
Fiscais e Aduaneiros”, dedicado a um tema de extrema importância nos tempos que correm, e em muito, comum a ambos os países – A sustentabilidade
financeira em tempos de crise: desafios para os sistemas tributários.
Apenas questões de agenda me impossibilitaram de felicitar-vos por
isso de viva voz.
Os temas debatidos são de grande relevância nos tempos de hoje, e
elementos estruturantes do sistema fiscal, não apenas porque contribuem
para assegurar o financiamento do Estado, o que lhe permite assegurar o cumprimento das funções sociais, mas também porque contribuem para a justiça
do sistema fiscal pela produção de equidade nas suas diferentes dimensões,
consubstanciando-se, num contexto de cumprimento das obrigações fiscais

por parte de todos, na promoção de justiça social.
Estes dois dias de trabalhos, com um painel de oradores de qualidade
ímpar, em que muitos temas da fiscalidade atual foram debatidos, com experiências trocadas entre profissionais da mesma área de trabalho e com especificidades próprias inerentes às características dos sistemas fiscais de cada país, contribuíram, certamente, para o enriquecimento pessoal e profissional de todos.
As pessoas ganham, os países ganham.
Deixo também minha saudação e congratulo-me com esta iniciativa
relacionada com a Rede de Auditores Fiscais de Língua Portuguesa que irá, decerto, contribuir para disseminar o saber e a experiência e, desse modo, potenciar os resultados esperados da prática tributária e aduaneira entre este grupo
de países que comungam da mesma língua.
Lisboa, 25 de maio de 2016.
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Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente da República Portuguesa
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1º Congresso Luso-Brasileiro divulga “Carta do Porto”

CARTA DO PORTO
Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.
Deus quis que a terra fosse toda uma.
Que o mar unisse, já não separasse…
(Fernando Pessoa – Mensagem)
Os auditores fiscais e inspetores tributários e aduaneiros, do Brasil e de Portugal, representados por suas entidades:
Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira – APIT,
Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais – FEBRAFITE,
Comissão Nacional dos Trabalhadores das Alfândegas – CNT-Alfândegas,
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – SINDIFISCO NACIONAL.
reunidos no 1º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais e Aduaneiros, realizado na
cidade do Porto, Portugal, no
período de 23 a 25 de maio de
2016, com a contribuição da
Academia, debateram a “Sustentabilidade Financeira em
Tempos de Crise: Que Desafios
para os Sistemas Tributários?”
na perspectiva de ampliar a
compreensão dos múltiplos
aspectos que envolvem as
Administrações Tributárias do
Brasil e de Portugal, bem como
das garantias e prerrogativas
dos respectivos servidores,
auditores fiscais e inspetores
tributários e aduaneiros, que
exercem atividade específica e
exclusiva de Estado.
Os participantes expressam satisfação pelo resultado do trabalho conjunto
e o profissionalismo que lhes
permitiram a troca de experiências e a ampliação do
conhecimento, cujo objetivo
central foi encontrar respostas
para assegurar a sustentabilidade financeira dos Estados
em tempos de crise. Para isso,
foram discutidos, a arbitragem
tributária, os impostos sobre
as grandes fortunas e sobre as
sucessões e doações, o futuro
da área aduaneira, as tecnologias de Informação e o sigilo
bancário, tudo isso à luz do
papel do auditor e inspetor tributário e aduaneiro e de suas
entidades de representação.

CONSIDERANDO

que o actual contexto mundial de crise económica e financeira
tem afectado todas as economias
dos países de língua portuguesa, verificando-se variações no seu impacto face aos contextos de conjuntura
política e económica, mas particularmente do nível de integração dessas
economias nos mercados regionais e
mundiais;
que as administrações fiscais e aduaneiras cumprem o papel
indelegável de defender a integridade da receita pública, por meio
da cobrança de tributos, do controle dos fluxos internos e externos
de bens e do combate à sonegação
fiscal, dispondo para isso de competências institucionais e legais;
que a internacionalização da
produção e a globalização da economia, conjuntamente com a utilização
de poderosos meios financeiros e tecnológicos e complexos mecanismos de
fraude fiscal, resultam em diversidade e
sofisticação das práticas ilícitas, surgindo o que se vem designando por“criminalidade transnacional organizada”;
que a complexidade da
natureza específica das funções
dos auditores fiscais e inspetores
tributários e aduaneiros, que incluem um forte componente de
investigação criminal, assumindo
mesmo funções de polícia criminal, cujos processos e condições
de trabalho são diferentes das dos
demais funcionários da Administração Pública, justificou desde
sempre a existência de carreiras
especiais;

AFIRMAM

a atividade dos auditores
fiscais e inspetores tributários e
aduaneiros deve estar fundada nos
princípios da legalidade, da supremacia do interesse público, da
isenção, autonomia e independência, da eficiência, eficácia e efetividade, da probidade, da motivação
e da justiça fiscal.
os auditores fiscais e inspetores tributários e aduaneiros
devem estar organizados em
carreiras com atribuições típicas,
exclusivas e específicas de Estado,
com competências para o planejamento, a coordenação, a supervisão e a execução do controle fiscal
e aduaneiro dos fatos e bens econômicos sujeitos à tributação, que
devem ser exercidos de forma una,
indivisível e indelegável;
que essas atribuições
compreendem um conjunto de
competências referentes à concepção e produção normativa da
política tributária e aduaneira; da
orientação; da educação fiscal; do
controle administrativo-tributário
e aduaneiro; do controle da arrecadação e do crédito tributário; da
gestão integrada das fronteiras.

