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28 de outubro - Dia do Servidor Público
AFFEMG presta homenagem àqueles que têm a missão de bem servir à Sociedade. Para quem trabalha 

pensando no outro, desejamos que essa digna ocupação seja sempre reconhecida e valorizada.

Parabéns a todos os servidores públicos!

Confraternizações
de Fim de Ano 

na AFFEMG
Belo Horizonte
Dia 12 de dezembro – sábado
Horário: a partir das 21h
Local: Salão Ilustríssimo

Regional Mata - Juiz de Fora
Dia: 27 de novembro – sexta-feira
Horário: 21h
Local: Hotel Premier 

Regional São Francisco – Pirapora
Dia: 12 de dezembro– sábado
Horário: a partir das 22h
Local: Jantar na ASSERF

Regional Rio Doce – Gov. Valadares
Dia 12 de dezembro - sábado
Horário: a partir das 21h
Local: Leblon Festas - Avenida das 
Gaivotas, 180 - Alto Esplanada

Regional Paranaíba – Uberlândia
Dia: 19 de dezembro – sábado
Horário: 11h às 18h
Local: Salão CDL em Uberlândia

Regional Sudoeste – Poços de Caldas
Dia 04 de dezembro – sexta-feira
Horário: a partir das 20h
Local: Terat Maison

Regional Vale do Sapucaí – Pouso Alegre
Dia: 5 de dezembro –sábado
Horário: 12h às 17h
Local: Sede da AFFEMG

Regional Baixo Rio Grande - Uberaba
Dia: 5 de dezembro - sábado
Horário:  21h
Local: Maison Blanche

Regional Norte – Montes Claros
Dia: 28 de novembro – sábado
Horário: 22h
Local: Espaço OAB

PEC 186
Delegação da AFFEMG participa de 
mobilização em Brasília. PágINA 7

Conefisco
Evento trouxe para o debate o 
papel do Fisco como promotor 

da Justiça Tributária e do 
Desenvolvimento Social. Saiba 

mais na página 8. 

Frente Mineira em 
Defesa do Serviço 
Público participa 
de ato público 
e exige a prisão 
dos mandantes da 
Chacina de Unaí. 

PágINA 4

Governo revoga decreto 46283 que previa para outubro a incorporação 
de 1500 pontos na Gepi. Veja página 3. 

Incorporação adiada

O Quarto Poder
Livro sobre a relação da mídia e a política brasileira é lançado em BH 

com o apoio da AFFEMG.  PágINA 6

Palestra com 
Deputado Isauro 

Calais 
Presidente da Comissão do Idoso da 

ALMG esteve na AFFEMG para falar sobre 
a situação dos servidores aposentados. 

Saiba mais, página 5

Chega de Impunidade! 
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Na contramão: Governo parece não contar 
com o Fisco para equacionar a crise

Conselho de Administração realiza reunião no dia 14 para analisar dispositivos 
do Regulamento das Colônias de Férias

No atual contexto de grave 
crise financeira e 

fiscal do país e, em particular, de Minas, 
é evidente a premência  do fortalecimento 
institucional da Administração Tributária e a 
priorização da busca de Receita por meio 
de um rígido controle fiscal e combate à so-
negação. Não há solução que não passe 
por aí. O Estado já não dispõe de outras 
fontes de financiamento, como aconteceu 
no passado, por exemplo, contraindo dívi-
das ou vendendo patrimônio. Também as 
fontes eventuais, como parcelamento da 
dívida ativa ou o uso de depósitos judiciais, 
têm resultados improváveis e nem sempre 
suficientes. A solução, reafirmamos,  está na 
Receita e no trabalho da Fiscalização. 

Mas, contraditoriamente, o gover-
no não parece acreditar neste caminho de 
solução. Se efetivamente contasse com o 
Fisco, não mandava cortar o pagamento 
do abono de permanência, nem revoga-
ria o decreto de incorporação da Conta 
Reserva Gepi. Duas medidas seguidas, 
adotadas num intervalo de três meses, que 
revelam desprezo para com esta força 
de trabalho tão essencial para o Estado 
e desconsideração também com aque-
les que têm a responsabilidade de gerir 
a Instituição. Numa hora de crise, onde 
espera-se contar com todo potencial de 
inteligência, disposição e entusiasmo do 
Fisco, o governo lhe dá as costas? 

Não aceitamos o tratamento, nem 
as justificativas do governo, porque são in-
consistentes. O decreto revogado já vinha 
sendo cumprido e o efeito financeiro para 
2015, constava do orçamento deste ano. 
Cabe a ele, governo, esclarecer porque 
a Fiscalização foi preterida. E esperamos 

que o faça à luz de seu compromisso.    
Durante a campanha ao governo de Minas, em um de seus primeiros encontros 

com os servidores, o então candidato, Fernando Pimentel, esteve aqui na AFFEMG e, 
naquela ocasião,  ouviu da própria Associação  e outras Entidades presentes  o relato da 
situação dramática em que se encontra o servidor aposentado. Desse Encontro resultou 
alguns compromissos, traduzidos na Carta aos Aposentados: “Na minha opinião, além 
de ser um patrimônio de nosso Estado, o servidor público é um dos principais aliados do 
governo para a execução das políticas públicas com vistas a melhorar a qualidade de 
vida dos mineiros. E a aposentadoria faz parte da carreira do servidor. Enfim, queremos 
resgatar a motivação e a participação do nosso funcionalismo público para que se sinta 
disposto a, cada vez, mais, ajudar Minas Gerais, contem comigo”, declarou o candidato 
Pimentel.  

O Fisco é uma categoria forte. Temos uma força objetiva que deriva da função que 
exercemos. É assim desde a antiguidade e em todos os países do mundo. 

O quadro de crise, que demanda uma resposta consistente do Fisco no controle 
da Receita, deve contar com a máxima disposição e o total engajamento para responder 
afirmativamente às expectativas da Sociedade e do Estado, porque essa conduto  é a 
concretude da afirmação de que somos servidores de Estado e não de governos. Devemos  
construir uma forte coesão interna -  categoria,  Administração representada pelos  Audito-
res ocupantes dos cargos de confiança e as Entidades - em torno de um objetivo claro e 
indisponível, o fortalecimento da Administração Tributária e a valorização da Fiscalização.  
Essa deve ser a nossa resposta. 



Outubro 2015   

3

A Assembleia Legislativa está 
organizando um Fórum Técnico, sob 
a coordenação do Deputado Rogério 
Correia, para discutir a situação do 
IPSEMG: previdência e assistência à 
saúde. A  primeira reunião aconteceu 
no dia 5 deste mês, com presença de 
mais de 20 Entidades, entre as quais 
a AFFEMG, representada pela Direto-
ra-Presidente, Maria Aparecida Neto 
Lacerda e Meloni, Papá, e a partir de 
então, a AFFEMG convidou o Asso-
ciado Max Amaral, um estudioso do 
tema da previdência, que passará a 
assessorar a Diretoria. 

Na tarde do último dia 15, 
mais uma reunião aconteceu na 
AFFEMG, com o objetivo de levantar 
e organizar informações para que a 
participação da Entidade no Fórum 
seja a mais qualificada, e que os 
resultados do trabalho possam, efe-
tivamente, contribuir para o fortaleci-
mento do IPSEMG.  

No próximo dia 27, os servido-

Fórum de Entidades 
discute a situação do IPSEMG

POlíTIcA

No dia 30 de setembro, 
foi publicado o 

decreto 46.852, que postergou para 
mais dois anos (2017 e 2018) a in-
corporação da Conta Reserva/Gepi. 

