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Nota Pública da Febrafite:

Em defesa do Estado,
das instituições e do servidor público

E

O Fisco Estadual/Distrital brasileiro, reunido em Assembleia Geral Extraordinária da Federação
Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), na cidade do Guarujá, em São
Paulo, nesta terça-feira, dia 15, consciente do seu papel como representante do Fisco, uma Carreira
Típica de Estado, cuja responsabilidade está diretamente vinculada à manutenção do Estado e de
suas instituições, em face do cenário político e econômico que remete para a grave crise fiscal e
financeira que afeta o setor público com reflexo nas receitas estaduais e as drásticas medidas de
redução de despesas, o aumento de impostos anunciadas pelo Governo Federal e estaduais, vem a
público posicionar-se contrariamente e apresentar outros caminhos para o enfrentamento deste
quadro de crise.
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A Febrafite, como entidade representativa do Fisco estadual e distrital brasileiro, repudia todas as
medidas que jogam sobre o trabalhador, em especial, o servidor público, o custo do ajuste fiscal. Com
a mesma veemência, chama a atenção do Governo Federal para o potencial de trabalho e a
capacidade que as carreiras do Fisco brasileiro, nas três esferas federativas, têm de dar respostas
consistentes e imediatas à crise. Contudo, isto pressupõe forte determinação dos governos para
combater a sonegação, cobrar o crédito tributário e extinguir políticas de benefícios fiscais
injustificados.
Esta Assembleia manifesta sua oposição às medidas que enfraquecem as instituições, trazem
insegurança aos servidores, suas famílias e a sociedade em geral, como por exemplo, cortes de
ajustes salariais já acordados, perdas de direitos trabalhistas, como o fim do abono de permanência,
a suspensão dos concursos públicos e o aumento de impostos.
A Febrafite aponta, em seus estudos técnicos, soluções para aumentar a arrecadação sem onerar o
contribuinte e penalizar o servidor. Além disso, em defesa do Pacto Federativo é urgente o
refazimento dos contratos das dívidas dos Estados e a revogação da Lei Kandir.
A Febrafite defende uma sociedade com alta moral fiscal, onde os cidadãos são conscientes da
obrigação de contribuir para o melhor financiamento dos bens públicos com igualdade e
transparência, o que só será possível com o aprofundamento e a universalização da Educação Fiscal
e do diálogo aberto.
Para a Federação, o diálogo e a união de todos – Governo, Fisco e sociedade - é pressuposto para o
êxito das medidas, o retorno ao crescimento, manutenção das políticas públicas e o alcance da
justiça social.
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Assembleia do Conselho Deliberativo da
FEBRAFTE e reunião dos planos de saúde

Nos dias

14 e 15 de setembro, Associações
e representantes dos planos de saúde de
autogestão do Fisco Estadual Brasileiro se
reuniram no Guarujá/SP para a terceira
assembleia do ano.
Além da avaliação e balanço financeiro do Congresso FEBRAFITE realizado em junho, em Bento Gonçalves, a
Assembleia discutiu matérias e projetos
legislativos como: PEC 172/12 (defesa do pacto federativo); PEC 443/12,
147/13, 391/14 e 102/15(remuneração por subsídio vinculada ao Judiciário);
PEC 555/07 (extingue a contribuição
previdenciária cobrada de aposentados
e pensionistas do serviço público que está
paralisada na Câmara); PEC 05/11 (teto
salarial único); PEC 186/07 (Lei Orgânica do Fisco); PEC 83/07 (altera a Lei
Kandir) e o PLS 561/15 (extingue a co-

brança de juros sobre a dívida dos Estados).
As Associações definiram formas de mobilização para o dia 30 de setembro, quando Auditores Fiscais de todos os Estados, União e Municípios estarão realizando um grande
ato no auditório Nereu Ramos, na Câmara Federal, pela aprovação da PEC 186.
Previdência Social - a FEBRAFITE defende a Previdência Pública com integralidade
e paridade para os servidores das carreiras exclusivas de Estado. O Conselho discutiu aspectos atuais dos Fundos de Previdência Complementar que demandam acompanhamento
e participação das Associações em assuntos estratégicos como alíquota, composição dos
conselhos e diretorias, contrapartida dos governos, entre outros.
Central Sindical do Servidor Público - PÚBLICA - no dia 10 de agosto, foi criada a
13ª Central Nacional congregando exclusivamente entidades sindicais e associativas
dos servidores públicos do Legislativo, Judiciário e Executivo das três esferas de governo. A
Pública é presidida por Nilton da Paixão, presidente do Sindilegis (Sindicato dos Servidores da Câmara, Senado e TCU). O Conselho Deliberativo da FEBRAFITE aprovou a filiação
da Federação à nova central e, objetivando o fortalecimento político da nova entidade,
recomendou que as Associações estaduais também se filiem.
Planos de saúde - o Conselho da FEBRAFITE e o grupo técnico discutiram questões relacionadas aos convênios de reciprocidade, programas de prevenção e promoção da saúde
e campanhas de vacinação, procedimentos informatizados para atender exigências da ANS
e melhorar o fluxo de informações entre as operadoras e destas com os associados usuários e
por fim, discussão sobre os cenários atuais da saúde e novos rumos para o setor de autogestão.

Pela conscientização do cidadão e em defesa da receita
estadual, SINDIFISCO-MG lança campanha de comunicação
Com a chamada: “você concorda
com isso?”, desde o último dia 10, está
sendo veiculada nos principais meios de
comunicação de Minas a campanha de
mídia promovida pelo SINDIFISCO-MG.
O lançamento oficial da campanha aconteceu no dia 8, no auditório da
AFFEMG, quando o SINDIFISCO-MG
apresentou aos Auditores Fiscais, jornalistas, empresários e lideranças de entidades de classe, as peças que serão exibidas na TV, rádio, jornais, backbus e outros
meios de comunicação.
O conteúdo das peças visa conscientizar a Sociedade sobre as mazelas do Sistema Tributário: concessão
injustificada de benefícios fiscais; super
tributação de serviços essenciais como
energia elétrica; concessão de regimes
especiais para grandes redes de varejo
em detrimento da livre concorrência e a
inaceitável isenção de IPVA sobre jatos,
helicópteros, lanchas e outros luxos aéreos e aquáticos.
PEC do jatinho - símbolo contundente da
injustiça do nosso Sistema Tributário
Todo cidadão que possua um veículo de transporte terrestre (como a moto
que é o instrumento de trabalho do motoboy) está obrigado ao pagamento do
IPVA. Mas quem tem iates, lanchas, jatinhos e helicópteros e outros luxos, aéreos
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Ilva Lauria (Coordenadora da Frente Mineira em Defesa do Serviço Público), Vera Junqueira (Coordenadora da Assibge/MG), Afonso Ligório (Presidente da Anfip), Deliane Lemos
(Presidente do SINDIFISCO-MG), Deputado Federal Assis Carvalho e Maria Aparecida
Neo Lacerda e Meloni, Papá (Presidente da AFFEMG).

ou aquáticos, está isento do imposto.
O Deputado Federal Assis Carvalho (PT/PI), autor da Proposta de Emenda
à Constituição PEC 140/2012, conhecida como PEC do Jatinho, que tramita no
Congresso Nacional apensada à PEC
283/2013 prestigiou o lançamento da
campanha do SINDIFISCO-MG e falou
da importância desta iniciativa para a
Sociedade, mas alertou que a luta pela
inversão desta lógica é duríssima.