Para isso, DELIBERAM

constituir uma Rede com
as entidades que representam essas categorias profissionais, com o
objetivo de:
aprimorar os mecanismos de controle e preservação
da receita pública, mediante o
intercâmbio de experiências, in-
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formações, recursos humanos e
tecnológicos;
representar os interesses comuns dos profissionais da
auditoria e inspeção tributária e
aduaneira junto às instituições
supranacionais, aos governos,
parlamentos ou casas legislativas;
zelar pelos interesses jurídicos, econômicos e funcionais
dos profissionais da auditoria e
inspeção tributárias e aduaneira.
Neste contexto, a APIT e a
FEBRAFITE, conforme já decidido
em suas instâncias deliberativas
assumem a constituição da “Rede
de Auditores Fiscais e Inspectores
Tributários e Aduaneiros dos Países de Língua Portuguesa”.
Por sua vez, os representantes da CNT-Alfândegas e o
Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil se comprometem a levar às
suas respectivas entidades a recomendação de adesão à Rede.
Por fim, agradecem a dedicação dos palestrantes e colaboradores.
Porto, 25 de Maio de 2016
Associação Sindical dos
Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira – APIT, Federação Brasileira de Associações
de Fiscais de Tributos Estaduais
– FEBRAFITE, Comissão Nacional
dos Trabalhadores das Alfândegas – CNT-Alfândegas, Sindicato
Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil – Sindifisco Nacional.
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AFFEMG entrega prêmio à Escola
Municipal de Congonhas

Escola Municipal Rosália Andrade da Glória, de Congonhas foi a vencedora do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, edição 2015, na categoria escolas, promovido pela FEBRAFITE, com o projeto “gentileza
gera gentileza e cidadania”.
Na noite dessa quinta-feira, dia 9, a AFFEMG prestou uma homenagem à Escola entregando o prêmio de 5 mil reais, para ser usado em iniciativas de interesse da
própria escola. A Diretora da escola, Rosane de Lourdes Agostinho, recebeu o cheque
das mãos do Diretor-presidente da AFFEMG, Sinval Pereira.
Em seu agradecimento, Rosane destacou a importância deste reconhecimento para a comunidade escolar e para toda a comunidade onde está
situada a escola.
A solenidade aconteceu no auditório da AFFEMG e contou com a presença de
autoridades, professores, funcionários e alunos da Escola Municipal Rosália Andrade
da Glória.
O Diretor-presidente da AFFEMG, Sinval Pereira da Silva, dividiu a mesa de
honra com o Presidente da Febrafite, Roberto Kupski; o Superintendente Regional da
Fazenda, em Contagem e Gestor Estadual e Representante Nacional do Programa de
Educação Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda, Antônio de Castro Vaz Mello Filho;
que na cerimônia representou o Subsecretário da Receita Estadual, João Alberto Vizzotto; e a Secretária Municipal de Educação de Congonhas, Maria Aparecida Resende.

