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A AFFEMG, tal como a conhecemos hoje, é resultado de uma construção per-
manente e ininterrupta de todos que acreditam que a força do conjunto é muito mais do 
que soma de interesses individuais. Durante todo o ano de 2003, quando nossas enti-
dades, AFFEMG e FUNDAFFEMG atravessavam um momento difícil e a Associação 
parecia sucumbir, debatemos à procura de uma resposta para uma pergunta singela: 
qual é a AFFEMG que precisamos e queremos? A partir das discussões, da reflexão e 
da confluência de ideias, pactuamos em torno do objetivo comum de procurar resgatar 
a Entidade para os seus Associados, afastá-la do caminho empresarial, estéril e desa-
gregador, pelo qual havia enveredado e buscar  recuperar, com espírito renovado, a 
mística e a combatividade da velha e boa AFFEMG.  

A motivação não foi a disputa pelo poder, nem a vazia e efêmera luta por vitó-
ria desprovida de ideal, mas a certeza de que um objetivo claro, um plano consistente, 
combinado com a coesão de uma equipe dirigente e a força da classe, isso levaria a 
Entidade a um outro patamar no campo associativo, digno, compatível com a nossa 
importância e fiel aos interesses maiores dos Auditores Fiscais. A classe acreditou e ma-
nifestou expressamente a sua confiança neste rumo em todos os momentos para os 
quais foi chamada, por isso, todo mérito desse ciclo de crescimento, renovação e pros-
peridade da AFFEMG deve ser creditado aos verdadeiros protagonistas dessa história, 
os Associados.

Neste ciclo de 12 anos, foram muitas as realizações materiais na AFFEMG: de 
início, sair de uma situação estruturalmente deficitária, na qual a Entidade precisava 
recorrer ao crédito bancário para saldar o custeio mensal; pagar dívidas; solucionar 
a questão da colônia de férias em Cabo Frio, cujo despejo já transitara em julgado; 
equacionar a situação do hotel “Palmeiras da Liberdade”, que se encontrava fechado 
e dar uma destinação ao prédio sede, que é compartilhado com a FUNDAFFEMG, 
reformá-lo para nele instalar as sedes das Entidades; ampliar o leque de atividades de 
interesse econômico, social, de lazer e cultura, intensificar o uso coletivo e o caráter so-
lidário e associativo das atividades da AFFEMG; construir uma colônia no litoral de São 
Paulo; imprimir práticas de administração mais transparentes, democráticas, austeras e 
responsáveis. Esse foi o rumo e o espírito associativo, a inspiração. 

A par de todas as medidas concretas voltadas para imprimir um novo modo de 
gestão à Entidade, imediatamente, procuramos restabelecer a harmonia e o clima de 
convivência cordial entre AFFEMG e FUNDAFFEMG e os próprios Associados. 

No entanto, 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. Nesse sentido, foram 
adotadas inciativas concretas que procuraram colocar a Associação o mais próximo 
possível de sua base, além da implantação das doze sedes regionais, espaço e serviços 
à disposição dos Associados e seus familiares, foram realizadas centenas de reuniões, 
encontros e confraternizações, porque acreditamos que a informação e o permanente 
diálogo fortalecem os laços associativos e alimentam a união, essência de uma entida-
de de classe.   

Contudo, o olhar objetivo e sincero da prestação de contas não permite dizer 
que tudo foi fácil. Contrariando a prática histórica de 60 anos, o primeiro obstáculo 
veio na negativa do governo em liberar a servidora eleita para presidir a Entidade. Foi 
preciso recorrer ao Supremo Tribunal Federal e, três anos e meio depois de proposta 
a ação, finalmente transitou em julgado. Outros mais aconteceram, mas nenhum que 
não pudesse ser superado com a inabalável fé de que estávamos no caminho certo, 
porque, como diz o poema: “para nós, não há vento ruim, pois sempre podemos ajus-
tar as nossas velas”. 

Em momentos como este, de realização e alegria, é oportuno refletir sobre o 
sentido do trabalho à frente da AFFEMG, dirigir a Entidade é trabalho voluntário, muitas 
vezes espinhoso, de enorme responsabilidade, que fazemos com a máxima dedicação, 
empenho, fraternidade e muito carinho. E assim, segue a AFFEMG, uma obra em per-
manente construção. 

É preciso acreditar

Transição
A Diretoria Executiva se 

reuniu no dia 1º de dezembro, 
na sede da AFFEMG, em 
Belo Horizonte, com o novo 
Diretor-presidente, Sinval 
Pereira, e membros da nova 
diretoria eleita, para início do 
processo de transição. 

Última reunião
O Conselho de 

Administração da AFFEMG se 
reuniu no dia 10 de dezembro, 
na sede da entidade, em Belo 
Horizonte, para análise e 
aprovação do orçamento 2016.
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Diretoria Executiva: Diretora-Presidente Maria Aparecida Neto 
Lacerda e Meloni (Papá) Diretor vice-presidente Eduardo de 
Souza Assis Diretora-Secretária Patrícia David Salum Diretor-
Secretário Adjunto Leonardo Borges Diretor-Financeiro 
Nelson de Oliveira Lopes Diretor-Financeiro Adjunto Joaquim 
Coelho Simões Diretor-Administrativo Geraldo Sozinho 
Diretor-Administrativo Adjunto José Thomaz da Silva Diretora 
-Social Lenivanda Oliveira Miranda Barbosa Diretor-Social 
Adjunto Gilson Magalhães Teixeira .
Diretoria Regional: Baixo Rio Grande Edson Martins de 
Oliveira Centro Norte Rubens Simão da Rocha Mata Edir 
da Silva Martins Metalúrgica Pedro Paulo Maia dos Santos 
Mucuri Marilia Schaper Soriano de Souza Norte Redir Mendes 
de Sá Oeste João Márcio Gonçalves Paranaíba David Araújo 
Rio Doce Milton Guedes Metzker São Francisco Maria das 

Dores Caetano Oliveira Alves Sudoeste Carlos Alberto Basso Sul João Batista Vale do Sapucaí Ithamar Valladares Meirelles. 

Conselho de Administração: Efetivos Ativos Lucas Rodrigues Espeschit, Nelson Gomes dos Santos, Nilton de Oliveira, Paulo Pedro 
Lessa Baptista Júnior, Suplentes Ativos Maria Inês Vieira da Silva, Onofre Antônio Silveira Efetivos Ativos Benjamin Pereira Arantes, 
Cleber Juarez Lucas Gomes, Francisco Lourenço Dias, Francisco Mota Santos Suplentes Aposentados Antônio de Lima Castro, 
Walter José de Moraes .

Conselho Fiscal: Adalberto Eustáquio Rodrigues Alves,  José Nicácio da Silva, Gilson Marcos Campos, Lupércio Teixeira, Antônio 
Júlio Duarte, Álvaro Ferreira de Paula.
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No dia 07 de dezembro, 
a Comissão Eleitoral divulgou o 
resultado oficial das eleições da 
AFFEMG. Ao todo, 720 Associa-
dos foram às urnas, representando 
33,1% dos 2.301 eleitores aptos a 
votar. 

No interior, a participação 
chegou a 64% do total de votos, o 
que demonstra o compromisso e o 
engajamento dos Associados. 

Um exemplo dessa valori-
zação  vem da Regional Norte e é 
protagonizado pelo aposentado, 
Sebastião de Aguiar Machado, que 
viajou mais de 100 Km até Montes 
Claros, para votar. 

Os eleitores Paulo Nilton 
Moura Silveira, que anda com 
apoio de muletas; e, João Teixeira 

Junior, que se locomove em cadei-
ra de rodas também mostraram a 
importância da participação. 