Prestigiaram o evento o Vice-presidente da Fenafisco e Auditor Fiscal da
Receita de Estado do Paraná, João Marcos de Souza; a Coordenadora da Frente
Mineira em Defesa do Serviço Público,
Ilva Franca Lauria; o Presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil (Anfip), Afonso Ligório,
e a Coordenadora da Associação dos
Servidores do IBGE/MG (Assibge-MG),
Vera Lúcia Junqueira.

AFFEMG NOTÍCIAS/306
política

Quadrilha de estelionatários é presa –
AFFEMG entrega dossiê à Polícia

A Diretora
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-Presidente da
AFFEMG, Maria
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá,
entregou ao Delegado da Polícia Civil, Dr.
Daniel Araújo, que compõe a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado
– FICCO, cópia de cartas, e-mail e documentos recebidos por Associados, vítimas em
inúmeras tentativas de estelionato, como vem
sendo frequentemente informado pelo Jornal
AFFEMG Notícias.
No final de agosto, as Polícias
Federal, Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria Estadual de Defesa
Social deflagraram a Operação Pecus,
que investiga golpes aplicados contra
servidores públicos. Ao todo, 38 pessoas foram presas, uma está detida em
São Paulo e os outros 37 suspeitos estão presos na região Metropolitana de
Belo Horizonte.
A quadrilha, que era liderada por
mulheres, aplicou grandes golpes no Estado, “elas faziam falsas notificações para
as vítimas de supostos créditos de benefícios previdenciários, aos quais as vítimas
teriam direito. As vítimas recebiam, em
suas residências, falsas notificações desses créditos e entravam em contato com
os golpistas, que se passavam por escritórios de advocacia e exigiam que fossem

adiantados valores a título de custas judiciais e impostos. As vítimas adiantavam
os valores para os criminosos, que realizavam depósitos fictícios na conta das
vítimas”, explicou o delegado da Polícia
Federal, Flávio Albergaria.
Para o Delegado da Polícia Civil,
Daniel Araújo, “infelizmente, esse tipo de
crime é mais comum do que imaginamos,
algumas pessoas perderam até um milhão
e meio de reais”. Pelas estimativas da polícia, o golpe passa de cem milhões.

A AFFEMG alerta: ao receber qualquer contato sobre benefícios previdenciários, pecúlios,
ações judiciais, precatórios, fique
atento e não passe nenhuma informação sem antes consultar a sua
Associação. Fale com o jurídico,
ou o Serviço Social, ou diretamente com a Presidência. Não forneça dados pessoais a estranhos.

IPSEMG vai realizar estudo sobre a
Previdência dos Servidores
No dia 21 de agosto, foi publicada a Resolução Conjunta
SEF, SEPLAG e IPSEMG nº. 9404, que institui grupo de trabalho
para elaboração de estudo e proposição de ações relativas à Previdência dos Servidores de Minas.
Entre as razões para a formação do grupo, a Resolução
menciona: a extinção do FUNPEMG (proposta do governo aprovada pela ALMG em dez./2013, que transferiu o capital de 3,2
bilhões de reais para o Tesouro do Estado); necessidade de medidas que visem a redução do déficit e o equilíbrio atuarial da
Previdência; a regulamentação do Fundo de Previdência Privada
de MG e a manutenção do Certificado de Regularidade junto ao
Ministério da Previdência.
O grupo de trabalho é formado por: Secretários Adjuntos de
Planejamento e Gestão e Fazenda, Subsecretários de Planejamento, Orçamento e Gestão do Gasto e do Tesouro e o Presidente do
IPSEMG.
Até o dia 21 de setembro, o grupo de trabalho deverá apresentar relatório sobre os impactos da transição do Regime Próprio
– FUNFIP para o FUNPREV-MG; elaborar cenários que visem a
sustentabilidade dos regimes e propor ações para implementação
efetiva da Previdência Complementar.
A conclusão dos trabalhos deve-se dar em 60 dias.

Evento debate a dívida pública
A coordenadora do Núcleo Nacional de Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Maria Lúcia Fattorelli participou do V Colóquio de Direito Econômico, no dia 3
de setembro, organizado pela Faculdade de Direito da
PUCMINAS. Para um auditório lotado, a auditora fiscal,
que participou do processo de auditoria da dívida pública
da Grécia, do Equador e da Comissão Parlamentar de
Inquérito da dívida brasileira, falou sobre o tema “A Dívida
Pública no Brasil e na Grécia: semelhanças e diferenças”.
A AFFEMG apoia o Núcleo Mineiro de Auditoria
Cidadã.

Setembro 2015
política

AFFEMG e SINDIFISCO-MG participam
de Seminário no Rio de Janeiro
Entidades relatam aos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil,
experiência de Minas com o Prêmio de Produtividade

Convidadas

pelo Presidente
da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro,
João Abreu, no dia 21 de agosto, as Entidades, por suas dirigentes, Maria Aparecida
Neto Lacerda e Meloni, Papá, e Deliane
de Oliveira Lemos, acompanhadas dos respectivos advogados, José Alfredo Borges e
Guilherme Renault, participaram do Seminário “Gratificação de Produtividade e sua não
extensão aos aposentados”.
Os advogados fizeram exposições sobre as diversas ações jurídicas
que foram propostas em Minas visando
estender o Plus aos aposentados e o
resultado negativo das proposições. As
dirigentes falaram sobre a inadequação
dessa forma de remuneração variável
para o Fisco e suas graves consequências para o conjunto da categoria, como
a divisão interna e ampliação de conflitos, o subjetivismo dos critérios de avaliação com reflexo nos valores pagos, falta

de transparência e a quebra do direito
constitucional à paridade.
Também participaram do Seminário o Presidente do Sindifisco/PB, Vitor
Hugo Nascimento e o advogado da Entidade, Natalício Quintela.

