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Por um diálogo
aberto e transparente

ranscorridos os primeiros 15 meses da atual Administração,
toda expectativa de diálogo do Governo com os servidores se
resume a uma proposta de organização de um fórum de negociação a que a Seplag denomina “Mesa Estadual de Negociação
Sindical Permanente” e que se reuniu uma primeira e única vez, no dia 1º de
março do ano corrente.
Além da frustração pela demora em estabelecer um canal de discussão real e ativo com os servidores e a falta de uma pauta e agenda que signifiquem, efetivamente, a valorização do funcionário, causa perplexidade
a observação de que o Governo quer repetir o modelo autoritário, preconceituoso e excludente do “Cones” (aquele fórum constituído e usado pelo
Governo anterior para legitimar suas decisões). Tudo com a aparência da
mais “autêntica” democracia.
De acordo com o Secretário de Planejamento, a proposta é “institucionalizar um espaço qualificado de negociação com os servidores”. A “mesa”
contaria com duas instâncias de representação: Mesa Permanente, formada
por 21 sindicatos, para tratar das questões gerais coletivas. E Câmaras Setoriais, num total de oito, conforme as áreas, educação, saúde, fazenda, admi-

nistração, etc. para tratar das questões específicas de cada categoria. E ainda
uma Secretaria Executiva, com representação da Seplag e mais duas ou três
entidades, para cuidar do funcionamento do “Fórum”.
O servidor tem liberdade sobre a forma como quer se organizar, seja em
sindicatos, associações, fórum, ou qualquer outra. Privilegiar ou determinar fórum específico de sindicatos é uma ingerência indevida do governo na liberdade
de organização do trabalhador. Sabemos que algumas categorias optaram por
não ter sindicatos, mas associações. Então não seriam representadas? E por outro
lado, há categorias que são representadas conjuntamente por associação e sindicato. Os Associados da AFFEMG, inclusive pensionistas, só estarão representados
na mesa de negociação permanente pela própria AFFEMG.
É essencial que o governo mantenha um canal permanente de diálogo com os servidores para tratar aquelas questões que são comuns, mas há
questões específicas que não serão abordadas em fóruns gerais, e que precisam, urgentemente, de análise e discussão. O governo que propõe a “mesa de
negociação” na Seplag é o mesmo que, na Secretaria de Fazenda, parece não
dispor de tempo nem vontade para nos ouvir e buscar, pela via da negociação,
as soluções para as nossas demandas.

Be-a-Bá Fiscal –
curta essa ideia!
Importante ferramenta de comunicação e informação nas redes sociais, a
página Be-a-Bá Fiscal, no Facebook, alcançou a marca de mais de 2 mil seguidores.
Lançada em janeiro de 2016, a plataforma digital vem crescendo a cada dia com o
objetivo de ser um instrumento de educação fiscal.
Com publicações diárias e didáticas, a página é uma fonte de troca informações, divulgação de ideias e disseminação do conhecimento sobre o trabalho da
Fiscalização. A iniciativa é um esforço conjunto entre Febrafite, AFFEMG e AFRESP,
a melhor compreensão da missão do Fisco.
Acesse www.facebook.com/BeaBaFiscal, curta, compartilhe e divulgue
essa ideia para os seus amigos e familiares. t
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Patrícia David Salum
DiretorA SOCIAL

Fernanda PAixão

Diretora-Social Adjunto

TELEFONES/E-MAIL ÚTEIS
Geral: Tel: 3289-5600/0800-283 2023 affemg@affemg.com.br Assessoria de
Comunicação: Tel: 3289-5613/comunicacao@affemg.com.br Serviço Social:
(convênios AFFEMG, orientações Previdenciárias): Tel: 3289-5626/social@affemg.
com.br Cadastro: (alterações cadastrais e informações sobre como se associar):
Tel: 3289-5637/cadastro@affemg.com.br Departamento Jurídico: Tel: 3289-5611,
3289-5610, 3289-5609 juridico@affemg.com.br Fisco Corretora: Tel: 0800 031 5689,
3289-5686, 3289-5684, 3289-5640 - fisco@affemg.com.br Financeiro: Tel: 3289-5604,
3289-5603, 3289-5602 - financeiro@affemg.com.br Reserva para Colônias de Férias:
Tel: 3289-5636/5635, colonia@affemg.com.br
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POLÍTICA