Para o Diretor da Regional 
Norte, Redir Mendes de Sá, a par-
ticipação dos Associados é motivo 
de orgulho: “A todos que votaram, 
os meus agradecimentos, e a es-
tes, a minha especial admiração 
pela demonstração de carinho e 
seriedade para com as eleições da 
AFFEMG”.

política

No dia 1º de dezembro, o 
Congresso Nacional derrubou o veto 
da presidente ao projeto de lei que ele-
va de 70 para 75 anos a idade para 
aposentadoria compulsória de todos 
os servidores públicos da União, Es-
tados, Distrito Federal e municípios. A 
decisão será comunicada ao governo 
e a PEC segue para promulgação. 

O veto derrubado, chamada 
“lei da Bengalinha”, deriva de Pro-
posta de Emenda à Constituição que 
elevou de 70 para 75 anos a idade 

para aposentadoria compulsória dos 
ministros do Supremo Tribunal Fede-
ral, dos demais tribunais superiores e 
ministros do Tribunal de Contas da 
União. Com isso, a pauta está limpa 
para que sejam avaliados os proje-
tos a revisão da meta fiscal de 2015, 
bem como a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias de 2016. 

Análise da AFFEMG: Confor-
me afirmaram parlamentares de situa-
ção e oposição quando da análise do 
veto, a lei pode representar economia 

para o Estado, uma vez que permite 
que o servidor permaneça trabalhando 
após o cumprimento do tempo regula-
mentar de contribuição previdenciária. 
Mas não em Minas. Desde junho, por 
decisão política baseada em um pa-
recer da AGE, o governo definiu que 
a parcela do abono de permanência, 
que corresponde ao valor da contri-
buição previdenciária (11%), única 
retribuição pecuniária para quem per-
manece trabalhando, fosse incluída no 
valor do subteto constitucional. 

Aposentadoria compulsória dos 
servidores públicos passa para 75 anos

Comissão Eleitoral divulga resultado 
oficial das Eleições da AFFEMG

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016
No dia 14 de dezembro, foi aprovada a LDO-2016. A equipe econômica do governo estadual estima um crescimento 

das receitas de 7,8%, mas projeta um déficit nominal da ordem de 3,7 bilhões. 
Para o secretário de Planejamento, Helvécio Magalhães, “as diretrizes apresentadas seguem firme determinação do 

governador para a contenção de despesas. Assim como em 2015, a previsão é de um ajuste duro no custeio do estado, 
reduzindo contratos de manutenção e fazendo uma contenção do gasto com a folha de pagamentos. Neste ano, a folha é 
de R$ 42 bilhões. Por meio de auditorias e controle interno, o crescimento será menor do que o previsto, chegando a R$ 44 
milhões em 2016”, explica o Secretário.  

Para o Fisco Estadual, em tempo de inflação alta, esta projeção orçamentária preocupa, pois é inadmissível um terceiro 
ano sem reajuste salarial. 
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O Convênio, voltado para 
os Associados e dependentes, tem 
por objetivo promover a cooperação 
técnica, científica e acadêmica, bem 
como, o desenvolvimento e forma-
ção por meio de cursos nas áreas de 
Direito, Economia e Ciências Huma-
nas junto à Universidade de Roma 
Tor Vergata.

Conforme o interesse, a Uni-
versidade poderá organizar cursos e 
formar turmas exclusivas ou ainda fa-
zê-lo de maneira compartilhada com 
outras instituições brasileiras, confor-
me a área e o objeto acadêmico.  

No Brasil, a Universidade Tor 
Vergata mantém essa forma de Con-
vênio com as seguintes instituições: 
Associação Nacional dos Procurado-
res da República – ANPR, Associação 

AFFEMG celebra Convênio com o Centro 
de Estudos Jurídicos Latino-americanos 
da Universidade de Roma Tor Vergata

Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho – ANAMATRA, Escola 
Nacional da Magistratura – AMB, 
Banco Central do Brasil, Escola Su-
perior da Magistratura de Pernambu-
co – ESMAPE, Associação Nacional 
dos membros do Ministério Público, 
Escola Superior do Ministério Público 
da União, Associação dos Juízes Fe-
derais do Brasil, entre outras.  

O campus da Universidade 
de Roma Tor Vergata, inaugurado em 
2011, é moderno e oferece residên-
cia para os alunos com capacidade 
para hospedar até 600 pessoas. 

Este convênio é uma opção 
para o aprimoramento profissional 
dos Associados e dependentes e  
está à disposição da Secretaria de 
Estado de Fazenda. 

AFFEMG, AFRESP e FEBRAFITE celebram convênio 
para uma nova estratégia de comunicação

No dia 16 de 
novembro, as diretorias 
da AFFEMG, AFRESP e 
FEBRAFITE, se reuniram 
para discutir uma nova 
proposta de comunica-
ção para as entidades. 
O encontro aconteceu 
em São Paulo e con-
tou com a presença da 
Diretora-presidente da 
AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá; do Presidente da 
FEBRAFITE, Roberto Kupski; do Presidente da AFRESP, Rodrigo Keidel Spada, e 
membros da Diretoria Executiva da associação paulistana.

O convênio visa investir em uma comunicação estratégica em rede e, 
para isso, contará com o jornalista e sócio da agência digital Cobra Criada, 
Leandro Fortes. Fortes irá coordenar as ações e assessorar as redes sociais, 
Facebook, Twitter e Instagram, das entidades envolvidas. 

O Projeto de Lei Fe-
deral nº 3123, de autoria do 
Poder Executivo, que discipli-
na a aplicação do teto sala-
rial na esfera federal, estadu-
al e municipal não chegou a 
ser apreciado pelo plenário 
da Câmara Federal até o fe-
chamento do ano legislativo, 
apesar de tramitar em regime 
de urgência. 

O Fórum Fisco defen-
de emendas ao PL que vi-
sam garantir que a situação 
dos estados que já adotam o 
subteto salarial vinculado ao 
subsídio do Ministro do STF, 
ou ao dos Desembargadores 
de Justiça, como é o caso de 
Minas Gerais, não seja alte-
rada em razão da aprovação 
deste projeto. 

Em Minas, a Emenda 
Constitucional nº 79/2008 
alterou a redação do § 1º do 
art. 24, da CE estabelecendo 
que a remuneração e o subsí-
dio dos servidores ocupantes 
de cargos, funções e empre-
gos públicos, bem como, os 
proventos e pensões, percebi-
dos cumulativamente ou não, 
não podem exceder o subsí-
dio mensal dos Desembarga-
dores do Tribunal de Justiça, 
correspondente a 90,25% do 
subsídio do Ministro do STF. 

AFFEMG e FEBRAFITE 
acompanham a tramitação 
do PL 3123 e discutem, em 
âmbito nacional, com as 
demais entidades do Fisco 
Estadual, as repercussões e 
medidas jurídicas cabíveis no 
sentido de proteger o direito 
do servidor e evitar um retro-
cesso nessa questão do teto 
salarial. 

Teto salarial 
 Projeto de 
Lei 3123/2015 



AFFEMG NOTÍCIAS EM REVISTA

5solidariedade

Contribuir com a 
f o r m a -

ção socioeducativa e proporcionar 
novos horizontes por meio do judô a 
centenas de jovens em situação de vul-
nerabilidade. Com esse objetivo, o pro-
jeto social “Projetar” atua desde 2004, 
atendendo crianças e adolescentes do 
Aglomerado Barragem Santa Lúcia, 
em Belo Horizonte. Atualmente, a ins-
tituição atende cerca de 100 pessoas e 
conta com o apoio de parceiros, como 
a Receita Solidária, para fazer do es-
porte um instrumento transformador.