Com grande participação de público, o Seminário teve o propósito de
ser mais uma oportunidade de reflexão
ante a expectativa de que essa forma
precária de remuneração possa vir a ser
proposta aos Fiscais da Receita Federal.

Deputado Isauro Calais recebe representantes
do Fórum Permanente “Cláudio Vilaça”
O presidente da Comissão do
Idoso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Isauro Calais recebeu, em seu gabinete, no dia 25 de
agosto, os integrantes do Fórum Permanente “Cláudio Vilaça”.
Marly Moisés coordenadora do
Fórum fez uma breve apresentação do
trabalho desenvolvido pelo coletivo de
entidades. “Nos últimos anos, o servidor
público, principalmente o aposentado,
vem sendo tratado de forma desumana
em Minas com salários congelados e
benefícios cortados. Cansados dessa
situação, representantes de várias entidades de servidores públicos decidiram
se mobilizar e criar o Fórum Permanente
“Cláudio Vilaça” que o atua em defesa
dos direitos dos servidores aposentados, apostilados, pensionistas e credores de precatórios”, explicou Marly.
A coordenadora entregou ao parlamentar uma carta com as principais reivindicações do Fórum:
• proposta de realização do “senso do
servidor aposentado do Estado”, cujo
objetivo é explicitar aos governantes a si-

•

•

•
•

tuação de abandono em que muitos servidores aposentados vivem, bem como
orientar as ações do governo para reparar essa triste realidade;
fiscalização da aplicação das verbas
dos depósitos judiciais transformados
em receita do Poder Executivo, para o
pagamento dos precatórios;
exigência do cumprimento do preceito
constitucional que prevê o reajuste anual
de aposentadorias e pensões conforme
a inflação;
defesa do direito dos servidores apostilados, cujos proventos estão congelados
desde 2010;
a precária assistência à saúde prestada
pelo IPSEMG, única opção para muitos
servidores públicos aposentados.

Os representantes do Fórum convidaram o Deputado para realizar uma palestra
no auditório da AFFEMG, apontando as
propostas da Comissão do Idoso, presidida
por ele, e as alternativas para amenizar as
dificuldades enfrentadas pelo servidor idoso
em MG.
Isauro Calais demonstrou conhecer
a difícil situação do idoso em Minas, em
particular a situação do servidor público
aposentado e dos pensionistas. Ele afirmou que compreende e compartilha a
avaliação de importância dos temas propostos e se comprometeu a levar a pauta
para discussão na Comissão do Idoso.
Também se colocou à disposição para
realizar a palestra que será programada
em breve.
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Almoço dos Pais e encerramento dos Jogos

Sempre muito

prestigiado, o almoço de comemoração do Dia
dos Pais da AFFEMG foi realizado no dia 23 de
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agosto, no Iate Tênis Clube.
Como já é tradição, durante o evento, também é realizada a cerimônia de
premiação dos Jogos AFFEMG, um momento de bastante alegria e congraçamento
para todos os atletas, como muito bem retratou o Diretor-financeiro Nelson Lopes
que, mais uma vez, coordenou a solenidade de entrega de medalhas. “Olá família
´AFFEMGUIANA´, bem-vindos a mais um evento em comemoração à saúde e à confraternização”.
A etapa Estadual dos Jogos aconteceu no sábado (22/08), também no Iate
Tênis Clube, tendo como primeira atividade a corrida de rua e, em seguida durante
todo o dia, centenas de Associados atletas participaram das partidas em diversas
modalidades. Além da competição saudável, os Jogos, novamente, se consagraram
como um momento para reencontros de amigos e, é claro, um animado bate-papo!
Para a Diretora-presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá,

o encerramento dos Jogos combinado com a
comemoração do Dia dos Pais é mais que
um evento social, representa um momento de
fortalecimento dos laços associativos. “Quero
agradecer aos Associados de Belo Horizonte e de outras cidades do Estado que vieram
prestigiar os XV Jogos AFFEMG”.
Em breve, será lançada uma edição especial do AFFEMG Notícias com
toda a cobertura dos Jogos. Até lá, os interessados podem conferir os registros dessa
confraternização no site da AFFEMG. Cópias das imagens podem ser adquiridas
no setor de Comunicação da AFFEMG
– 5º andar, Rua Sergipe, 893.

Setembro 2015
ALmoço dos pais

– Um brinde à confraternização e à saúde!
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Barroso mostra que
educação fiscal é
o caminho para o
desenvolvimento
A cidade

de Barroso, na Zona da Mata mineira, tem cerca de 20 mil habitantes, mas já se destaca no cenário nacional. Com um projeto
de educação fiscal que envolve a administração pública, rede de ensino e a sociedade,
o munícipio, por duas vezes, foi finalista do Prêmio Nacional de Educação Fiscal da
Febrafite. Em 2013, o projeto “Impostos, Transparência, participação e prosperidade”,
desenvolvido pela prefeitura foi vencedor na categoria “Instituições” na premiação da
Febrafite e, no ano passado, o projeto “Aprendendo Cidadania”, da Escola Municipal
“Irmã Magdaline” ficou entre os 10 melhores do Brasil.
Como forma de incentivar e difundir a educação fiscal, a AFFEMG prestou uma
homenagem à Escola de Barroso pela classificação no Prêmio Nacional – Edição 2014.
A solenidade aconteceu no dia 27 de agosto, no auditório da Entidade e contou com a
presença de autoridades, representantes de entidades, servidores públicos, movimentos
sociais e a classe fiscal.
A Diretora-presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni,
Papá, recebeu o presidente da Febrafite, Roberto Kupski, a Presidente do Sindifisco-MG, Deliane Lemos, o Superintendente Regional de Fazenda em Contagem, Antônio
Vaz de Melo, que na cerimônia, representou o Secretário de Fazenda de Minas Gerais,
José Afonso Bicalho, além do Prefeito em exercício de Barroso, Dr. João Pinto e da Diretora da Escola, Rosemere Lima que participaram da mesa de honra.
Abrindo as falas, o presidente da Febrafite, Roberto Kupski destacou o crescimento do Prêmio Nacional da Febrafite em número de participações, abrangência e qualidade dos projetos “Estamos na 4ª Edição do Prêmio da Febrafite e, cada ano, ficamos
mais surpresos com a criatividade usada para ensinar sobre tributos e, principalmente,
com a força que envolve as pessoas em torno desses projetos. São pessoas que realmente
acreditam no poder transformador da educação, na importância social dos tributos e na
formação da cidadania”. Roberto também parabenizou a cidade de Barroso pelo trabalho desenvolvido na área da Educação Fiscal. “O exemplo desse pequeno município é
motivo de orgulho para nós que sabemos a importância da Educação Fiscal. Espero que
Barroso, novamente inscrito na edição deste ano, mais uma vez se destaque”.
O reconhecimento do trabalho em Barroso foi simbolizado com a entrega de
uma placa de homenagem à cidade feita por Roberto Kupski ao prefeito Dr. João Pinto.

