
 Eleições AFFEMG
No dia 26 

de novembro, 
centenas de 

Associados foram às urnas 
escolher a nova Diretoria 

da Entidade. 
Páginas 6 a 8.

NOTÍCIASAFFEMG
Nº DE IDENTIFICAÇÃO DOS CORREIOS 2015308

inFORMaTiVO da assOciaçãO dOs FunciOnáRiOs Fiscais dO esTadO de Minas geRais - anO xxV - nO 308 - nOVeMBRO de 2015

Ainda dá tempo, seja um  Provedor da Arte!
Os Associados interessados em participar do programa Provedores da Arte, parceria da AFFEMG com o Grupo Galpão, 

podem fazer sua adesão até 23 de dezembro. Pelo projeto, baseado na Lei Rouanet, o Associado, enquanto pessoa física, faz sua 
contribuição, destinada à companhia de teatro, valor que poderá ser restituído do imposto de renda no ano base 2015. 

Ao se tornar um Provedor da Arte, o Associado também contribui para dar visibilidade ao nome da AFFEMG, reconhecida 
como uma entidade apoiadora da cultura mineira. 

Venha fazer parte desse projeto. Acesse o site: www.affemg.com.br, no link Provedores da Arte, preencha o termo de adesão 
e envie sem custo para a AFFEMG. Informações, entre em contato com o Setor Financeiro: 31 3289-5601, falar com o Wander. 

Entidades do Fisco se reúnem 
com o Secretário de Fazenda 

Encontro tratou da pauta de reivindicações da categoria apresentada em julho de 2015. 
Saiba mais na página 3

Prêmio de Educação 
Fiscal da Febrafite  

Escola Municipal de Congonhas 
conquista o 1º lugar.

Página 10

Dia do Servidor 
Público

União e homenagens marcam comemorações 
nas Regionais. 

Páginas 12 a 16. 
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JoSé thoMaz da Silva
DIREToR-ADMIN. ADjUNTo

lenivanda o.M.BarBoSa
DIREToRA SoCIAL

gilSon MagalhãeS teixeira
DIREToR-SoCIAL ADjUNTo

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 tadeu Vale do Sapucaí ithamar valladares Meirelles 

CoNSELho DE ADMINISTRAção:
Efetivos Ativos lucas rodrigues espeschit, nelson gomes dos Santos, nilton 
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vieira da Silva, onofre antônio Silveira Efetivos Aposentados 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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Envie sua correspondência para o AFFEMG Notícias: comunicacao@
affemg.com.br; Assessoria de Comunicação, rua Sergipe, 893, Funcionários, 
CEP: 30.130.171. Telefone: (31)3289 5613. o conteúdo dos textos assinados 
e dos anúncios publicados nesta edição não refletem, necessariamente, a 
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TELEFoNES/E-MAIL ÚTEIS
Geral: Tel: 3289-5600/0800-283 2023 affemg@affemg.com.br Assessoria de 

Comunicação: Tel: 3289-5613/comunicacao@affemg.com.br Serviço Social: 

(convênios AFFEMG, orientações Previdenciárias): Tel: 3289-5626/social@

affemg.com.br Cadastro: (alterações cadastrais e informações sobre como 

se associar): Tel: 3289-5637/cadastro@affemg.com.br Departamento jurídico: 

Tel: 3289-5611, 3289-5610, 3289-5609 juridico@affemg.com.br Fisco Corretora: 

Tel: 0800 031 5689, 3289-5686, 3289-5684, 3289-5640 - fisco@affemg.com.br 

Financeiro: Tel: 3289-5604, 3289-5603, 3289-5602 - financeiro@affemg.com.br 

Reserva para Colônias de Férias: Tel: 3289-5636/5635, colonia@affemg.com.br

O Fisco e a superação dos 
desafios neste momento de crise
Todos somos a fa-

vor da 
vida e força de nossa Entidade, deseja-
mos vê-la cada vez mais ativa, presente, 
firme e determinada, fiel aos seus objeti-
vos de congregar e representar os Audi-
tores Fiscais de Minas conforme dispõe 
o seu Estatuto Social. É com esse espírito 
que, neste mês de novembro, realizamos 
as eleições para eleger os membros da 
Diretoria Executiva e Regionais, bem 
como, os Conselhos de Administração e 
Fiscal. Assim, a cada três anos, no mo-
mento das eleições, renovamos a con-
fiança na Entidade e indicamos o cami-
nho que desejamos seguir.  

Qual é a AFFEMG que quere-
mos? Qual a AFFEMG que precisamos? 
Com essa reflexão, sempre atual, produ-
to de um debate democrático que rea-
lizamos ao longo de 2003, traçamos 
um caminho orientado pelo resgate dos 
princípios associativos de nossa Entida-
de, como órgão de representação políti-
ca e social da classe fiscal. A exigência 
central consiste na perfeita integração de 
esforços de todos para a consecução 
dos objetivos comuns, com fundamentos 
sólidos na ética da solidariedade, no 
respeito e na proteção à dignidade de 
todos os Auditores Fiscais e suas famílias.

A AFFEMG cresceu e se fortale-
ceu, resgatou sua importância, ganhou 
expressão e se tornou referência na 
sociedade, no meio político e entre as 
entidades do serviço público. Com a si-
tuação financeira equilibrada, a Entida-
de está organizada e preparada para 

a prestação dos serviços, na sede em Belo Horizonte e nas Regionais, e todo o seu 
patrimônio físico se destina, exclusivamente, às necessidades de seus Associados. O 
sentido da gestão foi sempre o de universalizar o acesso dos Associados a todas às 
atividades da AFFEMG, colocando-a próxima de todos.  

Fiel aos objetivos estatutários, a Diretoria e os Conselhos procuraram imprimir efe-
tiva transparência aos seus atos e democratizar o processo decisório, ao mesmo tempo 
em que,  agiram para resgatar a natureza solidária e associativa das iniciativas geridas 
pela Entidade. Outro princípio, cuidadosamente cultivado ao longo desses anos, foi o 
resgate e a manutenção do clima de convívio cordial entre os Associados. Trabalhamos 
em plena harmonia com a FUNDAFFEMG e a FISCO Corretora, estreitando, cada vez 
mais, a cooperação e os vínculos que unem nossas entidades coirmãs.  

Os desafios postos pela realidade do país e do estado, que sinalizam para 
ameaças aos interesses dos servidores em geral e dos Auditores Fiscais, em particular, 
indicam que a AFFEMG deve agir por todos os meios e com toda sua força para de-
fender a Fiscalização, preservar os direitos e as prerrogativas da função. 

Em Minas, vimos a Secretaria de Fazenda perder importância no contexto da 
Administração Pública e dentro da SEF, a crescente desvalorização do Auditor Fiscal. 
Esse diagnóstico singular precisa mudar e a AFFEMG deve liderar a classe fiscal para 
reverter esse quadro, juntamente com aqueles que respondem pela Administração da 
SEF.  Para além de ser entendida apenas pelo aspecto corporativo, o fortalecimento da 
Administração Tributária, o rigoroso controle fiscal e implacável combate à sonegação 
são exigências da Sociedade que a Instituição deve responder.  

Num cenário de grave crise fiscal do setor público, o Estado já não conta mais 
com os recursos oriundos do endividamento, da venda de patrimônio público, de trans-
ferências federais ou da antecipação de receita. Pelo lado das despesas, o corte dos 
gastos é uma saída que vem sendo explorada há mais de quatro décadas, portanto, 
se exauriu. E não vamos aceitar qualquer tentativa de manipulação da folha de salários 
por meio do corte de direitos. Prática eticamente reprovável. 

Por outro lado, estamos certos de que todos os crimes que hoje ocupam as 
páginas de política e de polícia, como a corrupção, lavagem de dinheiro, evasão 
de divisas, contrabando, falsificação, entre tantos outros, se viabilizam pelo crime de 
sonegação, operado a cada dia com mais sofisticação e de forma mais organizada. 

A Secretaria de Fazenda precisa ser fortalecida e a Administração Tributária 
valorizada. O Fisco está  preparado para cumprir o seu papel nesse momento crucial 
de nossa história. 
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No dia 18 de novembro, as 
entidades SINDIFISCO/

MG e AFFEMG, representadas por suas 
Diretoras, Deliane Lemos de Oliveira e 
Maria Aparecida Neto Lacerda e Melo-
ni, Papá, se reuniram com o Secretário 
de Estado de Fazenda, José Afonso Bi-
calho e o Subsecretário da Receita Es-
tadual, João Alberto Vizzotto para tratar 
da pauta de reivindicações da categoria 
apresentada em julho de 2015. 