Exemplo disso foi a participa-
ção dos alunos no Campeonato Bra-
sileiro de Ligas de Judô, que aconteceu 
entre os dias 20 e 22 de novembro, na 
Cidade de Sobradinho. Pelo 4º ano 
consecutivo, o projeto social teve repre-
sentantes na Seleção Mineira, contri-
buindo para o título de equipe campeã 
geral do evento.

Esporte e cidadania como fator transformador

O “Projetar” conquistou nove, 
das 10 medalhas em disputa, sendo: 5 
medalhas de ouro, 1 medalha de prata 
e 3 medalhas de bronze. O destaque 
foi para a atleta e professora Ana Car-
la Abreu, atual bicampeã brasileira de 
Ligas de Judô. Ana Carla conquistou, 
em 2015, duas medalhas de ouro, 

sendo uma em sua faixa etária e outra 
na idade acima.

Além do orgulho de poder con-
tribuir com a formação cidadã desses 
jovens, a Receita Solidária ajudou na 
participação dos atletas no evento, 
com hospedagem, alimentação, trans-
porte e uniformes da delegação. 

Doações ajudam 
moradores de Pirapetinga

A Receita Solidária promoveu a doação de diversos 
materiais para o município de Pirapetinga, por meio da Loja 
Maçônica Fidelidade Pirapetinguense, que presta diversos 
serviços na área social. A parceria viabilizou a aquisição de 
nove cadeiras de banhos, seis cadeiras de rodas, 55 pacotes 
de fraldas, três colchões antiescaras e dez muletas axilares. 
Os materiais serão utilizados no auxílio de pessoas idosas da 
comunidade, portadoras de deficiência física permanente ou 
temporária, em situação de risco e vulnerabilidade social. 

Tarde animada no Lar de 
Idosos São José

No dia 29 de novembro, o Lar de Idosos São José 
teve uma tarde diferente. A Receita Solidária visitou a insti-
tuição, que fica no Bairro Olhos D’água, em Belo Horizon-
te. A animação contou com muita música e um delicioso 
lanche para os 66 moradores. Na ocasião, os colabora-
dores do projeto fizeram a entrega das doações recolhidas, 
como: fralda geriátrica, sabonete e hidratante.
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Alegria, otimismo e a 
grande disposição 

para confraternizar. Esse foi o espírito 
que marcou o encontro de centenas 
de Associados e familiares  que com-
pareceram à celebração de fim de 
ano no dia 12 de dezembro. 

“A Diretoria da AFFEMG agra-
dece a presença de todos desejando 
um Ano Novo repleto de realizações, 
que continuemos juntos, unidos pela 
boa convivência e os laços de amiza-
de.”, declarou a Diretora-presidente 
Maria Aparecida Neto Lacerda e Me-
loni, Papá.

Noite de encontro, alegria e 
congraçamento em Belo Horzonte

“. . . o tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos 
sem parar nossos passos pelo chão vão ficar 
marcas do que se foi sonhos que vamos ter 

como todo dia nasce, novo em cada amanhecer...”
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Veja mais fotos no site: www.affemg.com.br, no link “Galeria de Fotos”
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Coquetel de 
Confraternização do CC/MG

No dia 27 de novembro, os membros do Conselho dos Contribuintes, come-
moraram, na sede da AFFEMG, mais um ano de união e harmonia, 

em um evento muito alegre e descontraído que contou com a presença de colegas da 
SEF, da AGE e o Subsecretário da Receita Estadual.

Para animar a ocasião, os participantes dançaram e cantaram ao som da Banda VIP, 
que coloriu o salão com efeitos de luzes, contagiando a todos. A confraternização contou 
com a colaboração da AFFEMG, COOPSEF e ASSEMINAS. 
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No dia 03 de dezem-
bro foi a vez da 

Diretoria Executiva de Fiscalização 
(DEFIS); do Núcleo de Análise e 
Pesquisa (NAP) da Subsecretaria 
da Receita Estadual e do Labora-
tório de Auditoria Digital (LAUD) 
da Diretoria de Planejamento Fis-
cal, da Superintendência de Fis-
calização, realizarem a festa de 
confraternização de fim de ano. 

O encontro aconteceu no Cen-
tro de Convivência da AFFEMG e 
contou com a participação do Dire-
tor da DEFIS, Carlos Gustavo Baeta 
Damasceno e do Diretor da NAP, 
Luiz Gustavo Sodré Couto. Além do 
almoço especial, a festividade teve 
a animação musical da dupla Ivone 
e Ezequias.

Tarde de Encontro e 
Congraçamento       
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Os servidores da Superintendência Regional de Contagem participaram, no 
dia 11 de dezembro, da Confraternização de Natal, realizada 

no Centro de Convivência da AFFEMG. O evento contou com a grande participação, além do Su-
perintendente Regional, Antônio Vaz; dos Delegados Fiscais de Sete Lagoas e Contagem, Gustavo 
Almeida Vieira e Flávio Henrique de Araújo, respectivamente; dos Chefes das AF´s de Contagem, 
Arilson Lopes e Demétrius Garcia; e da Chefe da AF de Betim, Adaiza Juliana Barbosa. A festa teve 
a animação da banda “Made in 80”. 

Encontro e boa música marcam 
fim de ano da SRF/Contagem

Representantes das entidades 
que compõem o Fórum “Cláudio 
Vilaça” se reuniram na tarde do 
dia 17 de dezembro, no Centro de 
Convivência da AFFEMG, para um 
encontro de confraternização. 

Na oportunidade, foi realizada 
uma avaliação das atividades de 
2015 e os caminhos de mobiliza-
ção para o próximo ano. Entre as 
mudanças, a coordenadora Mar-
ly Moysés transmitiu o cargo para 
Ana Maria Belo de Abreu que fica-
rá a frente do coletivo, junto com 
o vice-coordenador Otto Lopes de 

Fórum “Cláudio Vilaça” com nova coordenação

Figueiredo. “Eu gostaria de agradecer, a confiança em mim depositada, 
durantes esses anos na coordenação do Fórum e desejar muito sucesso 
aos novos coordenadores. Contem comigo!”, declarou Marly Moysés. 

A Diretora-presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e 
Meloni, Papá, participou da reunião e foi homenageada pelo apoio con-
cedido ao Fórum nesses anos de atividades. 
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“Já está chegando a hora de 
ir...” Com esse trecho da canção 
“Despedida”, de Roberto e Erasmo 
Carlos, o Coral Melodia prestou 
uma linda homenagem à Diretora-
-presidente da AFFEMG, Maria 
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, 
Papá, que deixa a presidência da 
Associação no dia 04 de janeiro. 
O encontro aconteceu no dia 15 
de dezembro, no Centro de Con-
vivência da entidade, em Belo Ho-
rizonte. A homenagem contou com 
a participação do maestro Ronaldo 
Poncione e da solista Dayse Garcia.

“Nós gostaríamos de agrade-
cer por todos os anos dedicados à 
Associação e o carinho que sem-
pre teve com o Coral Melodia. 
Desejamos que você tenha muito 
sucesso em sua caminhada. Muito 

Coral Melodia se 
apresenta e encanta 
funcionários na Maternidade 
Odete Valadares

Diretoria, funcionários e pa-
cientes da Maternidade Odete Va-
ladares, em Belo Horizonte, foram 
presenteados com uma belíssima 
apresentação do Coral Melodia, 
sob a regência do maestro Ronal-
do Poncione e com participação da 
solista, Dayse Garcia. A Cantata 
de Natal aconteceu no dia 18 de 
dezembro e integrou a confraterni-
zação de fim de ano da instituição.