FEBRAFITE denuncia perda
de autonomia dos Estados

uas medidas em
curso no âmbito do
Executivo Federal e
o Congresso Nacional
afetam ainda mais a situação financeira dos Estados e do DF. No último dia
15, o Ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, se reuniu em Brasília com
governadores para discutir a proposta
de um acordo sobre a dívida pública.
Desde a década de 90, quando
da assinatura dos contratos de refinanciamento das dívidas dos estados, os menos
onerosos, que estabeleceram a remuneração baseada no IGP/DI acrescida de juros
de 6,17% a.a. (em MG, o índice é 7%), sofreram uma variação de 1.047% diante de
uma inflação de 208%, ou seja, os juros reais acumulados são de 839%, no período.

Outra medida que deve ser acompanhada com total atenção pelos Estados e, em particular pelos Auditores Fiscais, é a Lei do Simples Nacional. As novas regras suprimem a autonomia tributária dos Estados e do Distrito Federal para
tributar, disciplinar e fiscalizar o ICMS das micro e pequenas empresas, além de ampliar o limite de faturamento para fins
de enquadramento, para as Microempresas, o limite passa de 360 mil para 900 mil e para as empresas de pequeno porte,
passa de 3,6 milhões, para 14,4 milhões. Na comparação com outras economias, esses valores superam qualquer outro
país no mundo.
Para a FEBRAFITE, é fundamental o refazimento dos cálculos dos contratos da dívida. Que os entes federados
devolvam para a União os valores corrigidos pela inflação oficial, sem qualquer taxa de juros, e menos ainda sobre a forma
de juros sobre juros.
Na questão do Simples, a FEBRAFITE patrocina duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal
Federal - ADI 5216/15 e ADI 3910/07, ambas questionam o tratamento dado ao ICMS na lei do Simples Nacional.
Outra política equivocada e com grande impacto sobre as finanças estaduais é a Lei Kandir que completa 20 anos
de vigência. Apesar do compromisso do governo federal de compensar os Estados pelas perdas decorrentes das isenções
concedidas pela Lei Kandir, os repasses nunca chegaram a reparar, integralmente, as perdas sofridas. Minas Gerais, Pará
e Rio Grande do Sul são os Estados que mais perderam.
Para a FEBRAFITE, além da grave crise econômica e fiscal, há uma crise decorrente da perda de autonomia dos
Estados, enfraquecidos politicamente e, financeiramente, com a corda no pescoço. Essa questão tem reflexo direto sobre
o trabalho do Fisco Estadual que necessita dos instrumentos legais, institucionais e funcionais adequados para responder
às demandas da Sociedade. t

Projeto de Lei 3396/16 – governo propõe
reajuste de 11,36% para a Educação
A Assembleia Legislativa analisou o PL 3.396/16, do governador do Estado, que reajusta em 11,36% o salário dos servidores da Educação, retroativo
a janeiro de 2016. A matéria tramita em regime de urgência, já foi aprovada
em todas as comissões e, na semana do dia 21, está pronta para votação em
plenário. Em sua justificativa, o governador esclarece que o objetivo é acompanhar o valor do piso salarial nacional do magistério, estabelecido pelo Ministério da Educação.
Para a AFFEMG, o PL da Educação é justo e inquestionável. Contudo, a

Fiscalização está entrando no terceiro ano de congelamento salarial, amargando uma defasagem que chega perto de 20%. No dia 18 de fevereiro, o Diretor-Presidente da AFFEMG, Sinval Pereira da Silva, acompanhado do Presidente da
FEBRAFITE, Roberto Kupski, se reuniu com o Secretário de Fazenda, José Afonso
e o Subsecretário da Receita, João Alberto Vizzotto, quando discutiram propostas viáveis para recuperar perdas e iniciar um processo de recomposição.
A AFFEMG aguarda um posicionamento da SEF. Afinal, sem diálogo, são
remotas as expectativas de breve solução. t