As Entidades insistiram na neces-
sidade de atender à pauta, que já é do 
conhecimento da Administração da SEF, 
e agir para elevar o grau de motivação 
dos Auditores Fiscais. O contexto indica 
que é preciso buscar uma unidade inter-
na onde a Administração, a categoria e 

Secretário de Fazenda recebe 
Entidades do Fisco

as entidades têm um papel a cumprir e, neste momento, cabe à Administração apre-
sentar medidas concretas de abertura de negociação em torno dos pontos destacados 
na pauta. 

O Secretário ressaltou o diálogo aberto com as entidades, afirmou que, ao lon-
go deste ano, esteve muito envolvido com o equacionamento da situação financeira, 
com a política tributária e a revisão dos Regimes Especiais de Tributação. Ao se referir 
à pauta de reivindicações, o Secretário se comprometeu que, em janeiro de 2016, vai 
abrir negociações com as entidades sobre a política remuneratória e de valorização 
do Auditor Fiscal e que esta será a oportunidade para discutir o encaminhamento de 
todos os itens da pauta. 

Provocado pelas entidades quanto à postergação da incorporação da CR/
Gepi, o Secretário justificou que a medida foi necessária em razão do atingimento do 
limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, neste ano, e que tão logo mude 
este cenário de aperto financeiro, a decisão sobre a incorporação poderá ser revista.

A AFFEMG aguarda a agendamento de nova reunião com o Secretário 
de Fazenda para o mês de janeiro, quando pretende retornar o debate de cada 
um dos pontos que compõem a pauta.  

Teto salarial 

De autoria do Executivo Federal, o 
PL disciplina, em âmbito nacional, a apli-
cação do teto remuneratório mensal de 
servidores públicos e agentes políticos de 
que tratam o inciso XI do caput e o § 9º do 
art. 37 da Constituição.

As Entidades defendem Emendas 
no sentido de excluir algumas verbas do 
teto remuneratório, como por exemplo, o 
abono de permanência, e também prote-
ger a situação definida nos Estados que já 
adotam o teto correspondente a 90,25% 
do subsídio do Ministro do STF, como é 
o caso de Minas Gerais, nos termos do 
parágrafo 12, do artigo 37, da CF.

 As Emendas foram acatadas na 
Comissão do Trabalho e, no último dia 
24, na Comissão de Constituição e Justi-
ça, foram mantidas conforme Parecer do 
Relator. O PL, que tramita em regime de 
urgência, aguarda votação em Plenário. 

No dia 26/11 o PL 3125 foi re-
tirado de pauta a pedido do Deputado 
Nilson Leitão (PSDB).

Decisão do STF 
A decisão do STF no RE nº 606.358-SP, julgado na sessão do dia 18/11, 

vincula os processos patrocinados pela AFFEMG que se encontram sobestados pelo 
TJMG,  aguardando pronunciamento definitivo do STF. 

Contudo, ainda não há uma decisão definitiva a servir de paradigma para os 
processos (o que foi publicado foi uma notícia do julgamento). Há que ser publicado 
o acórdão, do qual poderão ser interpostos recursos e bem assim pedidos de modu-
lação dos efeitos da decisão. Só após o trânsito em julgado -- decisão final da qual 
não caiba mais qualquer recurso -- é que os recursos sobrestados serão apreciados 
pelos Tribunais Estaduais, que, certamente, seguirão a linha do entendimento adota-
do pelo STF. 

Observe-se que a decisão noticiada também terá influência sobre os processos 
ainda não decididos pela Justiça Estadual, eis quer os órgãos julgadores onde se 
encontrem tenderão a adotar a linha de entendimento do STF. 

O STF, no RE 606.358, ressalvou expressamente que não cabe a restitui-
ção pelo servidor dos valores porventura recebidos em excesso e de boa-fé até 
18/11/2015, data da decisão.

As decisões já transitadas em julgado que porventura tenham adotado uma 
linha de entendimento contrária à ora adotada pelo STF não serão alcançadas. Com 
relação a estas decisões, já transitadas em julgado, o Estado de MG poderia interpor 
uma ação rescisória, mas o entendimento predominante, inclusive do próprio STF, é 
de que não cabe ação rescisória com amparo em mudança de orientação jurispru-
dencial, ainda mais que havia decisões do própria STF contrárias ao entendimento 
ora adotado.

POlíTica

PL 3123/2015

A AFFEMG e a FEBRAFITE acompanham esse PL e fazem gestões no sentido de resguardar o direito 
constitucional tal como definido na Emenda 79 de 2008 da Constituição Mineira, em conformidade com o § 
12, do art. 37 da CF. 
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Nos dias 23 e 24 de novembro, a 
Febrafite realizou a última assembleia geral 
do Conselho Deliberativo de 2015, que 
aconteceu na sede da afiliada AAFIT/DF. 

Além de aprovar o orçamento para 
2016, discutir os temas administrativos-
financeiros e políticos da Federação, o 
Conselho iniciou o debate sobre estraté-
gias de sustentabilidade e fortalecimento 
das ações da Febrafite e suas filiadas num 
cenário de desvalorização das carreiras 

Febrafite – reunião do Conselho Deliberativo em Brasília
públicas, enfraquecimento do Fisco e corrosão das finanças estaduais. 

A diretora de comunicação e presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto La-
cerda e Meloni, Papá, fez uma síntese dos aspectos que definenm o atual cenário de crise 
fiscal do setor público: a dívida dos estados, o ataque à carreira do Auditor Fiscal e a 
tentativa de burla do concurso público, Lei Kandir, etc,. “precisamos organizar uma reação 
mais orgânica na Febrafite, intensa, com um certo grau de disciplina para superarmos esse 
cenário”, analisou.  

O Presidente Roberto Kupski, que coordenou a reunião, conduziu os debates e apre-
sentou o projeto de mídia social da Febrafite, também informou sobre o andamento dos 
projetos legislativos de interesse do Fisco e apresentou a proposta orçamentária para 2016, 
que foi aprovada. 

Para discutir o tema “A 
valorização 

da Administração Tributária e da carreira do 
Auditor Fiscal”, foi realizada, no último dia 
30, na Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa do Senado Federal, a 
Audiência Pública convocada pelo Senador 
Paulo Paim (PT/RS),  que contou com a parti-
cipação da Diretora-Presidente da AFFEMG 
e Diretora de Comunicação da FEBRAFITE, 
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, 
Papá, e representantes das Entidades do Fis-
co Federal, Sindifisco Nacional, Anfip, Fena-
fisco  e Unafisco, além do representante do 
Secretário da Receita Federal do Brasil. 

O Senador Paulo Paim abriu a Audi-
ência afirmando a importância de se discu-
tir a causa da Administração Tributária e o 
trabalho dos Auditores Fiscais, cujo resultado 
proporcionou ao governo, no ano passado,  
uma receita superior a um trilhão de reais, 
mas as condições de trabalho, a carreira e 
a remuneração não correspondem a esse 
quadro, “os esforços dos Auditores Fiscais 
têm sido ignorados pelo governo federal”, 
afirmou o Senador. 

Em sua manifestação, Papá  destacou 
que,  “no atual cenário de grave crise fiscal 
do setor público, é contraditória a situação de 
enfraquecimento da Administração Tributária e 
a desvalorização do Auditor Fiscal, é preciso 
dotar o Fisco das prerrogativas essenciais ao 
papel que ele deve exercer em defesa da inte-
gridade da receita pública, por isso é urgente 
e necessária a aprovação da PEC 186, que 

PEC 186 -  AFFEMG representa a FEBRAFITE 
em  Audiência Pública no Senado Federal

• Apoio às PEC 186/2007 – que obriga a União, Estados e Municípios a instituírem 
suas respectivas Leis Orgânicas da Administração Tributária.

• Apoio à PEC 102/2015 –  estabelece parâmetros para a fixação de subsídio dos 
integrantes das carreiras de Delegado de Polícia Federal, Delegado de Polícia Civil, 
Auditor-Fiscal da Receita Federal e Auditor-Fiscal do Trabalho.

• Apoio à Emenda 11 apresentada à PEC 62/2015 - que consolida a carreira do 
Auditor Fiscal.

• Apoio à MP 693/2015 - que disciplina o porte de armas para a carreira do Auditor 
Fiscal com as Emendas 20 e 46. 