“Nós agradecemos muito a 
participação do Coral e ficamos 
muito honrados de tê-los conosco 
em nossa confraternização”, para-
benizou a profissional de Relações 
Públicas da Maternidade, Márcia 
Grazzioti.

Homenagem em notas musicais

obrigado”, agradeceu Jacob Marra, representante do Coral.
Após a apresentação musical, todos foram convidados para participar 

da confraternização de fim de ano do Coral e brindaram à amizade, de-
sejando amor, paz e saúde em 2016.
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Mata - Juiz de Fora

No dia 22 de dezembro foi inau-
gurada, em Juiz de Fora, a nova sede 
da Diretoria Regional Mata. A noite de 
comemorações contou com a presença 
de Associados, familiares e autoridades, 
que vieram conhecer o novo espaço 
que irá atender a família AFFEMG.  

A nova sede, com cinco anda-
res, localizada na área central da cida-
de, na rua Oscar Vidal, nº 100,  abriga 
a área administrativa da AFFEMG, au-
ditório,  Centro de Promoção da Saú-
de da FUNDAFFEMG, serviço social, e 
um centro de convivência. 

Os anfitriões, Diretor Regional, 
Edir da Silva Martins, e a Diretora-pre-
sidente da AFFEMG, Maria Aparecida 
Neto Lacerda e Meloni, Papá recep-
cionaram os Associados e convidados, 
o Diretor Administrativo da AFFEMG, 
Geraldo Sozinho e o Diretor Adminis-
trativo Adjunto da AFFEMG, José Tho-
maz;  o Vice-Presidente do Conselho 
de Administração da AFFEMG, Nilton 
de Oliveira; o Diretor Administrativo 
e Financeiro da FUNDAFFEMG, José 
Edson Martins da Costa; a Assessora 
da Diretoria Executiva da FUNDAFFE-
MG, Fátima Taher Jounis e Maria Te-
reza de Carvalho Soares, membro do 
Conselho Curador da Fundação.  

Também prestigiaram a ceri-
mônia, o Superintendente Regional de 
Fazenda em Juiz de Fora, Marcus Du-
tra Abib; o Secretário Municipal da Fa-
zenda de Juiz de Fora, Fúlvio Albertoni 
e o Assessor da Secretaria de Atividade 
Urbanas de Juiz de Fora, Paulo César 

Regional Mata em nova sede 
Mais moderna e mais comodidade para a prestação de serviços  

O ideal foi 
concretizado e todos 

merecem desfrutar 
desse mérito. É 

um presente que 
ganhamos e temos 
a honra de dividí-

los com todos os 
Associados do Estado, 

especialmente os 
da nossa 

Regional 
Mata.  

Diretor da Regional 
Mata, Edir Martins.

FOTOS: THIAGO RUELA
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Mariano, que representou o Secretário 
Sergio Rocha.

O Diretor Edir Martins, saudou 
todos os presentes e manifestou agra-
decimentos a todos que participaram 
da realização do projeto: “graças ao 
trabalho de profissionais comprome-
tidos e qualificados, conseguimos dar 
vida ao nosso sonho. A inauguração 
desta obra moderna e que tanto con-
forto trará aos Associados vem coroar 
o esforço de muitos e confirma a im-
portância da Regional Mata”.  

A Diretora Presidente, Papá, falou 
da alegria desta importante realização 
da AFFEMG, “com a inauguração desta 
sede, estamos concluindo a instalação de 
todas as sedes regionais em imóveis pró-
prios, isto concretiza um de nossos obje-
tivos que é colocar a AFFEMG cada vez 
mais perto de seus Associados”, declarou 
a Presidente. E continuou: “desejamos 
que todos os Associados e suas famílias, 
possam usufruir dessas instalações em 
paz, com muita saúde, e muita alegria. 
É assim, com muito trabalho, que vamos 
construindo a AFFEMG, fortalecendo-a, 
procurando torná-la, cada vez mais, um 
referencial de representação, de defesa 
dos interesses da classe, e um referencial 
na vida do auditor fiscal”. 

Ao final, num gesto de agra-
decimento, Edir Martins e José Thomaz 
prestaram uma homenagem à Papá 
entregando-lhe flores e uma jarra de 
porcelana. “A AFFEMG foi fundada em 
1950 e, presidida durante 60 anos por 
colegas do sexo masculino. Entretanto, 
faltava à AFFEMG apostar em uma mu-
lher para presidi-la. No próximo dia 04 
de janeiro, Papá encerrará sua gestão 
de seis anos frente à AFFEMG, período 
considerado pela maioria dos associa-
dos como o ciclo de maior transforma-
ção da nossa associação desde sua fun-
dação, tanto no social, como nos âmbi-
tos administrativo é classista”, declarou o 
Diretor Regional Edir Martins.

Em seguida, todos foram convi-
dados para conhecerem as instalações 
e confraternizarem no coquetel. 

Nossa gratidão e agradecimento aos membros da comissão de obra: José Thomaz da Silva, Nilton de 
Oliveira, José Márcio Bellozi, Maria Teresa de Carvalho e Luiz Carlos Thiers.
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Baixo Rio Grande - Uberaba

Na noite do dia 18, os Asso-
ciados da Diretoria Regional Baixo Rio 
Grande receberam de presente a nova 
sede totalmente reformada, que ago-
ra conta com um amplo e moderno 
centro de convivência, um consultório 
completo e confortável  dependência 
para o atendimento administrativo. 

O Diretor Regional, Edson 
Martins, recebeu pessoalmente 
cada um dos Associados, familiares 
e convidados, um anfitrião que era 
pura alegria, principalmente pela 
grande presença de colegas. Tam-
bém prestigiaram a reinauguração 
a Diretora-Presidente da AFFEMG, 
Maria Aparecida Neto Lacerda e 
Meloni, Papá; a Diretora Social, 
Lenivanda Miranda Barbosa, o Di-
retor da Regional Paranaíba, David 
Araújo; o Diretor Administrativo e 
Financeiro da FUNDAFFEMG, José 
Edson Martins; a Assessora da Dire-
toria Executiva da FUNDAFFEMG, 
Fátima Taher e o Superintendente 
Regional de Fazenda em Uberaba, 
Gustavo dos Santos. 

O Diretor Edson agradeceu 
a presença, falou do grande esfor-
ço da AFFEMG e de todos que se 
empenharam para que esta reforma 
acontecesse, “agradeço à diretoria 
da AFFEMG, às funcionárias, aos 
membros da Comissão de obra, 
aos profissionais, enfim, todos  que 
trabalharam com absoluta dedica-
ção para que estivéssemos aqui, 
hoje, fazendo essa reinauguração”. 

A Diretora-Presidente, Papá, 
saudou os presentes: “estamos feli-
zes de chegar à mais esta regional 
da AFFEMG toda reformada, mo-
derna, confortável e bonita, como 
vocês merecem. Desejamos que 
este espaço seja sempre instru-
mento para a melhor prestação de 
serviço e a convivência associativa, 
harmoniosa e construtiva, sempre 
necessária”. 

Noite de alegria – sede reformada, 
mais espaço e muito conforto   

FOTOS: PAULO LÚCIO
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Gratidão é um dever que prezamos: agradecemos aos membros da comissão de obras, Eurípedes José de 

Oliveira, Gerson Eustáquio Barbosa Oliveira, José Antônio Gontijo e Rodrigo da Cruz Lemos 
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“O importante é ter guardado aqui 
no peito lembranças tão reais do 
tempo que passou, de tudo o que 
aprendemos. Valeu, valeu demais...”