Fórum Cláudio Vilaça
Na tarde do dia 03 de março,
os membros do Fórum Permanente
“Cláudio Vilaça” em Defesa de Servidores Públicos, se reuniram para
mais um encontro. A reunião aconteceu na sede da AFFEMG e foi conduzida pela coordenadora do projeto,
Ana Maria Belo de Abreu. Na pauta,
os participantes discutiram a criação
de um regimento para o Fórum, visando maior representatividade perante o governo e demais entidades
de classe.
Em reunião no último dia 21,
as Entidades que compõem o Fórum
aprovaram o “acordo de cooperação

estratégica e institucional”, documento que orienta os objetivos, as competências e o funcionamento do Fórum. Na mesma reunião, foi aprovado o encaminhamento de ofício à OAB/MG solicitando intervenção da Ordem junto à Secretaria de
Precatórios do TJ/MG, no sentido de cobrar transparência no cumprimento da decisão do STF. E caso não haja um posicionamento efetivo da OAB, o Fórum fará uma representação formal ao Conselho Nacional de Justiça, apontando a falta de
transparência no pagamento dos precatórios em MG. t
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Conselho de Contribuintes de Minas
Gerais celebra 70 anos

A

Associação Brasileira
de Direito Tributário
- ABRADT realizou,
no último dia 15, no
Teatro Bradesco em Belo Horizonte,
o “Seminário Contencioso Administrativo – uma homenagem aos 70
anos do Conselho de Contribuintes
de Minas Gerais”.
O Secretário de Estado de Fazenda, José Afonso Bicalho Beltrão da
Silva, o vice-presidente da ABRADT,
Valter de Souza Lobato e a Presidente do CC/MG, Associada, Maria de
Lourdes Medeiros, presidiram a mesa
de honra, que contou com a honrosa
presença dos ex-presidentes do CC/
MG e da Gerente do CC/MG, Associada, Cláudia Campos Lopes Lara.
O Secretário José Afonso
abriu o evento saudando os membros do Conselho de Contribuintes,
ressaltando a importância do órgão
para o Estado, “parabenizo o Conselho de Contribuintes do Estado de
Minas Gerais que, de uma forma paritária, é responsável pela aplicação e
interpretação da legislação tributária”, afirmou o Secretário.
Cláudia Campos Lopes Lara
fez uma apresentação sobre a história, resultados e conquistas do CC/
MG nos seus 70 anos, “esta instituição, apesar dos seus 70 anos, é moderna e dinâmica, atenta à evolução
da sociedade e às suas necessidades”, concluiu.
A conferência inaugural do

“Seminário Contencioso Administrativo” foi proferida pela doutora e Presidente honorária da ABRADT, professora Misabel
Abreu Machado Derzi, que falou sobre os princípios constitucionais aplicáveis ao processo administrativo.
A intensa programação contou com a participação do Vice-presidente da AFFEMG e Presidente da 3ª câmara do
CC/MG, Eduardo de Souza Assis, que falou na primeira mesa dos trabalhos. O Associado e Conselheiro na 2ª Câmara de
Julgamento do CC/MG, Fernando Luiz Saldanha, participou da segunda rodada de debates do dia, falando sobre a “Uniformização de Jurisprudência”.
A programação do Seminário aconteceu durante todo o dia, incluindo palestras e debates, finalizando com o
lançamento do livro em homenagem à ex-presidente do CC/MG, Luciana Mundim de Mattos Paixão.
A AFFEMG foi representada pela Diretora Financeiro Adjunta, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá. t

REUNIÃO
Os membros da Diretoria
Executiva da AFFEMG se reuniram
no dia 09 de março, na sede
da Associação em Belo Horizonte.
Na pauta, os diretores discutiram
as ações administrativas
da entidade e a programação
de atividades durante
o ano . t
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acontece

Fisco Corretora, uma proteção
que é 100% a sua cara!
Vantagens e benefícios
exclusivos para você,
sua família, sua casa e
seu carro, estão na Fisco
Corretora! Venha nos fazer
uma visita e encontre
a melhor opção de
segurança e bem-estar.

