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É hora de celebrar

comemoração de aniversário é o momento especial para
a renovação dos objetivos, dos ideais, dos compromissos e
também para a eleição de novos sonhos.
Neste aniversário da AFFEMG, queremos renovar seu
objetivo primeiro que é congregar e representar os Auditores Fiscais de Minas.
Renovar o ideal classista de seus fundadores e render-lhes a justa
homenagem pelo desprendimento, coragem e determinação que os levaram a criar nossa Associação.
Renovar o compromisso de sempre zelar pelos interesses dos Associados.
E queremos juntos, eleger os novos sonhos.
Vemos que o momento atual projeta um certo dualismo: de um lado,
vivemos uma época de extraordinárias mudanças, que redesenham a forma
como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos com o mundo.
De outro lado, não obstante estas tantas mudanças, queremos preservar e confirmar nossos valores: a ética, o otimismo, a nossa diversidade,
o trabalho sério e o nosso engajamento com a Secretaria da Fazenda e o
Estado de Minas.
É nesse contexto que está a AFFEMG do presente, e é assim encara-

mos o futuro: com a confiança no que somos e o que representamos para
o Estado; na nossa capacidade de encarar os desafios e encontrar saídas.
Parabéns AFFEMG! t

A LOAT é o objetivo
Na reunião da AFFEMG e FEBRAFITE com o Secretário da Fazenda e o
Subsecretário da Receita, no dia 18, tratou-se das reivindicações imediatas da
classe (que vai para seu segundo ano de congelamento salarial, num cenário
em que a inflação passou dos 11%) e de uma demanda de natureza estrutural
para a função do Auditor Fiscal, que é a LOAT.
Ainda que o Secretário tenha colocado seus argumentos contrários a
alguns pontos de nossa proposta, como a autonomia financeira e a eleição
direta do Auditor Geral Tributário. Para nós, essa “resposta” é mais instigante
do que a vaga promessa de “vamos ver, vamos estudar” (e nunca mais se toca
no assunto), pois suscita o necessário debate, único caminho possível para a
construção e aprovação da nossa LOAT.
O principal fundamento que nos coloca em outro patamar no debate
com o governo sobre a necessidade e previsão de sermos regidos por uma Lei
Orgânica é o fato de que somos a única categoria de servidores que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXII, classifica como servidor de car-

reira específica, que desempenha uma atividade essencial ao funcionamento
do Estado.
Também a proposta de eleição do Auditor Geral Tributário não pode
ser um obstáculo ao debate. Outras formas democráticas de escolha dos dirigentes podem ser alternativas, como por exemplo, a lista tríplice. Da mesma
forma, devemos tratar o tema da autonomia financeira, como nos autoriza o
inciso IV, do artigo 167, da Constituição Federal, que prevê a vinculação de receita para fins de prestação de serviços de saúde, educação e a administração
tributária. Enfim, discutir opções com habilidade e flexibilidade, de tal forma
que assegure a continuação do diálogo e o alcance de nosso objetivo maior
que é a aprovação da Lei.
Em dezembro de 2015, a proposta da LOAT, aprovada em AGE, foi publicada e distribuída à categoria. A AFFEMG convida os Associados para essa
discussão e somar esforços no sentido de encontrar caminhos que nos leve à
aprovação.

EXPEDIENTE/ Informativo da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais - Rua Sergipe, 893, Funcionários, CEP: 30.130.171 - Telefone: (31)3289-5600
DIRETORIA EXECUTIVA:

SINVAL PEREIRA DA SILVA
DIRETOR-PRESIDENTE

EDUARDO DE SOUZA ASSIS
DIRETOR VICE-PRESIDENTE

LEONARDO BORGES
DIRETOR-SECRETÁRIO

LENIVANDA O.M.BARBOSA

DIRETORA-SECRETÁRIA ADJUNTO

DIRETORIA REGIONAL:
Baixo Rio Grande Rodrigo da Cruz Lemos Centro Norte Rubens Simão da Rocha Mata Edir da Silva Martins
Metalúrgica Neuza Gomes de Oliveira Mucuri Sirne Alcides Costa Salim Norte Redir Mendes de Sá Oeste Lucy Maria
Torres Soares Paranaíba Francisco Flávio Silva Nascimento Rio Doce Maria Nyce Fonseca Scofield São Francisco
Maria das Dores Caetano Oliveira Alves Sudoeste Arnaldo Sato Sul Paulo Cesar Pinto Vale do SapucaíGilson Marcos
Campos
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Membros efetivos ativos Antônio Gonçalves de Carvalho, Gilson Magalhães
Teixeira, João Márcio Gonçalves, Lucas Rodrigues Espeschit Membros suplentes ativos Carlos Alberto Basso,
Edson Martins de Oliveira,Membros efetivos aposentados Ernani Raimundo Horta Duarte, Lupércio Teixeira,
Nelson Gomes dos Santos, Paulo Pedro Lessa Baptista Júnior Membros suplentes aposentados Marcos Lúcio

GERALDO SOZINHO
DIRETOR-FINANCEIRO

MARIA APARECIDA“PAPÁ”

DIRETORA-FINANCEIRA ADJUNTO

NELSON DE OLIVEIRA LOPES
DIRETOR-ADMINISTRATIVO

JOAQUIM COELHO SIMÕES

DIRETOR-ADMINISTRATIVO ADJUNTO

Valente, Milton Guedes Metzker
CONSELHO FISCAL - Membros efetivos Francisco Mota Santos, Francisco Lourenço Dias, José Thomaz da Silva
Membros suplentes Antônio Teixeira da Silva, Nilton de Oliveira, Octávio Strini
Jornalista responsável: Aldine Mara Gomes Barboza - MG-15282JP Proj. gráfico e diagramação: Carlos A C
Domingos – MTB 6050/MG/Designer Impressão: Gráfica Editora Cedáblio Ltda Tiragem: 5500 exemplares
Envie sua correspondência para o AFFEMG Notícias: comunicacao@affemg.com.br; Assessoria de
Comunicação, rua Sergipe, 893, Funcionários, CEP: 30.130.171. Telefone: (31)3289 5613. O conteúdo dos textos
assinados e dos anúncios publicados nesta edição não refletem, necessariamente, a opinião da AFFEMG.