Setembro 2015
homenagem
“Barroso é um pequeno município
de Minas que pela segunda vez se destaca nacionalmente por causa do plano
de educação fiscal criado em 2010.
Isso é motivo de muita alegria para todos nós, cidadãos de Barroso e como
administrador público eu quero prestar o
meu agradecimento aos idealizadores do
programa municipal de Educação Fiscal e
a toda a sociedade de Barroso que vêm
apoiando esse caminho de construção
para uma cidade melhor. Em nome de
todos os moradores de Barroso, eu agradeço à AFFEMG e à FEBRAFITE por mais
esse reconhecimento” reclarou o prefeito.
Também emocionada, a Diretora
da Escola “Irmã Magdaline”, Rosemere
Lima falou sobre a presença da Educação Fiscal no projeto pedagógico da
instituição. “A Educação Fiscal, hoje, em
nossa escola, faz parte do dia a dia dos
nossos alunos. Assim como, eles aprendem a matemática, o português e outras disciplinas, eles também estudam e
compreendem a importância dos tributos
para o desenvolvimento social”, destacou
a pedagoga que recebeu das mãos da
Diretora-presidente da AFFEMG, Papá,
um cheque no valor de R$5.000,00.
Papá rendeu uma homenagem
ao trabalho realizado pelos professores
da escola: “Apesar dos obstáculos que
sabemos, são sempre enormes, vocês
persistem e acreditam na educação para
além das disciplinas da grade curricular
oficial, abrindo a mente para a cidadania. Obrigada pelo o que fazem em favor do futuro da nossa sociedade”, afirmou Papá.
A Diretora do Sindifisco-MG,
Deliane Lemos ponderou que “essa segunda conquista do município de Barroso, não se trata de mera coincidência,
mas é fruto de trabalho sério de pessoas
que acreditam que a educação fiscal é o
caminho para o desenvolvimento social”.
Após o encerramento da cerimônia, a AFFEMG recebeu os homenageados e convidados em um coquetel
oferecido no Centro de Convivência da
Associação.
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Diretoria Regional:

edir da Silva martins
Mata

Edson Martins
Baixo Rio Grande

Pedro Paulo Maia
Metalúrgica

Marília schaper
Mucuri

João Batista tadeu
Sul

David Araújo
Paranaíba

Musical “De Tempo Somos – um sarau
do Grupo Galpão” encanta Associados

O mês
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de agosto foi dedicado à arte e à cultura
em Uberaba e Uberlândia. Os Associados dessas cidades foram contemplados com ingressos para assistir o mais
recente espetáculo do Grupo Galpão, o
musical “De Tempo Somos – um sarau
do Grupo Galpão”. O convite foi concedido, graças a parceria da companhia
de teatro com a AFFEMG, no programa
“Provedores da Arte”.
Em Uberaba, a apresentação
aconteceu no dia 14 de agosto, no teatro Sesi. “Eu achei a apresentação espetacular! Fiquei surpreendido com o tema
da peça e habilidade dos artistas que
atuam e tocam os instrumentos de forma
fantástica”, declara o Associado Ericson
Siqueira da Rocha.
Após a apresentação, os Associados participaram de um encontro exclusivo
com os artistas da companhia que interagiram com o público respondendo perguntas
sobre a rotina de trabalho e também sobre o programa “Provedores da Arte”.
“Achei essa iniciativa correta, a AFFEMG
e o Galpão estão no caminho certo. Apoio
100% e espero que o “Provedores da
Arte” possa crescer”, afirmou Ericson.
Também admirada com o espetáculo, a associada Joana Célia Mendes
Malta de Souza declarou seu apoio a
parceria do Galpão com a AFFEMG.
“Considero super importante essa iniciativa, e acho que ela deve ser cada vez
mais incentivada e apoiada por todos os
Associados”, ressaltou Joana que de tão
encantada com a peça foi assistir a apresentação também em Uberlândia.
O contentamento de Joana é um
reflexo da admiração de todos os Associados que puderam prestigiar a peça.
Em Uberlândia, a apresentação foi realizada nos dias 15 e 16 de agosto. “Percebemos que proporcionar esse momento cultural em família aos Associados foi
positivo pelo retorno que recebemos de
cada um deles”, explica o Diretor, David
Araújo.
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GIRO PELAS REGIONAIS

Redir Mendes de sá
Norte

Carlos Basso
Sudoeste

Ithamar Valladares
Vale do Sapucaí

Maria das Dores Caetano
São Francisco

João Márcio
Oeste

Milton Metzker
Rio Doce

Rubens Simão da Rocha
Centro-Norte

Comemoração do Dia dos Pais

Tradicionalmente como

acontece todos os anos,
o dia dos pais foi comemorado em Juiz de Fora, no restaurante “Bacco” do Victory Busines Hotel.
O ambiente foi de muita animação com sorteio de brindes e confraternização
entre os 94 Associados aposentados e da ativa que marcaram presença no encontro.
O Buffet foi muito elogiado por todos.
A excepcionalidade ficou por conta da “infiltração” permitida, no grupo, da
colega Maria Teresa de Carvalho que não pode participar da homenagem que a
AFFEMG prestou às mães durante “Diálogos AFFEMG”, ocorrido em maio.
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Festa Agostiniana
A parceria AFFAMATA, AFFEMG, ASSEMINAS e COOPSEF proporcionou aos sócios proprietários, contribuintes, parentes, amigos, convidados e familiares a Festa Agostiniana, ocorrida no final do mês de agosto, pela Gerente do Clube, Regina
Pacheco.
A presença recorde de mais de 130 pessoas deu uma animação especial com todos os ingredientes: quadrilha, casamento
na roça, muito quentão, canjica, pé de moleque e para as crianças cama elástica, algodão-doce e muito mais!
Para completar, a música ao vivo com um repertório voltado para o forró, foi outro destaque da confraternização.

AFFEMG NOTÍCIAS/306
dICAS CULTURAIS

COMEMORAÇÕES

O Associado Iacyr Andrade
foi destaque da
revista do curso de
Letras da UNIESP
“Travessias Interativas”. Ele concedeu
uma entrevista a
Alexandre de Melo
Andrade e tratou
sobre poesias, versos e prosa. Confira a
entrevista pelo site: www.travessiasinterativas.com
O Associado Paulo Neto acaba
de lançar o livro “As Colônias Espirituais
e a codificação”. A obra voltada para
os ensinamentos da doutrina espírita já
está a venda nas bancas de todo Brasil.
A AFFEMG parabeniza o Associado
por mais esse trabalho, desejando–lhe
muito sucesso.