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

Encontro histórico
Um dia para ficar na história e
na memória dos Associados de Além
Paraíba. Esse foi o clima da confraternização promovida por um grupo de Fiscais que assumiu a função de Agente
de Fiscalização no Posto de Fiscalização
de Além Paraíba, em 1963. A reunião
inédita marcou o reencontro dos colegas após 52 anos sem se verem.
A iniciativa partiu dos auditores Waltencyr Velloso e Joveber Rodrigues de Almeida, e reuniu mais de 25
Agentes Fiscais, sendo a maioria Associados da AFFEMG e da COOPSEF. Todos
visitaram o antigo Posto Fiscal, no qual
trabalharam, e participaram de um
almoço recheado de fatos e histórias
emocionantes da época.
E após o sucesso do primeiro,

os colegas querem organizar um novo reencontro. Os Fiscais que trabalharam no Posto de Além Paraíba, principalmente nos
anos de 1963 a 1965, podem fazer contato pelo e-mail wvelloso01@hotmail.com para informação e agendamento da nova
programação. t
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Encontro de Associados Aposentados –
informação e integração com as Regionais

A

uditório cheio, o Encontro de Aposentados
de março foi conduzido
pelo Diretor-presidente, Sinval Pereira, sendo transmitido
“ao vivo” para as Diretorias Regionais.
“Agradeço a presença dos colegas que
acompanham o Encontro em suas Regionais, e desejar que essa participação
continue firme”, saudou Sinval.
Iniciando os informes, o Diretor-presidente informou sobre a reunião
com o Secretário de Fazenda, José Afonso
Bicalho, e com o Subsecretário da Receita Estadual, João Alberto Vizzotto, que
aconteceu no dia 18 de fevereiro e que
também contou com a participação do
Presidente da FEBRAFITE, Roberto Kupski.
Nesse encontro, Sinval tratou da incorporação da Conta Reserva GEPI, a volta do
pagamento do quinquênio sobre a GEPI
(quinquênio cheio para todos os Auditores), pagamento das verbas retidas, ou
seja, direitos adquiridos (quinquênios, férias prêmio em espécie) desde 2014 que
não estão sendo pagos.Também foi abordado a questão da Dívida de Minas com
a União e as mudanças impostas pela Lei
do Simples que afetam gravemente as
finanças estaduais.
Durante a reunião, o Diretor-Presidente informou que foi entregue
ao Secretário, a proposta de Lei Orgânica
da Administração Tributária, aprovada
pela classe em AGE no final de 2015. O
Secretário demonstrou discordar de alguns pontos da proposta, como a autonomia financeira e a eleição aberta para
o cargo de Auditor Geral Tributário, por
exemplo. A AFFEMG continua acompanhando e cobrando o andamento das
discussões, “ainda hoje falei com o Subsecretário, Vizzotto, pedindo um retorno
das pautas apresentadas pela AFFEMG e
FEBRAFITE”, informou Sinval.

para todo o funcionalismo público. O Deputado Ricardo Barros (PP-PR) acolheu duas emendas defendidas pela Febrafite: 1ª respeita as unidades federativas que optarem por fixar o teto tendo por base o subsidio do desembargador de Justiça; 2ª- exclui
do teto o abono permanência para aqueles que têm condições de se aposentar e continuam a trabalhar.

Mesa Estadual de Representação Sindical Permanente

Indicada pelo Diretor-Presidente, a Diretora Financeira Adjunta da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, representou a AFFEMG na reunião de apresentação da proposta de criação da Mesa Estadual de Negociação
Sindical Permanente. O encontro aconteceu no dia 1º de março na Cidade Administrativa e contou com a participação de
mais 33 entidades sindicais, sendo coordenado pelo Secretário de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães. “Questões
de interesse geral dos servidores, como por exemplo, normas do Estatuto do Servidor, ou Ipsemg, devem ser discutidas
em fóruns mais amplos como este; as entidades encaminharam suas sugestões sobre como deve ser o funcionamento da
“mesa”, mas a Seplag ainda não definiu, nem convidou para a segunda reunião ”, informou Papá.
Os Associados presentes e também aqueles que acompanhavam a reunião nas Regionais Sul e Norte solicitaram
esclarecimentos e manifestaram suas opiniões. Ao final todos foram convidados para um café no centro de convivência.