MATA - JUIZ DE FORA   

Associados da Regional Mata, 
familiares e convidados, 
participaram, no dia 27 de 
novembro, da confraternização 
de Natal, em Juiz de Fora. O 
evento aconteceu no “Premier 
Parc Hotel” e contou com 
a presença de mais de 400 
pessoas. Além dos juiz-foranos, 
estiveram presentes representantes 
de Além Paraíba, Barbacena, 
Cataguases, Leopoldina, Tombos 
e Andrelândia, Passa Vinte.

Também marcaram presença, a 
Diretora-presidente da AFFEMG, 
Maria Aparecida Neto Lacerda e 
Meloni, Papá; a ex-presidente do 
SINDIFISCO/MG, Deliane Lemos 
de Oliveira; o Superintendente 
Regional de Fazenda de Juiz 
de Fora, Marcus Dutra Abib; o 
Delegado Fiscal de Ubá, Carlos 
Mendes; o Delegado Fiscal de Juiz 
de Fora, Paulo Roberto Nogueira; 
e a Delegada Fiscal de Trânsito 
de Juiz de Fora, Rosária Maria 
Silveira.
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BAIXO RIO GRANDE - UBERABA

Muitos motivos para celebrar! Os Associados da Regional Baixo Rio Grande se reu-
niram no dia 05 de dezembro para comemorar mais um ano de atividades, 

com a tradicional Festa de Natal. A confraternização aconteceu no Espaço “Maison Blanche”, em 
Uberaba. Além do delicioso buffet, os convidados foram brindados com uma bela apresentação 
de samba.

Associados brindam 
às conquistas e 

celebram novo ano
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DIRETORIA REGIONAL:
JOÃO BATISTA TADEU

SUL
PEDRO PAULO MAIA
METALÚRGICA

EDIR DA SILVA MARTINS
MATA

EDSON MARTINS
BAIXO RIO GRANDE

MARÍLIA SCHAPER
MUCURI

DAVID ARAÚJO
PARANAÍBA

MATA - SÃO JOÃO DEL-REI/UBÁ/MURIAÉ

MURIAÉ
Os servidores da 

AF e DFT, de Muriaé, 
e seus familiares, 
participaram no dia 
25 de novembro da 
confraternização de 
Natal. O jantar especial 
aconteceu em um clima 
descontraído e animado, 
proporcionando 
momentos de 
reencontros e de 
celebração da amizade. 
O evento teve apoio 
e colaboração da 
AFFEMG.

UBÁ
Os servidores fazendários de Ubá 

se reuniram para um delicioso almoço de 
confraternização, no dia 02 de dezembro. O 
encontro teve apoio da AFFEMG e contou com 
a presença de colegas da ativa e aposentados.

“Mas é preciso ter 
manha, é preciso 
ter graça, é preciso 
ter sonho sempre...”

Servidores da AF 
de São João del-Rei  e 
familiares, se reuniram no dia 
21 de dezembro para uma 
noite de confraternização. 
O jantar comemorativo foi 
realizado no restaurante 
“Cantina do Ítalo” e contou 
com a participação de mais 
de 50 pessoas. A Diretora-
presidente da AFFEMG, 
Maria Aparecida Neto 
Lacerda e Meloni, Papá, 
prestigiou o evento.
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DIRETORIA REGIONAL:
MARIA DAS DORES CAETANO

SÃO FRANCISCO
MILTON METZKER

RIO DOCE
ITHAMAR VALLADARES
VALE DO SAPUCAÍ

JOÃO MÁRCIO
OESTE

CARLOS BASSO
SUDOESTE

RUBENS SIMÃO DA ROCHA
CENTRO-NORTE

REDIR MENDES DE SÁ
NORTE

SUDOESTE - POÇOS DE CALDAS

Mais de 200 pessoas participaram da comemoração de fim de ano da Regional 
Sudoeste, em Poços de Caldas. Associados da ativa, Aposentados, servidores 

das cidades vizinhas de Guaxupé e Andradas, brindaram o Natal e a chegada de 2016. O evento 
foi realizado no “Teart Maison Buffet”.

A animação ficou por conta da Banda “Pop Mix” e da surpresa da noite: a cabine de fotos. 
Cada convidado foi presenteado com um cartão personalizado com 3 fotografias, para guardar de 
recordação dos amigos e de todos aqueles que estiveram juntos durante o ano.

“Vou deixar a vida 
me levar, pra onde 
ela quiser...”
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No dia 05 de dezembro, a Regional Vale do Sapucaí promoveu um almoço de con-
fraternização de fim de ano em Pouso Alegre. O encontro contou com a pre-

sença dos Associados de Pouso Alegre, Extrema, Jacutinga, Paraisópolis, Itajubá, Varginha, Arujá/
SP, além da Diretora-presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá. O 
almoço foi animado pelo som ao vivo do músico Geraldo Mendes Junior.

Associados do 
Vale do Sapucaí 

celebram o Natal

VALE DO SAPUCAÍ - POUSO ALEGRE
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Os Associados da Regional Metalúrgica participaram, no dia 04 de 
dezembro, de um jantar de confraternização, em Ipatinga. O momento 
marcou a celebração de mais um ano e contou com a participação 
de, aproximadamente, 70 pessoas. Além de um delicioso buffet, a 
programação contou com sorteio de brindes. O Diretor da Regional, 
Pedro Paulo Maia, agradeceu a presença de todos e desejou um 2016 
de muitas realizações, saúde e paz.

Saúde e paz 
aos Associados 
de Ipatinga

METALÚRGICA - IPATINGA
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CENTRO NORTE

A confraternização dos servidores de Curvelo foi realizada dia 09 de 
dezembro, no restaurante “Dom Ratão”. Mais de 60 pessoas, entre servido-
res da AF/Curvelo, Fiscais da DF/Sete Lagoas, a Chefe da AF/Sete Lagoas, 
aposentados e familiares, participaram desse momento de alegria e cele-
bração. A festividade contou com o apoio da AFFEMG.

Já no dia 18 de dezembro, cerca de noventa pessoas participaram 
no restaurante “Eufrásio Gourmet” da comemoração de Fim de Ano da DF/
Sete Lagoas. Bate- papo e muita animação não faltaram nesse encontro. 

As festividades contaram com o apoio da AFFEMG.

É tempo de celebrar!

CURVELO

SETE LAGOAS
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Alegria e descontração 
marcam festa de Natal dos 
Servidores da Regional Oeste

No dia 27 de novembro, 
ocorreu a confraternização 
natalina da SRF Divinópolis, 
festa já tradicional para toda 
a família fazendária. O evento 
contou com a participação 
de mais de 200 pessoas, 
entre funcionários da ativa, 
aposentados, servidores 
da Advocacia Regional e 
familiares. A festa aconteceu 
no “Buffet Paulinelli”, 
em Divinópolis, e contou 
com a animação da banda 
“Grilo e Cia”, além 
de sorteio de brindes.

O Diretor da Regional Oeste, 
João Márcio Gonçalves, 
agradeceu a participação 
dos Associados no evento: 
“a chegada do fim do ano, 
nos lembra que é hora de 
comemorar e confraternizar 
com os colegas e amigos, 
celebrando um ano de vitórias, 
conquistas, mudanças e 
desafios. Desejo um Natal muito 
feliz e abençoado, assim como, 
um ano novo maravilhoso, 
repleto de muita paz, alegria e 
sucessos para todos!”.

A equipe organizadora 
agradece o apoio e patrocínios 
recebidos da AFFEMG, 
COOPSEF e ASSEMINAS, 
decisivos para a realização do 
evento e agradece a grande 
adesão dos colegas, que 
abrilhantaram o evento com 
alegria e descontração. 