A Conta Reserva/Gepi, instituí-
da em 2006, corresponde a uma par-
cela da gratificação - três mil pontos/
Gepi - atribuída exclusivamente aos 
Auditores Fiscais que estão na ativa. 
Em julho de 2013, foi publicado o 
Decreto 46.283 que previa a incor-
poração de 50% da Conta Reserva 
(1500 pontos) a partir de 1º de outu-
bro de 2015, e os outros 50% seriam 
incorporados a partir de 2016. Os 
efeitos financeiros deste Decreto, a 
partir de outubro/2015, constaram 
no Orçamento de 2015. 

Até o dia 30 de setembro, nem 
o governo nem o próprio Secretário 
de Fazenda mencionaram a hipótese 
de revogar o Decreto da incorpora-
ção. Ao contrário, em diversas opor-
tunidades declararam que “honrariam 
os compromissos assumidos”. 

Conta Reserva/GEPI: Governo adia 
para 2017 e 18 a incorporação

No dia seguinte à publicação, 1º de outubro, o Secretário de Fazenda, em 
comunicado oficial, afirmou que o Decreto 46.852 cumpria “uma decisão de go-
verno, em função da atual situação financeira em que se encontra o Estado”; que 
a folha de pagamento já atingiu o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal; que 
não se tratava de revogação, mas uma “necessária ampliação de prazo para o 
início do pagamento dessa gratificação” e que, mesmo sendo um compromisso 
da gestão anterior, o governo estadual “assume a responsabilidade de, a partir 
de outubro de 2017, dar início à incorporação”.

Assim como aconteceu com a Fiscalização, em 2013, várias categorias 
de servidores negociaram reivindicações que foram diferidas para os anos se-
guintes, e como se sabe, o Estado cumpriu o compromisso para com todas elas. 
Por outro lado, outras categorias, não obstante o mérito, tiveram suas “novas” 
reivindicações atendidas por este governo ao longo deste ano de 2015. Para 
isso, o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal não foi obstáculo. 

Na manhã do dia 1º de outubro, em reunião na Seplag com os servidores, 
o Secretário de Fazenda, José Afonso Bicalho, afirmou que o Governo conta com 
5 alternativas para solucionar a questão financeira do Estado: uso dos depósitos 
judiciais, aumento do ICMS, o programa “regularize” de cobrança da dívida 
ativa, revisão dos Regimes Especiais de Tributação e “um forte esquema de fis-
calização”. Por isso, fica mais incompreensível a contradição entre o discurso e 
os atos.

Os Governos se sucedem, obrigações e compromissos são herdados de 
administrações anteriores. Isso é da dinâmica do processo sucessório. Da mesma 
forma, como declarou o Secretário, o governo confia no resultado do trabalho 
fiscal para superar a crise financeira, a classe fiscal confia que a segurança jurí-
dica seja restabelecida.

res realizarão uma Assembleia Geral unificada, para deliberar sobre os princi-
pais encaminhamentos a respeito do IPSEMG.  
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Em janeiro de 2004, os Auditores-
-Fiscais do Trabalho Eratóstenes de Almeida 
Gonsalves, João Batista Soares Lage e Nel-
son José da Silva, e o motorista Ailton Perei-
ra de Oliveira foram brutalmente assassina-
dos durante uma fiscalização de rotina na 
zona rural de Unaí. Um crime bárbaro, que 
chocou o país está impune. Já se passaram 
12 anos e os ainda não foram julgados e 
os acusados respondem em liberdade.  

No dia 21, véspera do julgamento 
dos réus Hugo Alves Pimenta, José Alberto 
de Castro e Norberto e Antério Mânica, 
centrais sindicais e associações de classe, 
organizaram um ato público, em frente à Jus-
tiça Federal. A manifestação teve como ob-
jetivo chamar a atenção da opinião pública 
e contou com apoio da Frente Mineira em 
Defesa do Serviço Público, coletivo de Enti-
dades de que a AFFEMG participa. “Esse 
ato tem uma importância simbólica, preci-
samos mostrar para o mundo a gravidade 
dessa situação de injustiça e impunidade, 

Chacina de Unaí -  ato público em Belo Horizonte exige 
a punição dos mandantes 

em relação aos servidores assassinados e ao sofrimento de seus familiares”, declarou Ilva 
Lauria,  coordenadora da Frente Mineira. 

Frustração
na tarde do dia 22, um “procedimento processual” resultou no adiamento do julga-

mento de Norberto e José Alberto para o dia 27 de outubro e os demais, só em novembro.  

Em abril de 2012, a AFFE-
MG propôs ação 

ordinária declaratória de ilegalidade do 
Progepi (sistema informatizado de pro-
gramação, controle e avaliação do tra-
balho do Auditor Fiscal). A construção da 
argumentação se assentou em teses de 
direito, como a afronta ao princípio da 
impessoalidade, irredutibilidade salarial, 
abuso do poder de regulamentar, quebra 
de isonomia, autonomia do Auditor Fiscal 
e afronta à natureza vinculatória da ação 
fiscal, ausência de critérios objetivos de 
avaliação, “acordo de trabalho” unilate-
ral, dano moral coletivo, entre outras. O 
Estado foi oficiado para que apresentasse 
os elementos de prova.  

Em defesa, a Secretaria de Fazen-
da apresentou informações gravadas em 
2 CD e requereu segredo de justiça (o que 
foi deferido). O juiz julgou a ação sem 
que a AFFEMG (autora) tivesse acesso às 
informações dos CD. O cerceamento de 
defesa, arguido no recurso e reconhecido 
pelo Tribunal de Justiça foi o que determi-
nou a anulação da sentença de 1º grau.  

A Fiscalização tem agora a opor-
tunidade de aprimorar a ação, analisar 
as informações da Fazenda e reforçar os 
argumentos e elementos de prova. 

Ação judicial contra o Progepi
Tribunal reconhece cerceamento de defesa e anula a sentença de 1ª instância

No dia 20, Auditores Fiscais de Belo Horizonte e Contagem discutiram o Progepi e 
a ação judicial. É nítido, para todos os presentes, que esse instrumento serviu para manie-
tar o Fisco e reduzir sua capacidade de exercer o controle fiscal. Toda a complexidade de 
uma atividade intelectual, como é a fiscalização, foi reduzida a tarefas burocráticas, sem 
criatividade, descerebrada, porque essa é a única possibilidade de parametrizar a ativida-
de fiscal. Todos sabemos que o tal “acordo” é um ato unilateral da chefia;  que a avaliação 
é puro subjetivismo; que a autonomia para o exercício do ato vinculado, tal como dispõe 
o CTN, é uma balela frente ao Progepi; que a quantidade exorbitante de tarefas constitui 
uma espécie de “esvaziamento de gavetas” da coordenação e a justificativa no final do 
trimestre é, sem dúvida, como já vimos, a arma perfeita para cortar salário. 

Essas são percepções unânimes, mas o mais grave: o Progepi produz um 
calhamaço de relatórios que não servem para nada, ninguém lê. Dinheiro público 
jogado fora. 
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No dia 30, mais de 800 
Auditores Fiscais de 

Tributos dos três níveis de governo e Ins-
petores do Trabalho, de todo o país lo-
taram o auditório Nereu Ramos, na Câ-
mara dos Deputados, para a Audiência 
Pública da PEC 186/2007. 