Página 2

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

Fevereiro 2016

POLÍTICA

AFFEMG e FEBRAFITE se reúnem
com o Secretário da Fazenda

N

a tarde do dia 18, o
Diretor Presidente
da AFFEMG, Sinval
Pereira da Silva e o
Presidente da FEBRAFITE, Roberto
Kupski, se reuniram com o Secretário
de Fazenda, José Afonso Bicalho e o
Subsecretário da Receita Estadual,
João Alberto Vizzotto.
Além de entregar o convite
para a confraternização de aniversário da AFFEMG e apresentação da
nova diretoria e conselhos, as lideranças trataram de temas importantes
para a classe como a incorporação da
Conta Reserva GEPI, cujo Decreto foi
revogado em 30 de setembro passado; a necessidade do pagamento do
quinquênio sobre a GEPI, medida que
reestrutura a carreira, reduz o fosso
salarial e elimina tratamento diferentes para situações iguais, uma vez que
muitos já conquistaram esse direito
na justiça; pagamento dos direitos
adquiridos em 2014 e 2015, como férias prêmio em espécie e quinquênio,
que não estão sendo publicados. Foi
entregue ao Secretário um exemplar
da proposta de Lei Orgânica da Administração Tributária aprovada pela
classe em AGE no final de 2015.
O Diretor Presidente da
AFFEMG lembrou que em novembro
passado, o Secretário afirmara que
a revogação do decreto de incorporação da Conta Reserva poderia ser
revista. Num cenário econômico de
inflação alta, a classe está entrando
no segundo ano de congelamento
salarial. É urgente rever essa situação, e a incorporação da Conta Reserva é parte da solução, assim como
a incidência das vantagens pessoais
sobre a Gepi. O Secretário respondeu
que a questão financeira do Estado é
difícil e que ainda não é possível tratar dessas questões.
Quanto aos direitos que não
estão sendo pagos e/ou publicados,
como é o caso dos quinquênios adquiridos, o Secretário afirmou que o

motivo é o mesmo, ou seja, a questão financeira, “ao publicar, o Estado constitui
a obrigação de pagar e não há recurso”, disse.
Questionado sobre o reajuste do subteto salarial de 7,6% previsto para
o próximo mês de abril, o Secretário respondeu que essa correção é automática
e será paga conforme previsto.
Sobre a proposta de Lei Orgânica, o Secretário abordou alguns pontos
que, na sua ótica, constituem dificuldades para o Administrador Público, como
a autonomia financeira e o processo de escolha do Auditor Geral Tributário, o
que suscitou um breve debate.
Para a AFFEMG, são pontos que podem e devem ser discutidos, o importante é abrir um canal próprio de discussão, constituir uma comissão para
esse fim, esclarecer as dúvidas e afastar os mitos e boatos sobre a LOAT e dar um
passo adiante no sentido de sua aprovação.
Dois outros temas foram objeto de discussão com o Secretário. O primeiro, refere-se à Dívida de Minas com a União. A FEBRAFITE defende a rediscussão das cláusulas e o refazimento dos contratos, pois, assim como Minas,
que compromete 13% de suas receitas correntes para o pagamento dos serviços da dívida, outros estados também estão com sérias dificuldades. “Defendemos as questões corporativas e também aquelas que são de interesse maior
da Sociedade como é a questão da dívida. Entendemos que é preciso construir
uma frente política, debater com o governo federal e pressionar por mudanças,
já conversamos com o governador do Rio Grande do Sul, Rio de janeiro e o Pre-

sidente do Senado, todos consideram
essencial a adesão do governador Pimentel”, afirmou Kupski.
Outra questão é de natureza
tributária. As mudanças impostas
pela Lei do Simples têm grande
impacto sobre as receitas estaduais
e representam uma ingerência na
autonomia tributária dos Estados,
ferindo o princípio federativo. A FEBRAFITE impetrou duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI
3910/10 e 5216/15 contra dispositivos da Lei.
O Secretário demonstrou
muito interesse nestas questões e
disposição para discuti-las mais profundamente.
A Federação solicitou um encontro com o governador para tratar
desses assuntos e aguarda retorno
do gabinete. t

SUBTETO SALARIAL
O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Ricardo Lewandowski, anunciou para 01 de abril de 2016, o reajuste de
7,6% no valor do teto salarial. Em Minas, a Emenda Constitucional Estadual nº 79/2008, que alterou a redação do § 1º, do art.24,
estabeleceu como subteto o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, ou seja, 90,25% do valor do teto. t
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Reunião geral na AFFEMG - Diretoria Executiva,
Regionais, Conselhos de Administração e Fiscal

N

o dia 19, o corpo diretivo da Associação se reuniu para tratar
dos temas próprios da vida política, administrativa, financeira e
social da Entidade. O Diretor Presidente, Sinval Pereira da Silva,
abriu o encontro com o relato da reunião ocorrida na tarde do
dia anterior com o Secretário de Fazenda e informou sobre a situação financeira
e patrimonial da AFFEMG. A Diretora Social, Patrícia David Salum, falou sobre o
calendário de eventos sociais e classistas da Entidade.
Na segunda parte da reunião, a Diretoria Executiva da FUNDAFFEMG
apresentou a equipe de profissionais gestores do plano de saúde e o Advogado
da Fundação, Daniel Cioglia Lobão, fez uma ampla apresentação sobre a Lei
9656/98, que regula os planos de saúde complementar e as normas e procedimentos da Agência Nacional de Saúde para os planos de autogestão.
Para o Presidente José Gomes, “é importante que os Diretores, principalmente os Regionais, conheçam um pouco sobre as formalidades a que es-

tamos submetidos, o interesse da FUNDAFFEMG é sempre atender, da melhor
forma, o Associado”. A Diretora de Seguridade, Carolina Amália, informou sobre o processo eleitoral que irá escolher os membros do Conselho Curador e
Fiscal da FUNDAFFEMG e pediu a maior participação de todos. t

