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Não ao PLP 257/16
O projeto de renegociação da dívida dos Estados com a União reduz a autonomia dos entes 

federados com graves consequências para o serviço público e os servidores.
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Mesa Estadual de 
Negociação Sindical 

Permanente
 

 AFFEMG participa da 2ª reunião na 
SEPLAG e Secretário divulga nova escala de 
pagamento.

Veja página 3

Decreto  46.933/2016
 

 Servidores ativos e afastados para 
aposentadoria devem apresentar a “declaração 
anual de bens e valores”. 

Veja página 5

De bem com a 
Aposentadoria 

 Servidores da SEF participam do Programa 
de Preparação para Aposentadoria. Parceria da  
SRH/AFFEMG e FUNDAFFEMG.
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eDitorial

Na segunda metade da década de 90, nós presenciamos um du-
plo golpe nas finanças estaduais: pelo lado da receita, em 1996, 
foi aprovada a lei Kandir que isentou o ICMS das exportações de 
produtos primários e semielaborados (lembrando que o carro-

-chefe das exportações de nosso Estado é o minério e produtos agrícolas) e au-
torizou o aproveitamento de créditos do ICMS da aquisição de ativo imobilizado, 
energia elétrica e material de uso e consumo. Do lado do gasto, em 1998, foi 
assinado o contrato da dívida com a união, em condições típicas dos agiotas. 

Naquela ocasião, já era perceptível que a convergência das duas medidas 
configurava uma bomba armada. A explosão era apenas uma questão de tempo. 

Assim como Minas, todos os Estados e o DF estão com suas finanças com-
balidas, parcelando salários e aposentadorias, suspendendo serviços e atrasando 
contratos, alguns, como o Rio grande do Sul, Rio de Janeiro e o próprio Distrito 
Federal, estão chegando a estado terminal. 

Mas o sistema da dívida, essa forma moderna de escravidão de um povo, 
é implacável e o pagamento das parcelas é dever sagrado. Esta é a verdadeira 

motivação do PlP 257, ou seja, a constatação de que o pagamento da dívida 
está em risco. 

Afirmamos que a solução pelo corte de despesas não vai equilibrar as 
contas, mas vai agravar muito o problema, o extremo arrocho imposto sobre os 
servidores, com congelamento salarial, corte de direitos e demissão, aumento 
da contribuição previdenciária, entre outros absurdos, tudo isso é apenas o lado 
mais visível. O mais grave será a drástica redução na quantidade e qualidade dos 
serviços públicos prestados à população. 

O equilíbrio das contas públicas passa pela imediata revisão dos contra-
tos da dívida, com a retirada da cláusula de capitalização dos juros, conhecida 
como  agiotagem, e considerada ilegal pela súmula 21 do STF. Passa pela ime-
diata revogação da lei Kandir, essa forma de usurpação das receitas estaduais 
e favorecimento de empresas privadas. Passa pelo resgate da receita pública, 
principalmente a tributária, a revisão de benefícios fiscais, forte controle fiscal e 
rigoroso combate à sonegação. E por fim, equilíbrio das contas passa pela ética e 
responsabilidade nos gastos públicos.  

Diretoria Executiva, reunida 
no dia 11, se debruçou sobre 
uma pauta variada e muito 
importante: assuntos de natureza 
administrativa e financeira em face 
do congelamento das receitas de 
mensalidades; agenda social, que 
envolve o dia das Mães e os Jogos 
AFFEMg e assuntos da política 
classista, que tratou das ações de 
mobilização contra o PlP 257 e 
as agressões previstas contra os 
servidores.

rEuNiÃo

Agiotagem oficial impõe 
o PLP 257 aos Estados

 Investir no resgate da receita pública, revisão de benefícios fiscais e rigoroso combate à sonegação é o 
caminho para o equilíbrio financeiro dos entes federados.
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Tramita no Congresso Nacional, em regime de urgência constitucional, o Pro-
jeto de lei Complementar 257/2016, de iniciativa do governo Federal, que prorroga 
por 20 anos o prazo dos contratos das dívidas dos entes federados para com a união e 
concede um “desconto” no valor das parcelas mensais. Isso, mediante a imposição de 
duríssimas medidas que afetam os serviços públicos e os servidores, ativos e aposen-
tados, civis e militares.

Condições  
O PlP 257 estabelece, entre outras condições, congelamento salarial por dois 

anos; demissão de servidores com implantação de Programa de Demissão Voluntária 
– PDV; proibição de realização de concursos públicos; aumento da contribuição pre-
videnciária para 14%; aumento da idade para aposentadoria; implantação da previ-
dência complementar no serviço público; interrupção das promoções e progressões 
funcionais; redução das indenizações por direitos adquiridos; venda do patrimônio 
público estadual e drástica redução na quantidade e qualidade dos serviços prestados 
à população, pois as despesas orçamentárias estarão limitadas a 80% do crescimento 
nominal da receita corrente líquida do exercício anterior. 

Além de condicionar os Estados a desistirem de ações judiciais que tenham 
por objeto a dívida, o PlP 257 modifica vários dispositivos da lei de Responsabilidade 
Fiscal - lC 101, entre eles, amplia o conceito da rubrica “despesas com pessoal”, que 
passa a incluir a folha de aposentados e pensionistas, os contratos de empregados ter-
ceirizados e de mão de obra contratada por organizações civis que executam projetos 
de cooperação com a Administração Pública. O total da despesa com pessoal inclui a 
remuneração bruta do servidor, inclusive tributos, indenizações e auxílios, sentenças 
judiciais, inclusive valores pagos referentes a despesas de exercícios anteriores e, no 
âmbito do Executivo, não poderá exceder a 48,3%  da receita corrente líquida. 

No prazo de 180 dias da assinatura dos respectivos termos aditivos dos con-
tratos com a união, os Estados serão obrigados a regulamentar tais medidas aprovan-
do as respectivas “leis estaduais de responsabilidade fiscal”. 

Para Minas, a proposta amplia o prazo de pagamento para mais 20 anos e 
concede um “desconto” de R$160 milhões no valor das parcelas mensais, por 24 me-
ses. Os valores correspondentes à redução serão incorporados ao saldo devedor acres-
cidos dos encargos financeiros.