De autoria do deputado Décio 
Lima(PT/SC), a PEC visa implantar um 
novo modelo de organização adminis-
trativa para a Administração Tributária 
e a Inspeção do Trabalho, instituindo as 
respectivas Leis Orgânicas dessas fun-
ções exclusivas de Estado e garantindo 
autonomia e independência aos servi-
dores destas carreiras. A PEC já percor-
reu um bom caminho e está pronta para 
votação em plenário. 

O Deputado Décio Lima presi-
diu a Audiência Pública e coordenou a 
participação de mais de 60 deputados 
federais e 04 senadores que se fizeram 
presentes e manifestaram apoio à PEC. 

Durante a Audiência, as lideran-
ças dos servidores foram recebidas pelo 
presidente da Câmara que afirmou que 
as Entidades devem buscar o apoio das 
lideranças, “se houver consenso do co-
légio de líderes, levamos para plenário” 
garantiu o presidente Eduardo Cunha. 

Para o presidente da Febrafite, 
Roberto Kupski “esta é uma pauta boa 
para o Congresso Nacional, para a so-
ciedade e uma pauta bomba para os 
sonegadores, que retiram recursos dos 
impostos, sobretudo dos menos favore-
cidos. O Brasil só tem a ganhar com a 
aprovação da PEC 186”, disse Kupski.

Com antecedência, AFFEMG e 
SINDIFISCO-MG, enviaram convites a 
todos os parlamentares da bancada mi-
neira para que comparecessem à Audi-
ência Pública e manifestassem seu apoio 
à PEC 186. 

PEC 186 – Associados participam da 
Audiência Pública na Câmara Federal

Deputados Mineiros que 
compareceram à Audiência Pública 

Adelmo Carneiro Leão
Lincoln Portela
Reginaldo Lopes
Weliton Prado
Tenente Lúcio
Zé Silva

AFFEMG e SINDIFISCO-MG  
participaram da Audiência Pública 
com expressiva delegação.
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 Prezado Colega, 

Em 2006, o Ministério Público 
Federal denunciou-me ao juízo Federal 
de Mato Grosso como sendo suposta-
mente integrante de uma quadrilha que 
teria desviado recursos do tesouro na 
chamada Máfia das Sanguessugas.

Passados 10 longos anos e pro-
vados através de documentos, fatos e 
testemunhas patrocinadas pelo advo-
gado Dr. Ricardo Ferreira de Melo, o 
Juiz Federal de Cuiabá absolveu-me de 

todas as acusações imputadas pelo Mi-
nistério Público.

O fato, à época, custou minha 
reeleição para o cargo de Deputado 
Federal, sempre conquistado através da 
confiança daqueles que viam em mim 
uma fonte de luta por suas causas, que 
eram os servidores públicos e em espe-
cial os servidores da Fazenda, ativos 
aposentados e pensionistas, além de mi-
lhares de outros de todas as categorias, 
e que foram impactados pela condena-
ção antecipada pela imprensa.

Mas, como diz o ditado, há 
males que vêm para o bem. Se o so-
frimento e o constrangimento que tudo 
isso causou a mim e a meus familiares 
foi algo arrasador que só pode ser ava-
liado quem por isso passa, por outro 
lado, a solidariedade dos verdadeiros 
amigos e o bem de me afastar da políti-
ca trouxeram a compensação.

Atenciosamente,  
José Militão Costa
AFRE Aposentado

Belo Horizonte, outubro, 2015.

Esclarecimento do Associado José Militão Costa 

Nos dias 01 e 02 de outubro, 
o SINDIFISCO/MG rea-

lizou, em Belo Horizonte, o VI Con-
gresso Estadual do Fisco Mineiro – 
CONEFISCO, cujo tema foi “O Fisco 
Mineiro como promotor da justiça tri-
butária e do desenvolvimento social”.  
Foram dois dias de intensos trabalhos, 
com palestras de alto nível e oficinas.  

A presidente do SINDIFISCO/
MG, Deliane Lemos, abriu os trabalhos 
e compôs a mesa com as presenças da 
diretora-presidente da AFFEMG, Ma-
ria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, 
Papá, o presidente da Federação Na-
cional do Fisco Estadual e Distrital-Fena-
fisco, Manoel Isidro dos Santos Neto, o 
presidente do Sindicato dos Fiscais de 
Rendas do Estado de Mato Grosso do 
Sul - Sindifisco-MS, Cloves Silva e o as-
sessor-chefe da Presidência do Tribunal 
de Contas do Estado - TCE, Cristiano 
Francisco Alkimin França.  

A conferência de abertura, pro-
ferida pelo jornalista Luis Nassif situou 
o tema do Congresso no contexto atual 
da economia brasileira, estabelecendo 
um plano de fundo para os debates que 
viriam a seguir: a importância da LOAT 
para uma Administração Tributária forte 
e independente que possa responder às 
demandas da sociedade. 

Para Nassif, “o País também 
passa por uma crise de cidadania e 
de esgotamento do modelo político, o 
papel do Estado é garantir os direitos 
básicos do cidadão, a economia tem 
que encontrar o caminho; não é adap-
tar os direitos à visão do economista, a 
construção dos direitos está diretamente 

VI CONEFISCO – o Fisco Estadual 
pensando a Instituição e o trabalho

ligada à construção de um projeto econômico”, afirmou. 
O encerramento do primeiro dia aconteceu com a extraordinária conferência 

proferida pelo Deputado Federal, Décio Lima, autor da proposta de Emenda Consti-
tucional - PEC 186/2007 que falou sobre a trajetória de construção da proposta, a 
Audiência Pública que ocorreu no dia anterior (ver pág. 5) e os próximos passos que 
devemos empreender para sua aprovação.  

Para o Deputado, dar autonomia à Administração Tributária significa moderni-
zar o Estado, dar condições efetivas de combater a sonegação, que ele considera 
ser a mais grave forma de corrupção, inclusive em volume de recursos. “Não são as 
Administrações Tributárias e os Auditores Fiscais que permitem a sonegação, lamen-
tavelmente, são os governantes, que passam a linha dos relacionamentos e da ética. 
Por isso, queria falar do alcance dessa medida, que ganhou um espaço enorme no 
Congresso Nacional. O tempo que estamos vivendo, as mazelas que estamos en-
frentando e os problemas decorrentes do enfrentamento da crise econômica, esse é, 
justamente, o momento para fazermos o debate”, ressaltou o Deputado.

O segundo dia do VI CONEFISCO foi dedicado à discussão de temas re-
lacionados ao trabalho. Os participantes foram divididos em quatro oficinas com 
as seguintes temáticas: gestão da Administração Tributária, controle fiscal, política 
tributária e liquidez do crédito tributário. O resultado das discussões foi apresentado 
em plenária, realizada no turno da tarde, com presença do Superintendente de Fis-
calização da SEF/MG, Marcus Vinícius da Cunha, e do Presidente da Fenafisco, 
Manoel Isidro dos Santos Neto.

AGE
No dia 01, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou o encaminhamento 

da minuta do anteprojeto da Lei Orgânica, que será levada ao conhecimento do 
Executivo e Legislativo. A proposta ainda será complementada com os destaques 
apontados pela AGE.
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POlíTIcA

Fórum Permanente Jornalista “Cláudio Vilaça” 
realiza palestra com Deputado Isauro Calais  

No dia 20 de outubro, o Deputado 
Estadual (PSB/MG), Isauro 

Calais, foi convidado pelo “Fórum Permanente 
Jornalista “Cláudio Vilaça” em Defesa dos Direi-
tos dos Servidores Públicos”, coletivo de entida-
des que a AFFEMG participa, para discutir a 
situação do servidor estadual aposentado. 