Prêmio Nacional de Educação Fiscal - Importante para a cidadania e
o reconhecimento do trabalho do Auditor Fiscal
No dia 18, em reunião com a Secretária de Educação, Professora Macaé Evaristo, o presidente da FEBRAFITE, Roberto Kupski e o Diretor Presidente da AFFEMG,
Sinval Pereira da Silva, trataram do Prêmio Nacional de Educação Fiscal Febrafite.
Lançado pela Federação em 2012, o Prêmio Nacional visa valorizar ações, de escolas e instituições, voltadas para o reconhecimento da importância social do tributo e a
qualidade do gasto público, o aperfeiçoamento de conhecimentos sobre a educação fiscal
para formação da consciência cidadã e o reconhecimento do trabalho do Auditor Fiscal.
Kupski fez um relato sobre as quatro edições do Prêmio já realizadas até hoje,
procurou mostrar como a qualidade dos projetos tem crescido, como se dá o processo de julgamento e quem são as Instituições parceiras da Federação nesta iniciativa:
ESAF, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, Ministério da Educação, entre outros, “vemos muita identidade entre os propósitos do
Prêmio Nacional e o Projeto Escola Sustentável, lançado pela Secretaria de Educação
de Minas”, afirmou o presidente.
A Secretária Macaé Evaristo demonstrou entusiasmo com a proposta e afirmou que irá discutir a questão com sua equipe para definição de estratégias de divulgação e apoio.
Participaram também da reunião a Diretora Financeira Adjunta da AFFEMG e
Diretora de Comunicação da FEBRAFITE, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni Papá
e a Coordenadora Geral das Ações da Educação Integral da SEE, Professora Rogéria
Freire de Figueiredo.

O Ministério da Educação incluiu o tema educação financeira e gestão de
finanças pessoais na grade curricular de 2016, mas não deu o mesmo tratamento à
educação fiscal. Para as entidades AFFEMG e FEBRAFITE, é essencial que o governo e
a Secretaria de Educação de Minas estimulem a educação fiscal, que objetiva a formação de cidadãos, e não somente a formação de consumidores.
Em abril será lançada a Edição 2016 do Prêmio Nacional de Educação
Fiscal. t

Página 4

Fevereiro 2016

POLÍTICA

Eleição no Conselho de Administração
Em cumprimento
à regra do artigo 30, do
Estatuto Social, o Conselho
de Administração se reuniu
no dia 19 e elegeu: para
Presidente – Paulo Pedro
Lessa Baptista Júnior; Vicepresidente – Nelson Gomes
dos Santos e para o cargo de
Secretário – Lucas Rodrigues
Espeschit.
PRESIDENTE:
Paulo Pedro Lessa Baptista Júnior

VICE-PRESIDENTE:
Nelson Gomes dos Santos

SECRETÁRIO:
Lucas Rodrigues Espeschit

Eleição no Conselho Fiscal
Conforme prevê o
artigo 56, do Estatuto Social,
no dia 19, o Presidente do
Conselho de Administração,
convocou o Conselho Fiscal
para sua primeira reunião,
que elegeu para Presidente
– Francisco Lourenço Dias;
para a função de vogal – José
Thomáz da Silva e para relator
– Francisco Mota Santos.
PRESIDENTE:
Francisco Lourenço Dias

VOGAL:
José Thomáz da Silva

RELATOR:
Francisco Mota Santos

REUNIÃO

Fórum Claudio Vilaça
Sob a coordenação da Professora Ana Maria Belo de Abreu, o Fórum Permanente “Cláudio Vilaça” em Defesa de Servidores Públicos se reuniu no dia 28/02, para
mais um encontro. Em pauta, além, da agenda de pagamento dos servidores públicos proposta pelo governo, foram discutidas as principais reivindicações das
entidades e uma forma de encaminhar os assuntos na esfera política. t
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Em noite festiva, Associados participam da
cerimônia de apresentação da nova Diretoria
e Conselhos de Administração e Fiscal

M

ais de mil Associados e familiares, estiveram
presentes na celebração de aniversário da AFFEMG,
realizada na noite do dia 19 de fevereiro no Buffet Catharina, em Belo
Horizonte.
A solenidade teve início com
a posse simbólica da nova Diretoria,
Conselho de Administração e Conselho Fiscal, eleitos para o triênio
2016/2018. A mesa de honra, presidida por José Souza Lopes, Presidente da Comissão Eleitoral, foi composta pelo Diretor-presidente, Sinval
Pereira da Silva, a ex-Diretora-presidente e atual Diretora Financeira Adjunta, Maria Aparecida Neto Lacerda
e Meloni Papá; o Subsecretário da
Receita Estadual, João Alberto Vizzotto; o Presidente da Federação
Brasileira de Associações de Fiscais de
Tributos Estaduais - FEBRAFITE, Roberto Kupski; o Presidente do Conselho de Administração da AFFEMG,
Paulo Pedro Lessa Baptista Júnior e
a Diretora de Seguridade da FUNDAFFEMG, Carolina Amália Monteiro
Cançado André.
A anfitriã, ex-Diretora-presidente, Papá, saudou os Associados, familiares e convidados e
fez um agradecimento emocionado.
Dirigindo-se aos Associados afirmou:
“estou concluindo meu mandato
à frente da AFFEMG e hoje, aqui,
quero manifestar meu profundo e
sincero agradecimento, por terem
me concedido a honra de dirigir esta
Associação, agradeço a confiança, a
generosidade e o carinho que recebi de vocês nos seis anos de nossa
administração. A AFFEMG é uma
entidade grande e complexa, sua
administração pressupõe a permanente cooperação de muitos, sou
grata aos diretores e conselheiros,
empregados da sede, Regionais e
Colônias, Diretores e Conselheiros da