A pensionista Marina Garcia Camargo Almeida, viúva do Auditor Fiscal, Gil da
Fonseca Almeida, comemorou com familiares e amigos mais uma primavera. Pela alegria
de vida, a AFFEMG felicita a Associada desejando-lhe muita saúde.

Atualize seu cadastro!
Para que o Associado esteja sempre atualizado com as informações
da AFFEMG é muito importante que os contatos no cadastro da Associação
estejam atualizados.
Se houve qualquer alteração no seu endereço residencial, e-mail, telefone fixo ou celular entre em contato com o Setor de Cadastro pelo telefone:
(31) 3289-5637 ou pelo e-mail: cadastro@affemg.com.br.
Deixe seus dados atualizados e receba sempre nossos informativos!

12

classifisco
• Venda/ Aluguel em Belo Horizonte
Aluga-se, apartamento 2 quartos, 1 suíte, 1 vaga, 80
m2, na Av. Pasteur com Av. Brasil, Funcionários. Maiores detalhes com Marcelo (31) 9629-0916.
Aluga-se, ótima sala com 32m2 c/banheiro. Excelente localização e recém pintada. OPORTUNIDADE.
Av. Brasil , nº 1491 sala 601, bairro Funcionários.
Aluguel R$1.000, 00 IPTÚ R$ 90,00 e condomínio
R$ 235,00 Contato: Miriam Marinho (31)9611-4823
Imobiliária: socimil@socimil.com.br (31)3273-0001
Aluga-se, apartamento 2 quartos, 1 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) 9976-7528/9811-3366
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) 3261-5548/9284-4094 c/ Paulier.
Aluga-se, 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-condicionado, 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
suíte, 2 salas, cozinha, área de serviço, 2 banheiros sociais, terraço, e já com instalações preparadas para insta-

lação de cozinha gourmet no terraço. 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
Apartamento Cabo Frio / RJ - Prédio em excelente localização, próximo ao Teatro da Praça da Cidadania, Centro e a
300 metros da Praia do Forte. Prédio semi-novo com apenas
12 aptos, sendo 3 por andar. Lindo apartamento, todo mobiliado e decorado, sendo de frente todo avarandado, composto por: sala 2 ambientes, lavabo, 3 quartos todos com
sacada (sendo 1 suíte e 2 com banheiro canadense), cozinha
com armário planejado e com banheiro de empregada, 2
vagas cobertas e demarcadas. Lazer com salão de festas.
Aceito financiamento. Fotos do imóvel no site: www.inaciogarciaimoveis.com.br ou www.romanimoveis.com.br Contato:
Antonio – tel: (31) 3293-1554 / cel: (31) 9124-6686 (TIM).
Vendo apartamento em Guarapari praia do Morro - 03
quartos, 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.

• Veículos
BMW 318i, modelo PF71 ano 2011/2012 cor cinza, 31 mil KM, nova revisada, valor R$ 78.000,00
Contato: 31-9162-6361 Eduardo (Julho).

• Produtos e serviços
Vendo Túmulo no Bosque da Esperança, quitado sem uso,
local de fácil acesso. Tratar com Rebeca (31)9232-1976

saudades
• Sr. João dos Santos, pai do associado Lécio dos Santos,
faleceu no dia 13/08, na cidade de Perdigão/MG.
• Sra. Lúcia de Souza Dias, esposa do associado José Nunes Dias, faleceu em 24 /08 em Belo Horizonte /MG.
• Sr. Vicente de Paulo Fernandes Vieira, pai da associada Daisy Regina Vieira, faleceu em 21/08,
em Araguari/MG.
• Sra. Maria Grossi de Araujo Silva, Mãe do associado Ricardo Boaventura de Araújo Silva, faleceu dia 22 /08, em Belo Horizonte/MG.
• Sra. Ligia Bazaga Destro, mãe do associado Cláudio Luiz Destro, faleceu em 20/08, na cidade de
Uberaba/MG.
• Sr. Mario Campos Brandão, ocorrido no dia
11/08, na cidade de Barbacena/MG.
• Sra. Laura Faria de Souza, mãe do associado
Heli Alberto Faria de Souza, faleceu dia 26/08,
em cidade de Prata/MG.
• Sra. Nadir Leite Borges, esposa do associado titular Fausto Pinheiro Borges, ocorrido no dia 30/08.
A Sra Nadir residia em Belo Horizonte/MG.
• Sr. Enio da Silva Silvestre, ocorrido no dia 26/08,
Sr. Enio residia na cidade de Uberlândia/MG.
• Sra. Gislene Oliveira Lúcio da Silva , filha do associado Wilson Luiz da Silva ocorrido no dia 07/09, em
Juiz de Fora/MG.
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encontro

Encontro de Associados Aposentados,
cada vez mais participativo

No dia

9 de setembro, no auditório da AFFEMG, foi realizado mais um Encontro de Associados Aposentados, transmitido para todas as sedes
Regionais pela TV Web AFFEMG, o que tem
ampliado a participação dos Associados.
Este foi um encontro com grande variedade de informes: abrindo a reunião, a Diretora-Presidente, Maria Aparecida N. Lacerda e
Meloni, Papá, falou sobre a mobilização que
acontecerá na Câmara Federal, no próximo
dia 30, pela aprovação da PEC 186, que
obriga a União, Estados e Municípios aprovarem suas respectivas Leis Orgânicas da
Administração Tributária. Papá informou sobre
a prisão da quadrilha de estelionatários que
assediavam Associados e a entrega do dossiê
ao Delegado de Polícia (matéria pg. 4).
Papá falou ainda sobre a campanha de comunicação patrocinada pelo
SINDIFISCO-MG e sua importância para
a classe. O representante sindical, Maurício
Prado, informou sobre a reunião do Conselho Deliberativo do Sindicato realizada no
dia anterior, que aprovou a campanha e,
logo em seguida, foi exibido o vídeo com os
quatro filmes da campanha (matéria pg.3).
A Assessora da Presidência da
FUNDAFFEMG, Fátima Taher, falou da campanha “Outubro Rosa” e “Novembro Azul” que
tem o objetivo de conscientizar sobre a necessidade de prevenção. “A campanha começa a
partir do dia 1º de outubro e vai trabalhar principalmente a prevenção do câncer de mama
e de próstata, visando a saúde da mulher e do
homem. Para isso, vamos fazer um mutirão de
atendimento, no mês de outubro voltado para
o público feminino e novembro, para o público
masculino”, explicou Fátima Taher.
O Presidente da Comissão Eleitoral, José
Lopes, solicitou a cooperação dos Associados
para a formação das mesas nas seções eleitorais.
Eduardo Lúcio convidou os Associados sócios do clube Nevada para a
Assembleia Geral que aconteceu no dia
15/09, no auditório da AFFEMG, conforme edital publicado e deve decidir sobre a
venda do imóvel.
O programa “Provedores da Arte”
foi outro tema tratado na reunião (matéria pg 11).
Outros assuntos também entraram em
debate, como a fragilização da receita tributária
em face da crescente sonegação e a concessão indiscriminada de benefícios fiscais.
Após a tarde de informações, os Associados foram convidados para um lanche
de confraternização no Centro de Convivência da AFFEMG.
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Associados assistem a transmissão do Encontro
nas sedes da AFFEMG em Divinópolis,
Uberlândia e Governador Valadares.
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encontro

Encontro de
Pensionistas
em alto-astral
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O ator Chico Pelúcio e o diretor da JPAD, Júlio
Pires falam sobre o Provedores da Arte durante o
Encontro de Pensionistas

Fique por dentro!