Marly Moysés, coordenadora do Fó-
rum apresentou o Deputado e abriu o debate 
falando sobre as precárias condições de vida 
do servidor aposentado, em razão do conge-
lamento salarial imposto pelo governo a várias 
categorias, “em razão das alterações nas leis 
de carreiras, muitos servidores perderam, inclu-
sive, a referência nos novos quadros”. 

O parlamentar explicou que os moti-
vos que o levaram a adotar a bandeira da 
defesa do idoso, “os dados do IBGE apon-
tam para a necessidade do Brasil se preparar 
para o envelhecimento da população. Segun-
do o levantamento, até 2040, mais de 30% 
da população estará com mais de 65 anos, 
esse quadro demanda planejamento das po-
líticas públicas para atender o idoso, mas, na 
minha opinião não é somente isso. No Brasil, 
quando nasce uma criança transforma-se uma 
casa para recebê-la, agora o mesmo não é 
feito com a chegada de um idoso. Por isso, é 
preciso uma mudança política, social e cultural 
em relação ao tratamento com o idoso”, afir-
mou  Isauro Calais. 

Planos e ações 
 Para o deputado, a primeiro passo para 

trabalhar as políticas públicas dos idosos em Mi-
nas Gerais é fazer um novo levantamento dessa 
população no Estado. Um estudo que inclua o 
censo dos servidores públicos aposentados, uma 
das reivindicações propostas pelo Fórum Cláudio 
Vilaça, pauta que foi repassada ao palestrante 
durante o evento (veja box). “Independente de 
presidir a Comissão do Idoso, eu gostaria de 
afirmar o meu apoio a pauta de reivindicações 
proposta pelo Fórum, são temas importantes que 
precisam estar nas discussões do governo do Es-
tado. Nesse sentido, vou propor a realização de 
uma audiência pública na Comissão do Idoso da 
Assembleia para debatermos mais profundamen-
te essas questões” afirmou o Deputado.

Convite
Finalizando a palestra, o deputado con-

vidou para o lançamento oficial da Comissão 
Extraordinária do Idoso, no dia 11 de novem-
bro, às 16 hs. na Assembleia Legislativa.
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confessadas dariam um excelente relato sobre a relação da mídia com a política 
brasileira, daí surgiu a ideia de escrever este livro”, explicou. 

Algumas dessas bombásticas confissões foram destacadas na contra capa do 
livro e, detalhadamente, contextualizadas pelo autor que, com sua narrativa peculiar, 
apresentou o “tom” da publicação. “Uma vez eu perguntei a um dos assessores di-
retos do Roberto Marinho, se ele considerava que ‘Dr. Roberto’ havia co-governado 
o Brasil, enquanto esteve a frente das Organizações Globo. O Assessor me corrigiu 
afirmando que ele GOVERNOU o país nesse período”, disse Paulo Henrique, dando 
um nítido exemplo de como a mídia influencia política nacional, status que deu a ela 
o apelido de “Quarto Poder”, título do livro.    

lANçAMeNTO

Mídia e Política
AFFEMG apoia lançamento do livro “O Quarto Poder”

O mais recente trabalho do 
jornalista Paulo Hen-

rique Amorim, o livro  “O Quarto Poder” 
foi lançado em Belo Horizonte, no dia 
20 de outubro, na Assembleia Legislati-
va de Minas e na Casa dos Jornalistas. 
Nos dois encontros, ocorridos à tarde 
e à noite, a AFFEMG foi citada como 
apoiadora, recebendo os devidos agra-
decimentos pela colaboração na reali-
zação dos eventos. “Assistindo, via te-
levisão, o lançamento do livro, senti-me 
honrado ao ouvir anunciar a presença 
da nossa Presidente, Papá”, declarou 
o Associado Nelson Gomes de Montes 
Claros. .  

A Diretora – presidente da AFFE-
MG, Maria Aparecida Neto Lacerda e 
Meloni, Papá, prestigiou a palestra e, 
durante uma hora, ouviu o experiente 
jornalista relatar trechos do livro, que 
segundo ele, é baseado nas conversas 
com as fontes ao longo de sua carreira. 
“Todo jornalista tem um caderno de ano-
tações, eu tenho vários, e relendo esse 
material, percebi que muitas falas a mim 

No dia 21, a Diretora Presidente da 
AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e 
Meloni Papá, participou de reunião na sede 
da FEBRAFITE. Foram discutidas estratégias 
de ação na Câmara Federal visando a apro-
vação da PEC 186, a defesa das emendas 
ao PL 3123 que trata do teto salarial propos-
tas pelo Fórum Fisco e o planejamento das 
ações da Federação para 2016.   

O Presidente da Federação, Roberto 
Kupski, abriu a reunião relatando as iniciati-
vas que já estão sendo adotadas junto aos 
líderes de partidos, no sentido de buscar 
aprovação da PEC. O Deputado Afonso 
Motta, líder do PDT, foi um dos que já afir-

mou seu apoio à proposta. Por requerimento do Senador Paulo Paim, será realizada Audiên-
cia Pública no Senado para debater o tema, “A valorização da Administração Tributária e da 
carreira de Auditor Fiscal”. 

Kupski também informou sobre o Projeto de Lei 3213/2015 que disciplina a aplica-
ção do teto salarial na esfera federal, estadual e municipal (art. 2º do PL). O Fórum Fisco anali-
sou as repercussões deste PL e apresentou 10 emendas, por meio do Deputado Arnaldo Faria 
de Sá. Na Comissão de Finanças e Tributação, o relator do PL é o Dep. Nelson Marchezan 
Jr. (RS) e na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, o relator é o Dep. Lucas 
Vergilio (GO), que se comprometeu a conversar com as Entidades antes de apresentar o seu 
parecer.  

O PL tramita em regime de urgência e a partir da segunda semana de novembro passa 
a trancar a pauta, por isso há uma apreensão de que o Projeto venha ser votado às pressas 
sem discussão com os servidores.  

A próxima Assembleia do Conselho Deliberativo da FEBRAFITE vai acontecer nos dias 
23 e 24 de novembro. 

FEBRAFITE – lideranças avaliam cenário e definem pauta de trabalho
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eleIções

No dia 30 de setembro, a 
Comissão Eleitoral, 

que coordena o pleito na Associação, ho-
mologou o pedido de candidatura da cha-

Homologada  chapa que irá 
concorrer às Eleições da AFFEMG 

pa “Confiança e Experiência”. O prazo de 
inscrição para as candidaturas foi encerra-
do no dia 24 de setembro, sendo inscrita 
somente essa chapa concorrente (veja box). 

Tentativas de Golpe 
aumentam com a 

chegada do fim de ano
O pagamento do 13º salário faz 

aumentar a circulação de dinheiro no 
mercado, o cenário que pode ser con-
siderado favorável para o aquecimento 
da economia brasileira, é também mo-
tivo de alerta com o crescimento dos 
golpes promovidos por estelionatários

Como a AFFEMG vem comuni-
cando aos seus Associados, a classe 
fiscal, principalmente os Auditores são 
muitos visados pelos ladrões que já in-
ventaram as mais diferentes estratégias 
para aplicar golpes. 