Transmissão Tv Web AFFEMG

A transmissão simultânea do encontro para as Diretorias Regionais permite a interação dos participantes. Por
e-mail, os Associados enviam suas perguntas que são respondidas durante a própria reunião.
A AFFEMG investe em mais esse canal de comunicação com o Associado e convida para que todos os Associados, em todas
as Diretorias Regionais, participem e se mantenham informados sobre os principais acontecimentos de seu interesse. t

Subteto

Projeto de Lei 3123/15, que
tramita na Câmara Federal, de iniciativa do Poder Executivo, que regulamenta a aplicação do teto remuneratório
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Encontro de Pensionistas – bem-vindas
ao primeiro encontro do ano

E

m clima de boas-vindas e reencontros,
o Encontro de Pensionistas retornou às atividades na tarde do dia 10 de março,
no Centro de Convivência da AFFEMG.
O Diretor-presidente, Sinval
Pereira, saudou todas as pensionistas e falou de sua satisfação em dar
continuidade aos encontros mensais:
“A Associação está sempre de portas
abertas para vocês, esse encontro só
engrandece a AFFEMG. Contem conosco!”.
A Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida Neto Lacerda
e Meloni, Papá, cumprimentou as
Associadas e chamou atenção para a
programação de atividades em 2016:
“É uma alegria retomar os encontros
mensais e, para este ano, nós planejamos diversas atividades interessantes, vamos ter, pelo menos um dia do
mês, relaxamento, leveza, alegria e
congraçamento”. Papá também reafirmou o compromisso da Diretoria de
dar sequência ao trabalho de luta em
prol dos direitos das pensionistas.
Em seguida, a alegria tomou
conta do ambiente e teve início um
sarau com músicas, causos, danças
e poesia a cargo do quarteto “Trem
Chique”. Ao som de cantigas de roda e
tradicionais canções mineiras, o grupo alegrou a tarde.
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Giro pelas Regionais
edir martins

neuza gomes de oliveira

mata- juiz de fora

Lucy maria torres soares
Oeste - divinópolis

arnaldo sato

sudoeste - Poços de caldas

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

maria nyce fonseca

rio doce-governador valadares

francisco nascimento
paranaíba - uberlândia

Número 312
rodrigo da cruz lemos
baixo rio grande uberaba

redir mendes de sá

norte - montes claros

rubens simão da rocha
centro norte- sete lagoas

Regionais comemoram o Dia Internacional da Mulher

E

Rio doce - Gov. valadares

m Governador Valadares, Associadas da
AFFEMG e FUNDAFFEMG participaram
da palestra “Saúde da Mulher”, ministrada pela Dra. Maria José Gomes
Mansur. O encontro aconteceu no dia
11 de março, na sede da Regional, sob
a coordenação da Diretora Maria Nyce
Fonseca Scofield.
O evento também contou com
a participação da Associada Antônia
Izanira Oliveira, que fez a abertura
interpretando o texto da música “Brincar de Viver” (Guilherme Arantes), e da
Dra. Zenólia Maria de Almeida, ambas
integrantes da Academia Valadarense
de Letras.
Em seguida, todos brindaram
à data em um coquetel de confraternização, juntamente com os aniversariantes do trimestre.

metalúrgica - ipatinga
No dia 11 de março, as Associadas e familiares da Regional Metalúrgica participaram de um jantar especial para comemorar o Dia Internacional da Mulher e o
Aniversário de 66 anos da AFFEMG. O evento aconteceu na sede da Regional, em Ipatinga e contou com a participação da Diretora Neuza Gomes de Oliveira.
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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.
Aluga-se, ótima sala com 32m2 com banheiros. Excelente localização e recém pintada. OPORTUNIDADE. Av. Brasil, 1491 sl 601, Funcionários. Contato: Mirian Marinho (31)99611-4823/32824823. Imobiliadora : socimil@socimil.com.br (31)3273-0001.
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 (31)99997-7383/3296-7383Welton.

melh, Câmbio manual, CD / MP3/USB/rádio, desembaçador, carro não fumante. Pneus novos, IPVA
2016 pago. Carla Cosenza (31)3517-8679/99952-1968.
Vendo Motocicleta Suzuki Bandit 650N, preta, ano / modelo 2012/2013 9.800 km rodados. Última revisão aos 9.000KM concessionária SBK Suzuki/BH . Muito Nova. Uso em final de semana.
Contato: Ricardo (31) 99643-4595 (vivo).