Escala de Pagamento nos meses de Maio, Junho e Julho
Valor do Salário Maio Junho Julho
Até 3 mil reais Dia 6 Dia 7 Dia 7

De 3 mil a 6 mil reais Dia 12 Dia 13 Dia 13
Acima de 6 mil reais Dia 17 Dia 17 Dia 18

SEPLAg promove a 2a reunião da “Mesa Estadual 
de Negociação Sindical Permanente”

Na manhã do dia 29 de 
março, sob a coorde-
nação do Secretário 
de Planejamento e 

gestão, Helvécio Magalhães, acompa-
nhado do Secretário Adjunto, Wieland 
Silberschneider, e da Subsecretária de 
gestão de Pessoas, Warlene Salum, foi 
realizada mais uma reunião com as en-
tidades que compõem a “Mesa Estadual 
de Negociação Sindical Permanente”. A 
AFFEMg foi representada pela Diretora 
Financeira Adjunta, Maria Aparecida 
Neto lacerda e Meloni, Papá. 

O Secretário abriu a reunião 
falando sobre a situação financeira do 

Estado e a expectativa em relação ao processo de renegociação da dívida com o governo Federal, que pode significar  “um es-
cape para o equacionamento financeiro do Estado”, e anunciou a prorrogação da escala de pagamento para os meses de maio, 
junho e julho: 

Ante a insatisfação e perplexidade das lideranças presentes em relação ao PlP 257, o Secretário desconversou e afirmou 
que o governo ainda não conhecia bem todo o Projeto e suas implicações, que os técnicos ainda estavam fazendo os estudos, etc.

Muita pressa - sai o Decreto Estadual 163/2016
Três dias depois, no dia 02 de abril, foi publicado o Decreto 163, constituindo grupo de trabalho para apresentar, no 

prazo de 60 dias, “proposta de anteprojeto de lei, visando e estabelecer uma lei de responsabilidade fiscal estadual”, que é uma 
exigência do PlP 257, que ainda nem foi votado na Câmara Federal. 

NÃo Ao PLP 257
Sobre a dívida 

Na década de 90, as dívidas estaduais foram federalizadas mediante a im-
plantação de um amplo programa de ajuste fiscal dos Estados com drásticas con-
sequências sobre os serviços e os servidores públicos: arrocho salarial, demissão de 
funcionários,  corte de direitos e venda  do patrimônio estatal. bilhões foram gastos no 
saneamento para venda ou liquidação dos bancos estaduais. 

O contrato de Minas, no valor de R$18 bilhões, contém cláusula de correção 
pelo IgP-DI mais juros de 7,5% ao ano (o maior índice entre todos os contratos esta-
duais) e prestações mensais que comprometem 13% do total da receita corrente lí-
quida. Ocorre que o valor correspondente a 13% da receita não é suficiente para pagar 
o valor integral da parcela devida. Como adota-se a fórmula de juros compostos, com 
a capitalização de juros (ou cobrança de juros sobre juros), a dívida virou uma bola de 
neve, impagável. Em 1998, a dívida de Minas somava R$18 bilhões. Desde então, o 
Estado pagou mais de R$40 bilhões e ainda deve R$93 bilhões.  Em 13 anos, a dívida 
cresceu 1047% , ante uma inflação de 208%.  

No Supremo Tribunal Federal
Vários Estados estão recorrendo ao STF contra a prática da capitalização 

dos juros. No último dia 07, o STF concedeu liminar ao Estado de Santa Catarina, 
para que possa realizar o pagamento da dívida repactuada com a união acumu-
lada de forma linear, e não capitalizada. Com essa decisão, proferida no Mandado 
de Segurança (MS) 34023, o estado poderá realizar o pagamento das parcelas da 
dívida em valores menores do que os exigidos pela união, sem sofrer as sanções 
legais – em especial a retenção de repasses federais. Se confirmada no mérito, esta 
decisão praticamente zera a dívida daquele Estado.  

No dia 12, o Ministro Dias Toffoli deferiu antecipação de tutela ao Estado 
de goiás, determinando redução do percentual mensal da receita a 11,5%.  

No dia 13, seguindo a decisão proferida para SC, o ministro Edson Fachin, 
concedeu liminar a Mg para que pague as parcelas da dívida com a união sem a 
incidência de juros capitalizados (cobrança de juros sobre juros). A decisão, proferi-
da no Mandado de Segurança 34122. 

No  mesmo sentido, também foi deferida liminar para o RS.
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Lei Kandir
Em 1996, foi aprovada a lei 

Complementar 87 - lei Kandir, que isen-
tou o ICMS das exportações de produtos 
primários e semielaborados e autorizou 
o aproveitamento de créditos de ativo 
imobilizado, energia elétrica e material 
de uso e consumo. A lei previa que as 
perdas de receitas decorrentes destes 
benefícios seriam ressarcidas aos Esta-
dos pela união.  

Desde sua aprovação, a análise 
da Assessoria Econômica da SEF acusa 
perda da ordem de 45%  para o Estado. 
Ao longo dos 20 anos, essa perda só 
aumentou, e hoje o ressarcimento pago 
pela união não chega a 35% do que 
seria o valor real do tributo arrecadado 
totalizando, aproximadamente, 10 bi-
lhões de reais. 

Sobre a receita
NÃo Ao PLP 257

Simples Nacional 
A cada ano, o Senado Federal, vem ampliando os limites de isenção tributária concedido às micro e pequenas empresas e 

aprovando alterações na legislação que retira a competência do Estado para tributar. No caso do ICMS, o limite atual de enquadra-
mento no regime simplificado é 360 mil para as microempresas e 3,6 milhões para as pequenas empresas. 

Sem mágica, sem arrocho. A solução para a crise 
fiscal e financeira dos Estados está na Receita. 

Assim como Minas, muitos Estados estão atrasando ou parcelando salários e suspendendo contratos, mas o paga-
mento das parcelas da dívida é dever sagrado. Esta é a verdadeira motivação do PlP 257, a constatação de que o pagamen-
to da dívida está em risco. 

Para a Sociedade não há nada mais grave do que a aprovação do PlP 257. O extremo arrocho imposto sobre os servidores, com 
congelamento salarial, corte de direitos e demissão é apenas o lado mais imediatamente visível. O mais grave, no entanto, é a drástica 
redução na quantidade e qualidade dos serviços públicos prestados à população. 