O mais recente relato feito à 
AFFEMG foi do Associado Wirley José 
Lasmar que entrou em contato com o 
departamento jurídico informando que 
recebeu um telefonema de um senhor 
que se identificou como João Batista 
Vasconcellos, falando supostamente em 
nome do Coronel Justino Brasil do Insti-
tuto Nacional de Previdência Privada. 
Na ligação, seu Wirley foi comunicado 
que teria uma restituição desse fundo de 
previdência (para o qual ele nunca con-
tribuiu) no valor de R$61.000,00. 

O Associado ficou surpreso em 
ver como sabiam seus dados pesso-
ais, mas logo percebeu que era um 
golpe quando começaram a lhe pedir 
informações financeiras e seus dados 
bancários. Ao recusar prestar essas 
informações, a ligação foi finalizada 
com tom grosseiro, conforme informou 
o Associado.

Esse tipo de assédio é comum e 
tem sempre três características que de-
vem ser observadas: 
1) Os golpistas passam dados que apa-
rentemente têm credibilidade (usam no-
mes de coronéis, advogados, números 
de processos e fundos de previdências).
2) Tratam-se de situações com as quais 
os Associados nunca tiveram contato 
anteriormente. 
3) Sempre terminam com a solicitação 
de informações financeiras e o pedido 
de um depósito como condição para 
retirar o dinheiro ao qual a vítima supos-
tamente teria direito.

Antes de passar seus dados pes-
soais e bancários ou efetuar qualquer 
pagamento, entre em contato com o 
departamento jurídico da AFFEMG que 
irá averiguar se as informações repassa-
das tratam-se de um golpe ou não.

 
Contatos Jurídicos:
31 3289-5610/5609 
jurídico@affemg.com.br 

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

Pedidos de Transferências: Art.20,da Del.001/15
Já no dia 14 de outubro, a Comissão deliberou os pedidos de alteração dos 

locais de votação de alguns Associados e também a mudança de endereço da 6ª 
Região Eleitoral de Sete Lagoas, conforme descrito abaixo. 

Da 1ª RE – 4ª Seção/BH Para 1ª RE – 1ªSeção/BH: Darli da Costa França – Masp 222390-7

Da 1ª RE – 5ª Seção/BH Para 1ª RE – 6ª Seção/BH: Jorge Odecio Bertolin – Masp 387259-5

Da 1ª RE -5ª Seção/BH Para 12ª RE/São João Del Rei: José Maria Rabela – Masp 2604841-2

Da 18ª RE/Betim Para 1ª RE -1ª Seção/BH: Wanda Aurélia Gonçalves – Masp 203707-5

Da 48ª RE/RJ Para 7ª RE/Além Paraíba: Fernando Augusto Sá de Oliveira – Masp 112196-2

Mudança de Endereço Região Eleitoral

6ª RE/Sete Lagoas: Rua Joaquim Cândido, 461 – Santa Luzia 
Foi transferida para DF/Sete Lagoas: Rua Zoroastro Passos, 30/3º andar – Centro. 

As eleições na AFFEMG estão marcadas para o dia 26 de novembro em Belo 
Horizonte e demais Regiões Eleitorais de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo.  

Dúvidas, entre em contato pelo e-mail: eleicao@affemg.com.br 

AFFEMG – ELEIÇõES 2015 CHAPA “CONFIANÇA E EXPERIÊNCIA”
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gIRO PelAs RegIONAIs

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

MucuRI/TeóFIlO OTONI

PARANAíBA/uBeRlÂNdIA

No dia 25 de setembro, a Regio-
nal Paranaíba realizou um happy hour 
para celebrar com os Associados Ani-
versariantes. Com a presença de vários 
colegas, a confraternização foi mais um 
momento para celebrar a vida e amiza-
de. O Diretor David Araújo agradece 
a presença de todos e, mais uma vez, 
parabeniza os aniversariantes. 

Parabéns aos Aniversariantes 

Em uma cerimônia simples (e apetitosa como se vê nas fotos), Marília nar-
rou um pouco de sua trajetória profissional de 35 anos na SEF, 

enaltecendo o fato de que foi através desse trabalho que ela pôde se realizar como 
profissional e trazer conforto para sua família. Ressaltou, também, sua convicção de 
que contribuiu para o crescimento da Secretaria e que o sentimento que restava era 
o da felicidade pelo dever cumprido. Os colegas da AF e DFT de Teófilo Otoni cer-
tamente sentirão falta da colega prestativa, trabalhadora e combativa que sempre foi 
a nossa Marília Schaper.

Marília Schaper recebe o carinho dos 
colegas em razão de sua aposentadoria
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diretoria regional: 

gIRO PelAs RegIONAIs

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

Grande número de asso-
ciados e familiares 

foram prestigiar a “Festa da Família” 
promovida pela Regional Oeste no dia 
19 de setembro. 

A confraternização aconteceu no 
Buffet “Casa Encantada”, em Divinópo-
lis, um local com ampla área verde onde 
foi possível realizar atividades para o pú-
blico infantil que se divertiu muito e ainda 
se deliciou com as guloseimas escolhidas 
especialmente para eles.

Já para os adultos, animação ficou 
por conta do grupo musical “Grilo e CO“, 
que apresentou um vasto repertório musi-
cal, levando todos à pista de dança.

A Diretora-presidente Maria Apa-
recida Neto Lacerda e Meloni, Papá, 
participou do evento acompanhada do 
Conselheiro Sinval Pereira e sua espo-
sa, Abadia. Ao lado dos convidados, o 
Diretor João Márcio, agradeceu a pre-
sença e a participação superanimada 
dos Associados e seus familiares. “Mais 
do que uma simples confraternização, a 
noite foi um grande encontro entre ami-
gos, colegas de trabalho e familiares!”. 

Família AFFEMG participa de evento especial
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clAssIFIscO

ARTIgO

sAudAdes

• Venda/ Aluguel em Belo Horizonte 
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 
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, lin-
da vista, 2 quartos sendo 1 suite, 1 sala, varanda fechada, 
cozinha americana, área de serviço completa, banheiro so-
cial, ar condicionado, semidecorado e completamente mon-
tado, 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 en-
viar 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).

• Venda/ Aluguel Outros Estados
Vendo apartamento em Guarapari praia do Morro - 03 quar-
tos, suíte de frente, área c/ churraqueira e banho, 2 vagas de 
garagem, primeiro andar 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, Câmbio: 
Manual, 4 portas , Contato: Eugenio: 31-99682-3637, ou 
Marília 31-33122097, 31-996-703770

• Produtos e serviços
Vendo Tumulo no bosque da Esperança, quitado sem uso, 
local de fácil acesso. Tratar com Rebeca 31-9232-1976. 
Vendo cota do Minas Tênis Clube, com direito a 4 unida-
des, sede Rua da Bahia, Minas II Mangabeiras, Coutrin 
e Náutico do Alpha Ville. Tratar com o Proprietário: 31-
3221-5109 Murilo

• Sra. Sandra de Souza, Filha da associada Delma Vieira 
Ferraz faleceu dia 19 de Outubro de 2015. Residia  na 
cidade de Belo Horizonte/MG

• Sr. Gil Caldeira Vitral Junior, faleceu dia 07 de Outubro 
2015. Residia na cidade de Juatuba/MG.

• Sr. Carlos Francisco Barcelos Vasconcelos, faleceu dia 
06 outubro 2015, em Sete Lagoas/MG.

• Sr. Francisco Rodrigues de Lima, faleceu em 01 de Outu-
bro 2015. Residia na cidade de Uberlândia/MG.

• Sr. Antônio de Padua Amaral, faleceu dia 26 de Setem-
bro 2015. Residia na cidade Divinópolis/MG

• Sra. Lorimar Machado Piazarolo Azevedo, faleceu dia 
23/09, em Governador Valadares/MG.