•

Produtos e serviços
•

Terapias Alternativas: Zuleica Izidoro Teixeira, rua José Ildeu Gramiscelli, 570 – Bonfim BH/MG.
Desconto de 20 % para as sessões de Reiki. (31)99977-5491/3421-4373.
Curso de Workshop com diretor de TV Flávio Colatrello Jr em BH Dias 09 e 10 de Abril – Duas
turmas de 18 pessoas. Primeira Turma de 09:00 ás 13:00hs Segunda Turma de 14:00 ás 18:00hs
Local a ser definido. Entrega de certificado no final do curso. Contato: 21-98303-5303 franciscovasconcelos@yahoo.com.br ou contato.studiorj@gmail.com 21-97204-2177 Instagran: Studio
de Atores.

•

Venda/ Aluguel em 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)99985-8375.
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$330.000,00
Apartamento na Rua Pedro Botti, Juiz de Fora /MG, 2 quartos (1 suíte) com armários embutidos, 3 banheiros, box blindex, sala 2 ambientes com sacada, cozinha ampla com armários, área
de serviço. Garagem individual. Contato: (32) 98805-2408.
Vendo/Alugo - Apto em Guarapari, Praia do Morro. 02 Qtos, 1 vaga de garagem DCE, 1 Banho, 1º andar de frente, vista para o mar, Varanda, rua Antônio do Amaral. sem mobília. R$
250.000,00 aceito imóvel em Juiz de Fora, tratar (32)3211-0334.

Veículos
•
•

Vendo - Renault Duster cor prata ano 2013 34 mil km rodado, único dono, banco de couro,
1.6 - R$42.000 mil contato: (31)3227-0581/99991-2450 Maria José.
Vendo - GOL 2010/2010 – Modelo City Trend Flex 1.0 com 35.783km Bi-Combustível, 2 portas Ver-

•
•
•
•
•
•

saudades

•
•

Luiz de Oliveira Fernandes, faleceu, dia 12 de Março na cidade de Uberaba / MG.
Heitor Monteiro de Mattos, faleceu, dia 09 de Março em Juiz de Fora/ MG.
Adalgisa Cruz de Freitas, faleceu, dia 09 de Março na cidade de Belo Horizonte/ MG.
José Oliveira de Souza, faleceu, dia 01 de Março em Montes Claros /MG onde residia.
Edina da Cunha Carneiro, faleceu, dia 27 de Fevereiro em Santa Rita do Sapucaí/MG.
Sra. Ruimar Lúcia da Silva Arantes, Esposa do associado: Benjamin Pereira Arantes, faleceu, dia
25 de Fevereiro em Belo Horizonte / MG.
Sra. Maria Thereza de Carvalho Soares, mãe da associada: Maria Teresa de Carvalho Soares, faleceu, dia 24 de Fevereiro em Juiz de Fora /MG.
Yvonne Bragion Ribeiro Martins, faleceu, dia 17 de Dezembro em Alfenas/MG, e residia na cidade de Joanópolis/ SP.

parceria
Prezados Associados AFFEMG, a história, as tradições e os encantos dos mais belos destinos europeus estão à sua espera! Encontre na Acta Turismo incríveis roteiros ABREU para descobrir o velho continente com toda qualidade, seriedade e conforto que você merece, com guias falando português, excursões em ônibus
de alto padrão e a melhor seleção de hotéis 4 ou 5 estrelas com excelente localização. Conheça o mundo conosco e tenha sempre vantagens exclusivas! Fale agora
com nossa equipe e garanta sua reserva com o benefício especial de até 5% de desconto.
agenciaabreubr
www.abreutur.com.br