Para a AFFEMg a solução pelo corte de despesas não vai equilibrar as contas, mas vai agravar muito o problema. 
De início, propomos começar o debate por algumas alternativas: o Sistema Tributário precisa migrar do seu atual perfil que 

tributa muito o consumo para um modelo de tributação da renda, inclusive lucros e dividendos; o ICMS deve retomar suas caracte-
rísticas originais, de ser um imposto seletivo e não cumulativo; é preciso colocar um fim na imunidade tributária de commodities 
com revogação da lei Kandir e investir pesadamente no controle fiscal e combate à sonegação. 

O PlP 257 é um ataque decisivo sobre o já combalido pacto federativo. 

Mobilização em Brasília contra o PLP 257
O Fisco estadual e servidores civis e militares, de todo o país, estão se mobili-

zando em brasília contra o PlP 257, visitando os gabinetes, acompanhando os deba-
tes em plenário e conversando com os Deputados. 

Agiotagem oficial
Para a Febrafite, o PlP 257 não resolve o problema da dívida dos estados com a 

união, dívida que já está paga,  se não fossem os juros de agiotagem cobrados dos Estados. A 
Federação defende a necessidade de refazer os contratos, os entes federados devem pagar à 
união os valores corrigidos pela inflação oficial brasileira, sem qualquer taxa de juros. 

Emenda aditiva de plenário nº 98
A Febrafite, entidades de servidores de todo o país e centrais sindicais apre-

sentaram muitas emendas ao projeto, entre as quais, destaca-se a Emenda 98, pro-
posta pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá, de SP.

O art. 14 do Projeto de lei Complementar nº 257, de 2016, que altera a lei 
Complementar nº 101, de 2000, é acrescido do seguinte art.

“Art. 11-A. Para fins de cumprimento do disposto no art.11, a união, os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão e manterão suas Administrações 
Tributárias com autonomia administrativa, financeira e funcional, cujos membros, ti-
tulares de cargos efetivos, de nível superior, de carreiras específicas, nos termos do inc. 
atual art.11 da lC 101/2000, que impõe aos entes autônomos a instituição e efetiva 
arrecadação de todos os tributos de sua competência.

Na ação, os auditores apresentaram manifesto da Febrafite  
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CARTA ABERTA PARA À POPULAÇÃO
Diante da tentativa do governo Federal e dos governos Estaduais e Muni-

cipais buscarem alternativas para cobrirem os rombos nos seus respectivos caixas 
à custa dos servidores públicos do País, as centrais sindicais, as confederações, as 
federações, os sindicatos e associações, abaixo-assinados, vêm a público manifestar 
total repúdio aos termos do Projeto de lei e outras Proposições nº 257/2016 (PlP 
257/2016), que propõe o desmantelamento do serviço público no brasil, em troca 
de acordos de renegociações de dívidas dos Estados com a união. Projeto este que, 
além de tudo, joga para o futuro, débitos incalculáveis e impagáveis.

Os servidores públicos estaduais, municipais e federais em Minas 
gerais, aqui representados, contestam o caráter de urgência dado ao referido 
projeto e requerem audiência com o relator do projeto, Deputado Federal Es-
peridião Amin, para uma ampla discussão com todas as categorias atingidas, 
com a tramitação do PlP 257/2016 em rito ordinário.

As condições estabelecidas no projeto do governo Federal impõem aos 
Estados medidas casuísticas, inconstitucionais e de relevância duvidosa, tendo 
como único e claro objetivo, por fim ao serviço público formal e qualificado.

Contra o PlP 257/2016, por serviços públicos cada vez mais qualificados, 

NÃo Ao PLP 257!

Em Minas, Entidades de servidores assinam 
carta contra o PLP 257

servidores valorizados e população sempre bem atendida em todos os seus anseios, assinam:
AFFEMg - Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas gerais
ASSEMA - Associação Sindical dos Servidores Estaduais do Meio Ambiente
CTb - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do brasil
SISIPSEMg - Sindicato dos Servidores do IPSEMg
SINDSISEMg - Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas gerais
NCST/Mg – Nova Central Sindical de Trabalhadores / Minas gerais
FESEMPRE – Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais
SINDPOl/Mg – Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas gerais
SINDIPÚblICOS-Mg – Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Minas gerais.
SINDIbEl – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de belo Horizonte
uNSP - união Nacional Dos Servidores Públicos Civis Do brasil
Força Sindical do Estado de Minas gerais
SINDAFA-Mg – Sindicato dos Fiscais Agropecuários de Minas gerais
SERJuSMIg – Sindicato dos Servidores de Justiça de Primeira Instância de Minas gerais.
SINJuS-Mg – Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância do Estado de Minas gerais.
SINDASP-Mg - Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas gerais
ugT-Mg - união geral dos Trabalhadores

Sindicatos, Associações, Centrais e Federações que representam os servidores públicos mineiros realizaram, na segunda-feira, dia 11, na sede do 
SINJUS-MG, reunião para definir estratégias de mobilização e organização de Ato Público Conjunto contra o PLP 257. 

Durante a reunião, os representantes assinaram uma carta aberta à população.

O Decreto, publicado em janeiro, estabelece que, anualmente, no período de 01 de 
abril a 31 de maio deste ano, os servidores efetivos ou em cargos transitórios, inclusive Secretá-
rios de Estado, dirigentes e autoridades equivalentes dos órgãos da Administração Pública, estão 
obrigados a informar a Declaração anual de bens e valores.  E também no momento da posse e 
no término do exercício do cargo, quando tal declaração deverá ser registrada em cartório.    

A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, 
investimentos financeiros, participações societárias e qualquer outra espécie de valores patri-
moniais, localizados no país ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá, os bens e valores 
patrimoniais do cônjuge ou companheiro, filhos e outras pessoas que vivam sob a dependên-
cia econômica do servidor. 

Auditor Fiscal da Receita Estadual e gestor Fazendário da ativa e os afastados preli-
minarmente para aposentadoria estão obrigados a prestar a Declaração utilizando o sistema 
eletrônico da Controladoria- geral do Estado SISPATRI – www.controladoriageral.mg.gov.br. 

Em análise: 
Os Associados Hideraldo Schirmer e Danilo Prado contribuem para a melhor com-

preensão e tratamento jurídico do assunto e levantam alguns pontos:  
Vício de competência - o Decreto 46.933 visa regulamentar dispositivo da lei 

Federal nº 8.429/92, que trata da improbidade administrativa, editada pelo governo federal.  
Portanto, a prerrogativa de regulamentação é privativa, exclusiva do Presidente da República. 
Para aplicação do mesmo procedimento aos servidores estaduais, é necessário aprovação de 
lei estadual de igual teor. 