• Sr. José Alceu de Resende Ferreira Lopes, faleceu dia 
14/09 em Lagoa Dourada/MG.

• Sra. Maria de Lourdes Chiaradia, esposa do associa-
do José Afrânio Chiaradia, faleceu dia 09 de Setembro 
2015. Residia na cidade de Perdigão/MG.

• Sr. Fabiano de Christo Carvalho, faleceu no dia 31/08. 
Residia na Cidade de São Vicente de Minas/MG.

• Sr. Paulo de Lima Alves, faleceu em 18 de Agosto de 
2015, Residia na cidade de Belo Horizonte/MG.

A vida está continuamente a nos revelar sur-
presas. São pequenos ou maiores acontecimentos a 
provocarem reações as mais diversas.

A cidade de Governador Valadares foi 
agraciada em 1956, com a criação de uma Dio-
cese da Igreja Católica, através da Bula Rerum Usu 
de 1º de fevereiro de 1956, do Papa Pio XII, me-
diante desdobramento da Arquidiocese de Diaman-
tina e Dioceses de Araçuaí e Caratinga.

O primeiro Bispo foi Dom Hermínio Mal-
zone Hugo cuja posse ocorreu em 29 de janeiro 
de 1957. 

Em 1977 assumiu a Diocese, Dom José 
Heleno, mineiro da Cipotânea até então Bispo 
Coadjutor, em decorrência de renúncia de Dom 
Hermínio.

Dom Heleno marcou seu pastoreio entre 
outros fatores, pela ordenação de vários padres. 
Nas horas vagas e que não eram muitas se dedi-
cava à pescaria em companhia de amigos entre 
os quais, o Luizmar antigo proprietário de farmácia.

A Diocese oferece como residência aos 
seus pastores, uma casa situada na Rua Ribeiro Jun-
queira bem próxima à casa de D. Antônia.

Pois entre o Bispo e a viúva surgiu um cordial 
espírito de vizinhança. A idosa senhora colocava em 
prática um antigo costume, hoje infelizmente em desu-
so, de presentear o bispo com quitandas preparadas 
por ela, como biscoitos, doces, tortas e bolos.

Ele por sua vez, fiel, também, a este cos-
tume aprendido com seus pais em sua terra natal, 
no retorno de suas viagens pastorais ou pescarias 

retribuía com frutas, legumes e outros mimos, que ganhava do povo bom e simples do interior. O Bispo como 
bom pescador, não comia peixe e, certamente destinava-lhe alguns piaus, traíras ou dourados.

Transfiramos agora nossa narrativa, para um hospital de Belo Horizonte.
Um dos anestesiologistas, Dr. Carlos Alberto efetuara um procedimento em uma senhora idosa, D. 

Maria Francisca de Almeida.
Como convém aos bons profissionais o médico sai em visita aos seus pacientes em recuperação e vai 

ao apartamento de D. Maria.
O diálogo entre os dois ocorreu nestes termos:
— E então, minha cara D. Francisca, alguma queixa?
— Não senhor, estou bem e pronta para outra.
— Bem. Vamos continuar o acompanhamento, mas seus exames estão dentro da normalidade.  Algo 

que eu possa fazer a mais a senhora pode dizer. Estou às ordens.
— Bem, doutor. Gostaria que o senhor avisasse meu filho “Zé”. Ele deve estar na sala de espera.
O profissional dirige-se ao local, localiza a pessoa, e faz-lhe o convite para acompanhá-lo até o 

apartamento. Em passagem pelo corredor vai conversando sobre o estado de saúde de sua mãe e acaba por 
indagar em qual cidade morava.

— Em Governador Valadares responde o filho.
— Desculpe-me a curiosidade. Mas o que o senhor faz naquele aprazível município?
— Sou o Bispo da Diocese.
— Pois saiba Dom José, que eu sou filho de sua vizinha Antônia e que muito o elogia pelas gentilezas. 

Meus irmãos e eu somos agradecidos.
No desfecho desse inusitado encontro, Dom José Heleno, pede licença para abençoar sua mãe e o 

médico.
O cotidiano da vida é sempre uma caixa de fatos inesperados.
As mães de nossos personagens já não estão mais conosco. Dom Heleno, hoje Bispo Emérito reside 

em Caratinga.
O médico faleceu em julho de 2015, sendo sepultado em Governador Valadares onde residem 

cinco de seus sete irmãos. São os amigos Metzker: Geraldo, Gilberto, Diácono da Igreja Católica, Milton, 
Aparecida e “Dadá”.

Helio Pinheiro da Cunha
Academia Valadarense de Letras
Patrono: Guilherme de Almeida

Homenagem
Em razão do falecimento de Carlos Alberto Metzker,  irmão do Diretor Milton Guedes Metzker, em julho deste ano, o Associado Hélio Pinheiro 

Cunha, morador da cidade de Governador Valadares, escreveu um conto homenageando Carlos, um importante médico para a região do Rio Doce. 

Do Cotidiano
O médico e a mãe
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ReceITA sOlIdáRIA

A tradicional a r t e 
m a r -

cial brasileira, que mistura dança e muita 
ginga, além de proporcionar bem-estar fí-
sico, está sendo o caminho para o apren-
dizado e desenvolvimento psicossocial de 
muitos jovens da cidade de Uberlândia, 
no Triângulo Mineiro. Oferecidas pelo Ins-
tituto Politriz, as aulas contam com a parti-
cipação de 380 crianças e adolescentes 
do sexo masculino e feminino com idade 
entre 6 e 15 anos. “O objetivo desse pro-
jeto é promover, por meio do ensino da 
capoeira, um senso de responsabilidade 
e noção sobre direitos e deveres, além 
de melhorar a autoestima desses jovens 
trazendo-lhes coragem para enfrentar os 
desafios da vida”, explica o gestor de 
projetos do Instituto, Ronaldo Sobrinho.

A Ginga da capoeira em prol da cidadania
Criado em 2010, o Instituto Politriz é um centro de formação de crianças e ado-

lescentes com uma filosofia de ensino voltado para o desenvolvimento físico, social, 
cultural e intelectual de seus participantes, contribuindo para a formação de futuros e 
honrados cidadãos.

Várias atividades são realizadas no período extra turno escolar, orientando os 
jovens sobre ações preventivas à criminalidade e suas várias formas de violência. Entre 
elas, está o projeto das aulas de capoeira que foi desenvolvido graças ao apoio ofe-
recido pela Receita Solidária. “A realização de projetos que visam o desenvolvimento 
físico, psicológico, cultural e intelectual de jovens e adultos sempre será apoiado pela 
Receita Solidária, pois acreditamos que esse é o caminho para construir um futuro 
melhor para a sociedade”, declara a Diretora da Receita Solidária, Rosana Starling. 

Faça parte da Receita Solidária

Se você também acredita que a cidadania é o caminho para o desenvol-
vimento social, venha fazer parte da Receita Solidária. 

Faça sua adesão através do site www.receitasolidaria.com.br. Acompanhe 
também a Receita Solidária pelas redes sociais: receitasolidaria/facebook.com 

Para comemorar o quarto aniver-
sário de formação, o Coral Melodia 
realizou um passeio ao Santuário de 
Nossa Senhora da Piedade, localiza-
do num dos pontos mais altos da Serra 
da Piedade, no município de Caeté. 

