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Nova Diretoria
toma posse
Membros da Diretoria e Conselhos de
Administração e Fiscal, eleitos para o triênio
2016/2018, tomam posse em cerimônia
realizada no dia 04, em Belo Horizonte.
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AFFEMG celebra 66 anos

Aniversário da Associação contará com diversificada programação: arte, gastronomia e
confraternizações. Confira a programação e participe!
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Associação participa de
reunião da SEPLAG
Governo apresentou às entidades de
servidores públicos o novo cronograma de
pagamento escalonado dos salários.
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Retorno das Atividades
Grande participação e debate no primeiro
Encontro de Aposentados de 2016.
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Novo site da AFFEMG já está no ar!
Com nova identidade visual e melhor navegabilidade, Associados já podem acessar a
página da Entidade.
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Em defesa da receita e do
fortalecimento institucional da SEF

stamos assumindo a condução da AFFEMG em um momento
particularmente difícil. Os desafios que temos pela frente resultam de múltiplas medidas aplicadas e consolidadas em mais de
uma década, orientadas pela desvalorização da receita própria,
enfraquecimento institucional da Secretaria de Fazenda, desmantelamento da
Fiscalização e dos instrumentos de controle fiscal e de combate à sonegação,
tudo pautado por uma sistemática agressão aos direitos dos servidores.
A razão que levou o legislador constituinte a conferir à atividade da
Fiscalização caráter essencial e exclusivo de Estado está assentada no interesse
e na proteção devida à Sociedade, seja diante da importância estratégica da
receita pública para a realização das políticas de governo, seja em razão das
graves ameaças vindas das novas e sofisticadas formas de sonegação fiscal,
por isso, ao defender o Fisco, a AFFEMG está defendendo a Sociedade e daí
decorre a clareza, segurança, justeza e urgência de nossa luta pela Lei Orgânica
da Administração Tributária, o que será o maior objetivo de nosso mandato.
A tradição, na AFFEMG, é de cooperação e diálogo franco com o Estado e a Secretaria de Fazenda. Sempre optamos por esse caminho, sem que
isso significasse, jamais, submissão ou perda de autonomia. Acreditamos que
podemos superar o quadro de desagregação atual que impôs à Fiscalização
tantas divisões e construir uma solução pelo diálogo: Administração, Sindifisco, outras entidades de servidores fazendários mas, sobretudo, com a efetiva
participação da classe.
O momento é extremamente grave. A crise fiscal e financeira em que o
Estado está mergulhado tem reflexos dramáticos sobre os serviços públicos e

os servidores. A prova mais contundente desta situação é o escalonamento de
salários, que passamos a sofrer a partir deste mês de fevereiro.
Sabemos que o esforço de recomposição da saúde financeira do
Estado passa pela elevação real e imediata das receitas próprias, no entanto,
não existe a menor possibilidade de se assegurar a integridade da receita sem
uma ampla revisão da renúncia fiscal e se não houver um controle fiscal ativo,
permanente, fortalecido e compatível com o volume, a complexidade e o grau
de sofisticação da sonegação.
Há mais de três décadas, todos os governos de Minas, invariavelmente, tentaram buscar o equilíbrio fiscal pela via do corte de despesas (café,
água, diárias, papel), arrocho salarial, desmantelamento da máquina pública,
a suspensão do pagamento de direitos e contingenciamento linear. É inacreditável que, também para este governo, como ficou demonstrado na reunião
com os Secretários de Planejamento e Fazenda, no último dia 15, que medidas
do controle fiscal e o combate à sonegação não entrem na equação de solução
da crise.
A experiência mostra que não existe recuperação da receita sem controle fiscal eficaz. Contudo, isso não se faz de forma amadora, improvisada ou
na base dos palpites, tampouco com instituições e profissionais enfraquecidos, desprestigiados e desmotivados. A solução passa, certamente, pelo fortalecimento da Secretaria da Fazenda e exige, sobretudo, corpo profissional
habilitado e motivado.
A AFFEMG está aí para unir, para fortalecer, para ajudar a resgatar a
importância da SEF e da classe fiscal.

reunião
Primeira reunião da
Diretoria Executiva
dia 26 – além dos
temas administrativos
próprios do início da
gestão, os diretores
avaliaram a situação
do escalonamento/
parcelamento dos
salários e medidas para
proteção dos direitos dos
Associados.
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Posse da nova Diretoria

N

o dia 04, em cerimônia realizada no auditório da sede, em
Belo Horizonte, tomaram posse a nova Diretoria e Conselhos
de Administração e Fiscal da AFFEMG, eleitos para o triênio
2016/2018.
A solenidade foi coordenada pelo Vice-Presidente da Comissão Eleitoral, Hugo Biondini, que representava o Presidente, José Souza Lopes. Hugo
fez a leitura do termo de posse, destacando seu orgulho de acompanhar de
perto esse momento tão importante para a Associação: “há anos participo das
eleições da AFFEMG e, a cada processo eleitoral, fico feliz em ver as melhorias,
a organização e, principalmente, a transparência com que é feito”.
Em seguida, a Diretora-Presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto
Lacerda e Meloni, Papá, que deixava a presidência, fez o seu pronunciamento.
Começou, agradecendo os membros das diretorias – executiva e regional – e
dos conselhos - de administração e fiscal - que estiveram do seu lado nestes seis
anos de administração. Agradeceu à diretoria e conselheiros da FUNDAFFEMG
e à Fisco Corretora, na pessoa do diretor Eduardo Lúcio. Fez um agradecimento
aos empregados da sede, regionais e
colônias: “colaboradores dedicados,
leais e comprometidos com o papel
que a AFFEMG deve ter frente ao Associado” e às empresas e profissionais
parceiros. “Tenho consciência de que
o mérito de nossa administração se
deve a esse conjunto coeso e harmônico formado pelos diretores e conselheiros, empregados e parceiros, que
nos ajudam a prestar um serviço de
excelência aos Associados”.
Emocionada, Papá falou da
confiança dos Associados, “na minha
vida profissional na Secretaria da
Fazenda ocupei cargos importantes,
fui Diretora e Assessora chefe, mas
entre tantas distinções, para mim a
mais importante, aquela que mais
me gratifica, foi merecer a confiança
de meus colegas e ser escolhida para presidir a AFFEMG nestes últimos seis anos”.
E continuou: “foram muitas as realizações materiais, mas a maior conquista é imaterial, fazer com que a Associação voltasse a ter papel ativo na defesa dos interesses maiores da classe, nas lutas reivindicatórias e na defesa de
direitos; agir sempre com autonomia, procurando construir um clima de união
e complementariedade em relação às lutas sindicais e o restabelecimento da
harmonia entre AFFEMG e FUNDAFFEMG e do clima de convivência cordial entre os Associados”.
Mas, o olhar objetivo de hoje não permite dizer que tudo foi fácil,
lembrou Papá. “O primeiro obstáculo veio na negativa da minha liberação. Foi
preciso recorrer ao Supremo Tribunal Federal”. Declarando-se realizada e feliz,
a diretora presidente desejou ao Sinval, que assume a condução da AFFEMG
nos próximos três anos, juntamente com seus pares na Diretoria e Conselhos,
muita luz e sabedoria para que prossigam a construção de uma AFFEMG cada
vez mais forte e presente na vida dos Associados e de seus familiares.
Em clima de congratulações, a Diretora de Seguridade da FUNDAFFEMG,
Carolina Amália Monteiro Cançado André, agradeceu à Diretora-Presidente,

Papá pelo trabalho realizado e, em nome da Diretoria, Conselho Curador e empregados da Fundação, ofereceu uma placa e flores. Carolina lembrou ainda a
trajetória de sucesso do novo Presidente, Sinval, desejando-lhe muito êxito
para conduzir a Entidade no próximo triênio.
O Presidente do Conselho de Administração, Francisco Mota Santos,
fez um belo e eloquente discurso (ver íntegra página 4), agradecendo o trabalho da Diretora-Presidente que ora deixava o cargo. Falou também, sobre a
conjuntura econômica e política que marca este momento de início do novo
mandato desejando ao Presidente eleito, muita sabedoria para guiar a Associação nesse cenário turbulento que o país e o Estado atravessam.
Em sua fala, o Diretor-Presidente eleito, Sinval Pereira, manifestou
sua disposição de continuar a trabalhar pelo crescimento e fortalecimento
da AFFEMG, “ao iniciar o quarto mandato, espero contar com todo apoio dos
meus pares na Diretoria e Conselhos. Vamos conduzir o trabalho de forma
compartilhada, todos juntos, essa foi uma condição que apresentei ao aceitar
o convite para presidir a Entidade”, e mencionou todos os nomes dos Diretores

e Conselheiros que formam a nova equipe da AFFEMG, agradecendo a confiança e o desprendimento de cada um.
“Assumir novamente a presidência, nos deixa, por um lado, muito
envaidecido, mas também consciente da nossa grande responsabilidade. Dirigir a AFFEMG é uma honra para todos nós. A AFFEMG é grande, ela cuida de
cada associado e busca estar sempre à altura daqueles que confiam em nosso
trabalho, a quem assumimos a responsabilidade de representá-los. E assim,
estamos aqui para mais três anos. Nós sabemos que não é uma tarefa fácil,
mas é desafiante. Com união, lealdade, persistência e entusiasmo, nós vamos
seguir essa trajetória de luta em defesa da nossa classe”, finalizou o novo Diretor- Presidente da AFFEMG, Sinval Pereira.
Ao final, em nome da AFFEMG, o cerimonial agradeceu os membros da
comissão eleitoral: José Souza Lopes, presidente; Hugo Biondini, vice-presidente; os secretários: Jacob Marra, Carlos Paiva e José Edson Martins e os
associados designados mesários em todas as seções eleitorais. E convidou
para um coquetel de confraternização que foi servido no centro de convivência do 3º andar.
t
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dISCURSO
POR FRANCISCO MOTA SANTOS