O presidente da Febrafite, Roberto Kupsky saudou a iniciativa da AFFEMG
em promover o prêmio estadual, que tem servido de exemplo a outras Associações
Estaduais e também constitui um estímulo à divulgação da Educação Fiscal e à
participação no Prêmio Nacional, “é com muita alegria que vemos muitas escolas,
instituições, universidades criarem projetos de Educação Fiscal, um tema tão importante e difícil. Projetos como o desenvolvido pela Escola de Congonhas ajudam na
conscientização desse tema, principalmente porque atua junto das crianças e jovens,
ensinando sobre a importância do tributo e também a cobrar sua correta aplicação.
Parabéns, que vocês possam expandir o projeto e que continuem participando do
Prêmio Nacional”, saudou Kupsky.
Em agradecimento à homenagem, um grupo de alunos fez uma bela apresentação relatando o histórico de elaboração e implementação do projeto “gentileza
gera gentileza e cidadania”, orientado pela professora responsável, Célia Aparecida
Gabriel. Encerrando a apresentação, os alunos emocionaram o público presente cantando o hino da cidade de Congonhas.
A Secretária Municipal de Educação, Maria Aparecida Resende, agradeceu a
homenagem e o Superintendente Regional de Fazenda em Contagem, Antônio Vaz,
parabenizou a Escola pelo trabalho.
Um coquetel de confraternização, servido no centro de convivência, encerrou o evento.
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Em sua quinta edição alunos, familiares, comunidade local e políticos locais, participaram do Projeto de Educação Fiscal desenvolvido nas dependências da Escola Municipal “Rosália Andrade da Glória”,
hoje titulado“Gentileza Gera Gentileza e Cidadania”.
Para mim é muito gratificante desenvolvê-lo na escola, pois sei que estou colaborando com a
construção da sociedade do futuro, uma sociedade
que tenha cidadãos conhecedores de seus direitos e
praticantes de seus deveres, pessoas críticas e atuantes.
Desenvolvido através de metodologias diferenciadas, o projeto perpassa todos
os conteúdos curriculares de forma prática e teória, transformando o aluno em disseminador da Educação Fiscal em seu convívio.
Estar entre os dez melhores projetos da FEBRAFITE já nos fez muito felizes.
Através da Secretaria Municipal de Educação todas as escolas municipais de Congonhas
foram informadas e ficaram na torcida. Ser o projeto vencedor do ano foi muito importante para nós, principalmente para mim, idealizadora e aplicadora. Este prêmio valorizou nossa escola e comunidade local. Agradeço imensamente a Associação.
Para minha surpresa fui informada do desdobramento AFFEMG e mais
uma vez agradeço de todo coração o carinho com o qual nos trataram; a importância, a valorização e as publicações feitas, promovendo assim nossa escola e
cidade, fato que muito nos alegrou.
Aprendemos que é possível, podemos sonhar. Obrigada FEBRAFITE/AFFEMG.
Célia Gabriel

PROJETO DE EDUCAÇÃO FISCAL –
GENTILEZA GERA GENTILEZA E
CIDADANIA
O que aprendi durante o Projeto
de Educação Fiscal?
Aprendi a ser um cidadão melhor.
Aprendi a importância dos impostos, como
são gerados e com isso meus deveres enquanto cidadão. Sei que quando realizo uma
compra, independente do que for: gasolina,
supermercado, até a compra de uma bala, estou pagando imposto e por isto,
devo exigir o cupom fiscal, se não pedir, não vou fazer o meu dever de cidadão e
ajudar meu país. Todo este dinheiro vai ser usado em educação, saúde, em tudo
que é público, para que todas as pessoas possam usar.
Em 2011, ela e seus alunos observaram as necessidades de nossa escola
e do nosso bairro, foram a prefeitura e depois de algum tempo, começamos a perceber as diferenças em nossa escola e nosso bairro, graças a nossa professora Célia.
Nossa escola recebeu um prêmio de R$ 5.000,00 no dia 09/06/2016 da AFFEMG/FEBRAFITE e nossa professora Célia, a diretora Rosane e a Secretária Municipal
Maria Aparecida Resende estavam lá para recebê-lo, meus amigos Júlia, Isabela,
Isamara e Caio fizeram uma apresentação das etapas do projeto e depois do hino
de nossa cidade, participamos de um coquetel oferecido pela AFFEMG. Obrigada
AFFEMG.
Rodrigo Emílio - 8º ano (turma de 2013)

Durante o ano de 2014, nossa turma do 5º ano realizou um Projeto de Educação Fiscal sob a coordenação da professora Célia Gabriel cujo tema foi Gentileza
Gera Gentileza e Cidadania.
Com este projeto aprendemos muito, que exercer cidadania é muito importante e que dessa forma transformamos a sociedade.
Obtivemos êxito com esse trabalho. Escrevemos uma carta (Carta Aberta)
para uma vereadora solicitando a cobertura da quadra e a reforma do banheiro da
escola, retirada de carros velhos que ficavam atrapalhando a Rua Dorcelino Gabriel
e um quadro novo para nossa sala.
Ressaltando a importância de sempre que fizermos uma compra devemos
solicitar o cupom fiscal. Essa é uma ação importante para se evitar a sonegação de
impostos que impedem a realização de obras para a comunidade.
Construímos uma trilha (Trilha da Cidadania), um jogo que nos ensinou a cuidar da natureza, a conhecer os símbolos importantes no convívio social, o Diário da Cidadania com a ajuda de um adulto que ensinamos o que estávamos aprendendo no projeto,
entrevistamos ex-alunos, funcionários da escola e um adulto escolhido por nós, para aprender e ensinar o que conheciam sobre a
importância do cupom fiscal e muito mais.
Com esse projeto a professora Célia foi premiada em primeiro lugar em Brasília pela FEBRAFITE e todos os alunos que participaram do projeto foram comemorar em Belo Horizonte. Obrigada AFFEMG.
Na sequência: Pablo, Gustavo, Laura, Alice, Maria Júlia, Liliane, Isabela, Isamara e Karen (7º ano – turma de 2014).
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Em nome de toda a
comunidade escolar, agradeço
a AFFEMG, a FEBRAFITE e a
professora Célia Gabriel por ter
desenvolvido juntamente com
os alunos o projeto “Gentileza
Gera Gentileza e Cidadania”,
despertando em cada um o
senso crítico enquanto cidadãos. A você, Célia, o nosso
eterno muito obrigado pela
conquista do prêmio oferecido
à Escola Municipal “Rosália Andrade da Gloria”.
Rosane de Lourdes Agostinho
Diretora Escolar
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Associados Aposentados discutem a
reforma administrativa