10x
SEM JUROS

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

• Café da manhã
• Taxas hoteleiras/serviço
• Traslados

SOMENTE 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 e Espanha 12 dias

Europa Latina 11 dias

10 cidades incluindo Paris e Lisboa |
até MARÇO 2017

6.514 ou
579

VINÍCOLA EM
BORDEAUX A partir de: total à vista R$
HOTÉIS 4 e 5H R$
+ 9x R$

1.303

13 cidades incluindo Lisboa, Madri
e Barcelona | ABRIL 2016 a MARÇO 2017

5.727 ou
509

CAVE VINHO
DO PORTO A partir de: total à vista R$
HOTÉIS 4 e 5H R$
+ 9x R$

1.146

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

Página 9

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$, por pessoa, em
apto. duplo standard calculados ao câmbio referencial de EUR 1,00 = R$ 4,3650 e US$ 1,00 = R$ 3,99 de 08/03/2016, sujeitos à variação na data
do pagamento. Preços e lugares sujeitos à disponibilidade e a alterações sem prévio aviso. Taxas não inclusas. | 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.
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Guia de Conveniados
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4) E em seguida, no lado direito da tela, em “FUNDAFFEMG-Saúde”.

stá disponível para download o Guia de Conveniados no site
da FUNDAFFEMG. Nele estão contidas todas as informações
necessárias para utilização dos benefícios do Plano de Saúde.
Para imprimir basta acessar a opção Rede de Atendimento
(Sistema de Busca) no site www.fundaffemg.com.br e baixar o arquivo em PDF.
No entanto, a partir de agora se torna mais vantajoso acompanhar o Guia via
internet, devido ao recurso de atualização dos dados. Caso verifique algum erro
no endereço ou telefone de nossa rede credenciada, entre em contato através
do e-mail fundaffemg@fundaffemg.com.br para que o prestador possa ser
devidamente notificado. Mantenha-se sempre informado para usurfruir de
todos os benefícios proporcionados pelo seu Plano de Saúde. Confira como é
fácil baixar o arquivo no site da FUNDAFFEMG:

1) Selecione a aba “Rede de Atendimento”.
5) O download iniciará na aba inferior da página.

2) Posteriormente “Sistema de Busca”.

6) Clique no arquivo que foi baixando e salve em seu computador. Caso
necessário e se preferir, imprima o Guia.

3) Abrirá a página abaixo. Então, clique no botão “Download Livreto”.
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Gripe e Pneumonia

Q

Calendários de
Vacinas

uem nunca teve gripe? Apesar do drama de passar uma semana
com febre de 38°C, tosse, mal-estar e dores pelo corpo, a gripe
não é tão temida pela população quanto a pneumonia, até por
Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM) indica um quadro
se tratar de uma doença comum. Mas é uma patologia aguda
contendo as principais vacinas para a prevenção de doenças. É
altamente contagiosa, causada pelo vírus influenza, que se manifesta nas vias
importante que todos estejam atentos e incluam as vacinas na
respiratórias.
cartilha de vacinação pessoal, de modo que vírus e bactérias
O temor das pessoas diante da pneumonia pode ser explicado pelo aspecto sejam impedidos de se proliferarem. Confira o calendário de todas as vacinas
de indisposição do organismo. O paciente sofre os mesmos sintomas da gripe, indicadas pela SBIM:
com repercussão maior no sistema respiratório e no estado geral. A doença é a
principal causa de internação hospitalar no país e afeta cerca de 2,1 milhões de
Calendário para crianças
pessoas por ano. Contudo, a pneumonia não é tão infecciosa quanto a gripe, seu
Idades
Vacinas
tratamento é feito com antibióticos.
Ao nascer
BCG + Hepatite B
No Brasil, a gripe e a pneumonia causam milhares de mortes todos os anos
2 meses
Hepatite B + dTpa + Hemófilos B + Poliomelite
e, em busca de mudar este quadro, a vacinação anual emerge como a forma
inativada (HEXA) + Pneumo conjugada + Rotavírus
mais eficaz de prevenção à doença. O período ideal para vacinação é o outono,
3 meses
Meningocócica C conjugada + Meningocócica B
uma vez que a vacina precisa de 30 a 45 dias para atingir sua máxima proteção.
4 meses
dTpa + Hemófilos B + Poliomelite inativa (PENTA) +
Como a maior circulação do vírus acontece no inverno, a imunização antecipada
Pneumo conjugada + Rotavírus
permite que os indivíduos vacinados estejam protegidos nos meses mais frios.
5 meses
Menigocócica C conjugada + Meningocócica B
6 meses
Hepatite B + dTpa + Homófilos B + Poliomelite inativa
(HEXA) + Pneumo conjugada + Gripe + Rotavírus
7 meses
Gripe + Meningocócica B
9 meses
Febre amarela
1 ano
Tríplice viral + Varicela + Meningocócica C conjugada +
Hepatite A + Meningocócica B
1 ano e 3 meses dTpa + Hemófilos B + Poliomelite inativada (PENTA) +
Pneumo 13 conjugada + Tríplice viral + Varicela
1 ano e 6 meses
Hepatite A
4 anos
Febre amarela
5 anos
dTpa + Poliomelite + Meningocócica ACWY
9 anos
HPV (3 doses)
11 anos
Meningocócica ACWY + dTpa-R (Tríplice bacteriana
acelular adulto)