O dispositivo da Constituição Estadual invocado estabelece a obrigação apenas no ato 
de posse e desligamento, e não estabelece a obrigação de entrega anual da declaração de bens. 

O governo Federal regulamentou a lei nº 8.429, mediante a edição da lei nº 
8.730/93 e regulamentou com o Decreto nº 5.483/2005, que prevê a instauração de sindi-
cância patrimonial se houver fundadas suspeitas de enriquecimento ilícito de servidores. 

Declaração de bens – Decreto  46.933/2016 obriga servidores do 
Poder Executivo a apresentar  declaração anual de bens e valores 

Sigilo – a lei nº 8.730, em seu art. 5º estabelece, expressamente, a responsabilida-
de pelo dever de sigilo das informações prestadas pelos servidores, mas o decreto estadual, 
não prevê essa segurança. Servidores da PRODEMgE e da Controladoria-geral do Estado 
terão acesso aos dados patrimoniais de todos os servidores, sem o dever de sigilo, violando 
garantias constitucionais. 

O Decreto não estabelece regras objetivas de controle e aferição da segurança dos 
dados fornecidos, especialmente quanto à manutenção da confidencialidade e integridade 
das informações prestadas pelos servidores. Da mesma forma, não se sabe se o sistema geri-
do pela Controladoria-geral, para recepção das declarações dispõe de mecanismos que ates-
tem sua confiabilidade, especialmente no tocante à estrutura de segurança, metodologia de 
autenticação e controle de acessos e definição de níveis, criptografia forte e segurança dos 
servidores de armazenamento dos dados. 

Razoabilidade - a implantação de onerosos sistemas e estruturas, no âmbito es-
tadual, para recebimento, guarda e processamento de informações prestadas em duplicidade 
fere os princípios da razoabilidade, economia e eficiência do serviço público. O Decreto Federal  
5.483/2005 prevê que a declaração poderá, a critério do agente público, realizar-se mediante 
autorização de acesso à Declaração Anual do Imposto de Renda, sempre que se fizer necessário, 
sem necessidade de repetição da mesma prestação de informações ao ente federado. 

Esclarecimento da SRH: 
•	 estão obrigados a prestar a declaração - servidores ativos e aqueles que se 

encontram  em afastamento preliminar para aposentadoria. 
•	 período de entrega – 01 de abril a 31 de maio de 2016
•	 AFRE e gefaz  - utilizar obrigatoriamente o sistema eletrônico de registro 

de bens e valores SISPATRI – disponível no site da Controladoria-geral do 
Estado.Verificar manual de utilização do SISPATRI  -  www.cge.mg.gov.br .

 A AFFEMg estuda as medidas administrativas e jurídicas cabíveis que, em breve, 
serão informadas aos Associados.  
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O Conselho Deliberativo da Febrafite elegeu a nova diretoria da entidade 
para o biênio 2016-2018, durante a Assembleia geral Extraordinária – AgE, rea-
lizada em Campo grande (MS). 

O auditor-fiscal da Receita Estadual do Rio grande do Sul, Roberto Kupski, foi 
reeleito para mais um mandato. Emocionado, ele agradeceu a confiança de seus pa-
res, destacando a grande responsabilidade e o seu empenho para responder, da me-
lhor forma a confiança de todos. “É um momento sempre especial. Este oitavo manda-
to aumenta ainda mais a minha responsabilidade e continuaremos empenhados em 

reunião da FEBrAFitE – PLP 
257 foi o centro das discussões 
Nos dias 30 e 31 de 

março, a AFFEMg 
participou da reunião 
do Conselho Delibe-

rativo da FEbRAFITE, realizada em 
Campo grande/MS, sendo represen-
tada pelo Diretor-Presidente, Sinval 
Pereira da Silva e da Diretora Financei-
ra Adjunto, Maria Aparecida Neto la-
cerda e Meloni, Papá. A FuNDAFFEMg 
foi representada pelo Diretor Adminis-
trativo Financeiro, José Edson Martins 
e a Assessora, Fátima Thaer Jounis.

A reunião foi aberta pelo presi-
dente da Febrafite, Roberto Kupski, que 
deu as boas-vindas a todos. Na sequên-
cia, falou sobre a importância dos temas 
que serão discutidos e chamou a atenção 
para o momento político atual no brasil.

Entre tantos assuntos, como 
as questões relacionadas aos planos 
de saúde do Fisco Estadual brasileiro, 
prestação de contas de 2015 e pla-

nejamento de ações para este ano e 
as eleições de Diretoria da Federação 
para o biênio 2016/18, a maior preo-
cupação, que dominou os debates, foi 
o PlP 257/16 que, sob o pretexto de 
renegociar os contratos da dívida, im-
põe condições draconianas aos esta-
dos e massacra os servidores públicos.

Prêmio
O Conselho Deliberativo 

também aprovou o lançamento do 
Prêmio Nacional de Educação Fiscal 
2016, que ocorrerá no dia 17 de maio, em brasília. A premiação visa ao resgate da função social dos impostos, o acompa-
nhamento dos gastos públicos e disseminar a informação sobre quais são os tributos, quais as políticas públicas financiadas 
por eles, como são arrecadados, como e onde se aplicam e como é fiscalizada sua alocação, promovendo a transparência da 
arrecadação e de sua correta aplicação. 

Rede de Auditores Fiscais de Língua Portuguesa
O Conselho Deliberativo aprovou a filiação da FEbRAFITE à Rede de Auditores Fiscais de língua Portuguesa, cujo 

objetivo é defender os interesses jurídicos, econômicos e funcionais dos profissionais de auditoria, inspeção e fiscalização 
aduaneira dos países de língua portuguesa, junto aos governos, parlamentos e instituições supranacionais. 

A Rede congrega os Fiscos de Angola, brasil, Cabo Verde, guiné bissau, guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, 
São Tomé e Príncipe e Timor leste. 