A

reunião dos Associados Aposentados teve início com a apresentação da
FUNDAFFEMG, feita pela Assessora da presidência, Fátima Thaer, que comunicou a boa notícia de redução do valor da quota e também a grade
de programas de promoção da saúde, em fase de implementação.
Em seguida, o Diretor-Presidente, Sinval Pereira, solicitou que a Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, fizesse a exposição dos principais pontos da reforma administrativa e as emendas defendidas pela AFFEMG.
Papá esclareceu os pontos dos Projetos de Lei 3503 e 3517, que afetam
diretamente a SEF e os Auditores Fiscais, apresentou as emendas formuladas pela
AFFEMG e relatou o trabalho que tem sido feito na ALMG no sentido de buscar apoio
para as alterações.
Também foi apresentada a agenda de trabalho político em dois assuntos

de extremo interesse dos servidores públicos e trabalhadores em geral: a reforma
da previdência e a ameaça de aprovação do PLP 257, que impõe graves restrições
aos Estados na relação com os servidores, como congelamento salarial por mais
dois anos, proibição de realização de concurso e aumento da contribuição previdenciária para 14 %.
Entidades associativas, sindicais e movimentos sociais de Minas, inclusive a
AFFEMG, formaram um coletivo e realizarão duas audiências Públicas na Assembleia
Legislativa. No dia 23 de junho, às 14 horas, em defesa da Previdência Pública e contra o corte de direitos e no dia 05 de julho, às 14 horas, contra as ameaças contidas
no Projeto de Lei 257.
Ao final da reunião, os Associados subiram ao centro de convivência para um
café de confraternização tipicamente junino, com direito a broa de fubá e canjica.
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Arraiá das Pensionistas

N

o dia 16 de junho, o
Centro de Convivência
da AFFEMG estava em
clima de festa junina:
bandeirolas, caldos, broa e uma boa roda
de viola! O 10º Arraiá das Pensionistas
marcou o encontro do mês de junho e encerrou as atividades do 1º semestre.
Para animar a tarde, o quarteto
“Trem Chique” fez todo mundo dançar
ao som das tradicionais canções juninas
e cantigas de roda. A quadrilha foi uma
festa! Com direito a casamento na roça e
muita diversão!

Excursão

O passeio do 2ª semestre das Pensionistas já está agendado: será para a Colônia de Férias de Guarujá, no período de 22 a
28 de setembro. O pacote inclui transporte
aéreo, translado, hospedagem com café da
manhã e as confraternizações.
Os interessados podem fazer a
reserva presencialmente com o Serviço
Social (2º andar da AFFEMG), pelo telefone (31) 3289-5675, ou pelo e-mail
social@affemg.com.br . Participe!
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15 ARRAFEMG
o

A tradicional festa junina da AFFEMG
reuniu Associados de Belo Horizonte e Região
Metropolitana! O 15º ARRAFFEMG aconteceu
no dia 18 de junho, no Espaço Rancho Fundo e
contou com a presença de mais de mil pessoas.
Além das comidas típicas, as atrações
esquentaram a noite! O grupo “Fogo de Palha”
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anima noite junina
em Belo Horizonte
apresentou a tradicional quadrilha, com direito a
“arrasta-pé” com os Associados. O som ficou por
conta da banda “Chama Chuva” e “Trio Jerimum”,
com muito forró e música sertaneja.
Para as crianças, muitas brincadeiras e oficinas
promovidas pelos recreadores.
Confira as fotos!
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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

são francisco - pirapora
Os Associados e familiares da
Regional São Francisco participaram da
confraternização junina no dia 04 de junho, na ASSERF, em Pirapora. A noite foi
animada com muito forró, dança e comidas típicas.
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maria nyce fonseca

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

AFFEMG Notícias

Giro pelas Regionais
mucuri - Teófilo otoni
No dia 13 de maio, os Associados e familiares da Regional Mucuri, em Teófilo
Otoni, reuniram-se na sede da Associação para comemorar o Dia das Mães e os aniversariantes do primeiro quadrimestre.
A confraternização contou com a presença do Diretor Regional Sirne Alcides Costa Salim e do Chefe da Administração Fazendária Arivaldo Rodrigues da Silva, que deram
boas-vindas aos presentes.