O Galpão

O Encontro

de Pensionistas realizado
no último dia 10, apresentou e divulgou
o programa “Provedores da Arte”. A
Diretora-Presidente, Maria Aparecida Neto
Lacerda e Meloni, Papá, falou sobre esta
iniciativa de apoio cultural ao Grupo
Galpão, os objetivos e os resultados coletivos que estão sendo colhidos, “o apoio dos
Associados da AFFEMG feito em 2014
possibilitou que Associados de Itaúna, Juiz
de Fora, Uberaba e Uberlândia assistissem,
gratuitamente, o musical “De Tempo Somos
– um sarau do Grupo Galpão”.
O ator do Galpão, Chico Pelúcio,
fez uma “prestação de contas”, relatando
o que a Companhia pôde realizar com o
apoio da AFFEMG e o quanto isto é importante para a manutenção do Grupo.”
Foram 80 espetáculos em 30 cidades brasileiras e uma na Colômbia, somando quase 70 mil espectadores. E em todos esses
lugares, foram promovidas oficinas de artes
e debates culturais, numa tentativa de fortalecer e fomentar a cultura, muitas vezes em
regiões carentes como o Vale do Jequitinhonha.”, explicou o ator.
O consultor da JPAD, Júlio Pires, complementando, esclareceu como os Associados, contribuintes do Imposto de Renda, de
acordo com a Lei Rounet de Incentivo à Cultura, podem destinar até 6% do imposto devido,
para apoio ao Galpão, “o apoio não onera o
Associado que apoia, pois ele recebe, em devolução quando da Declaração anual, todo o
valor que foi patrocinado no ano base”.
Papá informou que no mês de outubro, o Grupo Galpão colocará em cartaz,
em Belo Horizonte, o musical “De Tempos
Somos – um sarau do Grupo Galpão” e
que a AFFEMG vai tentar viabilizar alguns
ingressos para os Associados que ainda
não assistiram a esta apresentação. Outra
iniciativa que a AFFEMG analisa junto com
o Galpão, para ser oferecida aos Associados é uma dinâmica denominada “jogos
de afeto”. Em breve, serão divulgadas mais
informações.
A assistente social, Maria Eliza fez
esclarecimentos pontuais sobre assuntos relacionados às pensões e, em seguida, as
Associadas foram convidadas para um
lanche de confraternização oferecido no
Centro de Convivência.

também participou do Encontro de Aposentados e, na oportunidade, o Associado José Victor Guimarães, assinou o seu termo de adesão ao programa “Provedores da Arte”. Você também pode ser um Provedor da Arte! Acesse o site da AFFEMG
no link “Provedores da Arte”, preencha o termo de adesão e encaminhe sem custo de postagem
para a Gerência Financeira da AFFEMG. Informações: 31 3289-5601 ou financeiro@affemg.com.br.
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RECEITA SOLIDÁRIA

Receita Solidária incentiva a
capacitação profissional de jovens

Ganhar a

oportunidade
de
aprender
uma profissão e com ela a chance de
encontrar o primeiro emprego ou retornar
ao mercado de trabalho. Essa vem sendo
a realidade de jovens e adultos da Vila
“Acaba Mundo”, uma comunidade carente, localizada na região centro-sul de
Belo Horizonte.
Assistidos pela Associação Querubins, que tem como objetivo a profissionalização por meio da Arte e Educação, cerca de 20 jovens vão participar
do curso de formação de Garçons e
Cumis, oferecido pela entidade. As aulas estão previstas para começarem em
outubro e devem finalizar em dezembro
totalizando uma carga horária de 52
horas de muito aprendizado. Com a iniciativa, a Associação Querubins espera
oferecer aos participantes a possibilidade da conquista de um trabalho digno
que permita a complementação da renda familiar. “A intenção é oferecer um
curso de curta duração, que propicie
qualificação profissional e que permita
uma introdução imediata no mercado
de trabalho. No futuro, nosso objetivo
é aprofundar a capacitação com cursos
avançados de maitrê. Isso tudo, só foi
possível graças ao apoio que recebemos da Receita Solidária, entidade que

agradecemos muito”, explica, Magda
Coutinho diretora-executiva do projeto.
Venha fazer parte da Receita Solidária
Para que a Receita Solidária continue ajudando novos projetos em Minas
Gerais é preciso que essa corrente de solidariedade se fortaleça cada vez mais. Por
isso, a sua participação é muito bem-vinda!
Associe-se à Receita Solidária, através do
site: www.receitasolidaria.com.br. Acompanhe também a Receita Solidária pelas
redes sociais:
www.facebook.com/receitasolidaria.

seguros

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.
Fisco Corretora, uma
proteção que é 100% a
sua cara!

Rua Sergipe, 893, Funcionários
Telefone: 0800 031 5689.
Horário de Funcionamento:
8h às 12h ou 13h às 17h.
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Reajuste nos valores de
contribuição
O novo valor da cota com vigência de setembro a novembro de 2015 é de R$ 151,50. Considerando o cobrado
no trimestre anterior, R$144,67, o aumento foi de 4,47%.
O sistema de contribuição é apurado por rateio de despesas, trimestralmente.
Apesar das tendências do mercado de saúde apontarem
para uma variação do custo médico e hospitalar, conforme aponta estudo global da consultoria Aon, em torno de
18,09% em 2015, a FUNDAFFEMG tem lutado para controlar suas despesas. O resultado desses esforços se reflete em
um valor menor na contribuição, comparado ao que tem
sido praticado por outras operadoras (veja tabela abaixo).
É importante lembrar que os planos de saúde do mercado só dão cobertura para procedimentos do Rol da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A FUNDAFFEMG,
entretanto, oferece um atendimento diferenciado, com a
cobertura de mais de 80% de procedimentos além do que
é estipulado pela Agência.
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Comparativo entre outros Planos
Idade