• Apoio à manutenção do art. 142 do CTN. 
• Rejeição à PEC 87/2015 – que prorroga a vigência da Desvinculação de Receitas 

da União – DRU,  até 31 de dezembro de 2023, alterando a forma de cálculo (pas-
sando de 20% para 30%), retirando recursos da seguridade social.  

• Rejeição à proposta de incluir a “carreira de auditoria” no relatório da reforma tribu-
tária, em discussão no Congresso. 

obriga a União, Estados e Municípios a encaminharem suas respectivas Leis Orgânicas da Admi-
nistração Tributária”. Para além de uma questão corporativa, a PEC é uma garantia da sociedade.  
Papá também falou sobre a importância de incluir a educação fiscal na grade curricular das 
escolas. 

Para Kleber Cabral, representante  da Unafisco, Wagner Vaz, do Sindifisco Nacional e 
Vilson Romero, representando a Anfip, o Fisco Federal, que responde por 98% da arrecadação 
federal, nas áreas de atuação, seguridade, renda, aduana, não tem recebido do governo o  
tratamento compatível com o grau de importância do trabalho que desenvolvem. Na mesma 
linha, Guilherme Pedrinhas, pela Fenafisco, falou sobre a importância do tributo como única 
forma de viabilizar políticas públicas e a vida em sociedade.  

Ao final da Audiência, após debate e detalhada fundamentação das propostas, foram 
aprovados os seguintes encaminhamentos: 
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Desde o início de outubro, a convite 
da Assembleia Legislativa, as Entidades dos 
servidores estaduais têm se reunido para 
debater a situação do IPSEMG, tanto no 
que se refere à  assistência médica  como 
à previdência.  

No dia 27 de outubro, um grande 
ato público foi realizado nas escadarias da 
ALMG, com o objetivo de ampliar a visibili-
dade e mobilizar os servidores para o Fórum

Na ocasião, o Diretor Financeiro do 
SINDIFISCO/MG, Wertson Brasil, falou so-
bre a grave situação financeira do IPSEMG 
e chamou atenção para a necessidade de 
buscar fontes de receita seguras e perma-
nentes para  assegurar as atividades do Ins-
tituto, ele citou, o exemplo do Nióbio, do 
qual, um percentual do valor da exportação 
poderia ser destinado a constituir um fundo 
garantidor do IPSEMG.  

Logo em seguida,  Max Amaral, 
falando em nome da AFFEMG, também 
destacou a importância de se organizar a 

Servidores realizam ato público na ALMG

Frente de defesa do IPSEMG. “No estudo de reorganização institucional do IPSEMG, além 
do resgate da saúde, da reestruturação da entidade, da defesa e do resgate do seu patrimô-
nio tão sucateado e tão maltratado nestes últimos anos e do saneamento de suas finanças, 
é fundamental buscar novas alternativas de financiamento e de sustentabilidade do regime 
próprio dos servidores”, afirma. 

A Diretora-Presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, 
acompanhou todo o debate e vem contribuindo para que o Fórum tenha o melhor aproveita-
mento pelos servidores. 

Clarissa Barçante/alMG

Servidores estaduais partici-
param nos dias 

26 e 27 do Fórum Técnico “103 anos do 
IPSEMG: reorganização e valorização”, 
realizado pela Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais.  

O evento teve como objetivo discutir 
os aspectos relacionados à seguridade so-
cial do servidor público sob a ótica da ges-
tão do Instituto, visando apontar caminhos 
para a manutenção e sustentabilidade dos 
serviços prestados. 

Uma das principais reivindicações 
dos servidores é a falta de autonomia admi-
nistrativa e financeira do Instituto que atual-
mente está subordinado a Secretaria de Es-
tado de Planejamento, SEPLAG. Para rever-
ter essa situação, os dois dias de encontro 
permitiram um intenso debate que norteou 
sugestões e propostas de reorganização do 
IPSEMG, definindo políticas de atuação nas 
áreas da previdência, saúde e assistência e 
gerenciamento democrático. 

Entre as reivindicações propostas, os 
servidores exigiram a reestruturação do Fun-
do de Previdência do Estado de Minas Ge-
rais, “FUNPEMG”, criado em 2002, para 
recolher as contribuições previdenciárias dos 
servidores nomeados a partir de 31 de de-
zembro de 2001. O Fundo, contendo mais 
de 3 bilhões de reais, foi extinto em 2013, 
conforme Lei Complementar 131, aprovada 
pela ALMG e o dinheiro transferido para o 
Fundo Financeiro de Previdência. De acordo 

com a proposta aprovada no Fórum, a restauração do “FUNPEMG” deve ser feita no prazo de 
2 anos e os responsáveis pela sua extinção penalizados. Além disso, os participantes exigiram 
que o mau uso dos recursos da previdência seja tratado como crime.  

Outro ponto bastante discutido foi criação de novas formas de financiamento da pre-
vidência estadual. Uma delas foi a participação, com percentual ainda a ser definido, na 
exploração de gás natural, petróleo e recursos hídricos ou minerais como previsto no artigo 
20 da Constituição da República. “Especificamente nesta matéria, informei que se tratava da 
compensação aos estados de não tributação na exploração de recursos minerais, concedida 
na Lei Kandir. Por ser previsto no regulamento do IPSEMG, este deveria exigir junto ao Estado 
sua efetiva participação. Assim, na redação final, foi incluído o texto ‘conforme previsão no 
art.19 da Lei Estadual 19976/2011’ que, submetido a plenário, foi aprovado”, explica o 
Associado Maurício Prado que juntamente com Max Amaral representaram a AFFEMG no 
Fórum, participando do grupo de discussão da Previdência.  

As 25 propostas aprovadas em plenário foram encaminhadas ao Deputado Rogério 
Correia que presidiu os trabalhos. O documento final será encaminhado ao presidente da 
ALMG deputado Adalclever Lopes e ao Poder Executivo.

 Fórum Técnico discute a autonomia do IPSEMG
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Os eleitores puderam votar em 
uma das 46 seções, sendo 44 locali-
zadas em Minas Gerais, uma no Rio de 
Janeiro e uma em São Paulo.  O pleito 
transcorreu de forma tranquila ao longo 
de todo o dia. O processo encerrou às 
17h. Para quem não se encontrava no 
seu local de votação, foi admitido o 
voto em trânsito.  

A Comissão eleitoral foi compos-
ta pelos Associados: José Souza Lopes 
(presidente); Hugo Biondini (vice-presi-
dente); Jacob Marra de Faria (secretá-
rio); Carlos Paiva Pontes (secretário) e 
José Edson Martins da Costa (secretário) 
que acompanharam o pleito durante 
todo o dia. 

Associados elegem nova   
diretoria da AFFEMG

“Chapa Confiança e Experiência”
DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor- Presidente sinval Pereira da silva
Diretor vice-presidente eduardo de souza assis
Diretor secretário leonardo augusto rodrigues Borges 
Diretor secretário adjunto lenivanda Oliveira Miranda Barbosa
Diretor Financeiro Geraldo sozinho
Diretor Financeiro adjunto Maria aparecida neto lacerda e Meloni
Diretor administrativo nelson de Oliveira lopes 
Diretor administrativo adjunto Joaquim Coelho simões 
Diretor social Patrícia David salum 
Diretor social adjunto Fernanda Paixão sales Bianco
DIRETORIA REGIONAL
Baixo rio Grande rodrigo da Cruz lemos
Centro norte rubens simão da rocha
Mata edir da silva Martins 
Metalúrgica neuza Gomes de Oliveira
Mucuri sirne alcides Costa salim
norte redir Mendes de sá
Oeste lucy Maria torres soares 
Paranaíba Francisco Flávio silva nascimento
rio Doce Maria Nyce Fonseca Scofield
são Francisco Maria das Dores Caetano Oliveira alves
sudoeste arnaldo sato
sul Paulo Cesar Pinto
Vale do sapucaí Gilson Marcos Campos
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Membros efetivos ativos
 antônio Gonçalves de Carvalho
 Gilson Magalhães teixeira
 João Márcio Gonçalves
 lucas rodrigues espeschit
 Membros suplentes ativos

Carlos alberto Basso
 edson Martins de Oliveira
 Membros efetivos aposentados

ernani raimundo Horta Duarte
lupércio teixeira 
nelson Gomes dos santos

 Paulo Pedro lessa Baptista Júnior
 Membros suplentes aposentados
 Marcos lúcio Valente
 Milton Guedes Metzker
CONSELHO FISCAL Membros efetivos
 Francisco Mota santos
 Francisco lourenço Dias
 José thomaz da silva
 Membros suplentes

antônio teixeira da silva
 nilton de Oliveira
 Octávio strini

No dia 26 de novembro, foram realizadas as eleições para a Diretoria Executiva e Regional, os Conselhos de 
Administração e Fiscal da AFFEMG.  A chapa única “Confiança e Experiência”, presidida pelo Associado 

Sinval Pereira da Silva, foi eleita para o triênio 2016/2018. Até o fechamento dessa edição, mais de 600 votos já haviam 
sido computados, o que representa, aproximadamente, 25% do eleitorado  . 