sul -varginha

No dia 18 de junho, Associados da Regional Sul assistiram ao Concerto Capela Iluminada, realizado em Varginha, no auditório da UNIFAL .
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N

aconteceu

AFFEMG participa da Mostra de
Extensão Fazendária da SEF

o dia 1º de junho a
AFFEMG participou
da Mostra de Extensão Fazendária
realizada pela Superintendência de
Recursos Humanos da SEF. A Associação preparou uma manhã cultural e informativa para os presentes,
e foi representada pela Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida
Neto Lacerda e Meloni, Papá.
Os servidores puderam conhecer melhor o trabalho, serviços,
benefícios e estrutura da AFFEMG,
apresentados pela Diretora Papá.
A programação também
contou com a participação da
historiadora Márcia Nunes, filha
de Maria Lúcia Clementino Nunes
(famosa Dona Lucinha - proprietária de uma tradicional rede de
restaurantes tipicamente mineiros). Com uma gostosa prosa, rica
em conhecimento, Márcia falou da

relação histórica entre a cozinha e a cultura mineira, finalizando uma mesa
de “café mineiro”.
Para encerrar, os servidores puderam assistir e se emocionar com
uma belíssima apresentação do Coral Melodia, formado por Associados
da AFFEMG.

novo convênio

Saint Fleur Studio de Beleza
A AFFEMG firmou novo convênio com o Saint Fleur Studio de Beleza, localizado em Montes Claros. O espaço oferecerá descontos de 15%
para os serviços de manicure e pedicure (inclusive esfoliação, hidratação e massagem podal), depilação feminina e masculina (com cera e linha),
chapa, escova, hidratação capilar, corte feminino e masculino.
Além disso, também será oferecido desconto de 10% para os serviços de botox capilar, hidratação capilar, progressiva, cauterização, coloração,
luzes, mechas, matização, ombre hair, reconstrução capilar, retoque, selagem, limpeza de pele, pelling químico, SPA dos pés, desing de sobrancelha, bronzeamento natural assistido, banho de lua, massagens corporais, micropigmentação, maquiagem e penteados, serviços de noivas, noivos, debutantes e
formandos. Os descontos não incluem os serviços referentes a depilação a laser e quaisquer produtos comercializados pelo salão de beleza.
O Saint Fleur Studio de Beleza fica na rua Agapanto, n° 457, bairro Sagrada Família, Montes Claros.
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Valor de contribuição da FUNDAFFEMG
apresenta queda de 6,89%
valor da cota do FUNDAFFEMG-Saúde para o trimestre junho/
julho/agosto passa a R$142,32, queda de 6,89% em relação

Faixa etária

Quant. Cotas

Contribuição - R$

Até 18 anos

1,00

142,32

19 a 23 anos

1,40

199,25

24 a 28 anos

1,80

256,18

29 a 33 anos

2,20

313,11

34 a 38 anos

2,60

370,04

39 a 43 anos

3,00

426,97

44 a 48 anos

3,40

483,89

O índice de Variação de Custos Médico-Hospitalares, registrou a maior alta

49 a 53 anos

4,20

597,75

desde 2007. Foram 19,3% de aumento em 2015. Esse indicador é utilizado

54 a 58 anos

5,00

711,61

como referência na área e serviu de base para a liberação da Agência Nacional

A partir de 59 anos

6,00

853,93

de Saúde Suplementar (ANS) de reajuste em 13,57% para planos de saúde

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

ao trimestre anterior. Entre os fatores que contribuíram para a
redução está a queda nas despesas assistenciais. Outro fator foi a suspensão
da cobrança do Fundo de Reserva, prevista no artigo 15, § 3º do Regulamento
do Plano de Saúde, por este ter atingido três vezes a média de despesas do
trimestre. O sistema de contribuição é determinado por rateio de despesas,
trimestralmente (veja demonstrativos ao lado).

Despesas em alta no mercado

individuais e familiares. A alta no valor dos planos é 4,3% maior que a inflação
registrada no período, que foi de 9,28%.

Despesas

Meses

Cotas

reajuste liberado pela ANS não afeta a FUNDAFFEMG: “a contribuição em um

Out/2015

55.230

8.077.616,87

plano de autogestão, como é o nosso, é através de rateio de despesas. Isso

Nov/2015

55.181

7.777.544,33

Dez/2015

55.237

8.309.707,95

Jan/2016

55.284

7.529.132,62

Fev/2016

55.329

6.693.002,89

Mar/2016

55.379

7.420.017,10

Total no Período

331.640

45.807.021,76

Média

55.273,33

7.634.503,63

O Diretor Administrativo-Financeiro, Munir Nacif Mitre esclarece que o

significa que os gastos de todos os beneficiários do Plano são rateados de
acordo com uma base de cálculo pré-estabelecida e os reajustes acontecem
por trimestre. Dessa vez, enquanto os planos de saúde comerciais estão
aumentando, nossa cota está sendo reduzida”.
O Diretor ainda ressalta que, apesar da boa notícia, os beneficiários precisam
utilizar o plano com consciência, uma vez que a Variação de Custos Médico-

R$

Desvio padrão

568.549,39

Hospitalares pode afetar os gastos do Plano. Por isso, adotar uma postura

Fator de Correção

232.109,32

preventiva (veja como a FUNDAFFEMG pode ajudar na matéria a seguir) auxilia

Cota com fator correção

na adoção de práticas saudáveis e na detecção de enfermidades em estágio

Fundo de reserva sobre a cota

inicial. Assim, o número de procedimentos complexos, internações e pacientes

Valor da Cota

graves é reduzido, diminuindo os gastos do Plano.