A

Consulte seu médico e vacine-se!

VACINAÇÃO NA FUNDAFFEMG
Levando em consideração o fato da estrutura física do Plano
de Saúde não comportar o número excessivo de beneficiários
que procuram o CPS em época de campanha, este ano não haverá
vacinação na FUNDAFFEMG. No entanto, o Plano está fechando
parcerias com clínicas de Belo Horizonte e região para que tenhamos
condições de reembolsar os beneficiários em 70% do valor acordado
em tabela com as clínicas parceiras. A restituição será feita mediante
apresentação de documentos conforme Resolução do Conselho
Curador nº 02/2009.
Entendemos que, desta forma, será proporcionada maior
comodidade a todos, visto que facilitará o acesso dos beneficiários
às clínicas mais próximas, como também haverá a extensão do prazo
de vacinação em conformidade com o período estipulado pela
campanha do Governo Federal. Não deixe de vacinar!

Calendário para adultos
Vacinas
Doses
HPV
3 doses
dTpa
de 10 em 10 anos
Meningocócica ACWY
1 dose
Gripe
Anualmente
Tríplice viral e Varicela
2 doses
Hepatite A
2 doses
Hepatite B
3 doses
Pneumocócica 13
após 50 anos
Pneumocócica 23
após os 60 anos
Febre amarela
2 doses
Herpes-zóster
1 dose após 50 anos
Meningocócica B
2 doses
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Receita Solidária apresenta
planejamento para 2016

Receita Solidária realizou no dia 02 de março uma reunião aberta a todos os Associados para apresentação do Planejamento
2016. A Presidente Rose Laura deu boas-vindas aos presentes
e apresentou o Plano de Trabalho.
Em seguida, o encontro foi aberto para participação dos Associados,
entre elas, Rosana Starling que falou da história da entidade e sobre as doações
promovidas pelo projeto; e Maria Jacinta Julião que contou sua experiência à
frente da área de eventos.
Outro assunto de destaque da reunião foi a apresentação do novo site
da Receita Solidária, previsto para ser lançado em março. Além disso, a Asso-

ciada Sara Félix explicou sobre o novo trabalho que será oferecido às entidades
sociais, de assessoria e apoio organizacional.
Finalizando o encontro, foram formados três grupos de trabalho para
discussão de assuntos referentes às áreas de eventos, doações e de assessoramento às entidades sociais.
“A reunião foi um sucesso e os grupos continuarão seus trabalhos em
novos encontros. Contamos com a participação de todos para dar sequência às
nossas ações. Convido a todos para participarem e doarem um pouco do seu
tempo e trabalho por uma boa causa”, encerrou a Presidente da Receita Solidária, Rose Laura. t

Faça parte da Receita Solidária!
Se você também acredita que a cidadania é o caminho para o desenvolvimento social, venha fazer parte da Receita Solidária. Faça sua adesão através
do site www.receitasolidaria.com.br. Acompanhe também a Receita Solidária pelas redes sociais: receitasolidaria/facebook .
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