FUNDAFFEMG e da Fisco Corretora, aos profissionais e empresas parceiras que nos ajudaram a prestar o melhor serviço
aos Associados”, declarou.
O presidente da Comissão Eleitoral, José Souza Lopes, falou sobre o processo eleitoral, ressaltando a importância
da participação e agradecendo a colaboração dos membros da Comissão e dos Associados mesários que, em todas as
seções eleitorais, contribuíram para a realização do pleito. Seguiu-se a apresentação dos Diretores e Conselheiros que
formam a equipe que irá conduzir no próximo triênio.
Em seu discurso, o Diretor-Presidente eleito, Sinval Pereira, confirmou sua disposição de continuar o trabalho de
fortalecimento da AFFEMG, sobretudo, com a colaboração dos colegas que formam a nova equipe: “com o apoio de vocês,
vamos conduzir o trabalho de forma compartilhada, juntos, a fim de buscar o crescimento da Entidade e o melhor para
os Associados”, manifestou. t
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Diretoria e Associados brindam
o aniversário da Entidade

E

m seguida à posse, o cerimonial deu lugar à comemoração de
aniversário da AFFEMG.
O presidente da FEBRAFITE, Roberto Kupski, fez uma
saudação destacando a importância da Entidade no âmbito
da Federação e para todo o Fisco Estadual brasileiro, destacou o seu papel na
defesa da classe fiscal e agradeceu o apoio que, como dirigente da Federação,
sempre recebeu do Fisco mineiro, união que foi simbolizada na entrega do boton da Federação ao Diretor – Presidente, Sinval Pereira.
Kupski prestou uma homenagem à ex-Diretora-Presidente, Papá, entregando-lhe uma placa e flores.
O Subsecretário da Receita Estadual, João Alberto Vizzotto, parabenizou
a Associação, reafirmando sua importância: “a AFFEMG é uma das principais
instituições representativas do Fisco Mineiro. Parabéns à Diretoria pelo trabalho
desenvolvido e pela trajetória de luta a favor dos seus Associados”, destacou
Vizzoto, lembrando que se associou há 33 anos, antes mesmo de assumir o
exercício na Secretaria.
Em nome da diretoria, Papá fez um pronunciamento de homenagem à
AFFEMG pelos seus 66 anos, convidando para assistirem o vídeo comemorativo.
Ao final, todos cantaram“parabéns para a AFFEMG”, brindando o aniversário. t
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E

Nas ondas do Rádio

m uma noite de recordações e muito bom-humor, Associados e familiares assistiram, no dia 23 de fevereiro, o espetáculo teatral“Nas Ondas do Rádio”, no Teatro
Bradesco. A peça abriu a programação da Semana Cultural, que integra as comemorações do aniversário de 66 anos da AFFEMG.
O musical resgata os anos de ouro do rádio no Brasil, por meio da programação da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Os programas de humor, radionovelas, propagandas e as músicas eternizadas nas vozes das rainhas do rádio, como Ângela Maria e Dalva de Oliveira. t
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SEMANA CULTURAL

A arte, os sabores e aromas
dos artistas Associados

VII Exposição de Artes Plásticas e Fotografia da AFFEMG homenageou a gastronomia mineira

A

noite do dia 25 de fevereiro foi dedicada à arte
e à cultura pelo caminho
da tradicional gastronomia mineira. Associados e familiares
participaram da abertura da VII Exposição de Artes Plásticas e Fotografia da
AFFEMG, no auditório da Associação,
em Belo Horizonte, cujo tema é “Artes,
Sabores e Aromas – um olhar poético
da culinária mineira”.
A vernissage foi aberta pelo Diretor vice-presidente da AFFEMG, Eduardo
de Souza Assis, que apresentou a historiadora Márcia Clementino Nunes, filha
da famosa Dona Lucinha, proprietária de
uma tradicional rede de restaurantes tipicamente mineiros.
“A cada ano, uma personalidade
mineira é homenageada, tornando-se
tema e inspiração para a Exposição. A
AFFEMG já se inspirou na prosa de Guimarães Rosa, na poesia de Carlos Drummond de Andrade e Adélia Prado, na música de Milton Nascimento e no desenho
de Ziraldo. Em 2016, buscamos a essência
e a inspiração para muitos destes artistas:
a gastronomia mineira”, saudou o Diretor
vice-presidente, Eduardo Assis.

A RIQUEZA DA MESA MINEIRA

“Eu fiquei muito feliz em
participar desse momento
e pela sensibilidade
de vocês em escolher
um tema tão bonito e
importante para a história
de Minas. Parabéns”.
Márcia Nunes

A palestrante
derramou cultura
e encantou os
presentes!

Com uma gostosa prosa, rica em
conhecimento, Márcia falou da relação
histórica entre a cozinha e a cultura mineiras. “A cozinha tradicional mineira é
muito simples, aberta, sem preconceitos, e universal. Ela é africana, indígena,
europeia. Nasce junto com a descoberta
do ouro, em meio às dificuldades da
época, utilizando-se dos conhecimentos
e das matérias-primas típicas disponíveis naquele momento. Os sabores
e os ingredientes se harmonizaram.
Exemplo disso, é o tradicional frango
com quiabo e angu, que em todas as
Minas Gerais a gente encontra: o quiabo
é africano, o frango é europeu e o angu é
indígena”, explicou Márcia.
Página 14
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CELEBRAÇÃO

SEMANA CULTURAL

Talento e sensibilidade à mostra

S

ão 24 obras inscritas entre pinturas, topiaria, fotografia e intervenção. Os curadores da exposição, Ariadna Marra e Carlos Alexandre Domingos,
foram homenageados durante a abertura pela Diretora Financeira adjunta, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni Papá, “de forma muito especial,
eu quero agradecê-los por fazerem acontecer, juntamente com nossos artistas Associados, a nossa exposição”.
A VII Exposição de Artes Plásticas e Fotografia da AFFEMG está aberta para visitação até o dia 10 de março, na galeria do 2º andar da sede
da Associação, em Belo Horizonte. t