Nova Diretoria da Federação é eleita, 
com representante de Minas gerais

corresponder da melhor forma a confiança de todos vocês”, disse Kupski.
A nova Diretoria também terá uma representação mineira: a Diretora 

Financeira Adjunta da AFFEMg, Maria Aparecida Neto lacerda e Meloni, Papá 
integra a gestão da FEbRAFITE no cargo de vice-presidente.

Para o mandato, a Federação dará continuidade ao trabalho da representação 
classista em busca do fortalecimento da carreira fiscal, como essencial ao funcionamento 
do Estado, por meio de Propostas de Emendas à Constituição, além de continuar firme 
em defesa do teto salarial justo e da aposentadoria digna para os servidores da carreira.
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SORRIR E MASTIGAR CORRETAMENTE SÃO PRAZERES
FUNDAMENTAIS EM QUALQUER ÉPOCA DE NOSSAS VIDAS

Planejamento computadorizado

Sedação com médico anestesista

Reconstruções ósseas e cirurgias avançadas

Kit pós-operatório personalizado

Suporte psicológico

CRO-MG 18399

31 3024-6316 - www.antoniodiasimplantodontia.com.br

AFFEMG
CONVÊNIOCONVÊNIO

AFFEMG

Rua Alagoas, 1314 - Sala 913 - Shopping 5ª Avenida - Savassi - Belo Horizonte - MG
antoniodiasimplantodontia@hotmail.com facebook.com/dr.antoniodias

Os membros do “Fórum 
Permanente Cláudio Vilaça em 
Defesa dos Servidores Públicos” 
se reuniram na tarde do dia 05 
de abril, na sede da AFFEMg. 
No encontro, conduzido pela 
coordenadora do Projeto, Ana 
Maria belo de Abreu, foi assinado o 
“Acordo de Cooperação Estratégica 
e Institucional”. O documento, 
assinado por todas as entidades que integram o Fórum, orienta os objetivos, as competências e o funcionamento do grupo. 
Os presentes discutiram sobre o PlP 257/2016 e os impactos e consequências do projeto para os servidores públicos. 

FÓruM

O Coral Melodia, forma-
do por Associados da 
AFFEMg, foi um dos 
convidados do Projeto 

“Quatro  Cantos – Coral na Praça”, promovido 
pelo banco de Desenvolvimento de Minas 
gerais - bDMg. A apresentação aconteceu 
no dia 07 de abril, no Coreto da Praça da li-
berdade, em belo Horizonte.

Sob a regência do maestro Ronal-
do Ponciano, o grupo contou com a par-
ticipação da solista, Dayse garcia, e apre-
sentou quatro músicas: “Caçador de Mim”, 
de Milton Nascimento; “Chalana”, de Almir 
Sater; “Edelweiss”, de Richard Rodgers e 
Hammerstein; e “É tão sublime o amor”, de 
Francis Webster e Sammy Fain.

A noite também contou com 
a apresentação dos corais Copasa e São 
Tiago, além do anfitrião, Coral bDMg. O 
projeto já reuniu mais de 300 grupos de 
diversos municípios mineiros e acontece 
mensalmente, de abril a setembro. 

Venha integrar o Coral Melodia
O Coral Melodia está com vagas abertas para vozes masculinas. Se você gosta de cantar, faça parte desse grupo. Além do 

contato com a música, sua participação lhe proporcionará momentos de muita descontração e amizade. Interessou? Os ensaios 
acontecem às 3ª feiras, na sede da AFFEMg, em belo Horizonte, às 14h30. Participe!

Coral Melodia participa do 
projeto “Quatro Cantos”
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Em tarde de muita infor-
mação e participação, 
o Encontro de Apo-
sentados, realizado no 

dia 13, contou com grande presença de 
público. O Diretor-Presidente, Sinval Pe-
reira, saudou os Associados e agradeceu 
a participação dos que acompanhavam 
a transmissão pela  TV Web AFFEMg, na 
sede das Regionais.

“Como ficar rico em 10 anos”
O Encontro começou com a 

palestra do Associado Arnaldo Tadeu, 
sobre o seu livro “Como ficar rico em 10 
anos”, recém-lançado. A obra aborda a 
independência financeira, sustentada 
pela crescente longevidade humana. 
baseado em pesquisas e participação 
em congressos, Arnaldo apresentou 
os desafios, os passos e ‘mágicas´, que 
confirmam ser possível enriquecer nos 
próximos 10 anos, com muita discipli-
na, determinação e sem ansiedade. 

FUNDAFFEMG
A Diretora de Seguridade da 

FuNDAFFEMg, Carolina Amália, fez um 
balanço do resultado das eleições para os 
Conselhos Curador e Fiscal, que aconte-
ceram no dia 29 de março. Os membros 
eleitos assumem os postos no dia 2 de 
maio, para um mandato de três anos. 

Carolina também falou sobre a 
Campanha de vacinação da gripe e Pneu-
monia  que, neste ano, devido à dificuldade 
geral de aquisição das vacinas, a Diretoria 
optou por adotar sistema de reembolso. 

PLP 257/2016 
No terceiro bloco de assuntos, 

o Diretor-Presidente, Sinval Pereira, 
introduziu a pauta referente ao PlP 
257, que está em tramitação no Con-
gresso Nacional. A Diretora-Financeira 
Adjunta, Maria Aparecida Neto lacer-
da e Meloni,  Papá, fez uma detalhada 
exposição do projeto e destacando suas 
implicações para os servidores públicos. 
(saiba mais nas páginas 3 a 6).

A AFFEMg enviou ofício aos 
Deputados Estaduais cobrando posicio-
namento frente ao projeto. O Deputado 

Casa cheia, palestra e muita informação 
no Encontro de Aposentados

Celinho do Sinttrocel (PC do b) marcou uma Audiência Pública, que deve acontecer ainda no mês de abril.
Decreto 46.933

Papá chamou atenção para a obrigação dos servidores da ativa e aqueles que se encontram afastados preliminarmente 
para aposentadoria apresentarem, até 31 de maio, a  declaração anual de bens e valores. (saiba mais nas página 6).

Ao final, durante o lanche de confraternização servido no Cetro de Convivência, os Associados  puderam adquirir o livro 
“Como ficar rico em 10 anos”, autografado pelo Associado Arnaldo Tadeu, que doou parte do valor arrecadado com a venda do livro 
para a “Receita Solidária”. 
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Em clima de confraternização e amizade, o Encontro de Pensionistas, no mês de abril, foi especial. No 
dia 14, o grupo fez um passeio na Serra da Piedade, com direito a caminhada e um delicioso piquenique.