“Q
Senhoras e Senhores,

ue bom que esta solenidade de posse ocorra neste
tempo tão bonito do nosso calendário cristão. Confesso-lhes que, de bom grado, me deixo envolver,
não pela fantasia do papai Noel, mas pelo encanto
dos votos de benquerença em profusão, dos abraços sinceros dos amigos, das
expressões e gestos concretos, carinhosos e emocionados de fraternidade e solidariedade, de que nos sentimos tão carentes na realidade do nosso cotidiano.
É como se, de repente, por uma força misteriosa e mágica os humanos se despertassem para o exercício efetivo de humanidade. Que pena que tantos e tantos, especialmente os que se arvoram de donos do poder, políticos profissionais
busquem tão somente compor uma cena, desprovida de qualquer compromisso, balizada pelo que se convencionou conceituar como “politicamente correto”,
veste colorida dos embustes mais cruéis.
No embalo do aludido encantamento e tendo em vista a preciosa advertência ambrosiana, que ressoa desde o século IV, segundo a qual o dever
humano mais urgente é o dever da gratidão, quero, em preliminar e com ênfase, manifestar o meu reconhecimento e profundo agradecimento, primeiro
ao grande Pai por estar vivo, com saúde, convivendo com tantos entes queridos, diletos amigos e participando da vida desta nossa querida Entidade de
Classe, em seguida à Presidente Papá pela confiança em mim depositada e
pela profícua gestão, a todos os Diretores pelo empenho e dedicação, a cada
um dos meus pares no Conselho de Administração pelo apoio, pela ajuda, pela
tolerância, pela compreensão, pela solidariedade, à Comissão Eleitoral na pessoa do Hugo Biondini e, também, igualmente com ênfase, a cada um dos que
diariamente labutam nesta Sede, nas Regionais e nas Colônias de Férias, que
constituem o alicerce forte do sucesso da AFFEMG.
Permitam-me, como sempre faço quando me é concedido oportunidade de vir a esta tribuna, enfatizar novamente o que se tornou cultura prevalente nesta Casa, a injeção espontânea, por todos e cada um dos seus servidores,
em cada projeto, em cada tarefa, em cada atendimento, gesto e atitude de um
tempero especial, que não tem preço, que não tem paga, o Amor, ingrediente
mágico do conforto, alegria e confiabilidade. Reitero a todos e a cada um o meu
reconhecimento e profunda gratidão.
Senhoras, Senhores, Senhora Presidente que ora apenas parcialmente se desonera - é interessante, e deve ser sempre levado em conta de alerta,
como o presente e o futuro despem o passado, revelando os resultados das nossas escolhas. Que bom, que conforto, que alegria constatar que a nossa escolha
de seis anos atrás foi ainda melhor do que poderíamos esperar e imaginar. Após
seis décadas de sucessões e sucessões masculinas, eis que o feminino assume o
leme, o comando do nosso majestoso Barco e com a sua força, coragem, competência, discernimento, prudência, tolerância, paciência e ternura, o faz navegar altaneiro, vencendo os obstáculos e tormentas e o conduzindo ao porto
seguro de profícuas realizações e de notável equilíbrio financeiro.
Presidente Papá, ao apresentar-lhe minhas reverentes congratulações
pela sua extraordinária capacidade de trabalho, pela sua dedicação, pelo seu
altruísmo, pelo êxito da sua gestão, ouso fazê-lo em nome de toda a Família
AFFEMG que, com toda certeza, espontaneamente cativou pelos seus muitos
méritos pessoais já destacados, acrescidos da simpatia impar sempre presente
no trato indistinto de todos e de cada um dos integrantes da grande Família.
Induvidosamente, o Estatuto é sábio e o rodízio no comando da nossa
Entidade, de toda e qualquer entidade é salutar, por razões plurais. Por certo,
no entender geral, a que prevaleceu para o seu impedimento no último plei-

to foi a imperiosa necessidade do descanso,
fator de preservação da saúde. Qualquer
dúvida a respeito, fineza consultar o zelador
mor da saúde da grande Família, o Dr. José
Gomes. Mais uma vez, muito obrigado Presidente Papá.
Caro amigo Sinval Pereira da Silva,
Presidente que ora recebe a faixa da onerosidade, muito mais do que eu, o Senhor sabe
que todo aquele que não é presidente para si
mesmo, porque não foi candidato de si mesmo, tem o direito de exigir a colaboração de
todos, especialmente daqueles muitos que
lhe fizeram o apelo veemente no sentido de
aceitar o encargo, acrescido do fato inequívoco de que a sua aquiescência aos
insistentes pedidos deu-se exclusivamente com o propósito de servir, como,
aliás, é do seu feitio.
Considerando que o ônus atinge de algum modo a consorte, em nome
dos apelantes, cautelar e preventivamente, apresso-me em esclarecer à Senhora Maria Abadia que não foi o Sinval “que caçou sarna para coçar”.
Senhor Presidente, este momento solene de posse, não nos dispensa,
antes nos compele a refletir e provocar reflexão. O ambiente mais amplo que
nos envolve é desfavorável e preocupante. Assiste-se a uma desarrumação sem
precedentes e a culpa é indeterminada, difusa. Nós, os veteranos, pelas tantas
experiências já vivenciadas em nossa história recente: renúncia de presidente
invocando, como causa, forças ocultas, arranjos heterodoxos para viabilizar a
posse do vice legitimamente eleito, impeachment de presidente por desvio de
conduta, os longos anos de chumbo, o dragão da inflação ultrapassando 80%
ao mês etc. estamos ansiosos e apreensivos quanto ao presente e ao futuro,
diante da atual conjuntura de tantas incertezas.
Em recente entrevista a uma emissora de rádio da Capital, o consultor
econômico Carlos Abreu afirmou que em 1998, a dívida do nosso Estado com
a União era de 13 bilhões. Até 2015 foram pagos 26 bilhões e o saldo da dívida
subiu para 77 bilhões. Como compreender esses números?
O Aedes aegypti que há mais de século preocupou o Dr. Osvaldo Cruz
não dá trégua. É dengue! É chikungunya! É zika! É microcefalia! O mosquito nos
domina! Quantos outros, não mosquitos, são vetores perigosos tanto ou mais
que o Aedes? O que pretendem, de fato, personagens como Eduardo Cunha,
Delcídio, os beneficiários dos pixulecos e outros tantos?
O ilustre mineiro de Cordisburgo disse que “viver é perigoso”. De fato o
é! Mas como é bom viver! Quão precioso é o dom da vida! Falar é igualmente
muito perigoso. Mas que maravilha é a liberdade de expressão!
O gaúcho de Alegrete, poeta do simples disse: “Quem é que pode parar
os caminhos? E os rios cantando e correndo? E as folhas ao vento? E os ninhos?
E a poesia? A poesia como um seio nascendo.” Pois bem, a Samarco desdisse o
poeta. O Rio que era Doce não só não canta, mas o que em seu leito corre não é
água, é lama.
Por muitos anos, Senhor Presidente, o inquirir veemente da frase:
“Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? - me remetia ao tempo do colégio, época em que se dava destaque à retórica, à eloqüência do
cônsul romano Marco Túlio Cícero, como estímulo àqueles que se dispunham
a participar do Grêmio Literário. Como poderíamos imaginar que decorridos
mais de vinte séculos as “catilináriais” tornar-se-iam nome de uma operação
da Polícia Federal e, via de conseqüência, metáfora do combate ao submundo
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da corrupção e da decadência moral
do fazer “política tupiniquim”, com
todas as letras minúsculas.
O filósofo Mário Sérgio Cortella em recente pronunciamento
fez uma advertência quanto ao risco
crescente de se confundir ilusão de
ótica com ilusão de ética.
Conta-se que um dia, conversando com o Lord Melbourne, a rainha Vitória pediu-lhe que definisse o
que fosse governar. Com uma clareza
de ofender a vista, ele respondeu em
uma frase: “Governar Majestade, é
defender a sanidade da moeda e a
santidade dos contratos.” Isto naturalmente aconteceu há mais de cem
anos. Por que para nós é tão difícil
aprender lições tão antigas?
Para um pouco de fôlego e
brandura permita-me, Senhor Presidente, uma citação: dia desses, por
acaso encontrei e li o seguinte texto:
“Lógica e razão são coisas da terra.
Eu divido as coisas da terra, coisas
do universo e coisas da coisa. E as
coisas da coisa, minha filha, essas é
que são o negócio, entende? Quem é
que pode explicá-las?” Por oportuno,
devo esclarecer que esse texto é atribuído a um conhecido artista baiano,
de Salvador, polêmico por natureza,
falecido em agosto de 1989 e na letra
de uma de suas canções consta: “controlando a minha maluquez misturada com minha lucidez”.
Que Deus nos livre da demência individual e coletiva!
Caro Presidente eu desejo e
torço para que as nossas Entidades
representativas sejam faces, anverso
e verso, da mesma moeda, unidas e
em harmonia na defesa dos interesses da Categoria.
Desejo também que os ônus
que, por insistência nossa, aquiesceu
em assumir sejam para o Presidente um
catalisador de saúde e que a Sabedoria
Infinita ilumine todas as suas decisões
na condução da nossa querida AFFEMG.
Certeza temos que a ninguém foi, é ou será outorgado poder
de surripiar nossa Esperança.
Muito obrigado”.
t
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AFFEMG participa de
reunião na SEPLAG
Governo apresentou nova agenda de pagamento
dos servidores públicos