OESTE - DIVINÓPOLIS
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“Então, bom natal e um 
Ano Novo também.”
Associados e familiares da Regional Sul brindaram à 

chegada do Ano Novo em grande estilo. 
No dia 27 de novembro, mais de 90 pessoas participaram do jantar de 

confraternização que aconteceu no salão de eventos do “Hotel Podium”, em 
Varginha, ao som do músico Bruno Alves.

SUL - VARGINHA
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RIO DOCE - GOVERNADOR VALADARES

A noite do dia 12 de dezembro foi de festa e muita animação em Governador Vala-
dares. Associados da Regional Rio Doce celebraram em grande estilo mais um 

ano de atividades. O evento aconteceu no “Leblon Festas” e contou com a participação de mais 
de 100 pessoas. Além de brindarem ao Natal e à chegada de um novo ano, os aniversariantes do 
2º semestre foram presenteados com brindes. 

“Que tudo se 
realize no ano 
que vai nascer”...
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Regional São 
Francisco brinda a 
chegada de 2016

Com o objetivo de celebrar mais um 
ano e brindar à chegada de 2016, 

os Associados da Regional São 
Francisco realizaram a tradicional 

confraternização de Natal, em 
Pirapora. O evento aconteceu no 
dia 12 de dezembro, no Clube da 

ASSERF, e contou com a presença de 
familiares e amigos. Além do jantar, 
a noite especial foi animada ao som 

de Lobão e banda. 
O evento teve o apoio da AFFEMG, 

ASSEMINAS e COOPSEF.

SÃO FRANCISCO - PIRAPORA
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“Você vai rir... sem 
perceber, felicidade é só 
questão de ser...”
O dia 28 de novembro foi a data escolhida pelos Associados da Regional 
Norte para confraternização de Natal. O tradicional evento natalino foi 

organizado pela equipe da SRF/Norte e contou com o apoio da AFFEMG.  
A noite festiva foi marcada pelo reencontro dos colegas, comemorações e 

o brinde de Feliz Ano Novo.

NORTE - MONTES CLAROS



DEZEMBRO DE 2015

30 confraternização de Natal - pelas Regionais

PARANAÍBA 

Os servidores das cidades de Araguari, Ituiutaba e Patos de Minas 
participaram das comemorações de Natal, nos dias 28 de novembro e 12 de 
dezembro, respectivamente. Em clima de descontração e amizade, brindaram 

a chegada do Ano Novo. 

Festa no Triângulo 
Mineiro

AGRADECIMENTO
“Pudemos usufruir novamente do espaço AFFEMG no dia 28 de novembro, 

com a realização do chá de fraldas das gêmeas da minha filha Lya Mercaldi. Agra-
decemos a Deus pela dádiva dessas queridas que estão chegando. Também agrade-
cemos ao nosso Diretor Regional, David Araújo, e a Diretora-Presidente da AFFEMG 
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, que tanto se empenharam para a 
construção da nossa regional de Uberlândia”.

Suely Aparecida Mercaldi 
Auditora Fiscal Aposentada.

ITUIUTABA

PATOS DE MINAS

ARAGUARI
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CONEXT-RJ

CONEXT-SP

Confraternização para 
celebrar o Natal e dar 
boas vindas a 2016

O Núcleo de Contribuintes 
Externos, em São Paulo, se 
reuniu no dia 27 de novembro, 
para confraternização de Natal. 
O encontro aconteceu na 
Churrascaria Bovinos, no Centro 
de São Paulo. Ao todo, 26 
colegas, entre Auditores Ativos e 
Aposentados, Gestores, Analista 
e a colega Fátima Rosa, do Posto 
Fiscal de Extrema. 

No dia 27 de novembro, o Núcleo 
de Contribuintes Externos do 
Rio de Janeiro/SEF, realizou um 
almoço de confraternização, no 
Restaurante Cais do Oriente, no Rio 
de Janeiro. O encontro agradável, 
proporcionou momentos de boa 
conversa e alegria. 

O CONEXT-RJ agradece a 
presença de todos e deseja um 
Natal fraterno e um novo ano 
repleto de realizações.
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Auditório lotado, um reflexo 
da participação sempre crescente, 
assim foi o 72º Encontro de Asso-
ciados Aposentados de dezembro, 
realizado no dia 9, no auditório da 
sede em Belo Horizonte e transmiti-
do, ao vivo, pela TV web para todas 
as Regionais. 

Abrindo a reunião, a Dire-
tora-presidente, Maria Aparecida 
Neto Lacerda e Meloni, Papá, convi-
dou o Presidente da Comissão Elei-
toral, José Souza Lopes, para apre-
sentar o resultado final da apuração 
das eleições da AFFEMG, realizadas 
no dia 26 de novembro. José Lopes 
agradeceu o apoio dos Associados 
seus pares na Comissão e daqueles 
que, com grande dedicação, traba-
lharam como mesários nas seções 
eleitorais. “Foram contabilizados 
762 votos, o que representa um 
pouco mais de 30% de participan-
tes e, desse total, 696 foram para a 
chapa Confiança e Experiência”. 

Em seguida, o Diretor-presi-
dente eleito, Sinval Pereira, fez um 
agradecimento aos Associados que 
compareceram às urnas, “eu agra-
deço aos colegas que participaram 
do pleito, mesmo sendo chapa úni-
ca, a participação de vocês fortale-
ce a AFFEMG e a nova Diretoria”, 
ressaltou emocionado. 

A ex-Presidente do SINDIFISCO/
MG, Deliane Lemos e o represen-
tante de aposentados, Maurício 
Prado agradeceram a participação 
e a confiança dos Associados ao 
longo dos dois últimos anos e tam-
bém os votos que a chapa “Coesão 
e Força” recebeu deste grupo.

Outro momento de grande 
emoção foi a homenagem reali-
zada pelos Associados à Diretora-
-presidente, Papá, que deixa o 
cargo em 31 de dezembro. “Re-
presentando todo o grupo de apo-
sentados que há seis anos participa 
deste encontro mensal, nós te agra-
decemos pelos anos de dedicação, 

Encontro de Associados Aposentados
Informação, debate e homenagens
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repassando informações, nos atua-
lizando nos assuntos de nosso in-
teresse. Essa reunião, com certeza, 
é um momento muito importante 
para os aposentados que recebem 
os esclarecimentos sobre as nossas 
lutas e direitos. Toda essa organi-
zação não seria possível sem o seu 
engajamento, por tudo isso, muito 
obrigado”, declarou o Diretor Fi-
nanceiro da AFFEMG, Nelson de 
Oliveira Lopes. 

Em seguida, num gesto de 
gratidão, Papá recebeu da Asso-

ciada Elza Benz e do Associado 
Adelson Pires, uma placa de ho-
menagem e flores. 

Papá falou sobre a trami-
tação da PEC 186, que prevê a 
instituição das Leis Orgânicas do 
Fisco e do PL 3123, que discipli-
na a aplicação do teto salarial 
em todo o país. E aqui em Mi-
nas, Papá falou do compromisso 
do Secretário de Fazenda em dis-
cutir, no próximo mês de janeiro, 
com a AFFEMG e SINDIFISCO/
MG, a pauta de reivindicações da 

categoria e a decisão de revoga-
ção do decreto de incorporação 
da Conta Reserva/Gepi, cuja deci-
são, segundo o próprio Secretário, 
pode ser revista. “Esse é um com-
promisso do Secretário que a nova 
diretoria da AFFEMG, liderada pelo 
Sinval, vai trabalhar para efetivar”, 
afirmou a Diretora-presidente.    