00 a 18
19 a 23
24 a 28
29 a 33
34 a 38
39 a 43
44 a 48
49 a 53
54 a 58
A partir de
59 anos

Planos
Amil
Bradesco Unimed
FUNDAFFEMG
Saúde
210,55 203,47
151,14
285,36
211,59
276,31
250,37
348,70
272,05
287,96 303,94
432,39
332,51
331,15 334,33
475,63
392,97
384,10 334,33
504,17
453,42
351,05
445,58
584,83
513,87
516,88 498,49
699,13
634,79
604,75 648,04
812,86
755,70
810,34 648,04
967,31
906,84
1.220,78
1.712,14 1.263,36

O apoio de todos os beneficiários é fundamental,
através do uso consciente do Plano. Por isso é importante participar das ações de prevenção de doenças e
promoção da saúde realizadas pela FUNDAFFEMG. Com
isso, podemos fazer com que o número de internações e
pacientes graves seja reduzido, diminuindo, consequentemente, os gastos do nosso Plano.

Demonstrativo de apuração da cota
Período de vigência: setembro/2015 a novembro/2015

Despesas

Meses

Cotas

Jan/2015

54.711

6.600.129,74

Fev/2015

54.744

7.728.194,83

Mar/2015

54.847

7.434.648,76

Abr/2015

54.924

8.599.949,40

Mai/2015

55.044

8.363.593,17

Jun/2015

55.098

6.794.808,92

Total no Período

329.368

45.521.324,82

Média

54.894,67

R$

7.586.887,47

Desvio padrão

809.171,16

Fator de Correção

330.342,74

Cota com fator correção
Fundo de reserva sobre a cota
Valor da Cota

144,23
6,91
151,14

Cálculo realizado conforme disposto nos Artigos 12 e
15 do Regulamento do Plano de Saúde. O valor correspondente a três vezes a média das despesas do trimestre
anterior totaliza R$ 23.758.351,49 e o montante do Fundo de Reserva em 31/08/2015 é de R$ 20.283.455,79.
Assim, conforme § 3º Art. 15 do Regulamento do Plano
de Saúde fica mantida a cobrança relativa ao fundo de
reserva, nos meses de Setembro a Novembro/2015.

Seja fiscal do seu plano
Você pode auxiliar a FUNDAFFEMG a conferir se a cobrança pelo seu atendimento está sendo feita corretamente. Verifique mensalmente a sua utilização
através do Home Saúde, em nosso site na Internet (www.fundaffemg.com.br/associado.asp). Lá também é possível verificar seu cadastro, processos de reembolso,
contribuições e outras informações. Caso não tenha seu login de acesso, entre em
contato pelo e-mail fundaffemg@fundaffemg.com.br.

Setembro 2015
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2015 - Valores em R$
ATIVO

30/06/2015

31/12/2014

31/12/2013

7.239.770,87

6.136.154,31

5.305.745,13

4.306.455,98

Disponibilidades

4.616.226,89

3.555.271,64

2.662.080,84

1.791.881,31

Contraprestações a receber

2.080.350,60

2.050.262,06

2.119.491,14

2.007.943,97

450.349,58

447.628,26

421.278,55

380.056,18

Estoques

41.939,62

45.874,00

48.513,63

37.433,99

Outras Contas Ativas

50.904,18

37.118,35

54.380,97

89.140,53

Pro-labore - Seguradora

NÃO CIRCULANTE

––

––

––

33.671.371,68

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

164.987,75

164.987,75

164.987,75

201.195,92

Contraprestações a receber - Cobrança Jurídica

170.541,35

170.541,35

170.541,35

236.364,44

(-) Provisão para perdas

(19.614,86)

(19.614,86)

(19.614,86)

(49.229,78)

108,62

108,62

108,62

108,62

Depósitos Judiciais
Devedores Diversos

13.952,64

13.952,64

13.952,64

13.952,64

INVESTIMENTOS

165.807,57

165.807,57

165.807,57

29.797,15

IMOBILIZADO / INTANGÍVEL

36.336.884,21

36.065.084,73

35.552.689,56

33.440.378,61

TOTAL DO ATIVO

43.907.450,40

42.532.034,36

41.189.230,01

37.977.827,66

PASSIVO

30/06/2015

CIRCULANTE

31/12/2014

31/12/2013

2.681.399,34

2.597.395,90

2.603.133,68

80.813,22

55.730,28

62.133,51

155.968,52

243.770,06

255.477,91

256.186,79

230.559,08

1.653.424,56

1.758.109,61

1.755.508,34

1.760.024,48

477.867,01

482.850,92

387.344,73

325.744,64

Obrigações Preferenciais
Seguros a repassar

31/05/2015

2.800.250,80

Fornecedores

Provisões e Encargos Trabalhistas
Credores diversos

344.375,95

129.230,62

136.222,53

130.836,96

NÃO CIRCULANTE

226.331,81

227.502,33

229.002,33

395.002,47

229.002,33

395.002,47

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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31/05/2015

CIRCULANTE

226.331,81

227.502,33

––

Créditos com empresas ligadas
Receitas antecipadas

––

––

40.000,00

226.331,81

227.502,33

229.002,33

355.002,47

40.880.867,79

39.623.132,69

38.362.831,78

34.979.691,51

5.267.869,40

5.267.869,40

5.267.869,40

5.267.869,40

Reserva de Reavaliação

17.571.770,75

17.587.874,02

17.668.390,37

17.861.462,62

Superávit acumulado

15.523.191,63

15.507.088,36

12.204.707,24

8.991.961,40

2.518.036,01

1.260.300,91

3.221.864,77

2.858.398,09

43.907.450,40

42.532.034,36

41.189.230,01

37.977.827,66

PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social

Superávit do Exercício
TOTAL DO PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO
DO SUPERÁVIT ACUMULADO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015
									
jun/15

mai/15

abr/15

mar/15

fev/15

jan/15

2014

2013

RECEITAS

8.997.999,66

6.694.582,23

5.379.461,78

4.105.889,58

2.867.270,81

1.573.959,42

15.879.882,04

14.183.141,79

Contribuições de Associados

4.908.095,06

3.992.084,14

3.119.339,15

2.295.833,93

1.552.577,67

832.923,51

8.810.246,41

8.436.856,13

Pro-Labore - Seguros

2.314.397,04

1.105.236,27

880.573,33

658.123,18

435.305,73

211.854,78

3.408.528,25

2.669.793,51

9.588,00

7.988,00

5.600,00

3.000,00

1.000,00

1.000,00

20.800,00

32.648,13

Publicidades

36.340,00

33.840,00

27.064,00

19.664,00

13.088,00

5.788,00

77.874,00

73.464,00

Diárias - Colônias de Férias

Aluguéis de Imóveis

675.828,12

631.298,90

550.359,15

505.561,53

383.265,03

212.916,83

1.732.752,66

1.318.630,20

Mercadorias - Colônia e Centro
Convivência

402.567,09

388.248,59

369.140,59

305.595,34

265.822,84

184.620,09

633.288,43

459.159,61

Receitas Financeiras

171.855,09

136.515,58

108.395,93

80.948,64

48.595,77

24.531,37

147.156,30

60.911,39

Recuperação de despesas

427.205,44

359.121,94

290.633,51

221.138,86

152.971,48

85.680,55

760.791,64

843.408,09

52.123,82

40.248,81

28.356,12

16.024,10

14.644,29

14.644,29

288.444,35

288.270,73

Outras receitas
DESPESAS

(6.479.963,65)