Com uma paisagem belíssima, o 
contato com a natureza e a espirituali-
dade do local agradaram muito os in-
tegrantes do Grupo que aproveitaram 
a oportunidade para interagir, orar e 
admirar a vista deslumbrante. “Essa 
integração, aliada ao momento de 
meditação, ajuda a fortalecer o grupo 
e, com certeza, isso refletirá em nosso 
trabalho, principalmente neste fim de 
ano, quando as apresentações natali-
nas são muito demandadas”, explica 
o coordenador do Coral Jacob Marra. 

E se você é daquelas pessoas 
que curtem as apresentações do Coral 
Melodia, anote na agenda a progra-
mação de apresentações para esse fim 
de ano: 

Coral Melodia no Santuário da Serra da Piedade

• 07/11/15, sábado, às15h30min, o Coral se apresenta no Colégio Santo An-
tônio, na Savassi;

• 18/12/15, 6ª feira, às 15h, a apresentação acontece no auditório do Hospital 
Odete Valadares (FHEMIG) – Av.  do Contorno, 9494. 

 
 Venha integrar o Coral Melodia

O Coral Melodia está com vagas abertas para vozes masculinas. Se você gos-
ta de cantar, faça parte desse grupo. Além do contato com a música, sua participação 
lhe proporcionará momentos de muita descontração e amizade. Interessou? Então, 
entre em contato com o Associado Jacob Marra pelo telefone: (31) 3282-6805 e 
embarque na viagem musical e cultural do Coral Melodia!
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Com o auditório lotado, a Diretora-Presidente Maria Aparecida 
Neto Lacerda e Meloni, Papá iniciou a reu-

nião informando sobre a participação da AFFEMG e SINDIFISCO-MG na Audiência 
Pública, que aconteceu na Câmara Federal no dia 30 de setembro, coordenada pelo 
Deputado Federal Décio Lima, pela aprovação da PEC 186. 

A Associada Lúcia Perissé, relatou o ato público e falou sobre suas impressões 
a respeito da mobilização, chamando atenção para a necessidade de um amplo e 
persistente trabalho junto às lideranças de partidos, que são aqueles que vão definir 
a pauta de votação (veja pág. ao lado). 

Em seguida, Papá informou sobre a revogação do Decreto que previa a incor-
poração da Conta Reserva/Gepi (veja pág. 3). A partir desse relato, iniciou-se uma 
reflexão, com grande participação dos Associados presentes, sobre a situação do 
Fisco brasileiro, ou seja, a realidade que envolve o Fisco Federal (salários congela-
dos, estado de greve, entrega dos cargos comissionados) e os Fiscos Estaduais (crise 
financeira e insuficiência da receita tributária, gravíssimos problemas éticos, enfraque-
cimento da carreira e tentativas de trem da alegria, entre outros). 

Papá salientou que esse quadro geral de enfraquecimento da Receita é contra-
ditório com a situação de crise financeira, “nesta situação, espera-se que a Fazenda e 
o Fisco sejam fortalecidos pois a solução está conosco, no nosso trabalho, no controle 
fiscal e no combate à sonegação, mas não é isso que vemos, seja na questão do corte 
do abono de permanência, seja na revogação do Decreto de incorporação da Conta 
Reserva/Gepi. Em ambas as situações, vimos a clara demonstração do governo de 
que não fazemos parte da solução dos problemas do Estado”, afirmou Papá.   

Muitos Associados complementaram a discussão com relatos de experiências e 
opiniões, o que contribuiu muito para apurar o nível de consciência e a compreensão 
de que a classe fiscal precisa construir uma unidade em torno de um objetivo comum 
que é o fortalecimento da Secretaria de Fazenda e da Receita. 

Papá informou ainda sobre o PL 3123/2015, de iniciativa do governo federal, 
que estabelece como limite máximo remuneratório e está tramitando em regime de 
urgência na Câmara Federal. E também sobre o Fórum Técnico que acontecerá em no-
vembro, na Assembleia Legislativa, que vai discutir a situação do IPSEMG. As reuniões 
preparatórias já estão em curso e a AFFEMG tem tido participação ativa. 

Ao final, todos se confraternizaram com um lanche servido no Centro de Convivência. 

Grande participação, debate de alto nível e uma reflexão 
necessária no Encontro de Associados Aposentados
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• “A PEC 186 é importante porque fortalece o esta-
do brasileiro; 
• estabelece um novo momento para o Estado as-
segurando eficiência e moralidade com relação à 
arrecadação e aplicação de receitas próprias;
• combate à corrupção, à sonegação e ao trabalho 
escravo, valoriza os bons empresários e inibe a con-
corrência desleal; 
• aumenta a arrecadação sem aumentar impostos 
para a sociedade brasileira;
• acaba com a influência dos interesses particulares 
na administração tributária;
• contribui para que o Auditor Fiscal seja um agente do estado brasileiro e não 
dos governantes de plantão;
• valoriza as carreiras do Fisco;
• A PEC 186 não tem custo e permite uma maior integração do trabalho dos 
Fiscos municipais, estaduais e federais, o que significa mais eficiência da 
máquina pública;
• contribui para o tratamento isonômico aos contribuintes, na medida de sua 
capacidade contributiva”. 

Observações da Associada Lúcia 
Perissé sobre as manifestações dos 
parlamentares em apoio à PEC 186

eNcONTRO

Associados assistem a transmissão 
do Encontro nas sedes da AFFEMG 
em Governador Valadares, Montes 
Claros e Uberlândia. 

PARceRIA

*Benefício exclusivo! 5% DE DESCONTO para associados AFFEMG
Na Acta Turismo, você encontra os melhores pacotes de viagem  ABREU, que planeja e organiza a sua viagem com a experiência,  com o cuidado e a segurança de quem opera viagens há mais  
de 170 anos. A melhor relação custo/benefício. Opções aéreas e hotéis: sempre as melhores alternativas. Você decide o destino e nós organizamos tudo: consulte-nos na sua próxima viagem!

Av. Bandeirantes, 1448 
Mangabeiras | Belo Horizonte | MG

31 3244 5000
acta@actaturismo.com.br

www.actaturismo.com.br

agenciaabreubr

*Benefício exclusivo de 5% de desconto para associados AFFEMG na compra de pacotes completos (parte aérea e terrestre), excluindo 
taxas de embarque e demais taxas. Não cumulativo com outros descontos e promoções. | Parcelamento em 10x sem juros (entrada 
20% + 9 parcelas) para compras em Cheque de Bancos Conveniados ou nos cartões Visa, Mastercard, Diners ou American Express 
válido somente para compras de passagem aérea desde o Brasil juntamente com a parte terrestre. | Preços mínimos, baixa estação em 
R$, por pessoa, em apto. duplo standard, calculados ao câmbio referencial de US$ 1,00 = R$ 4,15 de 05/10/2015, sujeitos a variação 
na data do pagamento. Preços e lugares sujeitos à disponibilidade e a alterações sem prévio aviso. Taxas não inclusas. Aéreo com saída 
de Belo Horizonte, em classe econômica promocional. | ABAV/RJ 94 | Consulte os agentes de viagens da Acta Turismo.
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10x 

SEM JUROS

Compras em Toronto 5 dias 
Hospedagem + Tour de compras + 
CityPASS incluindo CN Tower | até 15 NOVEMBRO

 A partir de: total à vista R$8.155 ou 

 R$1.630 + 9x R$725
CATARATAS 

DO NIÁGARA 
em português

Toronto Luxo 5 dias 
Hospedagem em hotel de Luxo + Tour de compras + 
CityPASS incluindo CN Tower | até 15 NOVEMBRO

 A partir de: total à vista R$11.159 ou 

 R$2.231 + 9x R$992
CATARATAS 

DO NIÁGARA 
em português

...linda, múltipla e surpreendente:

• Taxas hoteleiras/serviço
• Hospedagem

• Café da manhã
• Traslados

• Cartão Assistência

Descubra este destino mais 
do que especial no Canadá:

Toronto com Abreu.

voo direto AIR CANADA

Prezados Associados: muitos viajantes estão buscando alternativas para não adiar aquela tão sonhada viagem internacional. 
Pensando nisso, a Acta Turismo destaca este mês dois roteiros incríveis para se aventurar em um país completo, moderno, repleto de 
belezas, culturas e atrativos: o Canadá! Além de aproveitar a alta qualidade de vida que este país proporciona, com o Dólar Canaden-
se sua viagem pode sair até 35% mais barata de que para outros destinos internacionais. Imperdível, não é mesmo? Descubra este 
fantástico país com o benefício de 5% de desconto que só a Acta Turismo oferece aos Associados AFFEMG!