Para celebrar mais um ano 
de união e diálogo, todos foram 
convidados para um almoço de 
confraternização, oferecido no 
Centro de Convivência. 
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No dia 10 de dezembro, 
a AFFEMG rea-

lizou o último Encontro de Pensio-
nistas de 2015. A reunião teve um 
clima especial de confraternização 
com direito a homenagens à Dire-
tora-presidente da AFFEMG, Maria 
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, 
Papá, pelos seis anos à frente da 
diretoria da Associação. Papá foi 

presenteada com o vídeo poema 
“Ofertas de Aninha (Aos Moços)”, 
de Cora Coralina (veja box), decla-
mado pelos próprios Associados, 
Pensionistas e Aposentados. 

Papá também recebeu flo-
res da Associada Tânia Maciel e de 
Maria de Lourdes Ribeiro Sanna um 
estandarte, bordado à mão, com 
trechos da poesia de Cora Corali-

na. A linda peça foi confeccionada 
por Elza Moreira, esposa do Asso-
ciado Carlos Paiva Pontes. 

Emocionada, Papá agrade-
ceu o carinho: “agradeço muito, 
estou emocionada com a mensa-
gem, as flores, a gravação com o 
lindo poema de Cora Coralina, in-
substituível para falar de amor, de 
carinho, e de mulher para mulher”.

Homenagens marcam último 
Encontro de Pensionistas de 2015

encontros
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OFERTAS DE ANINHA 
(Aos Moços)

Cora Coralina

Eu sou aquela mulher
a quem o tempo
muito ensinou.

Ensinou a amar a vida.
Não desistir da luta.
Recomeçar na derrota.
Renunciar a palavras e 
pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos.
Ser otimista.

Creio numa força imanente
que vai ligando a família humana
numa corrente luminosa 
de fraternidade universal.

Creio na solidariedade humana.
Creio na superação dos erros
e angústias do presente.
Acredito nos moços.

Exalto sua confiança,
generosidade e idealismo.

Creio nos milagres da ciência
e na descoberta de uma profilaxia
futura dos erros e 
violências do presente.

Aprendi que mais vale lutar
Do que recolher dinheiro fácil.
Antes acreditar do que duvidar.

A Diretora-presidente refor-
çou o compromisso político e so-
cial da AFFEMG: “acredito muito 
no poder da informação, todos so-
mos sujeitos de direitos, Pensionis-
tas, Aposentados, Ativos, e quando 
nos conscientizamos e passamos a 
dominar  informações sobre nossos 
direitos, nossa luta fica mais quali-
ficada. Gente tem muita luta pela 

frente, a cada hora surgem novos 
fatos, decisões, e vocês precisam se 
manter unidas e informadas”.

Solidariedade

Os Associados presentes 
ao Encontro fizeram contribuições 
para o Lar Teresa de Jesus que é 
uma casa que abriga pessoas, re-

sidentes no interior do estado, e 
que fazem tratamento de câncer 
na capital. Por meio do projeto Re-
ceita Solidária, a representante da 
instituição, Pâmela, recebeu as do-
ações arrecadadas. 

Um almoço de confraterniza-
ção foi servido no centro de convivên-
cia com o tradicional brinde de fim de 
ano, desejando saúde, paz e amor! 

encontros

A representante do Lar Teresa de 
Jesus, Pâmela Martins, recebe das 
mãos da Diretora da Receita Soli-
dária, Rosana Starling, as doações 
arrecadadas pelas Pensionistas.
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Entre os diversos sig-
nificados da 

palavra “arte”, é possível encontrar a 
seguinte definição: “talento, contribuição 
própria da inteligência e da sensibilidade 
de um artista”. Assim, com o objetivo de 
divulgar o talento e a sensibilidade artísti-
ca dos seus Associados e dependentes, 
além de reforçar a sua missão social e 
cultural, a AFFEMG promove a “Expo-
sição de Artes Plásticas e Fotografia”. O 
evento integra a programação da Sema-
na Cultural, realizada em comemoração 
ao aniversário da entidade, celebrado no 
dia 15 de fevereiro.

A primeira edição da Exposi-
ção aconteceu em 2007. Quatro anos 
depois, em 2011, ocorreu a segunda e 
de lá pra cá, anualmente, a Exposição 
acontece. Em seis anos, o evento já reu-
niu mais de 200 obras, de mais de 80 
artistas, nas categorias artesanato, pintu-
ra e fotografia. 

Além das belezas de Minas Ge-
rais, personalidades mineiras foram te-
mas de homenagem: Carlos Drummond 
de Andrade, Guimarães Rosa, Adélia 
Prado, Milton Nascimento e Ziraldo. 

A Associada Edina Cardim Di 
Chiacchio, de Uberaba, que participou 
de quatro exposições declara: “eu fazia 
pintura há algum tempo e já havia parti-
cipado de exposições aqui, em Uberaba, 
quando surgiu a oportunidade de parti-
cipar com a AFFEMG, achei muito bom 
poder  levar minha arte ao conhecimento 
de todos. A primeira vez foi no aniversário 
de 60 anos, quando participei com algu-
mas telas de flores e paisagem, depois 
pintei duas telas com motivos praianos 
que foram doadas para o acervo da 

Artistas por natureza
Exposição de Artes Plásticas e Fotografia incentiva o 

lado artístico dos Associados e dependentes

nossa Colônia de Férias, no Guarujá. 
No ano do tema “Travessia”, de Milton 
Nascimento, que achei maravilhoso, me 
inspirei na música “Paisagem na Janela”, 
e fiz uma tela. Minha última participação 
foi em 2015, com Ziraldo, onde escolhi 
o tema “Menino Maluquinho”. A obra 
foi enviada para o memorial do próprio 
Ziraldo”.

Quem também já deixou sua as-
sinatura na Exposição de Artes Plásticas e 
Fotografia da AFFEMG, foi o Associado 
José Marígenes de Paiva, de Varginha. 
Marígenes participa desde 2012 e já ins-
creveu obras nas categorias literatura e 
artesanato. No primeiro ano, participou 
com um texto em prosa, uma reflexão 
inspirada no ex-Secretário de Estado de 
Fazenda, João Camilo Penna. Em 2013, 
apresentou um soneto intitulado “Retrato 

A importância 
de um evento 
como este 
é poder 
divulgar os artistas 
mineiros. Acho que, em 
Minas Gerais, existem 
muitos artistas ainda em 
silêncio. Além disso, vale 
a alegria do encontro 
entre amigos. Participar 
sempre é bom!

Associada e expositora, 
Edina Cardim Di Chiacchio.
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Antigo”, uma homenagem à poetisa mi-
neira, Adélia Prado. No ano seguinte, em 
homenagem ao músico mineiro Milton 
Nascimento, inscreveu o poema “So-
nho” e, em 2015, apresentou um misto: 
o poema “Canção da Sereia”, em con-
junto com o artesanato.

“A importância de um evento 
assim está, não só, no entusiasmo de 
se exaltar as pessoas merecedoras de 
nossos aplausos, pela sua conduta, pe-
las suas obras imortais e pelos seus bons 
exemplos, mas, também por abrir espa-
ço a novos participantes propiciando-
-lhes oportunidade para a divulgação de 
seus trabalhos”, afirma José Marígenes.

Arte do início ao fim
Organizar, cuidar e montar a 

A arte leva 
ao público, 
informações 
sobre um 
tema, um local, um 
comportamento, uma 
cultura. Leva também, a 
expressão de um artista 
sobre suas experiências 
de vida e de emoções. 
Curadora da Exposição de Artes 
Plásticas e Fotogra�a da AFFEMG, 
Ariadna Marra.

exposição é um trabalho que requer de-
dicação e sensibilidade. Essa é a tarefa 
dos curadores que dedicam seu tempo 
e conhecimento para a montagem da 
Exposição. Aqui, três artistas cumprem o 
papel de expositores e curadores: Ariad-
na Maria Marra Botelho, Maria Celeste 
Galvani de Souza e o funcionário da 
AFFEMG, Carlos Domingos.