Especial 

Eleições 

AFFEMG
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Mesários da 1ª, 2ª e 3ª seções da RE de Belo Horizonte 

4ª seção da RE de Belo Horizonte 

9ª RE de  Juiz de Fora

15ª RE de Ipatinga

23ª RE de  Montes Claros

44ª RE de Varginha25ª RE de Divinópolis

A importância da participação
Um processo t ã o 

i m -
portante quanto complexo não é pos-
sível sem a participação voluntária, o 
envolvimento e a dedicação de muitos. 
Comissão Eleitoral e mesários formam 
um exército de abnegados Associados 
que doam seu tempo, energia e, com 
entusiasmo fazem o processo eleitoral 
acontecer. 

Responsáveis por receber as ur-
nas, os eleitores, organizar e acompa-
nhar toda a logística no dia das elei-
ções, os mesários são um importante 
apoio em todo processo. 

Em Belo Horizonte, na sede, 
funcionam as 1ª, 2ª e 3ª seções, que 
contaram com a colaboração dos As-
sociados: Adilson Dutra, José Vanderlei 
Duarte Morais, Lucas Antônio de Men-
donça e Adalberto Salles Neto, que 
participaram como mesários.

“Trata-se de um serviço voluntário e 
fazemos com muito prazer, pois é um mo-
mento, no qual desejamos e lutamos para 
que a classe permaneça unida. É gratifican-
te estar aqui e contribuir para o processo 
eleitoral”, disse o mesário, Adilson Dutra.

Sentimento de dever cumprido, 
compartilhado pelo mesário José Van-
derlei Duarte Morais: “na realidade, a 
eleição é um ato cívico de uma entida-
de representativa e  eu tenho a honra de 
poder servir e ajudar como colaborador 
da nossa eleição”.

Para Adalberto Salles Neto, parti-
cipar como colaborador das eleições já 
faz parte da sua história: “sou mesário 
há muito tempo, sempre participo desse 
momento importante para a Associa-
ção, que é o processo eleitoral, afinal, 
a entidade precisa de pessoas para ser 
dirigida, precisa de pessoas que irão 
eleger e de pessoas que vão contribuir 
para que esse processo aconteça, sem 
o mesário, não há eleições e, por isso, 
eu tenho muito orgulho de participar”.

O mesário Lucas Antônio de Men-

donça reforça que participar das elei-
ções é uma forma de contribuir para o 
fortalecimento da entidade: “a eleição 
é importante, pois é o momento em que 
as pessoas escolhem quem irá adminis-
trar nossa Associação e lutar pela nossa 
categoria. E o trabalho de mesário faz 
parte desse ato, pois não podemos ficar 
em casa esperando que as pessoas fa-
çam as coisas por nós, ser voluntário é 
participar ativamente desse processo”.

Nas Regionais não foi diferente. 
O Associado Paulo Lemos foi mesário 
na 46ª região, no município de Itaju-
bá. Para Lemos, participar é um ato de 
solidariedade: “ser mesário e poder co-
laborar com a Associação é um prazer, 
e ser solidário com a AFFEMG. Sobre-
tudo, porque a nova chapa foi eleita 
merecidamente, e é uma administração 
em consonância com a administração 
da Papá. Isso nos enche de orgulho”.  

Em Conselheiro Lafaiete, o Asso-
ciado Braz de Barros também participou 
como mesário na 20ª região: “ser mesário 
é muito importante, principalmente quando 
temos chapa única. Pois assim, incentiva-
mos os colegas a votarem e a participarem 
desse momento vital para a entidade”.  

Na Regional Oeste, em Divinó-
polis, o Associado José Simões foi mesá-
rio na 25ª região, para ele, participar 
é motivo de orgulho: “eu gostei muito e 
trabalhei com muito prazer. A eleição é 
um momento de valorização da classe. 
Participar desse momento é especial. E, 
principalmente, porque votar e partici-
par das eleições é um dever de todo 
Associado”.

Especial 

Eleições 

AFFEMG
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A AFFEMG agradece o tra-
balho dos Associados da Comis-
são Eleitoral e Mesários, cujo em-
penho tornou possível a realização 
das eleições 2015. É assim que 
cada um ajuda a escrever a bela 
história de nossa Associação. 

39ª RE de Andradas

31ª RE de Ituiutaba

34ª RE de Uberlândia

30ª RE de Araguari

41ª RE de  Poços de Caldas

32ª RE de 
Patos de 

Minas

4ª RE de Uberaba

33ª RE de  Patrocínio

Especial 

Eleições 

AFFEMG

Dia de eleição é também dia de muitos 
reencontros e muitos abraços

A AFFEMG agradece a participação de todos os eleitores que atenderam ao 
chamamento da Entidade e confirmaram, com o seu voto, a força e vitalidade da 

nossa Associação. 

Posse 
A nova diretoria toma posse no dia 04 de janeiro, segunda-feira, na sede da AFFEMG, 

em Belo Horizonte. A cerimônia de transmissão do cargo acontecerá às 19h30min, no 
auditório, localizado no 2º andar do prédio sede, à rua Sergipe, nº 893. Já o even-
to festivo acontecerá no dia 19 de fevereiro, por ocasião do aniversário da AFFEMG. 
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saudades

• Venda/ Aluguel em Belo Horizonte 
Apartamento Rua da Bahia: Aluga-se apartamento 2 quartos, 
1 com suíte, lazer completo e segurança. Localizado na Rua 
da Bahia, 1759 ( Próximo à Praça da Liberdade) Ed- Rômulo 
Paes. Contato direto com o proprietário 31-9976-7528 / 31-
9811-3366 
Apartamento Rua Alagoas: 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 / 31-9284-4094 Paulier
Alugo apto Centro/Lourdes em BH, 65 m², 1a locação, linda 
vista, 2 quartos sendo 1 suite, 1 sala, varanda fechada, cozinha 
americana, área de serviço completa, banheiro social, ar con-
dicionado, semidecorado e completamente montado, além de 
possuir muitos armários. Prédio com piscinas, quadra, salão de 
festas, playground, churrasqueira, porteiro 24H, circuito interno 
de TV, 2 vagas de garagem em linha, cobertas. Direto com 
a proprietária. 31-9953-7330 (posso enviar fotos por email).
Vendo apto cobertura apto Centro/Lourdes em BH, 124m², 22º 
andar, novo, linda vista, 2 quartos sendo 1 suite, 2 salas, cozi-
nha, área de serviço, 2 banheiros sociais, terraço, e já com ins-
talações preparadas para instalação de cozinha gourmet no ter-
raço. Prédio com piscinas, quadra, salão de festas, playground, 
churrasqueira, porteiro 24H, circuito interno de TV, 3 vagas de 
garagem paralelas, independentes e cobertas. Direto com a 
proprietária. 31-9953-7330 (posso enviar fotos por email).

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 com proprietário - Dario 99962-2428

• Venda/ Aluguel Outros Estados
Vendo apartamento em Guarapari praia do Morro: 03 quartos, 
suíte, área c/ churraqueira e banho 2 vagas  de garagem, 
1ºandar av. Praiana, 1461 Praia do Morro, mobiliado com 
antena parabólica. R$330.000,00. Tratar: (32)3211-0334

Aluga-se Excelente Apartamento em Cabo Frio /RJ, 3 quartos, 
1 quarteirão da praia do forte, todo equipado. Tratar com: 
31-9184-2045

• 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 31-33122097, 31-996-703770 . 

Vendo moto HONDA, CG 150 TITAN, ESD,FLEX, ano de fabri-
cação 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 CR$ 
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

• Produtos e serviços
Vendo cota do Minas Tênis Clube, com direito a 4 unidades, 
sede Rua da Bahia, Minas II Mangabeiras, Coutrin e Náutico 
do Alpha Ville. Tratar com o Proprietário: 31-3221-5109 Murilo

Manutenção em Desktop e Notebook´s, 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, Ven-
das de computadores , Instalação de impressoras. Ligue e 
agente seu horário 31 99582-2340.