Graziela Brandão Mendonça - Fotografia

Soraya de Souza - Pintura

Anderson Rossetti Soares - Pintura

Luiz Antônio Zanon - Fotografia

Valda Paulina da Silva - Pintura

Elza Moreira Pontes - Interveção

A curadora Ariadna Maria Marra Botelho e pais

EXPOSITORES
• FOTOGRAFIA
- Graziela Brandão Mendonça
- José Marígenes de Paiva
- Luiz Antônio Zanon
• INTERVENÇÃO
- Elza Moreira Pontes
• TOPIARIA
- Ariadna Maria Marra Botelho
Página 15

• PINTURA
- Anderson Rossetti Soares
- Edgar Moreira Novaes
- Robson Neves
- Soraya de Souza
- Valda Paulina da Silva
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CELEBRAÇÃO
SEMANA CULTURAL

Música, gastronomia e
confraternização

E

ncerrando a programação comemorativa
da Semana Cultural, Associados e familiares participaram, na noite do dia 26
de fevereiro, do Sarau Gastronômico. O
evento aconteceu no Centro de Convivência da AFFEMG animado pelo Associado José Márcio e os músicos
convidados.
“Há 19 anos eu toco na Seresta da AFFEMG, e,

para mim, é um prazer participar dessa comemoração do
aniversário de 66 anos da entidade. Parabéns AFFEMG!”,
saudou José Márcio, que abriu o palco para os Associados cantarem e recitarem poesias.
Além da boa música, o público foi presenteado com
a participação da Chef de Cozinha, Rita Leal. A nutricionista
e gastrônoma preparou, ao vivo, uma receita especial do
tradicional feijão tropeiro que puderam saborear. t
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A Fisco Corretora parabeniza a AFFEMG pelos
66 anos de luta e conquistas.
Fazer parte dessa história é motivo de orgulho
para todos que participam de uma Associação
gloriosa em seu passado, viva em seu presente e
comprometida com o seu futuro!
Parabéns AFFEMG!

PARCERIA
Prezado Associado, se você procura destinos deslumbrantes, repletos de charme e cultura, descubra a América do Sul com a
Acta Turismo. Além de um atendimento personalizado e diferenciado, só na Acta Turismo você compra sua viagem com o benefício
exclusivo de até 5% de desconto. Fale conosco e garanta agora mesmo sua reserva com os melhores preços e condições na agência
de turismo parceria da AFFEMG desde 1989.
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Grande participação no Encontro
de Associados Aposentados

O

Encontro de Aposentados do mês de
fevereiro registrou
um grande comparecimento de Associados. Conduzido
pelo Diretor-presidente, Sinval Pereira, a reunião tratou de uma pauta
especialmente informativa.
De início, o Diretor Presidente falou sobre a previsão de reunião
com o Secretário de Estado de Fazenda, José Afonso Bicalho, quando
pretende abordar as questões da
classe, como a incorporação da Conta
Reserva/Gepi, cujo decreto foi revogado em 30 de setembro, às vésperas de entrar em vigor. Segundo o
próprio Secretário, em reunião com a
ex-Diretora da AFFEMG, a revogação
do decreto poderia ser revista.
Outros assuntos previstos
para serem discutidos com o Secretário são: a incidência do quinquênio e ADE sobre a Gepi; a publicação
e o pagamento dos direitos adquiridos, como quinquênios e férias
prêmio convertidas em espécie,
que estão represados desde 2014 e
a importância do encaminhamento
da proposta da LOAT. “Nossa lista de
demandas é grande, são muitos os
assuntos de interesse dos Associados, sabemos que não vamos esgotar os temas em uma reunião, mas
queremos estabelecer uma agenda
de encontros para discutir cada um”
afirmou o Presidente.
Outro tema tratado foi o
projeto da colônia de Férias de Cabo
Frio. No mês de março, a diretoria
terá uma reunião com os empresários do empreendimento Marina
Cabo Frio e iniciará os estudos para
elaboração do projeto arquitetônico
da nova colônia.
Presente à reunião, Papá informou que a AFFEMG, junto com a
FEBRAFITE, continua acompanhando
a tramitação dos projetos de interesse da classe no Congresso Nacional.

Be-a-Bá Fiscal
Também foi apresentada aos presentes, a nova ferramenta de comunicação da AFFEMG, a página no Facebook
“Be-a-Bá Fiscal”. O ambiente digital é uma parceria entre a FEBRAFITE, AFRESP e AFFEMG dentro de um esforço conjunto
para melhorar a visibilidade e a compreensão do trabalho do Auditor Fiscal.

Eleições FUNDAFFEMG
O Diretor Administrativo e Financeiro da FUNDAFFEMG, José Edson Martins, informou sobre o processo eleitoral
em curso, que irá eleger os membros do Conselho Curador e Fiscal da FUNDAFFEMG. A eleição, que acontecerá no dia 29
de março, será por meio eletrônico, podendo o eleitor votar via internet, de qualquer lugar do país. Serão disponibilizados
computadores na sede da FUNDAFFEMG, em Belo Horizonte, e nas sedes das Regionais. t
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RECEITA SOLIDÁRIA

Receita Solidária prestigia formatura
da Associação Querubins

N

o dia 04 de fevereiro, a Receita Solidária, representada pela presidente Rose Laura Pinto Fagundes e pela colaboradora Rosângela
Carvalho de Oliveira Bahia, participaram da cerimônia de formatura de garçons e atendentes de lanchonete, da Associação Querubins, de Belo Horizonte.
O curso foi um dos 22 projetos atendidos pela Receita Solidária em 2014/2015, com apoio na aquisição dos materiais necessários à sua realização. “ É emocionante podermos participar do investimento que esses jovens estão fazendo em seu futuro. A Receita Solidária
parabeniza a Associação Querubins pela iniciativa e aos formandos pelo seu empenho e seriedade! Muito sucesso a todos!”, ressaltou a presidente
Rose Laura Pinto Fagundes. t
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GIRO PELAS REGIONAIS
EDIR
DIR MARTINS
MA