Na chegada, uma série de alongamentos e atividades lúdicas animou a manhã. Após o almoço, o 
grupo caiu na dança, com os músicos Marcelo Luiz e seu pai, Alfredo Schultz. Em seguida, todos participaram 
da Santa Missa, finalizando com o Piquenique. 

Piquenique na Serra da Piedade
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MAtA - JuIz DE FORA

V torneio de Sinuca em Cabo Frio

Como vem ocorrendo 
todos os anos, um ani-
mado grupo de atletas 
“sinuqueiros” partici-

pou, entre os dias 1º e 3 de abril, do 5º 
Torneio de Sinuca de Cabo Frio.

usufruindo do excelente clima 
da cidade e a tranquilidade da colônia, 
os colegas não perderam tempo e apro-
veitaram a oportunidade para apurar 
a forma físico-técnica - uma mini pré-
-temporada -, objetivando o tradicional 
Torneio de Sinuca da Regional/Mata, na 
sua 18º edição, que em breve acontecerá 
em Juiz de Fora.

Além da competição, os mo-
mentos de confraternização também 
fizeram parte da programação. No sá-
bado, associados, familiares e hóspe-
des participaram de um “happy hour”, 
com música ao vivo. No domingo, 
após as partidas finais, foi realizada a 
entrega da premiação aos vencedores: 
1º e 3º lugar, conquistados respectiva-
mente pelos associados Antonio Alves 
borges e Eduardo Henrique Pinto. O 2º 
lugar ficou com o convidado e mem-
bro da uFA/Juiz de Fora, atleta luiz 
Cozendey. Os campeões receberam 
troféus. Os demais participantes rece-
beram medalhas.

O torneio tem o apoio da AFFE-
Mg e as despesas com transporte, hos-
pedagem e alimentação são assumidas 
pelos próprios participantes.  

lUCy maria torreS SoareS
oeSte - DiVinóPoliS

arnalDo Sato 
SUDoeSte - PoçoS De CalDaS

eDir  martinS
 mata- jUiz De fora

gilSon marCoS CamPoS
Vale Do SaPiCaí - PoUSo alegre

neUza gomeS De oliVeira
metalúrgiCa - iPatinga

PaUlo CeSar Pinto
SUl - Varginha

Sirne alCiDeS CoSta Salim
mUCUri - teófilo otoni
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Homenagem ao colega Nilton de oliveira

A Regional Mata homenageou o colega e Associado, Nilton de 
Oliveira, pela aposentadora. Sua presença marcante na vida da 
AFFEMg foi lembrada: Diretor Regional (1998/2000); Vice-Presi-
dente do Conselho de Administração (2010/2015); e, atualmen-

te, como membro do Conselho Fiscal.
Como atleta do seu esporte preferido – a sinuca -, teve uma carreira vitoriosa, o 

que lhe valeu a liderança na organização dos torneios regionais, chegando, em 2016, na 
sua 18º edição, inclusive com participação positiva nas Olimpíadas da AFFEMg.

A SRF/JF, por iniciativa do seu titular Marcus Dutra Habib, compartilhou com as 
homenagens, tendo como orador oficial o colega Astolfo geraldo de Andrade. Em sua 
fala, citou onde tudo começou: o ato nº 1509 de 12/06/69 de sua nomeação. Foram 47 
anos de serviços exclusivos na SEF; as muitas cidades onde trabalhou; os cargos de chefia 
que exerceu; testemunha viva das mudanças da SEF; colega estudioso e competente, 
sempre disponível para discutir e dar sugestões nos assuntos de relevância da categoria.

giro PelaS regionaiS

maria DaS DoreS Caetano o. alVeS
São franCiSCo - PiraPora   

franCiSCo naSCimento
ParanaíBa - UBerlânDia

maria niyCe fonSeCa
rio DoCe-goVernaDor ValaDareS

reDir menDeS De Sá
norte - montS ClaroS

rogério Da CrUz lemoS
BaiXo rio granDe UBeraBa

rUBenS Simão Da roCha
Centro norte- Sete lagoaS

“
Nilton, em nome de todos, 

lhe desejamos muita saúde e 
que Deus lhe proporcione uma 
vida longa para usufruir de sua 

merecida aposentadoria”. São os 
votos do Diretor Regional Mata, 

Edir da Silva Martins.
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4º PPA celebra 
encontro interativo a 

favor da saúde
pós a apresentação do 4º encontro do Programa de Preparação 
para Aposentadoria dos Servidores da Secretaria de Estado de 
Fazenda (PPA), deu-se início à primeira palestra, ministrada 
pela psicóloga Cristina Rezende, que discutiu, principalmente, 

as perdas e ganhos no processo de aposentadoria. 

Foi proposto aos ministrados que participassem da dinâmica do Desenho 
Roda da Vida, ao qual foi dividido no papel em forma de círculo, vários 
fragmentos que formam a nossa autoestima, tais como o lazer, formação 
espiritual, financeiro, social, familiar, relacionamento afetivo, intelectual e 
saúde física e mental. Para eles, foi exemplificado que é preciso manter o 
equilíbrio e, mesmo após encerrar as atividades profissionais, é importante 
continuar exercendo alguma prática. Neste momento, Paulo Resende, um dos 
servidores, pediu a palavra e ressaltou que o corpo é uma balança entre mente, 
alma e físico, e o trabalho bem executado é a resposta do bom funcionamento 
do corpo como um todo.

A Oficina da Memória, ministrada pela também psicóloga Eliane Pelegrini, 
foi extremamente interativa. Ela alertou sobre a necessidade de manter o 
exercício constante do cérebro, com diversidade e constância, a fim de ampliar 
o alcance da ação mental. Ao final, apresentou fotos e desenhos instigantes a 
serem decifrados pelo auditório, estimulando o raciocínio lógico e espacial. 

Após a volta do almoço, os participantes tiveram trinta minutos de 
animação e consciência postural motivados pela Oficina de Dança Sênior, com a 
fisioterapeuta Simone Braga. 

A palestra dirigida pela Clínica Médica e Geriatra, Dra. Dóris Diniz, 
enfatizou os benefícios das atividades sociais. Ela explicou que, para ter um 
envelhecimento saudável, é necessário avaliar a saúde do passado e se prevenir 
no presente. Sendo assim, concluiu-se que é preciso ter autoconhecimento, 
considerando o meio e o mercado para planejar a saúde.