R

epresentada pelo Conselheiro Francisco Mota Santos, no dia 15 de janeiro, a AFFEMG participou da
reunião com os Secretários de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães, e da Fazenda, José Afonso Bicalho, que apresentaram às entidades de servidores públicos o novo cronograma de pagamento dos salários.
O pagamento será efetuado de forma escalonada em três parcelas, conforme tabela abaixo:
Escala de Pagamento nos meses de fevereiro, março e abril
valor do salário
fevereiro
março
abril
até 3 mil reais
dia 05
dia 07
dia 07
de 3 mil a 6 mil reais
dia 12
dia 11
dia 12
Acima de 6 mil reais
dia 16
dia 16
dia 15
A tabela considera valores de “salário líquido”, descontado o imposto de renda e a contribuição previdenciária
e atinge os servidores ativos, aposentados e pensionistas.
Número de servidors com pagamentos integrais em cada escala
1ª Escala
477 mil
75%
2ª Escala
583 mil
92%
3ª Escala
51 mil
100%
Total
634 mil
O principal argumento do Secretário da Fazenda para justificar a adoção da forma escalonada de pagamento,
foi a queda na receita que, segundo ele, em 2015, o ICMS sofreu redução de 8,37% e, na receita total, a perda foi de
7,16%. Teceu considerações sobre o crescimento vegetativo da folha, argumentou que toda a receita do Estado hoje
é comprometida com pessoal e a dívida e não fez menção a medidas visando o incremento da receita.
A exposição do Secretário de Planejamento, mais longa, girou no sentido de explicar a decisão do escalonamento, oficializando como se daria o parcelamento. Enfatizou que o Estado ultrapassou o limite prudencial da Lei
de Responsabilidade Fiscal na despesa com pessoal (máximo 49%, limite prudencial 46,55%), fechando 2015 em
48,10%. Afirmou que a despesa com pessoal cresceu bem acima da receita corrente líquida, que essa receita cresceu
8,25%, enquanto a folha de pagamento cresceu 19%. Teceu considerações sobre a herança recebida, o esforço para
redução dos gastos e apresentou quadros comparativos. Segundo ele, para dar conta da escala, o Estado terá que
retardar o pagamento de fornecedores. Anunciou para a próxima semana a sanção da Lei Orçamentária e o encaminhamento à Assembleia Legislativa de projeto de reforma administrativa, adiantando apenas que haverá redução
de cargos comissionados. Acrescentou ainda que o governo estuda a possibilidade de realizar algumas alienações.
Programada para as 10h, a reunião teve início com quase uma hora de atraso. Restou evidente das falas dos Secretários que o objetivo central do encontro foi comunicar a decisão tomada pelo Governo. Nos breves pronunciamentos dos representantes predominou a expressão de inconformismo com o parcelamento e no significado da perda de
uma conquista sedimentada em mais uma de década do pagamento sendo efetivado no 5º dia útil.
t

POSSE NO ACRE
No dia 08, tomou posse a nova
diretoria da Associação dos Auditores
Fiscais do Acre liderada pelo
Presidente Reginaldo Soares Sousa . A
Diretora de Comunicação da Febrafite,
Maria Aparecida Neto Lacerda e
Meloni Papá, representou o presidente
Roberto Kupski, na solenidade
realizada no auditório da SEFAZ/Acre.
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Orçamento financeiro para o exercício de 2016
APRESENTAÇÃO
A Diretoria Executiva da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais - AFFEMG, em cumprimento ao disposto no artigo 38, do
Estatuto Social apresenta aos seus Associados, ao Conselho de Administração
e ao Conselho Fiscal, o planejamento gerencial da Entidade para o próximo
exercício financeiro.
A partir de janeiro de 2016, a administração da Entidade estará a
cargo da nova Diretoria eleita que, certamente, se manterá fiel ao princípio
norteador desta previsão orçamentária, no sentido de exercer em plenitude
os objetivos estatutários da AFFEMG, quais sejam, a representação classista
e a defesa dos interesses dos Associados, manter a boa prestação de serviços
e propiciar a integração, lazer, cultura e importantes oportunidades de convivência entre os membros da Associação, cumprindo assim a determinação
contida no artigo 3º do Estatuto social.
O cenário econômico e financeiro para 2016 no país e, em particular,
em Minas Gerais, com reflexos na remuneração dos Associados, recomenda
a busca pela otimização das receitas operacionais, austeridade nos gastos e
investimentos, responsabilidade e transparência nos atos de gestão.
A presente proposta consolida o orçamento da sede, em Belo Horizonte,
das treze Diretorias Regionais e das Colônias de Férias de Porto Seguro, Cabo Frio
e Guarujá, e foi elaborada segundo fundamentos que procura combinar o equilíbrio das contas com o contínuo investimento social e classista.
As receitas e despesas operacionais e os investimentos são apresentados em
três quadros distintos, contendo nível de detalhamento que os torna auto-explicáveis.
PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
I – RECEITAS
1-Mensalidades:
O valor da mensalidade associativa tem como referência o valor atual, que
corresponde a R$ 193,30 (cento e noventa e três reais e trinta centavos), equivalente a 1,30% da remuneração (vencimento básico e Gepi) do cargo do AFRE - I A.
2-Pró-labore sobre seguro de vida em grupo:
A receita prevista com pró-labore pela administração da apólice de
seguro de vida em grupo está sendo mantida em conformidade com o valor
atual de faturamento.
3-Agenciamento/Resultado da Apólice de Seguro de Vida em Grupo:
Para o próximo exercício, a presente proposta traz a previsão do recebimento da parcela anual relativa à renovação do contrato da apólice de
seguro de vida em grupo com a Seguradora MAPFRE.
4-Aluguéis de imóveis e espaços:
Essa receita refere-se ao contrato de locação de loja localizada no tér-

reo da sede em Belo Horizonte e também dos espaços do Centro de Convivência e Auditório na sede em BH.
5-Receitas Financeiras:
São receitas decorrentes, principalmente, de aplicações das disponibilidades financeiras da Entidade.
6-Reservas de Hospedagem e Revenda de Mercadorias:
Estão sendo previstas nessas rubricas receitas decorrentes das atividades propiciadas aos Associados nas colônias de férias, sendo as reservas de
hospedagem, correspondente a tabela do valor de diárias aprovadas pelo Conselho de Administração, em vigor a partir de 1º de novembro de 2015.
II – DESPESAS
1-Sociais, Assistenciais e Atividades Classistas:
O Orçamento 2016 prevê a realização dos investimentos sociais,
mediante ações que fortalecem a representação classista, como os eventos
corporativos: palestras, seminários, Encontro do Fisco Mineiro e os XVI Jogos
AFFEMG, e também os eventos comemorativos na sede, em Belo Horizonte, e
nas Diretorias Regionais, conforme a agenda da Entidade.
2-Administrativas e Gerais de Manutenção:
As despesas pertinentes a essa rubrica foram previstas tomando por
referência o realizado em 2015, atualizadas pela projeção do INPC da Fundação Getúlio Vargas, estimado em 10% (dez por cento) e/ou ajustadas conforme a necessidade.
III – LAZER: COLÔNIAS DE FÉRIAS
As despesas operacionais de manutenção das colônias de férias foram
previstas tomando por referência o valor realizado em 2015, atualizadas pela
projeção do INPC da Fundação Getúlio Vargas e ainda por ajustes que visam o
equilíbrio econômico dessa atividade.
IV – INVESTIMENTOS
Para o exercício, são previstas manutenções e pequenas reformas nas
Diretorias Regionais e nas três colônias de férias.
Para a sede em Belo Horizonte, são previstos investimentos na manutenção do prédio, consistentes em pintura da fachada.
Belo Horizonte, 20 de novembro de 2015.
Maria Aparecida N.L. Meloni Nelson de Oliveira Lopes
Diretora Presidente

Diretor Financeiro

Geraldo Sozinho
Diretor Administrativo

Programa de Orçamento Financeiro - Por Conta Contábil Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016 - (em R$ 1,00)
Conta Contábil Descrição da Conta Contábil