• Mario de Sousa, faleceu no dia 12/11 em Uberlândia, 
onde residia.
• Paulo Bartolomeu dos Santos, Faleceu no dia 06/11em 
Belo Horizonte, onde residia.
• Claudio Antônio do Prado, Faleceu no dia 18/09 em 
Guaxupé onde residia.
• Maria Luiza Andrade Dalariva, Faleceu em 5/11 em 
Formiga.
• Geraldo de Miranda Nunes, Faleceu no dia 03/10 na 
cidade de Serro/MG.

 Na tarde do dia 11 de novembro 
foi lançada, na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, a Comissão Extraordinária 
do Idoso que será presidida pelo Deputa-
do Isauro Calais (PMN/MG). A Comissão 
tem por objetivo realizar estudos e debates 
sobre o direito e necessidades dos idosos, 
fortalecendo a atuação do Poder Legisla-
tivo na construção de propostas e imple-
mentação de medidas que promovam 
qualidade de vida no processo de enve-
lhecimento. “Tendo em vista o aumento do 
número de idosos no país e considerando 
a importância de se buscarem alternativas 
para assegurar aos mineiros um envelhe-
cimento digno, a Assembleia reafirma seu 
compromisso com a população ao instalar 
a Comissão Extraordinária do Idoso”, afir-
mou o Dep. Isauro Calais. 

A solenidade de lançamento contou 
com a participação de políticos e repre-
sentantes de entidades de Belo Horizonte 
e Juiz de Fora. A coordenadora do Fórum 
“Cláudio Vilaça”, Marly Moysés, foi uma 
das convidadas a falar na cerimônia e re-
forçou a importância da criação da Co-
missão. “O Fórum “Cláudio Vilaça” que 
luta pelo direito dos servidores públicos, 
em especial, aposentados e pensionistas, 
reafirma apoio incondicional aos trabalhos 
dessa Comissão e se coloca à disposição 
para qualquer atividade”, destacou Marly. 

Além do Dep. Isauro Calais, com-
põem a Comissão, o dep. Glaycon Fran-
co que assume o cargo de vice-presidente 
e os parlamentares Antônio Carlos Arantes, 
Cristiano Silveira e Geisa Teixeira. 

 Fórum “Cláudio Vilaça” participa do lançamento da Comissão 
Extraordinária do Idoso na Assembleia  Legislativa

Dep. Isauro Calais (PMN/MG)
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mil reais foram entregues pelo Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, à professora, Célia Apare-
cida Gabriel, que representou a escola na solenidade.

MINAS É DESTAQUE
Além de Congonhas, o município de Barroso, na região mineira do Campo das Verten-

tes, também integrou a lista dos 10 finalistas. A Escola Municipal Irmã Magdaline, se classificou 
com o Projeto “Educação Fiscal, Aprendendo Cidadania”. A proposta fez tanto sucesso que foi 
inserido no currículo pedagógico da escola. A ideia começou com os alunos do 4º e 5º ano e, 
hoje, já é desenvolvido com todas as turmas, desde a educação infantil até o 5º ano do ensino 
fundamental, totalizando 241 alunos participantes. Por meio de palestras, teatro e visitas aos su-
permercados, os estudantes discutem e aprendem, na prática, direitos e deveres. “Mostramos aos 
alunos, por exemplo, a importância da nota fiscal. Ali, eles podem encontrar não só o valor pago 
pelo produto, mas o que é destinado ao pagamento de impostos e como esse tributo pode voltar 
para eles. Nosso desejo é tornar esse cidadão mais consciente e que esse conhecimento possa ser 
semeado entre os familiares e comunidade”, explica a vice-diretora da escola, Dilcilene Pedrosa.

Para a Diretora-Presidente da AFFEMG e Diretora de Comunicação da FEBRAFITE, 
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, as instituições mineiras, novamente, marcaram 
presença nesta edição do Prêmio Nacional. “Mais uma vez, nosso Estado é destaque no Prêmio 
Nacional; entre os finalistas, classificamos projetos de Barroso e Congonhas. Isso demonstra, 
não apenas a valorização da ideia da educação fiscal, mas também, a seriedade e dedicação 
dos profissionais envolvidos. Parabéns a todos eles”, declarou Papá.

O PRÊMIO
O prêmio tem por objetivo disseminar a função social dos tributos, a necessi-

dade do cidadão contribuinte conhecer e acompanhar os gastos públicos,  disseminar 
a informação sobre quais são os tributos,  como se arrecada, quais as políticas públi-
cas são financiadas por eles, como e onde se aplicam os recursos. Em quatro edições 
realizadas do Prêmio Nacional de Educação Fiscal da Febrafite, mais de 500 projetos 
foram inscritos. Minas Gerais esteve na etapa final nos últimos três anos.  

educaçãO Fiscal

Mais uma vez, Minas Ge-
rais é destaque 

no Prêmio Nacional de Educação Fiscal, 
promovido pela FEBRAFITE - Federação 
Brasileira das Associações de Fiscais de 
Tributos Estaduais e a ESAF - Escola de 
Administração Fazendária. Com o projeto 
“Gentileza Gera Gentileza e Cidadania”, 
a Escola Municipal Rosália Andrade da 
Glória, de Congonhas, região Central do 
estado, foi a grande vencedora, ficando 
em 1º lugar na categoria “Escolas”. 

A cerimônia foi realizada no dia 
24 de novembro, na Embaixada de Portu-
gal, em Brasília, e contou com a participa-
ção da Diretora-Presidente da AFFEMG e 
Diretora de Comunicação da FEBRAFITE, 
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, 
Papá; da Diretora Social da AFFEMG, Leni-
vanda de Oliveira; do presidente da Febrafi-
te, Roberto Kupski; do Ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy, além de grande cobertura da 
imprensa, presenças de demais autorida-
des, políticos, patrocinadores, presidentes 
das associações do Fisco de todo o Brasil, 
instituições e profissionais das Secretarias de 
Fazenda dos estados brasileiros.

ESTREIA DE SUCESSO
Essa é a primeira vez que o municí-

pio de Congonhas participa do Prêmio Na-
cional de Educação Fiscal. O Projeto “Gen-
tileza Gera Gentileza e Cidadania” tem o 
objetivo de conscientizar os alunos quanto 
a importância da preservação dos equi-
pamentos da escola, mostrando como são 
adquiridos e a quem pertencem esse patri-
mônio público. De acordo com a professora, 
idealizadora e coordenadora da proposta, 
Célia Aparecida Gabriel, a iniciativa teve 
início em 2011 e vem sendo desenvolvida 
desde então, com os alunos do 5º ano. Entre 
as ações, os alunos publicam o informativo 
´Diário da Cidadania  ́ para disseminar a 
Educação Fiscal às famílias e a toda comu-
nidade. “A atividade que faz mais sucesso 
entre os alunos é a ‘Árvore da nota’. Ela tem 
como objetivo, a coleção de notas fiscais 
adquiridas no comércio. Após a coleta, es-
crevemos uma carta de solicitações, titulada 
‘Carta Aberta’. Esse documento é entregue 
a um político da cidade. No ano de 2014, 
conseguimos a cobertura da quadra da es-
cola e um quadro para nossa sala de aula”, 
finaliza a coordenadora, Célia Aparecida.