NEUZA GOMESSDE
DE OLIVEIRA

MATAMA
MAT
TTAA- JJUIZ
UI DE FORA

LUCY MARIA TORRES SOARES

ARNALDO SATO

OESTE - DIVINÓPOLIS

SUDOESTE - POÇOS DE CALDAS

MARIA DAS DORES CAETANO
T NOO O. ALVES
TA
ALVES
AL

METALÚRGICAA - IPATINGA
IPATIN
IPA
ATINGA

GILSON MARCOS CAMPOS

VALE DO SAPUCAÍ - POUSO ALEGRE

MARIA NYCE FONSECA
MARI

SÃO FRANCISCO - PIRAPORA

PAULO CESAR PINTO
SUL - VARGINHA

SIRNE ALCIDES COSTA SALIM
MUCURI - TEÓFILO OTONI

RIO DOCE-GO
DOCE-GOVERNADOR VALADARES

FRANCISCO NASCIMENTO
PARANAÍBA - UBERLÂNDIA

Número 311
RODRIGO DA CRUZ LEMOS
BAIXO RIO GRANDE UBERABA

REDIR MENDES DE SÁ

NORTE - MONTES CLAROS

RUBENS SIMÃO DA ROCHA
CENTRO NORTE- SETE LAGOAS

MATA - JUIZ DE FORA

Vem aí o Torneio de Sinuca “Cabo Frio”

E

stão abertas as inscrições para o V Torneio
de Sinuca - Cabo Frio,
que será realizado no
período de 31 de março a 03 de abril.
Os Associados interessados podem

se inscrever até o dia 28 de março, na sede da Regional Mata (Rua Oscar Vidal, 100, Centro – Juiz de Fora), pelo telefone
(032) 3217-2527, ou pelo e-mail niltonclaros@yahoo.com.br .
O torneio de Sinuca é coordenado pelo Associado Nilton de Oliveira com a colaboração dos sinuqueiros de Juiz de Fora.
Além disso, conta com o apoio da AFFEMG, que disponibiliza o espaço na Colônia de Férias e promove a entrega dos troféus e
medalhas aos campeões. As despesas com transporte, hospedagem e alimentação são assumidas pelos próprios participantes.
Informações sobre o torneio pelo e-mail: niltonclaros@yahoo.com.br t

Bodas de Diamante

No dia 9 de janeiro, o Associado Dalvo Rienda Silva e sua esposa Nilza
Ramos Silva, comemoraram suas Bodas de Diamante, em Juiz de Fora.
A linda festa, contou com a presença dos filhos, netos, bisnetos, genros,
noras, demais familiares e muitos amigos.
O Diretor Regional, Edir da Silva, marcou presença e, em nome da AFFEMG,
parabenizou os “nubentes”, que renovaram seus votos matrimoniais.

BAIXO RIO GRANDE
UBERABA

Lançamento
literário

O Associado Álvaro Walter, de Uberaba, lançou o livro “Composição Instantânea – Apontamentos sobre Improvisação”. A obra, composta de 78 páginas, é um aprofundamento no universo da música e da
composição, ou “improvisação instantânea”, como denomina o autor.
“Saber improvisar significa compreender profundamente a
proposta musical do autor, ouvir as ‘entre linhas’ das notas, escutar a intenção de cada acorde, o significado de cada cadência”, descreve Walter.
Informações pelo site: www.alvarowalter.com.br
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O AUTOR

Álvaro é compositor, arranjador e saxofonista. Autor de trabalhos didáticos sobre arranjo,
harmonia e improvisação. Ex-regente da
Sociedade Musical
União XV de Novembro (MARIANA/MG),
é colaborador benemérito da Banda do
4º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais e
solista do Grupo Chorocultura (Uberaba), inscrito
na Ordem dos Músicos do Brasil. t
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CLASSIFICADOS

COLÔNIA DE FÉRIAS

CLASSIFISCO

Programação de Férias
Coletivas Colônias de
Férias AFFEMG

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

Porto Seguro/BA
Período: 1º a 30 de junho de 2016
Funcionamento para hospedagem: até 12h do dia 31 de maio de
2016, com retorno a partir de 12h
do dia 02 de julho de 2016.

•

•

Cabo Frio/RJ
Período: 1º a 30 de agosto de 2016
Funcionamento para hospedagem: até 12h do dia 31 de julho de
2016, com retorno a partir de 12h
do dia 02 de setembro de 2016.

Vende-se apto 3 quartos, 91 m2,
2 garagens, 1 suíte, DCE, bairro
Funcionários, rua Piauí entre Aimorés e Bernardo Guimarães - R$
850.000,00 - Tratar com proprietário - Dario 99962-2428.

VENDA/ ALUGUEL OUTROS ESTADOS
• 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
•

Guarujá /SP
Período: 1º a 30 de agosto de 2016
Funcionamento para hospedagem: até 12h do dia 31 de julho de
2016, com retorno a partir de 12h
do dia 02 de setembro de 2016.

Aluga-se, ótima sala com 32m2
com banheiros. Excelente localização e recém pintada. OPORTUNIDADE. Avenida Brasil, 1491
sala 601, Funcionários. Contato:
Mirian Marinho (31) 99611-4823
ou (31) 3282-4823. Imobiliadora: socimil@socimil.com.br (31)
3273-0001

Apartamento em Guarapari, praia
do Morro - 02 quartos, 01 garagem DCE, 01 banho, 1º andar de
frente, vista para o mar, varanda
no meio da rua Antônio do Amaral. Sem mobilia. R$ 250.000,00
aceito imóvel em Juiz de Fora,
tratar(32) 3211-0334.