Previsto
RECEITAS OPERACIONAIS

3.1.1.01.0001
3.1.1.02.0001
3.1.1.02.0002
3.1.1.03.0001

MENSALIDADES DE ASSOCIADOS
PRÓ- LABORE APÓLICE SEGURO DE VIDA EM GRUPO
AGENCIAMENTO/RESULTADO DA APÓLICE SEGURO DE VIDA EM GRUPO
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E ESPAÇOS
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9.400.000
2.800.000
800.000
100.000
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3.1.1.03.0002
3.1.1.04.0001
3.1.1.04.0002
3.1.1.05.0001
3.1.1.05.0002
3.1.1.06.0002
Total

financeiro

PUBLICIDADE EM JORNAL E CATÁLOGO DE CONVÊNIOS
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUROS S/ PARCELAMENTO DE DÉBITOS
REVENDA DE MERCADORIAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - BH
REVENDA DE MERCADORIAS NAS COLÔNIAS DE FÉRIAS
RESERVAS - HOSPEDAGEM NAS COLÔNIAS DE FÉRIAS

30.000
300.000
10.000
60.000
600.000
1.600.000
15.700.000

DESPESAS OPERACIONAIS
SOCIAIS, ASSISTENCIAIS E ATIVIDADES CLASSISTAS
4.1.1.01.0001 EVENTOS E FESTIVIDADES
4.1.1.01.0002 CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E ENCONTROS DO FISCO*
4.1.1.01.0003 HOMENAGENS PÓSTUMAS
4.1.1.01.0004 CONTRIBUIÇÕES À FEBRAFITE
4.1.1.01.0005 JORNAL AFFEMG E CATÁLOGO DE CONVÊNIOS
4.1.1.01.0006 JOGOS AFFEMG*
4.1.1.01.0007 MATERIAIS INSTITUCIONAIS E PUBLICIDADE
4.1.1.01.0008 VIAGENS E ESTADIAS-DIRETORIA
4.1.1.01.0009 REPRESENTAÇÃO DA DIRETORIA/ENTIDADE
4.1.1.01.0010 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
4.1.1.01.0011 CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS
4.1.1.01.0012 SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA
4.1.1.01.0013 CURSOS E TREINAMENTOS
4.1.1.01.0014 PESQUISA, DIAGNÓSTICO E CONSULTORIA
4.1.1.01.0015 MOVIMENTOS DE REIVINDICAÇÃO DE INTERESSE DA CLASSE*
4.1.1.01.0016 SERVIÇOS DE CORREIOS
* FUNDO PECUNIÁRIO (ART.3º, §1º, - III DO ESTATUTO SOCIAL)
Total
COM PESSOAL PRÓPRIO- SEDE E REGIONAIS
4.1.1.02.0001 SALÁRIOS
4.1.1.02.0002 FÉRIAS
4.1.1.02.0003 13º SALÁRIO
4.1.1.02.0004 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
4.1.1.02.0005 PLANO DE SAÚDE E EXAMES PERÍÓDICOS
4.1.1.02.0006 SEGURO DE VIDA
4.1.1.02.0007 VALE- TRANSPORTE
4.1.1.02.0008 CURSOS E TREINAMENTOS
4.1.1.02.0009 UNIFORMES
4.1.1.02.0010 INSS
4.1.1.02.0011 FGTS
4.1.1.02.0012 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
4.1.1.02.0013 BOLSAS DE ESTÁGIO
4.1.1.02.0015 RATEIO DE DESPESAS COM COLIGADAS (-)
Total
COM PESSOAL TERCEIRIZADO- SEDE
4.1.1.03.0001 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
4.1.1.03.0002 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
4.1.1.03.0003 SERVIÇO DE IMPRESSÃO E COPIADORA
4.1.1.03.0004 SERVIÇO DE MOTOBOY
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950.000
250.000
20.000
80.000
110.000
200.000
50.000
100.000
20.000
20.000
200.000
720.000
5.000
300.000
50.000
350.000
3.425.000
1.820.000
199.000
150.000
505.000
326.000
7.000
59.000
10.000
20.000
585.000
172.000
21.000
10.000
480.000
3.404.000
84.000
129.000
65.000
19.000
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4.1.1.03.0005 SERVIÇO DE IMPRESSÃO INFORMATIVO DE DESCONTOS
4.1.1.03.0006 SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS
4.1.1.03.0007 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PABX
4.1.1.03.0008 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS DE INFORMÁTICA
4.1.1.03.0010 SERVIÇO CESAM ( CENTRO SALESIANO DO MENOR)
4.1.1.03.0011 SERVIÇO DE TERCEIROS - OUTROS
4.1.1.03.0012 SERVIÇO DE INTERNET
4.1.1.03.0015 SERVIÇO DE CONTABILIDADE
4.1.1.03.0016 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
Total
ADMINISTRATIVAS GERAIS E DE MANUTENÇÃO - SEDE
4.1.1.04.0001 CONTA DE TELEFONE
4.1.1.04.0002 CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
4.1.1.04.0003 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
4.1.1.04.0004 SERVIÇOS DE CORREIOS
4.1.1.04.0005 MATERIAL DE EXPEDIENTE
4.1.1.04.0006 BENS DE NATUREZA PERMANENTE
4.1.1.04.0007 SEGURO DE BENS E INSTALAÇÕES
4.1.1.04.0008 MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES
4.1.1.04.0009 COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
4.1.1.04.0010 CONDUÇÃO URBANA
4.1.1.04.0011 INFORMATIVOS E LIVROS TÉCNICOS
4.1.1.04.0013 MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS
4.1.1.04.0014 ALIMENTOS E BEBIDAS (lanches para associados, diretores e funcionários)
4.1.1.04.0016 VIAGENS E ESTADIAS DE EMPREGADOS
Total
IMPOSTOS E TAXAS - SEDE
4.1.1.05.0001 IPTU
4.1.1.05.0002 IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS
Total
DESPESAS FINANCEIRAS
4.1.1.06.0001 TAXA PRODEMGE
4.1.1.06.0002 TARIFAS BANCÁRIAS
Total
COM PESSOAL TERCEIRIZADO - REGIONAIS
4.1.1.07.0001 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
4.1.1.07.0002 SERVIÇO DE INTERNET- PROVEDOR
4.1.1.07.0004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Total
ADMINISTRATIVAS GERAIS E DE MANUTENÇÃO- REGIONAIS
4.1.1.08.0001 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS
4.1.1.08.0002 CONTA DE TELEFONE
4.1.1.08.0003 CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
4.1.1.08.0004 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
4.1.1.08.0005 SERVIÇOS DE CORREIOS
4.1.1.08.0006 MATERIAL DE EXPEDIENTE
4.1.1.08.0008 SEGURO DE BENS E INSTALAÇÕES
4.1.1.08.0009 MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES
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9.000
12.000
19.000
67.000
35.000
34.000
96.000
15.000
584.000
63.000
14.000
11.000
14.000
40.000
5.000
22.000
40.000
34.000
12.000
3.000
28.000
45.000
10.000
341.000
40.000
5.000
45.000
5.000
130.000
135.000
110.000
32.000
50.000
192.000
10.000
54.000
16.000
42.000
5.000
8.000
7.000
26.000
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4.1.1.08.0010 COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE TERCEIROS/DIRETORES
4.1.1.08.0012 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
4.1.1.08.0013 MATERIAL DE LIMPEZA
4.1.1.08.0015 ALIMENTOS E BEBIDAS
Total
IMPOSTOS E TAXAS- REGIONAIS
4.1.1.09.0001 IPTU
4.1.1.09.0002 IMPOSTOS,TAXAS E EMOLUMENTOS
Total
LAZER: COLÔNIAS DE FÉRIAS
4.1.1.10.0009 GUARNIÇÕES CAMA-MESA-BANHO
4.1.1.10.0010 MATERIAL DE EXPEDIENTE
4.1.1.10.0011 MATERIAL DE LIMPEZA
4.1.1.10.0012 UTENSÍLIOS DE COZINHA
4.1.1.10.0013 LAVANDERIA
4.1.1.10.0014 SALÁRIOS E ORDENADOS
4.1.1.10.0015 INSS
4.1.1.10.0016 FGTS
4.1.1.10.0017 PLANO DE SAÚDE E EXAMES PERIÓDICOS
4.1.1.10.0018 VALE TRANSPORTE
4.1.1.10.0019 FÉRIAS
4.1.1.10.0020 13º SALÁRIO
4.1.1.10.0021 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
4.1.1.10.0022 PROG. DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR
4.1.1.10.0023 UNIFORMES
4.1.1.10.0024 CURSOS E TREINAMENTOS
4.1.1.10.0026 MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES
4.1.1.10.0036 ENERGIA ELÉTRICA
4.1.1.10.0037 GÁS
4.1.1.10.0038 TELEFONE
4.1.1.10.0039 ÁGUA E ESGOTO
4.1.1.10.0040 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF
4.1.1.10.0041 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
4.1.1.10.0044 SERVIÇO DE INTERNET
4.1.1.10.0045 MERCADORIAS CONSUMIDAS / ALIMENTOS E BEBIDAS
4.1.1.10.0047 IPTU
4.1.1.10.0048 IMPOSTOS,TAXAS E EMOLUMENTOS
4.1.1.10.0049 DESPESAS DE VIAGEM
4.1.1.10.0050 SERVIÇOS DE CORREIOS
4.1.1.10.0052 ASSINATURA JORNAIS, REVISTAS E TV A CABO
4.1.1.10.0053 COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO VEÍCULOS
4.1.1.10.0054 DESPESAS BANCÁRIAS
4.1.1.10.0055 SEGUROS DE BENS E INSTALAÇÕES
4.1.1.10.0059 DESPESA COM CONDUÇÃO
Total
INVESTIMENTOS
5.1.1.01.0001 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
5.1.1.01.0002 REFORMA DA SEDE - BH
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33.000
6.000
18.000
34.000
259.000
20.000
15.000
35.000
20.000
5.000
50.000
10.000
70.000
620.000
190.000
62.000
190.000
27.000
72.000
52.000
9.000
390.000
10.000
5.000
20.000
208.000
30.000
10.000
138.000
33.000
29.000
25.000
370.000
110.000
20.000
5.000
5.000
22.000
10.000
4.000
15.000
1.000
2.837.000
30.000
120.000
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5.1.1.01.0003
5.1.1.01.0004
5.1.1.01.0005
5.1.1.01.0006
5.1.1.01.0007
5.1.1.01.0008
5.1.1.01.0009
5.1.1.01.0010
5.1.1.01.0011
5.1.1.01.0012
5.1.1.01.0013
5.1.1.01.0014
5.1.1.01.0015
5.1.1.01.0016
5.1.1.01.0017
5.1.1.01.0018
Total