A curadora, Ariadna Marra, já 
participou de cinco exposições. Para ela, 
há muitos motivos para trabalhar com 
arte: “desde a pesquisa do tema, seleção 
de obras, montagem até a exibição, tudo 
me realiza. Porém, é no olhar curioso e 
viajante do público, que a curadoria mais 
se justifica. Todo trabalho vale a pena 
ao se perceber a emoção daquele que 
aprecia uma obra de arte”.

VII Exposição de Artes Plásticas e Fotografia 
em comemoração aos 66 anos da AFFEMG

Associados artistas: preparem-se! 

Com o tema “Arte, sabores e aromas – um olhar poético da 
culinária mineira”, a sétima edição da Exposição pretende mostrar as 
diversas formas de inspiração artística e cultural que a tradicional gas-
tronomia de Minas nos proporciona. 

As inscrições para os expositores acontecem de 11 a 29 de ja-
neiro, nas Diretorias Regionais ou no Setor de Eventos da sede em Belo 
Horizonte (Rua Sergipe, 893). A ficha de inscrição e o regulamento 
estarão disponíveis na internet. 

Informações: tel (31) 3289- 5704 ou eventos@affemg.com.br 
A abertura da Exposição está prevista para o final de fevereiro. 
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Novo plano de telefonia móvel oferece 
ligações ilimitadas para todo Brasil

Em dezembro, a AFFEMG negociou com a operadora TIM a contratação de novo plano de telefonia móvel. A 
medida estabelece condições comerciais especiais para os Associados. Os interessados em aderir ao novo plano, podem 
procurar o setor Corporativo da AFFEMG, pelo e-mail: corporativo@affemg.com.br ou pelos telefones: (31) 3289-5667 
ou 5632, para mais informações.

A ação integra a lista de benefícios oferecidos pela entidade e, até o momento, mais de 400 linhas já foram con-
tratadas. Vale ressaltar que, em todos os contratos, consta o Associado como titular. No entanto, as faturas podem ser 
enviadas pela TIM para o endereço do dependente, se for o interesse do contratante.

Confira, abaixo, as condições pactuadas pelo Convênio:

Venda/ Aluguel em Belo Horizonte 

Aluga-se apartamento, 2 quartos, 1 vaga de garagem, suíte, 
banheiro social, com elevador e área de lazer completa. Rua 
Alagoas 989, aptº 302 na Savassi. Contato: (31) 3261 5548 
/99284 4094 c/Paulier.

Vende-se apto 3 quartos, 91 m2, 2 garagens, 1 suíte, DCE, bair-
ro Funcionários, rua Piauí entre Aimorés e Bernardo Guimarães 
- R$ 850.000,00 - Tratar c/ proprietário Dário 99962 2428.

Venda/ Aluguel Outros Estados

Aluga-se Excelente Apartamento em Cabo Frio /RJ, 3 quartos, 
1 quarteirão da praia do forte, todo equipado. Tratar com: (31) 
99184 2045.

Veículos

Nissan March - Carro Top, único dono , Modelo: S 1.6 16V 
Flex Fuel 5p, ano 2011/2012, Combustível: Flex, Câm-
bio: Manual, 4 portas , Contato: Eugenio: (31) 99682 3637, 
ou Marília (31) 3312 2097, (31) 99670 3770. 

Vendo moto HONDA, CG 150 TITAN, ESD, FLEX, ano de fabrica-
ção e modelo 2012, partida elétrica, apenas 23.000 Km rodados, 

Joaquim Borges de Melo, pai do associado Itamar Peixoto de 
Melo, faleceu no dia 15 /12, em Belo Horizonte.

Aurora Rodrigues Ferreira, faleceu no dia 13/12, na cidade de 
Uberlândia /MG.

Heloisa Maria Sousa Morais, irmã do associado José Daniel 
Moura de Sousa, faleceu no dia 10/12, na cidade de Juiz de 
Fora /MG.

convênios/classifisco/saudades

CLASSIFISCO

SAUDADE

acompanhada de bauleto e capacete. Único dono e todas as re-
visões na concessionária - IPVA pago. Valor CR$ 5.500,00.  Tratar 
c/ Carlos (31) 99307 0023 ou  (31) 3222 7316.

Vendo moto YAMAHA DRAG STAR 650, ano 2004, 20.000km 
rodados, documentação em dia. Valor: R$ 17.000 (aceito pro-
postas). Contato: Wallace (31) 99125 6765 ou Samira (31) 
98454 9661.

Produtos e serviços
Manutenção em Desktop e Notebook ś, Formatação com ba-
ckup, Manutenção preventiva, Instalação de programas, Con-
figuração de Roteadores e Modems, Remoção de Vírus, Recu-
peração de arquivos apagados, troca de componentes, Vendas 
de computadores, Instalação de impressoras. Ligue e agende 
seu horário (31) 99582 2340.

Pedro Mameluque Mota, esposo da Associada Maria da Gloria 
Caxito Mameluque, faleu no dia 08/12 na cidade de Montes 
Claros/MG.

Antônio Carlos Monteiro da Costa, faleceu no dia 05/12, em 
Belo Horizonte.

Lea Leite Pena Dolabela, mãe do Associado Rodrigo Otávio 
Pena Dolabela faleceu no dia 02/12 em Belo Horizonte.

Odemar Gomes de Oliveira, faleceu no dia 30/11 em Belo 
Horizonte.

José Maria Barros de Oliveira, pai do associado, José Márcio 
Rocha de Oliveira. Faleceu no dia 29/11 em Belo Horizonte.

Joselito Nunes de Araújo, faleceu no dia 26/11 na cidade Vitó-
ria da Conquista/BA. 

Agostinho Della Testa, faleceu no dia 24/11 na cidade de Poços 
de Caldas/MG.

Adriano Wilker Ribeiro Lasmar, Filho do Associado William Las-
mar Junior faleceu no dia 21/11 na cidade de Araxá/MG.

Nadir Silveira de Oliveira, faleceu no dia 01/11, na cidade de 
Paraisópolis /MG.

Maria Campos Gomide, faleceu no dia 29/10, na cidade de 
Uberaba /MG.

Plano Valor
Assinatura do Plano/Gestor R$ 2,00 Tempo de carência: 24 meses
Franquia de 100 minutos local R$ 9,00
Tim para Tim ilimitado nacional R$ 19,90 Total R$ 30,90

Tarifas Excedentes    
VC1 – Para todas as operadoras R$ 0,09
VC2 – Tim para fixo R$ 0,40
VC2 – Tim para móvel R$ 0,60
VC3 – Tim para fixo R$ 0,40
VC3 – Tim para móvel R$ 0,60

Pacote de dados Valor Aparelho em comodato Total plano de voz . Internet
1GB R$ 24,90 Samsung Galaxy J1 Ace R$30,90+R$24,90=R$ 55,80
2GB R$ 39,00 Motorola Moto G 3ª Geração R$30,90+R$39,00=R$ 69,90
3GB R$ 74,00 Motorola Moto X Play R$30,90+R$74,00=R$ 104,90
5GB R$ 139,00 Samsung Galaxy S6 R$30,90+R$139,00=R$ 169,90
10GB R$ 169,00 Apple iPhone 6 – 16GB R$30,90+R$169,00=R$ 199,90

Observação:
VC1 – Ligação local    
VC2 – Ligação dentro do Estado com DDD diferente    
VC3 – Ligação para DDD fora do Estado    