O troféu e o prêmio no valor de 15 

Escolas mineiras são finalistas do 
Prêmio Nacional de Educação Fiscal
Congonhas conquista o 1º lugar na categoria”Escolas”
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Com o intuito de compartilhar in-
formações, conhecimen-

tos e ações referentes à Educação Fiscal, 
órgãos públicos e entidades que compõem 
o Programa Nacional de Educação Fiscal 
participaram, nos dias 10, 11 e 12 de 
novembro de um Seminário sobre o tema, 
realizado no Tribunal de Contas do Estado 
e na Escola de Administração Fazendária 
(ESAF) em Belo Horizonte. 
  A AFFEMG apoiou a realização 
do evento e esteve representada na cerimô-
nia de abertura pela Diretora-Secretária, 
Patrícia David Salum. A solenidade, que 
contou com a participação de políticos e 
representantes das esferas municipal, esta-
dual e federal, além de entidades de clas-
se, registrou momento de grande emoção 
ao prestar uma homenagem aos servidores 
Eugênio Celso Gonçalves, Valéria Fernan-
des da Silva e Wagner Pinto Domingos que 
é Auditor Fiscal da Receita Estadual e um 
grande idealizador do programa de Educa-
ção Fiscal em Minas e no Brasil. Impossibili-
tado de comparecer ao encontro devido a 
problemas de saúde, Wagner foi represen-
tado por sua filha Natália Domingos e pelo 
seu irmão Bruno Domingos que receberam 
a placa de homenagem. Em retribuição, a 
filha leu o discurso escrito por Wagner que, 
além de agradecer, destacou a importân-
cia do evento para fortalecer em âmbito 
regional o Programa de Educação Fiscal. 
“Reafirmo a minha crença no poder trans-
formador da Educação Fiscal, não tendo 
dúvida, de que, quando se internalizar nas 
escolas, potencializará a participação so-
cial e a justa geração e adequação dos 
recursos públicos”.  
   A relevância do debate também 
foi ressaltada pelo prefeito em exercício, Dé-
lio Malheiros. “É mais que atualizado um 
seminário sobre Educação Fiscal e vocês 
da fiscalização, por quem eu tenho um pro-
fundo respeito, têm um papel fundamental 
nisso. Porque a fiscalização no Brasil deve 
resistir bravamente, já que a todo momento 
sofre ataques com a tentativa de converter 
alguns servidores da administração pública 
em fiscais. O Fiscal é uma carreira de Esta-
do e o Supremo Tribunal Federal não per-
mite arranjo, todas as vezes que tentaram 
converter alguém em fiscal, que não fosse 
concursado, que não tivesse uma carreira, 
o Supremo coibiu. Portanto, não compete 
arranjo à carreira da Fiscalização”.  

Belo Horizonte sedia Seminário 
Estadual de Educação Fiscal

“Reafirmo a minha 
crença no poder 
transformador da 
Educação Fiscal, 
não tendo dúvida, 
de que, quando se 
internalizar nas 
escolas potencializará 
a participação social 
e a justa geração 
e adequação dos 
recursos públicos”.

O Fiscal é uma 
carreira de Estado e 
o Supremo Tribunal 
Federal não permite 
arranjo, todas as 
vezes que tentaram 
converter alguém 
em fiscal, que não 
fosse concursado, 
que não tivesse uma 
carreira, o Supremo 
coibiu. Portanto 
não compete 
arranjo à carreira da 
Fiscalização”.

Bruno e Natália, familiares que 
representaram Wagner na cerimônia

Délio Malheiros
PREFEITO EM ExERCíCIO 

DE BELO HORIzONTE
Wagner Pinto Domingos

AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL
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RiO dOce/gOVeRnadOR ValadaRes
giRO Pelas RegiOnais

Novembro ficará mar-
cado na his-

tória do país e, principalmente, na vida 
dos mineiros. No dia 5, a barragem de 
Fundão, da mineradora Samarco, se 
rompeu, provocando uma avalanche de 
lama destruindo o distrito de Bento Ro-
drigues, em Mariana, Região Central de 
Minas. Além do desastre local, a tragé-
dia atingiu outros distritos e chegou ao 
Rio Doce. Os resíduos provocaram um 
impacto ambiental incalculável, preju-
dicando o abastecimento de água em 
cidades banhadas pelo rio, entre elas, 
Governador Valadares, município sede 
da Regional Rio Doce da Associação 
dos Funcionários Fiscais do Estado de 
Minas Gerais.

A cidade decretou estado de ca-
lamidade pública. O Diretor da Regional, 
Milton Guedes Metzker, e os associados 
que moram nas cidades envolvidas, con-
viveram de perto com a situação.  O cli-
ma de tristeza tomou conta da cidade: “É 
muito ruim ver tudo isso que aconteceu. 
Ficamos realmente sem água. Muitas fa-
mílias conseguiram estocar alguma coisa, 
mas outras não. O abastecimento foi feito 
por caminhão pipa e a distribuição ge-
rou filas quilométricas. Aqui, na sede da 
AFFEMG, nós tomamos alguns cuidados, 
economizando ao máximo. Mas não foi 
só a questão da falta de água que nos 
impactou. Em alguns bairros, por exem-
plo, o cheiro dos peixes mortos, em torno 
do rio, era muito forte. Isso é muito triste. 
O Rio Doce é tudo para nós. Aos poucos 
vamos caminhando, tocando devagar”, 
relata o Diretor da Regional, Milton Gue-
des Metzker.

Após uma série de testes, o 
abastecimento de água começou a ser 
normalizado na região. Ainda sim, o mo-

Um rio de lama: 
Governador Valadares e cidades da região 

sofrem com tragédia que atingiu o Rio Doce

nitoramento da qualidade da água conti-
nua sendo feito para dar total segurança 
a cerca de 280 mil habitantes.

AFFEMG solidária 
“Ninguém pode ficar passivo 

diante desta tragédia que se abateu 
sobre as pessoas”. Movido por esse 
sentimento de solidariedade ativa, a  
Regional Mata, por seu diretor Edir da 
Silva Martins, se mobilizou, arrecadou  e 
enviou uma carga de água mineral para 
a Regional Vale do Rio Doce. A doação 
foi entregue pelo Diretor Milton Metker a 
creches e escolas da cidade de Gover-
nador Valadares. 

Assim como os associados da 
Regional Mata, milhares de pessoas têm 
se mobilizado para ajudar as vítimas 

O RIO DOCE
O rio Doce é um rio brasileiro da Região Sudeste do país, que banha os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Com cerca de 

853 km de extensão, seu curso representa a mais importante bacia hidrográfica totalmente incluída na Região Sudeste
As nascentes do rio Doce estão em Minas Gerais, nas serras da Mantiqueira e do Espinhaço. Suas águas percorrem 853 km até 

atingir o oceano Atlântico, no povoado de Regência, no Espírito Santo.

“A nossa cidade sofreu um 
duro golpe com a lama 

oriunda das barragens de 
Mariana.

A população viveu 
momentos de pânico, 
devido à falta d’agua. 

Às nossas autoridades, 
mais uma vez, faltaram 
previsão e organização, 
uma vez que, mesmo 

sabendo que a tragédia 
estava próxima, nenhuma 
providência preventiva foi 
tomada. Devagar as coisas 
estão voltando ao normal. 

É importante ressaltar 
também, a solidariedade de 
várias pessoas e entidades.”  

Milton Guedes Metzker
DIRETOR DA REGIONAL RIO DOCE DA AFFEMG.

da tragédia. Quem quiser e puder aju-
dar ainda é possível. De acordo com 
a Coordenadoria de Defesa Civil, o 
SERVAS – Serviço Voluntário de Assistên-
cia Social – é uma dessas redes. Para 
saber como e onde ajudar é só entrar 
em contato com órgão, pelo telefone: 
(31) 3349-2400.
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giRO Pelas RegiOnais
PaRanaiBa/uBelandia

O Dia do Servidor, 28 de outubro, 
foi marcado por um mix de 

comemorações na Regional, em Uberlândia. 
O Diretor, David Araújo, recebeu os 

Associados esclarecendo: “como estamos 
em plena campanha do outubro rosa e no-
vembro azul da FUNDAFFEMG que busca 
conscientizar sobre a prevenção de doenças 
e adoção de hábitos saudáveis, decidimos 
abrir esse dia de comemoração ao servidor 
com a conscientização pela busca da saúde 
e bem-estar”. Uma extraordinária palestra foi 
proferida pelo médico, Dr. José Américo Go-
mides Souza, que falou a uma plateia atenta 
sobre os problemas da obesidade. 

Um vídeo, cuidadosamente prepa-
rado pelo Associado Luiz Antônio, lembrou 
os muitos eventos da Regional, inclusive a 
passagem dos ex-diretores. 

A Diretora-Presidente, Maria Apa-
recida Neto Lacerda e Meloni, Papá, que 
esteve presente ao evento juntamente com o 
Conselheiro, Sinval Pereira, foi homenagea-
da pelo seu trabalho à frente da AFFEMG e 
recebeu das mãos da Associada Sônia Ias-
beck, uma placa com o agradecimento dos 
Associados. 

A noite foi muito prazerosa com 
participação de um grande número de As-
sociados, encontros e muitos abraços de 
velhos amigos da SEF. 