REGIONAL - CENTRO NORTE
REGIONAL - METALÚ RGICA
REGIONAL - VALE DO SAPUCAÍ
REGIONAL - MUCURI
REGIONAL - SÃO FRANCISCO
REGIONAL - PARANAÍBA
REGIONAL - SUL
REGIONAL - NORTE
REGIONAL - OESTE
REGIONAL - BAIXO RIO GRANDE
REGIONAL - RIO DOCE
REGIONAL - SUDOESTE
REGIONAL - MATA
COLÔNIA DE FÉRIAS PORTO SEGURO
COLÔNIA DE FÉRIAS CABO FRIO
COLÔNIA DE FÉRIAS GUARUJÁ

Número 310

20.000
5.000
40.000
80.000
2.000
9.000
100.000
10.000
20.000
6.000
90.000
39.000
40.000
611.000

“Programa de Orçamento Financeiro Projeção de Resultados Período de: 01/01/2016 a 31/12/2016 - (em R$ 1,00)”
Conta Contábil
Receitas Operacionais
3.1.1.01
3.1.1.02
3.1.1.03
3.1.1.04
3.1.1.05
3.1.1.06
Total
Despesas Operacionais
4.1.1.01
4.1.1.02
4.1.1.03
4.1.1.04
4.1.1.05
4.1.1.06
4.1.1.07
4.1.1.08
4.1.1.09
4.1.1.10
Total

5.1.1.01

Descrição da Conta Contábil

Previsto

Mensalidades Associativas
Serviços Associativos
Aluguéis de Imóveis
Financeiras
Revenda de Mercadorias nas Colônias de Férias e CC/BH
Reservas de Hospedagem nas Colônias de Férias

9.400.000
3.630.000
100.000
310.000
660.000
1.600.000
15.700.000

Despesas Sociais, assistenciais e atividades classistas
Despesas Com Pessoal Próprio- Sede e Regionais
Despesas Com Pessoal Terceirizado- Sede
Despesas Gerais e de Manutenção - Sede
Impostos e Taxas- Sede
Despesas Financeiras
Despesas Com Pessoal Terceirizado- Regionais
Despesas Gerais e de Manutenção- Regionais
Impostos e Taxas- Regionais
Despesas com Lazer: Colônias de Férias

3.425.000
3.404.000
584.000
341.000
45.000
135.000
192.000
259.000
35.000
2.837.000
11.257.000
4.443.000
4.200.000
8.643.000
611.000
8.032.000
12.000.000
(12.000.000)
8.032.000

Resultado Operacional
Saldo Disponível em 31/12/2015
Total de Origens de Recursos
Investimentos
Resultado Previsto / Realizado
Consignações de terceiros / Recebimentos
Consignações de terceiros / Repasses
Saldo Disponível em 31/12/2016
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Análise da Execução Orçamentária
I - APRESENTAÇÃO
Em cumprimento ao artigo 38, do Estatuto Social, a Diretoria da
Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais – AFFEMG,
deliberou e, neste ato, apresenta aos seus Associados, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, a análise da Execução Orçamentária referente ao exercício de 2015. O presente relatório informa a movimentação
financeira da Entidade e aponta as principais alterações na proposta aprovada em dezembro de 2014.
Preliminarmente, confirma-se a manutenção de todas as atividades e
prestações sociais, assistenciais e classistas próprias da AFFEMG, bem como a
regularidade e pontualidade no cumprimento dos compromissos administrativos e financeiros de gestão neste exercício.
No que se refere aos investimentos patrimoniais, em 2015, a
AFFEMG priorizou os investimentos nas Diretorias Regionais, Mata e Baixo Rio Grande.
Em Juiz de Fora, encontra-se em fase final de construção, com previsão de inauguração no próximo dia 22 de dezembro, a nova sede da Diretoria
Regional Mata. Um edifício de cinco andares, situado na rua Oscar Vidal, nº
100, centro, com toda a infraestrutura necessária para abrigar a maior regional da AFFEMG. A nova sede, além de propiciar mais conforto e espaço para
atividades classistas, atenderá também a prestação de serviços oferecida pela
FUNDAFFEMG.
A reforma e ampliação da nova sede da Diretoria Regional Baixo Rio
Grande, em Uberaba, consistiu principalmente, na adequação do imóvel para
atender aos serviços ofertados pela Associação e pela FUNDAFFEMG, trazendo
mais conforto, segurança ao atendimento e ainda a capacitação para realização de eventos.
Na presente demonstração, procura-se explicar as contas que apresentaram maior índice de alteração em relação ao valor previsto, em análise
quantitativa e qualitativa, agrupadas em três grandes blocos: Receitas, Despesas e Investimentos. Alguns itens podem indicar variação superior ao valor orçado, entretanto, o resultado final no grupo de contas a que pertencem
apresenta-se equilibrado.
Ao final, apresentamos o Resultado da Previsão orçamentária para 2015.

3 – Agenciamento/Resultado da apólice de Seguro de Vida em Grupo:
Além do pagamento da parcela anual devida pela renovação do contrato de seguro de vida em grupo realizada em janeiro de 2013, a AFFEMG
negociou a renovação do contrato com a Seguradora Mapfre, para o período
de jan/2016 a jan/2019, visando garantir a estabilidade e segurança na operacionalidade da apólice coletiva de seguro de vida. Da renegociação, resultou
o pagamento da primeira parcela do agenciamento devido à Estipulante da
apólice. Esses dois fatos financeiros resultaram na receita de R$ 1,2 milhões
de reais, acima do previsto no orçamento de 2015 (R$ 600 mil).
4 – Rendimentos de Aplicações Financeiras:
O equilíbrio do fluxo de caixa, no exercício de 2015, resultou na receita
financeira decorrente de aplicações (sempre norteadas por princípio conservador), o que possibilitou um ganho superior à previsão orçamentária.
III - INVESTIMENTOS
A proposta orçamentária para 2015, previa a construção de um prédio
de cinco andares para instalação da nova sede da Diretoria Regional Mata,
em Juiz de Fora, para atendimento das atividades e serviços oferecidos pela
AFFEMG e FUNDAFFEMG. Além dos gastos com a referida obra, estão lançadas nessa rubrica as aquisições de móveis, máquinas e equipamentos, como
elevadores, aparelhos de ar condicionado, sistemas de segurança, central de
PABX, rede de informática e mobiliários para as salas e auditório.
Em Uberaba/MG, a sede da Diretoria Regional Baixo Rio Grande foi
totalmente reformada e ampliada. Inicialmente, o projeto previa a ampliação
do espaço de convivência, no entanto, a necessidade de instalação do consultório médico para prestação do atendimento da FUNDAFFEMG, a adequação
do espaço administrativo, combinada com as exigências legais do município,
implicou na necessidade de reformulação do projeto. A área de acréscimo passou para 359 m2 que soma à área original de 266 m2 (toda reformada). Além
disso, nesta rubrica, registramos a aquisição de equipamentos e mobiliário.
Na Diretoria Regional Paranaíba, em Uberlândia/MG, houve a adequação da cobertura da área de convivência. O valor total de investimentos
realizados em 2015 atingiu a ordem de R$ 4,45 milhões de reais.
IV – RESULTADO FINAL DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 2015

II - RECEITAS
1- Mensalidades de Associados:
A receita prevista para essa rubrica apresentou variação positiva em
9,0 % (nove por cento), resultado do cumprimento do critério estabelecido
para fixação do valor da mensalidade, que corresponde a 1,3% da remuneração (vencimento básico e Gepi) do cargo de AFRE-IA.
2- Pró-labore – Apólice de Seguro de Vida em Grupo:
Houve acréscimo nessa conta de 16%, decorrente do equilíbrio atuarial da apólice de seguro de vida em grupo, contratada em 2010 com a Companhia MAPFRE Seguradora.