142,32
142,32

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

FUNDAFFEMG oferece ações de prevenção
O segundo semestre está recheado de programações para quem é

gerações”. Dia 28/09, serão compartilhadas experiências e dicas na apresentação

beneficiário da FUNDAFFEMG e quer manter um estilo de vida cheio de saúde.

“Socorro! Tenho um adolescente em casa”. Esses eventos acontecem no período da

As ações, oferecidas pelo Serviço de Medicina Preventiva da Fundação (SEMPRE

tarde, a partir das 14h.

FUNDAFFEMG), vão abranger diferentes temas, faixas etárias e necessidades
com o objetivo de auxiliar os associados ao Plano a desenvolverem hábitos que
promovam o bem-estar. Confira!

Despertar para a Saúde
Em 2016, a Superintendência de Saúde elegeu como tema a saúde da criança
e do adolescente. Por esse motivo, as duas edições do Despertar para Saúde neste
ano irão falar deste assunto. Dia 05/07, uma especialista em comunicação digital e
outra em contação de histórias vão mostrar como é possível estabelecer o diálogo
entre os mais jovens e os idosos na palestra “Compartilhar saberes: entrelaçando
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FUNDAFFEMG

Grupos e atividades

de Fora (20/08) e Varginha (01/10). O encontro é voltado para ajudar os pais

A partir de agosto, começam as novas turmas do SEMPRE FUNDAFFEMG. Para a manter uma alimentação saudável para os filhos. O Despertar para a Saúde
os que querem começar uma atividade física, o AtivAÇÃO e o Condicionamento também acontece nestas regionais, levando aos beneficiários o tema “Impacto
Físico oferecem uma série de exercícios ministrados por uma fisioterapeuta. Para dos transtornos de ansiedade no nosso dia a dia”, 24/08 em Varginha e 31/08
quem precisa de ajuda para perder peso e ganhar em qualidade de vida, o Grupo em Juiz de Fora. Os beneficiários juiz-foranos também poderão participar
de Apoio à Boa Medida (GABOM) reúne profissionais que, uma vez por semana, dos grupos AtivAÇÃO, Condicionamento Físico e Oficina da Memória, todos
darão orientações sobre alimentação e saúde. Já o Bons Ares é um programa oferecidos na nova sede da AFFEMG na cidade.
que busca ajudar a deixar o cigarro para trás. E para os adolescentes que ainda
não decidiram a carreira que vão escolher, a Oficina do Futuro promete auxiliar
nesse processo de autoconhecimento.
A Oficina da Memória com exercícios e técnicas para que todos os bons
momentos sejam sempre lembrados, acontece em setembro. Já em outubro é
a vez do Mudança de Hábitos, que busca ajudar quem começou a enfrentar o
diabetes e a hipertensão.

Calendário de atividades SEMPRE FUNDAFFEMG
Belo Horizonte
05/07

Despertar para Saúde | Compartilhar saberes: entrelaçando gerações

01/08

Bons Ares

02/08

Condicionamento Físico

02/08

AtivAÇÃO

03/08

Oficina do Futuro

de atividades para toda a família! Em setembro, será lançado o “Vamos falar

10/08

GABOM

sobre isso”, um novo ciclo de diálogos que vai abordar doenças que muitas vezes

01/09

Oficina da Memória

não se pode evitar e que afetam toda a família. A primeira edição vai tratar

14/09

Vamos falar sobre isso | Alzheimer

do Alzheimer. 22/10 é a vez dos pequenos se divertirem enquanto aprendem

28/09

Despertar para a Saúde| Socorro! Tenho um adolescente em casa

03/10

Mudança de Hábitos

03/10

Início da Campanha Você é Indispensável

22/10

Educando para a Saúde

09/11

Grupo de Orientação aos Cuidadores

19/11

Curso Casal Grávido

30/11

Encerramento da Campanha Você é Indispensável

Em todos os momentos
Ainda para o segundo semestre, a FUNDAFFEMG vai oferecer uma série

sobre a importância dos hábitos saudáveis no Educando para a Saúde. Dia
09/11, acontece o IX Grupo de Orientação aos Cuidadores, voltado para os que
participam do Programa de Atendimento Domiciliário. Já os papais e mamães
que estão à espera do bebê poderão receber orientações no curso Casal Grávido.

Saúde da Mulher e do Homem

Regionais

Em sua quinta edição, nossa Campanha “Você é indispensável”, além do

20/08

MiniChef (Juiz de Fora)

24/08

Despertar para a Saúde | Ansiedade (Varginha)

despertar homens e mulheres para a importância do cuidado durante os meses

31/08

Despertar para a Saúde | Ansiedade (Juiz de Fora)

de outubro e novembro, período já tradicionalmente dedicado à prevenção do

01/10

MiniChef (Varginha)

Mutirão da Saúde, vai trazer uma série de ações especiais com o objetivo de

câncer de mama e de próstata. O encerramento vai contar com a participação
especial de beneficiários que venceram o câncer.