Música e harmonia 
Nas manhãs de quinta-feira, faça chu-

va ou faça sol, servidores fazendários que 
compõem o coral Arte e Encanto se encon-
tram na Regional da AFFEMG para os en-
saios e preparação das apresentações. Sob 
a regência da maestrina Gleyce Mônica Si-
vieri Pereira Alves  e com a colaboração da 
instrumentista Simone Helena Paiva, os parti-
cipantes vão buscando o tom perfeito para 
um repertório cheio de graça. Ao final dos 
ensaios, ainda encontram fôlego para uma 
moda de viola acompanhada do berrante. 
Manhã inspiradora, coisa linda de se ouvir!

“Outubro rosa e novembro azul” – palestra, homenagens 
e confraternização na Regional Paranaíba

Diretor David Araújo, Cadmo Matias no 
berrante e o violeiro João Batista  
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diretoria regional: 
david araúJo
PARANAíBA

giRO Pelas RegiOnais

João BatiSta tadeu
SUL

pedro paulo Maia
METALÚRGICA

edir da Silva MartinS
MATA

edSon MartinS
BAIXo RIo GRANDE

Marília Schaper
MUCURI

cenTRO-nORTe/seTe lagOas

Um café pra lá de especial! 
Assim, em clima 

de confraternização, os servidores da  De-
legacia Fiscal celebraram a data especial, 
em Sete Lagoas.  O encontro aconteceu 
na sede da DF, no dia 27 de outubro, e 
contou com a participação de 50 funcio-
nários e do Diretor da Regional Centro-
-Norte, Rubens Simão da Rocha. Além 
da confraternização e do café oferecido 
pela AFFEMG, foi realizado um sorteio de 
brindes.

Dia do Servidor Público é 
comemorado em Sete Lagoas 
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giRO Pelas RegiOnais

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

OesTe/diVinóPOlis

O Dia do Servidor Público já é uma tradição em Divinópolis, Regional Oeste. 
E esse ano não foi diferente. No dia 27 de outubro, os Associados da 

AFFEMG participaram de diversas atividades para comemorar a data.  A programação 
contou com a palestra “Vivendo bem dos 60 aos 100 e mais além”, ministrada pelo 
Associado Arnaldo Tadeu Guimarães, e do show de mágica apresentado pelo servidor 
da AF/Itaúna, Valdir Nogueira Marra. Após as apresentações, a AFFEMG ofereceu um 
lanche especial para os funcionários. 

Os colaboradores da SRF também foram homenageados com “Contação de Es-
tórias”, “Momento de Reflexão”, “Sessões de Cuidados Pessoais” e uma palestra sobre 
“Prevenção de acidentes e incêndios no serviço e no ambiente residencial”, presidida 
pelo Sargento Rosse, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. 

Programação especial marca o Dia 
do Servidor Público em Divinópolis

Associados participam de jantar

No dia 30 de outubro, a Re-
gional Metalúrgica, 

em Ipatinga, promoveu um jantar especial 
em comemoração ao Dia do Servidor Pú-
blico. Associados e familiares celebraram 
a data participando deste momento de 
confraternização. O Diretor Regional, Pe-
dro Paulo Maia, parabeniza e agradece 
pela presença de todos.

MeTalúRgica/iPaTinga
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giRO Pelas RegiOnais
nORTe/MOnTes claROs

Descontração, alegria e bom humor foram os ingredien-
tes das comemorações do Dia do 

Servidor Público, em Montes Claros, Regional Norte. Servidores da SRF Montes Claros foram 
homenageados nos dias 27 e 28 de outubro, com diversas atividades. 

Os colaboradores participaram de um “Momento Gastronômico”, ministrado pela 
Chef Internacional, Josefa Müllers.  Além disso, foi lançada a “Árvore da Amizade”, que tem o 
objetivo de estimular a troca de mensagens entre os colegas. Na oportunidade, os servidores 
foram presenteados com uma muda de árvore frutífera ou ornamental. Um happy hour encer-
rou a programação, que teve o apoio da AFFEMG.

Gastronomia, ações ambientais e confraternização 
marcam Dia do Servidor
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Em 22 de outubro, no Centro 
de Convivência da 

AFFEMG, um grupo de Auditores Fiscais, a 
maioria de aposentados (Ivone, José Már-
cio, Maria Elisa, Rose Laura e Tânia ‘Ben-
zinho’) organizou um Sarau para a falecida 
colega MARIzE, homenagem a que deram o 
nome de TRIBUTO À MARIZE.

Além de muitos colegas, da ativa e 
também aposentados, estiveram presentes 
os familiares da Marize, dentre eles seu es-
poso e filhas.

As pessoas foram recepcionadas 
no local com um banner em homenagem à 
colega, que pertencia ao grupo chamado, 
dentro da SEF, de Ararinhas Azuis (auditores 
fiscais do concurso de 1981) e o encon-
tro foi marcado por muita música boa, no 
comando da ex-colega Ivone (a Marize 
adorava cantar) e contou com a fala da 
ex-colega Maria Elisa, que encerrou com 
essas palavras:

Obrigada, Marize, pelo belo e 
grandioso exemplo que você foi.  

Obrigada por você ter sido uma das 
mais humanas criaturas comuns que conhe-
cemos, pois estamos certos que você não 
foi e nunca será candidata a santa.

Obrigada por termos podido apren-
der com você como é possível reunir num só 
lugar, ou num único alguém, esse tanto de 
humanidade, acolhimento, leveza, alegria, 
responsabilidade e comprometimento.    

Seremos sempre seus devedores, e o 
maior tributo que podemos oferecer a você 
será tentarmos ser felizes como você tentou, 
e parece que conseguiu.

Você soube fazer desse intervalo a 
que chamamos de vida, uma coisa realmen-
te incrível, que justificou até mesmo cada so-
frimento seu.

E é por isso que nos despediremos 
de você, nesta noite, cantando a música 
que você mais gostava, um verdadeiro re-
trato da sua essência, tão bem traduzida 
pelo poeta nessa melodia e nos seus versos:  
“Viver e não ter a vergonha de ser feliz ...”

TRIBUTO À MARIZE
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FundaFFeMg
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ReceiTa sOlidáRia

Receita Solidária elege nova 
Diretoria e Conselho Fiscal

No dia 05 de novembro, 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. 

Uma mistura de gerações, alegria e 
solidariedade. Nesse clima, a Receita So-
lidária participou do 2º Encontro Intergera-
cional promovido pelo EBHC - Espaço BH 
Cidadania / CRAS Petrópolis. O evento 

Associação de Governador Valadares recebe apoio da Receita Solidária

Ajudar a quem precisa e promo-
ver a cidadania. Assim, a “Associação 
de Bordados Vovó Maricas”, em Go-
vernador Valadares, no Leste de Minas, 
desenvolve suas atividades. A entidade 
beneficente, sem fins lucrativos, foi fun-
dada em 2005, com 10 voluntárias. 

Hoje, esse número dobrou e a 
instituição possui 22 associadas, que se 
reúnem diariamente para confecção de 
fraldas e absorventes. Todo o material 
produzido é doado para comunidade. 
Inicialmente, o projeto atendia 20 pes-
soas. Agora, com o apoio da Receita 
Solidária na aquisição de uma nova 

máquina, a Associação consegue aju-
dar, semanalmente, 100 pessoas.

O trabalho da entidade não pára 
por aí. Além da produção de fraldas e ab-
sorventes, as voluntárias realizam a tradicio-
nal oficina de bordado. Com o resultado 
dessas oficinas, as associadas promovem, 
anualmente, dois bazares, a fim de anga-
riar fundos para a manutenção da entidade.

“Para nós, é gratificante poder 
ajudar, não só com o apoio material, 
mas contribuir com projetos e ideias que 
promovem o verdadeiro espírito solidá-
rio”, afirma a Diretora da Receita Soli-
dária, Rosana Starling.

Encontro de gerações e solidariedade
aconteceu na tarde do dia 7 de novembro, nas dependências do CRAS Petrópolis. 

Além de um delicioso almoço, a programação contou com diversas atividades 
para crianças e adultos: orientações de como cultivar horta; pintura corporal, oficina de 
brincadeiras e a participação especial do grupo “Pedrinhas de Brilhantes”, que encantou 
a todos com uma contação de estórias.
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dica de leiTuRa

Para celebrar 66 anos que 
serão completados em 

fevereiro de 2016, a AFFEMG 
realiza a tradicional Semana Cul-
tural que tem entre as atrações a 
“Exposição de Artes Plásticas e 
Fotografia”. 