Encontro nas 
Regionais
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Como funciona o Sistema Ju-
diciário? De quantos 

Tribunais ele é composto? Qual a quan-
tidade de comarcas em Minas Gerais? 
Essas e outras dúvidas foram esclareci-
das durante o Encontro de Pensionistas, 
no dia 15 de outubro, que recebeu no 
auditório da AFFEMG a equipe do Tri-
bunal de Justiça para a palestra “Conhe-
cendo o Judiciário”. “Essa iniciativa tem 
como finalidade trazer mais clareza ao 
cidadão sobre o funcionamento da Justi-
ça e suas instâncias. Conhecimento que 
visa ajudar a população e fazer cumprir 
o papel do Sistema Judiciário que é ser-
vir ao público”, explicou a Oficial do 
Judiciário, Danuza Brasil.

Logo após a apresentação do 
projeto, a Juiza Cláudia Helena Ba-
tista deu início a palestra e mostrou a 
estrutura do Sistema Judiciário, dando 
destaque para a sua organização em 
Minas Gerais. Em seguida, ela tratou 
dos papéis dos Tribunais e Varas de Jus-
tiça e falou um pouco sobre os desafios 
enfrentados pela Justiça. Sempre muito 
simpática, a Juíza trouxe vários esclare-
cimentos e ainda respondeu perguntas 
do público presente muito interessado 
no tema. “No Brasil, existe uma cultura 
muito forte do autoritarismo, as pessoas 
têm medo de conversar com um dele-
gado, um juiz, um desembargador e 
isso não deveria ser assim, já que, no 
Estado Democrático de Direito, tanto o 
Executivo, o Legislativo e o Judiciário de-
vem trabalhar pelo, para e com o povo. 
E mesmo diante de tantas injustiças e es-
cândalos de corrupção em nosso país, 
eu tenho esperança de dias melhores, 
graças a vocês que, em uma quinta-fei-
ra, estão aqui para aprender um pouco 
mais. Há 18 anos, eu participo desse 
projeto, e iniciativas como a de vocês é 
que me trazem mais certeza sobre a im-
portância e benefícios desse trabalho”, 
afirmou a magistrada em suas falas de 
agradecimento.

Antes do encerramento do encon-
tro, a Pensionista Therezinha de Sá fez 
questão de comemorar o seu aniversá-
rio com as colegas e encomendou um 
bolo para o “parabéns” que foi cantado 
no auditório mesmo.” Meu desejo é que 
as aniversariantes do mês de outubro 
venham me ajudar a soprar as velas!”, 
brincou a Pensionista que contou com 

Conhecendo o Judiciário
Encontro de Pensionistas recebe equipe do Tribunal de Justiça para 

palestra sobre o funcionamento do órgão

a ajuda de três pessoas, entre elas, a Juíza Cláudia Helena, com sua simplicidade 
acolhedora entrou no clima da comemoração. 

Finalizando a confraternização, um lanche foi oferecido ao grupo no Centro 
de Convivência. 
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VIAgeM

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

Planejamento computadorizado

Sedação com médico anestesista

Reconstruções ósseas e cirurgias avançadas

Kit pós-operatório personalizado

Suporte psicológico

CRO-MG 18399

31 3024-6316 - www.antoniodiasimplantodontia.com.br

AFFEMG
CONVÊNIOCONVÊNIO

AFFEMG

Rua Alagoas, 1314 - Sala 913 - Shopping 5ª Avenida - Savassi - Belo Horizonte - MG
antoniodiasimplantodontia@hotmail.com facebook.com/dr.antoniodias

No período de 3 a 
10 de ou-

tubro, um grupo de Associados, em sua 
maioria pensionistas desembarcou na Co-
lônia de Férias de Porto Seguro para um 
agradável período de descanso, muito 
sol, mar e alegria. 

O passeio, organizado pela equi-
pe do Serviço Social da AFFEMG, faz 
parte da agenda anual dos Encontros de 
Pensionistas. “Nosso objetivo é promover a 
interação do grupo, em ambientes que vão 
além das fronteiras da nossa sede em BH”, 
explica a Assistente Social Maria Elisa.

Com uma programação bem abran-
gente, os Associados tiveram a oportunida-
de de conhecer as praias mais afastadas, 
como o paraíso da Praia do Espelho, em 
Trancoso, até as mais tradicionais, como 
Coroa Vermelha. 

Sol, praia e muita alegria
Associados se divertem em viagem a Porto Seguro

Muita ocupação também à noite, 
com passeios pela passarela do álcool, 
bingo, sessão de cinema e baile com 
dançarinos baianos. Aliás, no concurso 
animadíssimo de dança das famosas 
barracas de praia “Barramares” e “Axé 
Moi”, todos foram vencedores. 

A AFFEMG agradece novamente 
a todos pela participação e confiança. 
Agora, que venha 2016 com muito 
mais novidades, acompanhe nossa pro-
gramação!
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FUNDAFFEMG

Trabalho em equipe, colaboradores engajados e 

-

-

-

FUNDAFFEMG 
alcança índice máximo no IDSS

Avaliação com critérios

-

-
-

-
-

-

Conscientizar é preciso

-
-

-

melhor porque é 

-

-
guns anos, os obs-

-

esse o mais seguro, quando na verdade o normal é a 

-

-
-

-
-
-

O medo não pode 
vencer o desejo da 
mulher de ter saúde
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Rua Sergipe, 893, Funcionários Telefone: 0800 031 5689.
Horário de Funcionamento:  8h às 12h ou 13h às 17h. 

seguROs

cOlÔNIAs

FISCO CORRETORA, UMA PROTEçãO QUE é 100% A SUA CARA!

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

Comemoração com a criançada
O Dia da Criança foi bem ani-

mado nas Colônias de 
Férias da AFFEMG, um festival de gulo-
seimas e brincadeiras foi especialmente 
preparado para os pequenos que passa-
ram o feriado do dia 12 de outubro em 

Cabo Frio, Guarujá e Porto Seguro. 
  Não faltaram atrações para os fofos: recreação com pintura facial, brincadeiras com 

palhaços, camarim com foto maluca, escultura de bolas, distribuição de presentes e brinquedos, 
pula-pula e casinha de bolinhas, fizeram alegria da criançada. 

E para ter energia e manter o pique foram oferecidos muita pipoca, cachorro quente, 
bolo, mousse e gelatina, tudo liberado, uma tentação que agradou também os mais crescidinhos!

Cabo Frio

Porto Seguro  Guarujá