Regionais
A repercussão do MiniChef, que aconteceu no mês de abril em Belo Horizonte,
foi tão positiva que o SEMPRE FUNDAFFEMG irá replicá-lo nas regionais de Juiz

17
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Para informações e inscrições sobre as ações e
Campanhas do
SEMPRE FUNDAFFEMG, entre em contato!
Telefone: (31) 2103-5858
E-mail: fundaffemg@fundaffemg.com.br
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Receita SOLIDáRIA

A
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Receita Solidária na Mostra
de Extensão Fazendária

Receita Solidária, a convite da SRH/SEF, participou, no dia 30
de maio da Mostra de Extensão Fazendária na Cidade Administrativa.
Foi realizada uma palestra para apresentação de nossas atividades, com várias novidades: o novo site, uma nova área de atuação
- assessoramento jurídico e de gestão a entidades sociais e o processo de seleção de projetos que já está em curso.
Durante o dia representantes da Receita Solidária aproveitaram a ocasião para visitar os andares da CAMG e conversar com todos os funcionários,
esclarecendo dúvidas e fornecendo detalhes sobre nossos trabalhos.
Foi uma bela campanha de divulgação da Receita Solidária! Agradecemos a oportunidade dada pela SRH e a presença de todos vocês!

Festa junina no CRAS Novo Aarão Reis

A Receita Solidária participou, no dia 11 de junho, da festa junina
realizada no CRAS Aarão Reis, oferecendo o café da manhã que foi servido à
comunidade.
Foi uma festa muito divertida, com quadrilha, pescaria, dança da boneca de pano, corrida de saco, muita música e comidas variadas e deliciosas!
Os moradores da região, de todas as faixas etárias, compareceram e se
divertiram! Foi uma manhã de alegria e solidariedade!

Seresta Solidária

José Márcio e banda realizaram, no dia 03 de junho, mais uma animada seresta solidária em benefício da Receita Solidária, no Centro de Convivência da AFFEMG.
Recebemos várias doações de fraldas geriátricas, produtos de limpeza
e higiene pessoal que serão encaminhadas a entidades que abrigam pessoas
em situação de vulnerabilidade social.
Agradecemos a todos que participaram conosco de mais uma noite de
alegria e solidariedade!

Convite

Visite nosso site e acompanhe nossa agenda de eventos. Junte-se a nós!
Você receberá em breve, em sua residência, um folder de divulgação de nossos trabalhos. Participe e traga seus amigos e familiares!
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classificados

classifisco
•
•

•
•

•

Venda/ Aluguel em Belo Horizonte

Apartamento 4 qtos, DC,3 vagas de garagem, área de lazer completa, 1 apto por andar. Vista
definitiva . Granito rozado nas áreas frias, tabua corrida legítima, armários embutidos, portas
maciças. Referência: em frente ao Minas II. Contato: 31-98222202 (Whatsapp –VIVO)
Cobertura - Bairro Centro/Lourdes, 1ª locação, 3 vagas livres, 125m² - 2 quartos (1 suite), 2
salas, 3 banheiros completos, cozinha, área de serviço, terraço semicoberto e preparado para
cozinha gourmet, muitos armários, papel de parede, ortinas. Prédio c/ port. 24H, circuito interno de TV, identificação biométrica, piscina, quadra, churrasqueira, salão de festas, academia, playground, home office. Envio fotos email. Direto com a proprietária. 31-3226.7330 ou
99953.7330.
Vendo ou alugo casa próxima a Igreja Batista da Lagoinha, 7 qtos, 3 pavimentos, área de serviço, garagem 10 carros, armários embutidos, tábua corrida. Contato: 31-98222202 (Whatsapp
–VIVO)
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: 0xx3836761394;
0xx38999037565
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

Produtos e serviços
•

“Manutenção em Desktop e Notebook´s, Formatação com backup, Manutenção preventiva,
Instalação de programas, Configuração de Roteadores e Modems, Remoção deVírus, Recuperação de arquivos apagados,Troca de componentes, Vendas de computadores, Instalação de
impressoras. Ligue e agende seu horário 31 99582-2340 - Fabiano Carvalho.

saudades

•
•
•
•
•
•
•

José Ildefonso Pereira, Faleceu no dia 10 de Junho de 2016, na cidade de Uberaba /MG.
Raimundo Ribeiro da Silveira, Faleceu no dia 11 de Junho de 2016 na cidade de
Divinópolis/MG.
Maria Luiza Reis de Carvalho, Faleceu no dia 09 de Junho de 2016, na cidade de
Belo Horizonte/MG.
Dário Augusto de Souza, Faleceu no dia 01 de Junho de 2016, na cidade de Belo
Horizonte/MG.
Marilze Pereira Salles, Esposa do associado titular Jose Salles Abreu, Faleceu no
dia 15 de Maio de 2016 na cidade de Tombos/MG.
José Smargiassi (Pai do associado titular Edélcio Smargiassi)Faleceu no dia 21 de
Junho de 2016, na cidade de Guaxupé/MG.
Leila Rodrigues Souza Pinto, faleceu no dia 24 de Junho de 2016 na cidade de
Varginha/MG.