Os profissionais que ministraram as palestras no PPA são parceiros da 
FUNDAFFEMG e encontram-se disponíveis para atendê-los no Centro de 
Promoção da Saúde (CPS - FUNDAFFEMG) ou em atividades do Plano.

A

O corpo é uma balança entre mente, alma e físico, 
e o trabalho bem executado é a resposta do 
bom funcionamento do corpo como um todo”. 

Paulo Antônio Resende
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - PARTICIPANTE DO PPA
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FUNDAFFEMG 
realiza primeira 

edição do MiniChef
a manhã do dia 16, a FUNDAFFEMG reuniu crianças e seus 
responsáveis para falar da importância de incentivar uma 
alimentação saudável desde cedo. As crianças se divertiram em 
uma oficina de alimentação, transformando pepinos em orelhas 

para um sanduíche em forma de ratinho e aprendendo truques inusitados, como 
o de acrescentar cará ao suco de limão para tirar o amargor.  Enquanto isso, os 
adultos aproveitaram para entender melhor sobre as necessidades calóricas das 
crianças em cada fase e sua relação com a comida, além de tirarem dúvidas 
com a nutricionista Isabella Mancini. Também foram informados, pela psicóloga 
Eliana Olímpio, de alguns distúrbios causados pela má alimentação.

O evento é parte das ações planejadas pelo Serviço de Medicina Preventiva 
(SEMPRE FUNDAFFEMG) para 2016, cujo objetivo neste ano é intensificar o 
trabalho de prevenção com crianças e adolescentes, a fim de promover hábitos 
e relacionamentos saudáveis. Entre os temas para os próximos eventos estão 
previstos: a importância do lúdico na formação do indivíduo; as principais 
características da fase adolescente e como lidar com elas; e o dilema da escolha 
profissional.
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SAuDADES

PArCEriA

CLASSiFiSCo
VENDA/ AluguEl EM bElO HORIzONTE 

•	 Vendo casa em Matozinhos – 2 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, porão, espaço gourmet 
com churrasqueira, garagem para 2 carros, terreno 407m2 com árvores frutíferas. bairro bom 
Jesus/2. R$ 150.000,00. Estudo permuta imóvel bH. Tratar com Regina: ( 31) 99732-1095.

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

•	 Apartamento 4 quartos 2 vagas na garagem, 136 m2 um por andar, excelente oportunidade. Rua Paulo Afonso 
entre Contorno e Joaquim Murtinho. R$ 880.000,00. Contato (31)9.9997-7383 /3296-7383 Welton.

 VENDA/ AluguEl OuTROS ESTADOS
•	 Vendo Apto na Rua Sto. Antônio, 1005, em Juiz de Fora / Mg. 3 quartos, 2 banheiros, sacada, 

cozinha e área de serviço. garagem individual. Contato: (32) 999858375.
•	 Vendo/Alugo - Apto em  guarapari, Praia do Morro. 03 Qtos, Suíte, área c/ churrasqueira, banho 

2 vagas de garagem, 1º andar.  Av. Praiana, 1461, mobiliado c/ antena parabólica R$330.000,00.
•	 Apartamento na Rua Pedro botti, Juiz de Fora /Mg,  2 quartos (1 suíte) com armários embuti-

dos, 3 banheiros, box blindex, sala 2 ambientes com sacada, cozinha ampla com armários, área 
de serviço. garagem individual. Contato: (32) 98805-2408.

•	 Vendo/Alugo - Apto em  guarapari, Praia do Morro. 02 Qtos, 1 vaga de garagem DCE, 1 ba-
nho, 1º andar de frente, vista para o mar, Varanda, rua Antônio do Amaral. sem mobília. R$ 
250.000,00 aceito imóvel em Juiz de Fora, tratar (32)3211-0334.

VEíCulOS
•	 Renault Duster, prata, 2013, 34 mil km rodado, único dono, banco de couro, 1.6 - R$42.000 mil  

contato: (31)3227-0581/99991-2450 Maria José.
•	 gOl 2010/2010 – City Trend Flex 1.0 c/ 35.783km ,  2 portas Vermelho, Manual,  CD / MP3/uSb/rádio, desemba-

çador, carro não fumante. Pneus novos, IPVA 2016 pago. Carla Cosenza (31)3517-8679/99952-1968.
•	 Vendo Moto Suzuki bandit 650N, preta, 2012/2013 9.800 km rodados. Última revisão aos 9.000KM con-

cessionária SbK Suzuki/bH . Muito Nova. uso em final de semana.Contato: Ricardo (31) 99643-4595 (vivo).

PRODuTOS E SERVIÇOS
•	 “Manutenção em Desktop e Notebook ś, Formatação com backup, Manutenção preventiva, Instalação 

de programas, Configuração de Roteadores e Modems, Remoção de Vírus, Recuperação de arquivos 
apagados,Troca de componentes, Vendas de computadores, Instalação de impressoras. ligue e agende 
seu horário 31 99582-2340 - Fabiano Carvalho.

agenciaabreubr

www.abreutur.com.br

Com ABREU o mundo é seu. 
Há mais de 175 anos.

EUROPA PARA TODOS
• Saídas garantidas 

• Hotéis 4H 
• Bagageiros nas 

principais cidades

• Café da manhã
• Taxas hoteleiras/serviço

• Traslados
10x 
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NOVIDADE Guia ABREU em português e espanhol superespecializados Circuito Ibérico 12 dias  
15 cidades incluindo Lisboa, Porto, 
Salamanca e Barcelona | até MARÇO 2017

 A partir de: total à vista R$4.141 ou 

 R$829 + 9x R$368
SANTUÁRIO 
BOM JESUS  
DE BRAGA

Um jeito econômico de viajar!
Europa Básica 10 dias 
11 cidades incluindo Paris,  
Madri e Lisboa | até MARÇO 2017

 A partir de: total à vista R$4.141 ou 

 R$829 + 9x R$368
CASTELO DE 
CHEVERNY
HOTÉIS 4H

*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

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$, por pessoa, 
em apto. duplo standard calculados ao câmbio referencial de EUR 1,00 = R$ 4,428 de 7/4/2016, sujeitos à variação na data do pagamento. 
Preços e lugares sujeitos à disponibilidade e a alterações sem prévio aviso. Taxas não inclusas. | *Desconto AFFEMG válido para compra de 
pacotes completos de viagens ABREU (partes aérea e terrestre emitidas com o mesmo fornecedor). | Produtos com valores anunciados referem-se 
somente à parte terrestre, consulte nossas opções aéreas. | Pagamentos feitos através de financiamento com cheques pré-datados, boleto ou 
débito em conta, serão em 10x sem juros (entrada + 9 parcelas) | ABAV/RJ 94 | Consulte os agentes de viagens da Acta Turismo.