VEÍCULOS
• Vendo carro Honda FIT EX Flex Cor cinza ano 2013 modelo 2013, com 28.000
km rodados, IPVA 2016 pago. único dono. Tratar com Jeane no telefone
99208.0950.
•

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.

SAUDADES
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dora Candida Neiva Porto, faleceu no dia 24 de Janeiro em Taguatinga/DF.
Yara Ilse Lech Coelho, faleceu no dia 23 de Dezembro em Belo Horizonte.
Luiz Claudio Guedes Guimarães, filho da associada - Dolores Guedes Guimaraes. Faleceu no dia 23 de Fevereiro em Montes Claros.
Joana Romero Basso, mãe do ex-diretor regional, Carlos Alberto Basso.
Faleceu no dia 22 de Fevereiro em Poços de Caldas.
Maria do Carmo Saldanha, conhecida como Dona Lilia, avó do Associado Fernando Luiz Saldanha. Faleceu no dia 18 de Fevereiro em cidade de
Belo Horizonte.
Diva Brito da Mota,faleceu no dia 18 de Fevereiro em cidade de Pirapora.
Mário Lúcio Abreu Mendes, faleceu no dia 08 de Fevereiro em cidade de
Mateus Leme.
Divina Vieira Moura, faleceu no dia 08 de Fevereiro em Sete Lagoas.
Sr. José Ramos Vilas Boas, faleceu no dia 08 de fevereiro em Poços de Caldas.
Elisabeth Versiani Freire, faleceu no dia 03 de fevereiro em Belo Horizonte.
Maria Nepomuceno da Silva, mãe do Associado Marco Túlio da Silva, faleceu no dia 02 de Fevereiro em Belo Horizonte.
Paulo Frazão, faleceu no dia 01 de Fevereiro em Belo Horizonte.
Berenice Alves Barçante, faleceu no 30 de Janeiro em Belo Horizonte.

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

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

AFFEMG

CRO-MG 18399

Rua Alagoas, 1314 - Sala 913 - Shopping 5ª Avenida - Savassi - Belo Horizonte - MG
antoniodiasimplantodontia@hotmail.com facebook.com/dr.antoniodias
31 3024-6316 - www.antoniodiasimplantodontia.com.br
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Conheça os perigos
do HPV e saiba como
evitá-lo

O

papilomavírus humano (HPV), transmitido a partir do contato
sexual, é altamente contagioso e responsável por infecções na
pele e mucosas. Existem mais de 150 subtipos do vírus, porém,
12 foram classificados como de alto risco, pois estão associados
a lesões pré-cancerígenas. Nos tipos 16 e 18, a doença é precursora de 70% dos
casos de câncer de colo de útero, já nos tipos 6 e 11 são frequentes diagnósticos
de verrugas genitais.
O HPV é mais recorrente do que muitos imaginam e os perigos não
param por aí. Dados do Ministério da Saúde revelam que oito de cada dez
pessoas no mundo já tiveram contato com o vírus. No Brasil, é a terceira maior
causa de morte entre as mulheres. Por isso, a importância de campanhas de
prevenção principalmente focadas no incentivo ao uso de preservativos, como
também de incluir na cartilha de vacinação a fórmula quadrivalente. A vacina
confere proteção contra todos os tipos da doença que levam ao câncer de colo
de útero, e está inclusa no Calendário Nacional de Vacinação do SUS. Meninas na
faixa etária de 9 a 13 anos de idade são os principais alvos da campanha, visto
que a vacina tem maior eficácia em adolescentes que ainda não foram expostas
ao vírus.
A doença pode ser totalmente assintomática, e os exames ginecológicos
bem feitos, como o de Papanicolau e Colposcopia, são essenciais para facilitar a
identificação. O tratamento para o HPV é uma forma de tentar destruir o tecido
onde ele se aloja. No entanto, o recurso terapêutico para eliminar as lesões não
significa a cura da doença. A recuperação total, na maioria dos casos, ocorre
de forma espontânea, a partir da criação de anticorpos gerados pelo sistema
imunológico.
A ginecologista e auditora do FUNDAFFEMG-Saúde, Dra. Maria
Hortência Carneiro Spring, acredita que a educação sexual deve ser abordada
com mais ênfase nas escolas, de forma que possa ajudar, principalmente, os
adolescentes de baixo poder econômico a se prevenir do vírus. “A disseminação
de informações sobre a importância da vacinação é um forte fator preventivo.
Temos um tabu onde mãe e pai não conseguem conversar com o filho sobre
os riscos que trazem o sexo sem segurança. A conscientização do uso de
preservativo tem se tornado mais presente. Mas entendo que com a mesma
naturalidade que os pais incentivam seus filhos a tomar as vacinas habituais,
eles devem incluir também a prevenção ao HPV”, propõe Dra. Hortência.
Ela ainda reitera que não concorda com a exclusão de meninos da
Campanha Nacional de Vacinação. “Na infância a preferência sexual não está
clara para definir se a pessoa será hétero ou homossexual, daí a necessidade de
tomar a vacina e de receber as orientações. Quem se sentir em risco, deve, sim,
se cuidar, independente do gênero sexual”, orienta.

Neste ano haverá alteração no calendário de vacinação que incluirá a
prevenção ao HPV. Antes, a vacina era aplicada em três doses, sendo que as
duas primeiras eram destinadas a meninas de 9 a 13 anos com intervalo de
seis meses. A terceira dose era aplicada cinco anos depois. Agora, o Ministério
da Saúde reduziu a aplicação para duas doses com intervalo de seis meses para
adolescentes do sexo feminino na faixa etária de 9 a 13 anos. As meninas que
ainda não foram vacinadas devem procurar uma Unidade de Saúde do SUS para
tomar a vacina. O esquema vacinal só garante proteção após a segunda dose.
O FUNDAFFEMG-SAÚDE oferece a seus beneficiários do sexo feminino e
masculino, na faixa etária de 9 a 26 anos, o reembolso. Para a vacina de HPV,
segue a tabela:

Vacina HPV
Valores

GINECOLOGISTA E AUDITORA DA FUNDAFFEMG

Quadrivalente
Bivalente

Reembolso (R$)
150,00
115,00

VACINAS REEMBOLSO
Além da vacinação contra o HPV, também estão inclusas na campanha
de reembolso outras vacinas como Hepatite B e Herpes-Zóster. Para
que ele seja realizado é necessário :

1
2
3

Agendar uma consulta médica e solicitar o pedido para a
realização da vacina
Ir até uma clínica de sua confiança, vacinar-se e solicitar a
nota fiscal
Trazer para o setor responsável do FUNDAFFEMG-SAÚDE
uma cópia do pedido médico e a nota fiscal.