Resultado orçamentário Previsto

R$ 2.856.000,00

Resultado orçamentário Realizado

R$ 4.088.000,00

Diferença positiva entre valor previsto e
realizado, conforme demonstrado no
quadro de projeção de resultados

R$ 1.232.000,00

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2015.
Maria Aparecida N.L. Meloni Nelson de Oliveira Lopes
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“Programa de Orçamento Financeiro Projeção de Resultados Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - (em R$ 1,00)”
Conta Contábil
Receitas Operacionais
3.1.1.01
3.1.1.02
3.1.1.03
3.1.1.04
3.1.1.05
3.1.1.06
Total
Despesas Operacionais
4.1.1.01
4.1.1.02
4.1.1.03
4.1.1.04
4.1.1.05
4.1.1.06
4.1.1.07
4.1.1.08
4.1.1.09
4.1.1.10
Total

5.1.1.01

Descrição da Conta Contábil

Previsto

Mensalidades Associativas
Serviços Associativos
Aluguéis de Imóveis
Financeiras
Revenda de Mercadorias nas Colônias de Férias e CC/BH
Reservas de Hospedagem nas Colônias de Férias

8.700.000
2.930.000
90.000
40.000
660.000
1.400.000
13.820.000

9.492.000
4.498.000
82.000
346.000
706.000
1.269.000
16.393.000

109
154
91
865
107
91
119

792.000
1.568.000
(8.000)
306.000
46.000
(131.000)
2.573.000

Despesas Sociais, assistenciais, atividades classistas
Despesas Com Pessoal Próprio - Sede e Regionais
Despesas Com Pessoal Terceirizado - Sede
Despesas Administrativas Gerais e de Manutenção - Sede
Impostos e Taxas - Sede
Despesas Financeiras
Despesas Com Pessoal Terceirizado - Regionais
Despesas Administrativas Gerais e de Manutenção - Regionais
Impostos e Taxas- Regionais
Despesas com Lazer: Colônias de Férias

3.075.000
3.218.000
579.000
336.000
42.000
107.000
175.000
284.000
31.000
2.704.000
10.551.000
3.269.000
2.513.000
5.782.000
2.926.000
2.856.000
11.000.000
(11.000.000)
2.856.000

2.856.000
3.255.000
545.000
306.000
41.000
126.000
187.000
259.000
31.000
2.871.000
10.477.000
5.916.000
2.662.000
8.578.000
4.458.000
4.120.000
11.589.000
-11.621.000
4.088.000

93
101
94
91
98
118
107
91
100
106
99
181
106
148
152
144
105
106
143

(219.000)
37.000
(34.000)
(30.000)
(1.000)
19.000
12.000
(25.000)
167.000
(74.000)
2.647.000
149.000
2.796.000
1.532.000
1.264.000
589.000
(621.000)
1.232.000

Resultado Operacional
Saldo Disponível em 31/12/2014
Total de Origens de Recursos
Investimentos e Amortizações
Resultado Previsto / Realizado
Consignações de terceiros / Recebimentos
Consignações de terceiros / Repasses
Saldo Disponível em 31/12/2015

Realizado

%

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.
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comunicação

AFFEMG lança novo site

C

om o objetivo de melhorar o acesso do Associado às informações e
aos serviços ofertados, a
AFFEMG acaba de lançar o seu novo site.
A página está no ar desde o dia 13 de janeiro, lançada no 1º Encontro de Aposentados, em Belo Horizonte no mesmo endereço eletrônico - www.affemg.com.br
O novo site apresenta uma
identidade visual mais clara e moderna.
Ao acessar a página, o usuário poderá
visualizar a área pública, contendo notícias e detalhes dos serviços prestados
pela Associação, como os convênios,
acesso às informações sobre as ações
judiciais - coletivas e individuais - colônia de férias, Serviço Social e eventos.
Além disso, os Associados terão
acesso, mediante login e senha, à “área
restrita”, que conterá informações personalizadas e serviços exclusivos, como
emissão de boletos bancários, extratos,
prestação de contas, solicitação de reserva para hospedagem nas colônias,
galeria de fotos, entre outros.
A proposta contou com a consultoria da agência digital “Web Café”,
da empresa “Stones Tecnologia Ltda.”
e da equipe de TI da AFFEMG, sob a
coordenação do Diretor Secretário,
Leonardo Augusto Rodrigues Borges,
que acompanhou todo o processo de
construção da nova página.

Leonardo ressaltou a importância dessa iniciativa: “fizemos várias pesquisas internas e, com o retorno e o trabalho da
equipe envolvida, chegamos a um formato de site mais moderno, que mantem os principais conteúdos e que atende, principalmente, ao usuário dessa plataforma que é o Associado. É importante destacar que a ideia do novo site não é excluir o atendimento
presencial, personalizado, a cada Associado, mas facilitar e otimizar os serviços ofertados pela entidade, por meio de mais uma
ferramenta estratégica de comunicação”.
O novo site pode ser acessado nos PCs, notebooks, tablets e plataformas móveis, como os smartphones.
t

Entidades do Fisco criam mais
uma plataforma de comunicação
O ano 2016 começa com mais uma novidade. Além
do novo site da AFFEMG, acaba de ser criada a página “Be-a-bá
Fiscal” no Facebook. 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 a partir das
plataformas digitais.
O novo ambiente digital é mais um espaço para divulgação de ideias, troca de informações e disseminação de conhecimento sobre educação fiscal, sobretudo para a juventude. Para
isso, é necessária a participação de todos para se consolidar como
mais um instrumento de comunicação da categoria dentro das
redes sociais. Acesse a página www.facebook.com/BeaBaFiscal ,
siga, curta e compartilhe essa ideia!
t
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Lucy maria torres soares
Oeste - divinópolis

arnaldo sato

edir martins

sudoeste - Poços de caldas

mata- juiz de fora

Gilson marcos campos

vale do sapicaí - pouso alegre

neuza gomes de oliveira
metalúrgica - ipatinga

Paulo cesar pinto
sul - varginha

Número 310

sirne alcides costa salim
mucuri - teófilo otoni

paranaíba - uberlândia

Festejando 2016!

O

s Associados da Regional Paranaíba em
Uberlândia, celebraram a chegada de
2016 e a amizade, em clima de descontração e alegria. O almoço aconteceu no
dia 19 de dezembro no Clube CDL Eventos, e contou com a parceria da AFFP.
Já os servidores da DFT/
Uberlândia confraternizaram no dia 10
de dezembro com uma deliciosa e mineiríssima galinhada, servida na sede
da Regional da AFFEMG.t

Página 14

Janeiro 2016

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 rubens simão da rocha
baixo rio grande uberaba

paranaíba - DFT

paranaíba - patrocínio

Em Patrocínio, os
servidores da AF
se reuniram no dia
22 de dezembro,
no Restaurante
Traíra´s Filé, para
brindar o ano novo!
mata - além paraíba

Associados e familiares de Além Paraíba participaram
da tradicional confraternização de fim de ano, no dia 18 de dezembro.
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encontros

1o Encontro de Associados Aposentados de
2016, grande participação e muita informação

N

o dia 13 de janeiro, foi realizado o primeiro Encontro de Associados
Aposentados do ano, sob a coordenação do vice-presidente, Eduardo de
Sousa Assis. “Abrir o primeiro Encontro do ano é uma honra, e é muito
gratificante ver a participação efetiva de vocês durante todos esses anos,
desejamos que mantenham esse envolvimento”, declarou o Vice-presidente.
Eduardo confirmou a participação da AFFEMG na reunião com a Seplag, com
a participação dos Secretários de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães e de
Fazenda, José Afonso Bicalho, cuja pauta prioritária é a questão salarial do servidor
público, especialmente devido aos atrasos da escala de pagamento, como aconteceu
em dezembro e neste mês de janeiro. O encontro aconteceu no dia 15 de janeiro.

Novo site da AFFEMG

O tema central da reunião foi a apresentação do novo site da AFFEMG. Os setores
de Comunicação e Informática da Associação apresentaram a nova“página”e os Associados puderam conferir, em primeira mão, o novo formato com suas funcionalidades. Além
disso, puderam conhecer mais uma plataforma digital da entidade, a página “Be-a-bá
Fiscal”no Facebook, que é uma parceria entre a Febrafite, AFRESP e AFFEMG.

Transmissão das reuniões

Em 2015, a AFFEMG implementou a transmissão simultânea das reuniões
de Associados Aposentados, por meio da TV Web AFFEMG. Essa iniciativa visa aproximar, pela informação, a Entidade de seus Associados. O vice-presidente informou
que a diretoria pretende fazer uma avaliação desta ferramenta junto aos Diretores
Regionais e Associados, seja na forma de uma consulta informal aberta, ou enquete
para verificar a efetividade e eficácia desta iniciativa.

FUNDAFFEMG

A assessora da presidência da FUNDAFFEMG, Fátima Taher, apresentou o
novo aplicativo da Fundação, desenvolvido para smartphones e i-phones, que informa sobre os serviços e também chamou atenção para a ferramenta de acesso restrito
ao usuário para a conferência de utilização, uma forma de auditoria muito importante para um plano de auto gestão, onde o usuário pode conferir se o prestador está
cobrando do plano de saúde o serviço efetivamente usado.

Eleições FUNDAFFEMG

O Diretor Administrativo e Financeiro da FUNDAFFEMG, José Edson Martins da
Costa falou sobre o processo eleitoral que vai eleger os Conselhos Curador e Fiscal da Fundação. Já foi constituída a Comissão Eleitoral e as eleições acontecerão no dia 29 de março.