 Prezados Associados: A ACTA TURISMO, parceira da AFFEMG há 27 anos, é uma agência feita para ser sua, oferecendo toda assessoria necessária para que sua viagem seja 
perfeita em todos os sentidos. Além de pacotes de viagens nacionais e internacionais, também oferecemos reservas de hotéis, passagens aéreas, assistência e seguro viagem,  passeios, 
ingressos e muito mais. Também montamos roteiros personalizados para viagens individuais e de grupo, para você conhecer o mundo da sua maneira e com muita comodidade, 
segurança e economia! Fale com nossa equipe pelo (31) 3244 5000 ou acesse www.actaturismo.com.br e garanta sua reserva com descontos exclusivos para associados AFFEMG!

•	 Prosolino Ribeiro, pai do associado José Enes Ribeiro, faleceu no dia 19 de Março na cidade de 
Dores do Indaia /Mg. 

•	 Maria Nilza Cardoso, esposa do associado Agenor Siqueira Cardoso, faleceu no dia 19 de Março 
na cidade de Varginha /Mg. 

•	 Sebastiana Teles Caldeira, faleceu no dia 23 de Março em belo Horizonte/Mg.
•	 garnesin lima de Oliveira, pai do associado titular Flávio lima de Oliveira, faleceu no 29 de 

Março em belo Horizonte/Mg.
•	 Manoel luiz Caetano, pai da associada titular Maria Helena Esteves Caetano, faleceu no dia 25 

de Março na cidade de betim /Mg.
•	 Maria Antonieta Dilascio leite, esposa do associado titular Aldo lobo leite, faleceu no dia 01 de 

Abril na cidade de São João Del Rey/Mg.
•	 Eda Angela zagari lapietra, mãe do associado titular Anselmo luiz lapietra, faleceu no dia 31 

de Março na cidade de Santana Parnaiba/SP.
•	 Nilda gonzaga lopes Dias, esposa do associado titular Duarte Antônio Dias, faleceu no dia 05 de 

Abril na cidade de Divinópolis/Mg.
•	 Clelia brasil Ribeiro, faleceu no dia 08 de Abril em belo Horizonte/ Mg.
•	 Salvador de Carvalho Viana, Cunhado de Maria Terezinha guimarães lupardi faleceu  no dia 09 de Abril.
•	 Márcia Antônia gea Sampaio, faleceu no dia 10 de Abril em belo Horizonte/ Mg.
•	 Cláudio Santos Nogueira, filho da associada Marlene dos Santos, faleceu no dia 13 de abril em bH .
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Abril 2016
reCeita SoliDária

Novo site no ar

Na Assembleia geral Ordinária, realizada no dia 30 de março, foi 
apreciado o relatório de trabalho da Diretoria Executiva em 2015. Foram 
aprovadas as contas e o balanço de 2015, além da apresentação do plano 
de trabalho para 2016.

Os documentos contábeis de 2015 serão publicados em breve em 
nosso site.

A Receita Solidária 
acaba de lançar o seu 
novo site, feito com o 
objetivo de moderni-

zar a interface com o usuário, simplifi-
car e facilitar a consulta, bem como a 
participação de todos. A página já está 
disponível em novo endereço: www.
receitasolidaria.org.br.

Além de tornar mais simples 
a visualização de todas as notícias e 
eventos solidários já realizados, o 
usuário também terá acesso a lista 
de todos os projetos que já foram 
atendidos pela Receita Solidária, de-
talhando qual a entidade beneficia-
da, seu município, valor concedido, 
objetivo e alcance do projeto.

Na nova página, ficará 
disponível para preenchimento on- 
line, a ficha cadastral de sócio soli-
dário e de sócio laboral – inclusão 
ou alteração de dados; formulário 
de doação de bens materiais e o 
formulário cadastral da entidade 
social, para solicitação de doações. Visite-nos em www.receitasolidaria.org.br. Esperamos que gostem! 

Participe da receita 
Solidária

A Receita Solidária convida todos os funcionários da SEF, amigos e fa-
miliares para se associarem à Receita Solidária, via site, de forma simples e fácil.

Temos muitas atividades para desenvolver neste ano de 2016 e, para 
que elas realmente se concretizem, contamos com a ajuda de vocês. Contri-
bua como sócio solidário, doando recursos financeiros e também como sócio 
laboral, doando seu tempo, amor e carinho nas visitas que promovemos a 
lares de idosos e/ou abrigos, que atendem crianças e adolescentes.

gostaríamos de enriquecer nossos eventos solidários oferecendo ati-
vidades lúdicas, como apresentações de mágicos, malabaristas, contadores 
de história e músicos. Com certeza, você, que tem alguma habilidade na área 
de recreação, pode proporcionar muita diversão e alegria ao nosso público! 

Neste ano, a Receita Solidária também está se preparando para oferecer 
a entidades sociais, assessoria técnica e capacitação nas áreas jurídica e de gestão. 
É um trabalho muito interessante, no entanto, para desenvolvê-lo de modo eficaz, 
precisamos de profissionais de várias áreas de conhecimento. 

Vamos enfrentar este desafio porque sabemos que na SEF muitas 
pessoas têm capacidade e estão interessadas em nos ajudar. Contamos 
com vocês! Venham dedicar algumas horas de sua semana e sentir como é 
gratificante o trabalho voluntário.

Solidariedade é fundamental para a construção de um futuro me-
lhor para todos.

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

Além de manter parceria com as melhores companhias seguradoras 
do país, só a Fisco Corretora tem vantagens e benefícios exclusivos para você, 

sua família, sua casa e seu carro.  
Agende uma visita e encontre a melhor opção de  segurança e bem-estar!

Confie em quem voCê 
ConheCe na hora de 
fazer o seu seguro!