A educação sexual deve ser
abordada com mais ênfase nas
escolas, de forma que possa
ajudar,
principalmente,
os
adolescentes de baixo poder
econômico a se prevenir do vírus”.
Dra. Maria Hortência Carneiro Spring
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Quando é a hora de ir FUNDAFFEMG faz
ao pronto-socorro? planejamento anual
para programas de
prevenção

M

uitas pessoas quando contraem uma forte gripe, ou são
acometidas por uma enxaqueca, diarreia e vômito ficam sem
saber a quem procurar. Nestes casos, uma opção é buscar um
serviço de pronto atendimento em um dos hospitais de nossa

rede credenciada.
Para esse procedimento, não é necessário ligar para fazer um préagendamento ou avisar que está a caminho. Basta ir ao hospital, munido da
carteirinha do Plano, um documento com foto e bastante paciência. Ao contrário
do que alguns podem pensar, a demora no atendimento pode não estar associada
à displicência por parte da equipe médica! É que todas as pessoas que dão entrada
em um pronto-socorro são classificadas de acordo com o nível de gravidade do
problema – é o chamado Protocolo de Manchester.
Nesse sistema, o paciente passa por uma triagem feita por um enfermeiro
que checa seus sinais vitais e avalia os sintomas relatados. A partir daí, o doente é
classificado de acordo com o nível de gravidade do problema: emergência, muito
urgente, urgente, pouco urgente e não urgente.
Vale ressaltar que uma postura preventiva, com consultas com o médico
de confiança da família para a realização de check-ups periódicos pode ajudar a
evitar a visita ao pronto-socorro. Se a enfermidade é crônica, passado o momento
de crise, o melhor é agendar um horário com um especialista apto a resolver o
problema.
Caso ocorra algum contratempo no atendimento de urgência ou
emergência, o beneficiário pode falar com a FUNDAFFEMG pelo telefone (31)
2103-5858 de segunda à sexta, das 6h40 às 19h20. Após esse horário e também
aos sábados, domingos e feriados, o número para contato é (31)3289-5633.

SABE QUAL A DIFERENÇA ENTRE UM
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E DE
URGÊNCIA?

Emergência: Casos graves, de risco iminente à vida ou que
podem causar danos irreversíveis. Ex: infarto, hemorragias volumosas,
parada cardiorrespiratória.
 Urgência: Situação que exige atendimento rápido para aliviar
o sofrimento do paciente e evitar possíveis complicações. Ex: cólicas
renais e dores abdominais agudas.

C

om o objetivo de dinamizar as ações de prevenção de riscos
e doenças e de promoção da saúde, o SEMPRE FUNDAFFEMG,
em parceria com o Setor de Comunicação, elaboraram um
planejamento para 2016 com novas atividades e diferentes

abordagens.
As ações começaram em fevereiro, com uma campanha para incentivar
quem está há mais de dois anos sem fazer mamografia. Os pedidos para o
procedimento estão disponíveis na sede em BH e nas regionais de Juiz de Fora,
Montes Claros, Uberaba e Uberlândia. O CPS BH também trabalhará em regime de
mutirão para avaliação destes resultados. Outra novidade foi a criação do grupo
AtivAção, voltado para um público mais jovem, acima de 20 anos, que, junto ao
Condicionamento Físico, agora voltado para maiores de 60, prometem ajudar a
manter corpo e mente em dia.
Em abril, crianças entre 6 e 10 anos serão convidadas a participar do
“MiniChef”, uma saborosa oficina de alimentação saudável. Enquanto os pequenos
se divertem, seus pais vão aprender dicas para manter uma dieta equilibrada
em casa e conhecer as implicações físicas e emocionas da má alimentação nos
pequenos.
Maio será a vez do trânsito! A FUNDAFFEMG planeja uma atividade
especial para conscientizar os auditores fiscais sobre a importância da direção
defensiva. Ainda neste mês, será apresentado o novo curso Casal Grávido, que
promete ser mais interativo e dinâmico, com jogos e atividades para os papais que
estão à espera da chegada do bebê.
Entre os assuntos previstos, estão a Criança e o Adolescente, tema
escolhido pela Superintendência de Saúde do Plano para ser trabalhado em 2016,
e o Alzheimer, além das campanhas dos anos anteriores que serão reforçadas,
como os transtornos mentais e a saúde da mulher e do homem. Outros programas
iniciados em 2015, como é o caso do Grupo de Apoio à Boa Medida (GABOM)
também já têm novas turmas previstas.
De acordo com a Diretora de Seguridade, Carolina Amália Cançado
Monteiro André, a perspectiva é “atingir mais pessoas, priorizando alguns públicos
específicos, como é o caso do GABOM, voltado para quem está acima do peso, e do
AtivAção, que visa incentivar os mais jovens a praticar uma atividade física. Com
isso, queremos também mensurar melhor os resultados. Sabemos que existem os
benefícios de longo prazo, que é a melhora na qualidade de vida e maior atenção
do beneficiário para com a sua saúde. Mas, monitorar os grupos para verificar o
resultado, fazendo um melhor acompanhamento depois que os programas são
oferecidos, poderá fazer com que nossas ações sejam mais efetivas”.
Essas e outras atividades esperam pelos beneficiários da FUNDAFFEMG em
2016. Fique atento aos nossos informativos e correspondências.
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