Convites: aniversário da AFFEMG e Semana Cultural

Finalizando o Encontro, o Vice-Presidente, Eduardo, convidou os presentes
para as comemorações de aniversário dos 66 anos da AFFEMG, que acontecerá no
dia 19 de fevereiro, em Belo Horizonte, e para as atividades da Semana Cultural.
Ao término, Eduardo agradeceu os presentes e os Associados que acompanharam
oEncontronasRegionaiseconvidouparaum caféservidonoCentrodeConvivência.
t
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LAnçamento de Livro

Encontro Feliz Idade
Vem aí o 36º Encontro da Feliz
Idade, que será realizado entre os dias
10 e 14 de abril, em Águas de Lindóia,
no interior de São Paulo. A edição de
2016 conta com uma programação
diversificada, incluindo palestras, atividades esportivas e culturais, celebração
de ação de graças, além de shows com
o cantor “Michael Sullivan” e a banda
“Renato e seus Blue Caps”.
As inscrições já estão abertas
e custam R$ 300,00. Interessados podem acessar o site do evento www.
felizidade.com.br e conferir toda a programação. Informações pelos telefones (35) 3212-7449, (35) 98802-7400,
(35) 98801-9466, ou pelo e-mail:
encontro@felizidade.com.br.
t

No dia 10 de dezembro, a
Associada Malu Maria de Lourdes
Mendes Pereira participou do lançamento do livro “Temas Atuais
de Direito Constitucional”, do qual
participa com o artigo “A pluralidade midiática como forma de
fortalecimento da democracia”. O
lançamento ocorreu em Brasília,
na sede do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios.
O texto é fruto de artigos
produzidos durante o doutorado em Direito Constitucional
frequentado pela Auditora, na
Universidad de Buenos Aires, na
Argentina.
O livro já se encontra
a venda no site da editora:
www.ltreditora.com.br
t

agenciaabreubr
www.abreutur.com.br

Há 175 anos de portas abertas para o mundo.

BRASIL
Embarque em Belo Horizonte

• Aéreo
• Hospedagem
• Traslados

10x
SEM JUROS

AÉREO + TERRESTRE

Venha, com Abreu o mundo é seu.
SERRA GAÚCHA
Gramado, 5 dias

Voando GOL | Hospedagem no Laghetto Pedras Altas
apto. Luxo + Café da manhã + Tour Gramado e
Canela | MARÇO A JUNHO, exceto feriados

1.030 ou

TOUR NOVA A partir de: total à vista R$
PETRÓPOLIS

10x R$103

NORDESTE
Natal, 5 dias

Voando GOL | Hospedagem no
Visual Praia Hotel apto. Luxo + Café da manhã |
MARÇO A JUNHO, exceto feriados

1.650 ou

A partir de: total à vista R$

10x R$165

Benefício exclusivo! 5% DE DESCONTO para associados AFFEMG

*

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

Av. Bandeirantes, 1448
Mangabeiras | Belo Horizonte | MG

31

3244 5000

acta@actaturismo.com.br
www.actaturismo.com.br
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Preços mínimos, em R$, por pessoa, em apto duplo na categoria indicada, para embarque no período informado, sujeito a
alteração e disponibilidade. Consulte-nos outros destinos. | Parcelamento em até 10x sem entrada e sem juros no cartão de
crédito (Visa, Mastercard, Diners ou American Express). Pagamentos feitos através de financiamento com cheques pré-datados,
boleto ou débito em conta, serão em 10x sem juros (entrada + 9 parcelas) | Preços e lugares sujeitos à disponibilidade e a
alterações sem prévio aviso. Taxas não inclusas. | Aéreo com saída de Confins, em classe econômica promocional. Para saídas do
Rio de Janeiro e/ou São Paulo consulte abreutur.com.br | ABAV/RJ 94 | Consulte os agentes de viagens da Acta Turismo.
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Receita SOLIDáRIA

Receita Solidária inicia 2016 com
nova Diretoria e Conselho Fiscal

N

o dia 05 de novembro
de 2015, os membros
da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Receita Solidária foram eleitos
em Assembleia Geral Extraordinária. A
eleição ocorreu no auditório da AFFEMG e definiu a gestão para o biênio
2016/2017. Confira os eleitos:

Diretoria executiva: Diretor-Presidente: Rose Laura Pinto Fagundes
Diretor Administrativo: Maria Jacinta Julião
Diretor Financeiro: Maria Inês Gazzinelli de Lima
Diretor Técnico: Luiza Helena Nunes Braga
Diretores suplentes: Janice Gabriel e Rosana de Miranda Starling
Conselho Fiscal: Conselheiros efetivos: Célio Marcos Pontes de Albuquerque,
Cláudia Campos Lopes Lara e René de Oliveira e Souza Junior
Conselheiros suplentes: Carolina Amália Cançado Monteiro André e Simone
Araújo Menezes

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 socais: receitasolidaria/facebook.

MENSAGEM - rOSANA

MENSAGEM - rOSE LAURA

Belo Horizonte, janeiro de 2016.
Foi com grande alegria e senso de responsabilidade que assumi, em
30/08/2011, a presidência da Receita Solidária. Éramos: Márcia Amélia, Ranniére,
Dora Brito, Gilberto, Matias e eu, a primeira diretoria da entidade, eleita em uma assembleia que também constituiu a nossa Associação e aprovou seu Estatuto Social.
A Receita Solidária recém-criada, nascida genuinamente entre os funcionários da
SEF, adquiria existência legal. Tudo estava por fazer.
Hoje, quatro anos e meio depois, a essa alegria soma-se um sentimento de
profunda gratidão a todos que, a seu modo e a seu tempo, trilharam ao nosso lado
os caminhos desse grande desafio.
Gratidão a Deus e à vida por tudo que foi possível realizar.
Aos nossos Associados, pela confiança incondicional.
À nossa equipe de Diretores, colegas do Conselho Fiscal e colaboradores
diretos, pela dedicação inquestionável.
Aos voluntários e doadores, pelo envolvimento.
Aos nossos parceiros: AFFEMG, ASSEMINAS, COOPSEF, SINDIFISCO, SINFAZ E
FUNDAFFEMG, pelo apoio contínuo e imprescindível.
Às entidades apoiadas pela Receita Solidária, pela confiança.
A união dessas forças possibilitou à Receita Solidária se firmar como uma
entidade atuante. Conquistamos importantes resultados: o apoio a 33 projetos de
diversas instituições em várias cidades do Estado de Minas Gerais, a realização de
mais de 20 eventos solidários, com idosos e crianças, e o encaminhamento de centenas de doações materiais a instituições cadastradas.
Temos muito a comemorar, mas também muito trabalho a ser feito.
Sigamos em frente sob a liderança da nossa querida colega Rose Laura
com a mesma disposição em participar dessa gratificante partilha.
Meu grande abraço a todos.
Rosana Starling, ex-presidente do Projeto Receita Solidária

Belo Horizonte, janeiro de 2016.
É com grande motivação que
nós assumimos a diretoria da Receita
Solidária para o próximo biênio - Inês
Gazzinelli, Jacinta Julião, Luiza Braga,
Janice Gabriel e Rosana Starling, contando ainda com outras pessoas que
têm participação marcante na realização dos nossos desafios.
Uma nova etapa se inicia e nos
próximos dias definiremos nossas prioridades para 2016 e as estratégias para
concretizá-las.
Esperamos continuar contando com a confiança de nossos associados,
com o apoio das nossas instituições e parceiros para o cumprimento da nossa missão. Esperamos também que novas pessoas venham contribuir para a realização
destes desafios.
Esperamos que outras pessoas venham a ser nossos voluntários. Participem das nossas atividades. Que no próximo biênio, com a sua participação, continuemos transformando sonhos em realidade!
Rose Laura Pinto Fagundes, Presidente do Projeto Receita Solidária.
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Novo convênio odontológico

Os Associados da AFFEMG acabam de ganhar uma nova opção de serviço odontológico, em Juiz de Fora. A entidade firmou novo convênio com o dentista Luiz Alberto
Marcos Amaral, especialista em ortodontia, clínica geral e implantodontia. A clínica fica no endereço Avenida Barão do Rio Branco, 1871, sala 1308, no Centro de Juiz de Fora.
Contatos: (32) 3211-3246 ou (32) 99103-1005.

classifisco
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 Belo Horizonte
•

•

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
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

•
•

Vendo moto HONDA, CG 150 TITAN, ESD,FLEX, ano de fabricação e modelo
2012, partida elétrica, apenas 23.000 Km rodados, acompanhada de bauleto
e capacete. Único dono e todas as revisões na concessionária - IPVA pago. Valor
R$ 5.500,00. Tratar com Carlos 31 - 993 07 00 23 ou (31) 3222 7316
Vendo moto YAMAHA DRAG STAR 650, ano 2004, 20.000km rodados, documentação em dia. Valor: R$ 17.000 (aceito propostas).Contato: Wallace (31)
99125-6765 ou Samira (31) 98454-9661
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
•

•

•

Veículos
•

•

saudades

Manutenção em Desktop e Notebook´s, 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
Terapias Alternativas: Zuleica IzidoroTeixeira - 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