Em sua sétima edição, a 
Exposição traz como tema “Arte, 
sabores e aromas – um olhar po-
ético da culinária mineira”. Mais 
do que dar água na boca, a 
tradicional gastronomia mineira 
transcende o sabor pela comida 
e torna-se fonte de inspiração 
para os Associados – artistas fa-
zerem desse delicioso universo 
um caminho de expressão artísti-
ca. “Os temperos, quitutes, pratos 
da comida mineira não inspiram 
somente os chef́ s de cozinha, muito pelo 

contrário, culturalmente, serviram e servem 
de fonte de inspiração para muitos artistas, 

mostrando que um aroma, um sabor, 
podem gerar lembranças, florescer 
sentimentos, isso toca a alma, isso 
é arte”, explica a Diretora-Presidente 
da AFFEMG, Maria Aparecida 
Neto Lacerda e Meloni, Papá. 

Interessados em participar 
já podem anotar na agenda! A 
abertura da VII Exposição de Artes 
Plásticas e Fotografia da AFFEMG 
será no final do mês de fevereiro. 
Já o período de inscrição para 
os expositores acontece de 11 
a 29 de janeiro, nas Diretorias 
Regionais ou no Setor de Eventos 
– Rua Sergipe, 893. A ficha de 
inscrição e o regulamento estarão 
disponíveis na internet. 

Informações: (31) 3289-5704 
eventos@affemg.com.br

AFFEMG realiza VII Exposição 
de Artes Plásticas e Fotografia

culTuRa

Dedicação e amor: Glorinha e Christina, de Montes  
Claros, lançam livro sobre Mal de Alzheimer

“Ajudar a outras pessoas que convi-
vem com a mesma situação”. Com essas 
palavras descritas ainda no prefácio, a as-
sociada de Montes Claros, Maria da Glória 
Caxito Mameluque, e sua filha, Christina 
Mameluque Lúcio, lançaram o livro “Sabe-
mos quem ele é (Convivendo com o Alzhei-
mer)”. A obra conta de forma emocionan-
te, sem “nenhum enfeite ou artifício”, o con-
tato das autoras com o Mal de Alzheimer, 
uma doença neurodegenerativa que tem 
entre os seus principais sintomas a perda 
de memória.

O relato parte da convivência de am-
bas, dos familiares e amigos, com o marido 
de Maria da Glória e pai de Christina, o 

advogado, Pedro Mameluque Mota, diagnosticado 
com a doença, há mais de sete anos. Durante as 120 
páginas, o leitor é convidado a entender melhor o 
desenvolvimento do Alzheimer, esclarecer dúvidas, ler 
dicas e trechos de trabalhos científicos que tratam do 
assunto. 

Para as autoras, o desconhecimento e a demo-
ra para aceitar a doença ainda são fatores comuns en-
tre as famílias que se deparam com essa realidade. No 
entanto, por meio das histórias e depoimentos reunidos 
nesse livro, Maria da Glória e Christina mostram que 
é possível sobreviver a essa batalha, sobretudo com o 
amor: “ É preciso ter paciência, é o que todos dizem, 
mas corrigimos: é preciso ter muito amor, pois a paci-
ência se esgota, cansa, mas o amor jamais se cansará 
e permanece para sempre”.
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Transmissão nas regionais

encOnTRO

Com a casa cheia, a Diretora-Presidente Maria Aparecida Neto Lacerda e 
Meloni, Papá, iniciou a reunião, prestando solidariedade aos cole-

gas de Governador Valadares - Regional Rio Doce, devido ao momento crítico que a 
cidade está passando. O município teve o abastecimento de água suspenso com a 
chegada da lama proveniente do rompimento da barragem da Samarco.(Pág.12)

Em seguida, Papá introduziu a pauta lembrando a data das eleições da 
AFFEMG, no dia 26 de novembro. Além da sede, em Belo Horizonte, o processo elei-
toral conta com sessões na DFT São Francisco e na Avenida Afonso Pena. Mesmo com 
chapa única, a Diretora ressaltou a importância da participação de todos na votação. 

O candidato a Diretor-presidente, Sinval Pereira da Silva, e o vice-presidên-
cia, Eduardo de Souza Assis, participaram do encontro e falaram aos colegas 
presentes. Sinval destacou a importância da participação dos Associados. “Quanto 
mais pessoas votarem, maior a representação da entidade frente às autoridades”.
Eduardo lembrou que é um associado da AFFEMG desde que prestou o concurso 
para o Estado.

A candidata a reeleição do SINDIFISCO/MG, Deliane Lemos de Oliveira, 
representando a chapa “Coesão e Força” apresentou seu plano político.

Finalizando, Papá informou a data do próximo encontro, que será no dia 09 
de dezembro, em horário especial, às 11h.

Processo eleitoral nas entidades é pauta do 
Encontro de Associados Aposentados de Novembro

GOVERNADOR VALADARES

MONTES CLAROS POçOS DE CALDASDIVINóPOLIS VARGINHA
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encOnTROencOnTRO

“As perdas e ganhos na vida” 
Encontro de Pensionistas faz uma reflexão sobre o tema

“Como eu atuo na minha 
vida? Será que 

venho super valorizando as perdas e mi-
nimizando os ganhos?”. Esses foram 
alguns dos questionamentos colocados 
para reflexão, durante o último Encontro 
de Pensionistas realizado, no dia 12 de 
novembro, no auditório da AFFEMG.

O evento contou com a participa-
ção da psicóloga da FUNDAFFEMG, 
Cristina Resende Carvalho, que de forma 
descontraída debateu o tema “Perdas e 
Ganhos na Vida”.  “Uma perda nunca 
vem sozinha, está acompanhada de mui-
to sofrimento, até mesmo de revolta. Mas, 
passada a dor, muitas vezes conseguimos 
enxergar os ganhos, simbolizados na for-
ma de fortalecimento, amadurecimento... 
E a nossa conversa será exatamente so-
bre esse exercício de pensar positivo hoje 
para o amanhã ser melhor”, destacou a 
carismática profissional. 

Para introduzir o tema, Cristina fez 
uma breve explicação do que seria uma 
“perda” e  um “ganho”, definições mui-
tas vezes relativas, porque as decepções 
não são iguais para todas as pessoas. 
“Não podemos medir a intensidade de 
um sofrimento, mas estudos mostram que 
toda perda possui cinco fases: a da ne-
gação (negar a existência do problema), 
a da raiva (se indignar com o problema), 
a da negociação (buscar algum tipo de 
acordo, geralmente com Deus, para que 
as coisas voltem a ser com antes), a da 
depressão (entender que as coisas não 
vão mudar e se entristecer por isso) e da 
aceitação (perceber e aceitar a realida-
de como ela é, resolvendo encará-la), “ 
explicou a psicóloga. 

A especialista lembrou que as 
fases da perda é um ciclo natural de 
qualquer ser humano, o que varia é a 
forma como cada pessoa passa por es-
sas etapas, desafio que, de acordo com 
ela, está muito relacionado às escolhas 
individuais. “Em nossa vida, a todo mo-
mento, nós podemos construir um novo 
jardim, através das nossas escolhas. 
Nesse jardim, sempre haverá perdas, 
mas com a chegada de cada nova 
estação, há também a certeza de que 
as flores se renovam, mostrando que a 
mudança é sempre uma alternativa, “ 
finalizou Cristina. 

O agradável encontro foi encer-
rado com um lanche de confraterniza-
ção no Centro de Convivência. 
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Rua Sergipe, 893, Funcionários Telefone: 0800 031 5689.
Horário de Funcionamento:  8h às 12h ou 13h às 17h. 

seguROs

PaRceRia

Prezados associados aFFeMG: este mês trazemos ofertas imperdíveis para aproveitar as férias de janeiro nos melhores resorts 
do nordeste brasileiro com hospedagem grátis para crianças, uma ótima oportunidade para viajar com toda família. além disso, só na 
acta turismo você possui o benefício exclusivo de 5% desconto na compra do seu pacote de viagem*. Fale com nossa equipe atra-
vés do (31) 3244-5000 e garanta sua reserva com toda a economia, conforto e qualidade que você merece! Consulte também outras 
opções de destinos e datas de saída.

Que neste Natal e em todos os 
dias do próximo ano, a segurança 
do amor em família esteja sempre 
presente na vida de nossos 
Associados. 
Feliz Natal e Próspero Ano Novo, 
são os votos da Fisco Corretora. 