parceria
Prezados Associados, este mês destacamos nossos fantásticos tours Europa de Primeira Classe, perfeitos para quem deseja visitar os mais
charmosos e belos destinos do velho continente com muito conforto e tranquilidade, com hospedagem em hotéis 4 e 5 estrelas, traslados, passeios e
acompanhamento de Guia falando Português durante toda a viagem. Consulte também nossas opções de viagens para outros continentes e descubra
o mundo com o benefício especial de 5% de desconto que só a Acta Turismo oferece aos Associados AFFEMG. Ligue (31) 3244 5000 ou acesse www.
actaturismo.com.br para reservas e mais informações.

agenciaabreubr

10x
SEM JUROS

• Saídas garantidas
• Hotéis 4 e 5H
• Bagageiros nas
principais cidades

• Café da manhã
• Taxas hoteleiras/serviço
• Traslados

AÉREO + TERRESTRE

Guia ABREU em português Um único idioma no ônibus

SOMENTE TERRESTRE

Com ABREU o mundo é seu.
Há mais de 175 anos.
EUROPA PRIMEIRA CLASSE Clássicos com vantagens exclusivas!
Portugal com Santiago
de Compostela 10 dias

Voando TAP | 9 refeições | 15 cidades incluindo
Lisboa, Fátima e Porto | até MARÇO 2017

7.009 ou
623

SANTUÁRIO
A partir de: total à vista R$
BOM JESUS
DE BRAGA R$
+ 9x R$

1.402

Circuito Italiano 8 dias

Voando TAP | 10 cidades incluindo
Florença, Milão e Roma | até ABRIL 2017

7.098 ou
631

TÁXI-BARCO
PARA VENEZA A partir de: total à vista R$
HOTÉIS 4 e 5H R$
+ 9x R$

1.419

Benefício exclusivo! 5% DE DESCONTO para associados AFFEMG

*

Na Acta Turismo, você encontra os melhores pacotes de viagem ABREU, que planeja e organiza a sua viagem com a experiência, com o cuidado e a segurança de quem opera viagens há mais
de 170 anos. A melhor relação custo/benefício. Opções aéreas e hotéis: sempre as melhores alternativas. Você decide o destino e nós organizamos tudo: consulte-nos na sua próxima viagem!

Av. Bandeirantes, 1448
Mangabeiras | Belo Horizonte | MG

31

3244 5000

acta@actaturismo.com.br

www.actaturismo.com.br
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Parcelamento em 10x sem juros (entrada 20% + 9 parcelas) para compras nos cartões Visa, Mastercard, Diners ou American Express e Cheque. |
OS PREÇOS AQUI PUBLICADOS, NÃO INCLUEM O IMPOSTO SOBRE REMESSAS DE VALORES AO EXTERIOR, PARA PAGAMENTO DE
SERVIÇOS TURÍSTICOS, CUJO VALOR SERÁ INFORMADO NO ATO DA RESERVA. | Preços mínimos, baixa estação em R$, por pessoa,
em apto. duplo standard calculados ao câmbio referencial de EUR 1,00 = R$ 4,111 e US$ 1,00 = R$ 3,68 de 14/06/2016, sujeitos à variação na
data do pagamento. Preços e lugares sujeitos à disponibilidade e a alterações sem prévio aviso. Taxas não inclusas. | Pagamentos feitos através
de financiamento com cheques pré-datados, boleto ou débito em conta, serão em 10x sem juros (entrada + 9 parcelas) | Passagens aéreas
com saídas de Belo Horizonte, em classe econômica promocional. | ABAV/RJ 94 | Consulte os agentes de viagens da Acta Turismo.
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aposentadoria
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AFFEMG Regional Mata apoia PPA

N

o dia 28 de junho, servidores fazendários da
Regional Mata participaram de mais uma
etapa do Programa de Preparação para
Aposentadoria – PPA. O encontro aconteceu na sede da Regional AFFEMG, em
Juiz de Fora, e teve como tema“Saúde e
Qualidade de Vida”.
O PPA é uma iniciativa da Superintendência de Recursos Humanos
da Secretária de Estado de Fazenda
e conta com o apoio da AFFEMG e da
FUNDAFFEMG e pela primeira vez,
aconteceu em uma sede regional da
Fazenda.

O Diretor da Regional Mata, Edir da Silva Martins, abriu as atividades do dia,
dando as boas vindas aos participantes e o encerramento ficou por conta do Coral
Melodia, que apresentou um repertório especial para o encontro.

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
Página 24