•
•
•
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Geralda Caetano de Castro, faleceu no dia 22 de Janeiro de 2016 em Belo
Horizonte.
João Ferreira de Oliveira, faleceu no dia 17 de Janeiro de 2016 em Belo
Horizonte.
Enedina Bacci Fernandes Faria, faleceu no dia 17 de Janeiro de 2016 em
Itajubá.
Eduardo Carlos Horta, faleceu no dia 15 de Janeiro de 2016, em Belo Horizonte/MG.
Paulo Henrique Costa Almeida, faleceu no dia 15 de Janeiro de 2016 em
Belo Horizonte.
Nilsa de Carvalho Ribeiro, Faleceu no dia 14 de Janeiro de 2016 em Belo
Horizonte.
Milton Jose Pinto, faleceu no dia 09 de Janeiro de 2016 em Belo Horizonte.
Alda Soares de Rezende Ribeiro, faleceu no dia 03 de Janeiro de 2016 em
Uberaba.
Antônio Carlos da Silva Ribeiro, faleceu no dia 30 de Dezembro de 2015 em
Belo Horizonte.
Joel Pinheiro, faleceu no dia 25 de Dezembro de 2015 em Pouso Alegre.
Yara Ilse Lech Coelho, Faleceu no dia 23 de Dezembro de 2015 em Belo
Horizonte.
Eneas de Carvalho, faleceu no dia 23 de Dezembro de 2015 em Lavras.
Dolores Cruz Bicalho, faleceu no dia 21 de Dezembro de 2015 em Belo
Horizonte.
Terezinha Pires Xavier de Limam faleceu no dia 21 de Dezembro de 2015
em Caratinga.
Lourdes Ribeiro de Almeida Barbosa, mãe do Associado Roberto Thompson de Almeida Barbosa, faleceu no dia 15 de Dezembro de 2015 em Belo
Horizonte.
Zelinda Florisbela Silva Carvalho, mãe do Associado, Belisio Silva de Carvalho Faleceu no dia 26 de Outubro de 2015 em Bambuí.

Janeiro 2016

eventos

AFFEMG completa 66 anos

E

No mês do seu aniversário, AFFEMG prepara uma programação
especial para comemorar junto com os Associados

m 2016, a primeira Associação de servidores públicos de Minas Gerais, criada em 15 de fevereiro de 1950, completa 66 anos e renova
a sua história. A experiência acumulada e muita vitalidade fazem
da AFFEMG uma entidade reconhecida e respeitada por suas lutas e
conquistas a favor do Fisco Estadual Mineiro.
Para celebrar esse momento e o início da nova gestão, encabeçada pelo
Diretor-Presidente, Sinval Pereira, a AFFEMG organizou uma programação especial.

Confira a programação:
Aniversário dos 66 anos da AFFEMG e Comemoração de posse
da nova Diretoria e Conselhos de Administração e Fiscal
Dia: 19 de fevereiro (sexta-feira)
Horário: às 21h
Endereço: Buffet Catharina, Avenida Raja Gabaglia, 3080, Estoril - Belo Horizonte.
Entrega de convites: 3 e 4 de fevereiro , no 5º andar da AFFEMG, Rua Sergipe,
893, Funcionários, no horário de 8h às 17h. (Conforme disponibilidade).
- Cada associado poderá retirar, gratuitamente, 1(um) convite cortesia, sendo nominal e intransferível, e 1(um) convite acompanhante

Teatro: Espetáculo “Nas Ondas do Rádio”
Dia: 23 de fevereiro (terça-feira)
Horário: 21h
Teatro Bradesco, Rua da Bahia, 2244, Lourdes - Belo Horizonte.
O Associado Titular poderá retirar 1 (um) par de convites para essa atração,
nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Setor de Eventos da AFFEMG, localizado no 5º andar,
Rua Sergipe, 893, Funcionários, de 8h às 17h.
*Número limitado de convites

Artes: VII Exposição de Artes Plásticas e Fotografia “Artes,
sabores e aromas – um olhar poético da culinária mineira”
Abertura: 25 de fevereiro (quinta-feira)
Horário: 19h
Local: Galeria do 2º andar, na sede da
AFFEMG.
Bate-papo com a historiadora Márcia Clementino Nunes, filha
de Maria Lúcia Clementino Nunes,
famosa Dona Lucinha, proprietária de
uma rede de restaurantes tipicamente
mineiros.

Música e Poesia: Sarau Gastronômico
Data: 26 de fevereiro (sexta-feira)
Horário: 20h
Local: Centro de Convivência, 3º andar da AFFEMG.
Apresentação musical do Associado José Márcio, com espaço aberto para os
Associados cantarem, recitarem textos e poesias, além da participação de um Chef
de Cozinha, especialista em gastronomia mineira, que vai preparar uma receita deliciosa aos convidados.

Informações no setor de Eventos da AFFEMG, pelo telefone (31) 3289-5704
ou pelo e-mail eventos@affemg.com.br.
t
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Os sabores, aromas e histórias de Minas
Historiadora e filha da famosa cozinheira “Dona Lucinha”, Márcia Nunes, participa de
bate-papo com Associados na Semana Cultural

P

ara marcar as comemorações dos 66 anos da AFFEMG, a Associação
escolheu como tema para a sua sétima Exposição de Artes Plásticas
e Fotografia, a gastronomia mineira e a influência dessa tradição na
produção artística. Com o título “Arte, sabores e aromas – um olhar
poético da culinária mineira”, a mostra
pretende reunir as diversas formas de inspiração artística e cultural que a tradicional
gastronomia de Minas nos proporciona.
E para falar da tradicional gastronomia mineira, a AFFEMG convidou a historiadora Márcia Clementino Nunes, para
falar justamente sobre a “arte, os sabores e
os aromas” que a nossa comida pode proporcionar. Márcia abrirá a exposição, com
bate-papo repleto de curiosidades e histórias que fazem parte da cultura de Minas.
Filha de Maria Lúcia Clementino Nunes, famosa “Dona Lucinha”, proprietária
de uma rede de restaurantes tipicamente mineiros, Márcia carrega no sangue o amor
pela nossa gastronomia. Terceira filha, dos 11 de Dona Lucinha, decidiu largar o emprego de professora, em 1996, para assumir o restaurante junto com a mãe.
Márcia é de Serro, município a 230 quilômetros de Belo Horizonte. Graduou-se em História pela UFMG, estudando as manifestações de religiosidade popular,
especialmente a significação simbólica da Festa do Rosário do Serro. Ao lado da
mãe, Márcia também assina a autoria do
Livro “História da Arte da Cozinha Mineira”,
lançado em 2010. Ao longo das 178 páginas, as autoras registraram um pouco das
suas reflexões e experiências na culinária.
A obra mostra o sentido histórico de cada
prato, o significado de utensílios e de ingredientes que compõem hábitos alimentares
entre outras tradições que permeiam a
cozinha mineira. O livro serviu de fonte de
inspiração para o tema do Carnaval de 2015, no Rio de Janeiro, da Escola de Samba
Acadêmicos do Salgueiro.
O bate-papo com a historiadora Márcia Nunes será no dia 25 de fevereiro, às
19h30, no auditório da AFFEMG, no 2ª andar da Associação, em Belo Horizonte. t

dona lucinha
À frente da tradicional rede de restaurantes “Dona Lucinha”, Maria Lúcia
Clementino Nunes, a Dona Lucinha, nasceu em 1932, na cidade do Serro em Minas
Gerais. Criada em uma família de quituteiras, foi professora por 30 anos. Mãe de 11
filhos, foi catequista, professora, salgadeira, doceira, feirante, quitandeira, diretora
escolar e vereadora, mas sempre movida por uma paixão: a gastronomia mineira.
Atualmente, o Restaurante“Dona Lucinha”já possui três unidades, duas em BH,
inauguradas em 1990 e outra em 1991; e uma em São Paulo, abrindo as portas em 1992.
Além dos restaurantes, sua comida já esteve presente em diversos festivais em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e no exterior, como Itália e Estados Unidos.
t

A cozinha de Minas é rica
como água de mina
Márcia Nunes
O que é que a cozinha mineira tem? Gerada em ambiente montanhoso e
de ambição mineral, sofreu influências diversas e nasceu múltipla de possibilidades.
A cultura alimentar de Minas é fruto do troca-troca de saberes africanos, indígenas
e europeus, particularmente. Do uso e abuso do milho, da mandioca e da cana, da
forte presença das carnes de porco, das raras carnes bovinas ao tempo de seu começo
e das iguarias dominicais feitas de frango cozido ao molho pardo; coberto por quiabo
ou ora-pro-nobis.
A típica cozinha mineira tem suas exigências: pronta, quer permanecer em
panelas. Não em qualquer uma, mas nas de pedra sabão ou nas de ferro. É da sua
quentura vista e sentida através da fumaça que ela começa a se expressar... Seu perfume é sem igual resultado dos refogados de sal com alho e urucum.
Sendo nativista rende louvor ao verde e amarelo nacionais pela magia da
couve e do angu nosso de todo dia. A forte presença da pimenta é sempre bem-vinda, além da graça do cheiro verde usado para finalizar e da cachaça para começar.
Hoje reconhecida nacional e internacionalmente, a gastronomia de Minas
tornou-se cartão postal da nossa gente. Por experiência própria, na rotina da nossa
casa, comprovamos a força e o encantamento que uma cozinha verdadeiramente
mineira produz. Prova disto, o tema virou samba enredo no carnaval de 2015,
da Salgueiro.
t
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