(5.434.281,32)

(4.219.231,90)

(3.152.158,10)

(2.129.089,77)

(1.077.714,90)

(12.658.017,27)

(11.324.743,70)

Assistenciais e Atividades Classistas

(1.406.656,70)

(1.125.029,14)

(825.862,50)

(539.806,80)

(347.002,27)

(126.709,58)

(2.473.717,48)

(1.681.684,01)

Pessoal

(2.660.320,44)

(2.222.789,22)

(1.721.308,46)

(1.323.953,28)

(866.883,25)

(446.454,41)

(5.185.469,17)

(4.567.759,43)

Administrativas (Gerais e de
Manutenção)

(1.920.217,90)

(1.637.348,38)

(1.266.061,99)

(939.459,39)

(636.664,09)

(316.448,25)

(4.298.745,35)

(4.429.823,78)

(10,55)

(10,43)

(10,43)

(3,77)

(2,19)

(2,19)

(708,65)

(4.314,44)

Tributárias

Financeiras

(183.964,09)

(165.919,92)

(148.495,38)

(130.469,25)

(115.500,03)

(98.112,74)

(273.882,69)

(211.178,82)

Custo das Mercadorias Revendidas e
com café da manhã

(308.793,97)

(283.184,23)

(257.493,14)

(218.465,61)

(163.037,94)

(89.987,73)

(425.493,93)

(408.424,61)

Outras Despesas
SUPERÁVIT APURADO NO
EXERCÍCIO

––
2.518.036,01

––
1.260.300,91

––
1.160.229,88

––
953.731,48

––
738.181,04

––
496.244,52

––
3.221.864,77

(21.558,61)
2.858.398,09
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Programa de Preparação para Aposentadoria
é realizado na AFFEMG

Vinte servidores

da classe fazendária participaram no dia,
21/08, na sede da AFFEMG, da quarta
reunião do Programa de Preparação para
Aposentadoria dos Servidores da Secretaria
de Estado de Fazenda. “Estamos na terceira
turma do PPA e acreditamos que o projeto
tem ajudado muitos servidores nesse processo de mudança na vida de qualquer
pessoa que é a aposentadoria”, explica
Filipe Freitas, psicólogo da SRH/SEF, um dos
responsáveis em coordenar o programa.
O PPA está divido em módulos
que têm por objetivo orientar o servidor
prestes a se aposentar. Na AFFEMG, o
tema debatido foi “Saúde e Qualidade
de Vida”. A realização do encontro contou com o apoio duplo da AFFEMG e
da FUNDAFFEMG que disponibilizaram
a equipe de profissionais para ajudar na
organização e na realização de palestras,
voltadas para saúde e bem-estar. “Para
nós da AFFEMG é um prazer proporcionar

esse dia de atividades para vocês, contribuir com o processo de aposentadoria
de cada um faz parte do papel da Associação enquanto entidade representante do Fisco”, ressaltou a Diretora Social,
Lenivanda Miranda de Oliveira, em sua
saudação de “boas- vindas”.
Para fortalecer ainda mais o clima de
congraçamento, foi oferecido no centro de
Convivência da AFFEMG, um almoço de
confraternização que contou com a presença do Diretor vice-presidente da AFFEMG,

Eduardo de Souza Assis.
O período da tarde foi reservado
para atividades práticas, sendo encerrado
de forma emocionante com a apresentação do Coral Melodia, formado por
Associados da AFFEMG. “Espero que a
belíssima apresentação desse Coral possa
também fortalecer o lado espiritual de vocês, fundamental para nossa saúde e para
o momento que estão passando”, declarou
a Diretora, Fatima Taher Jounis, durante o
brinde de encerramento.

sorteio
ALTA TEMPORADA NAS COLÔNIAS DE PORTO SEGURO, CABO FRIO E GUARUJÁ
UTILIZAÇÃO

Janeiro
Julho
Dezembro
Carnaval
Semana Santa

DIVISÃO DOS
PERÍODOS

03/01 a 11/01
12/01 a 20/01
21/01 a 29/01
30/01 a 05/02
14/07 a 22/07
23/07 a 31/07
26/12 a 02/01
Sábado a 4ª feira
5ª feira a Domingo

PERÍODOS DE
INSCRIÇÃO

DATA DO
SORTEIO

DATA LIMITE P/PGTO

1º/10 até 30/10

10/11

15/11

1º/04 até 30/04

10/05

15/05

1º/09 até 30/09
1º/11 até 30/11
1º/12 até 30/12

09/10
10/12
10/01

15/10
15/12
15/01

As diárias terão início e término às 12h, impreterivelmente. A acomodação somente poderá ser liberada no horário e dia
estipulados acima. (Art. 8º, inciso II, Regulamento das Colônias).
Atenção:
1. O último período da alta temporada de janeiro 2016 (30/01/2016 a 07/02/2016) foi alterado para 30/01/2016 a 05/02/2016 em
decorrência do feriado de Carnaval, igualmente considerado pelo Regulamento como alta temporada.
2. Antecipada a data do sorteio referente ao período de 26/12 a 02/01, para o dia 09 de outubro, às 14h, visto que a data prevista no
Regulamento (10 de outubro) será Sábado.
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cultural

Coral Arte & Encanto, faz bela apresentação
em Belo Horizonte

Formado por

Servidores
da Secretaria de Estado de Fazenda de
Uberlândia, o Coral Arte & Encanto participou, no fim de semana do dia 12 de
setembro, em Belo Horizonte, do Festival
Internacional de Corais.
O Festival foi realizado na Casa
Kubitschek, antiga residência do ex-presidente Juscelino Kubitschek, localizada na
orla da Lagoa da Pampulha. Com a participação de vários Corais, cada apresentação acontecia em uma área da casa,
possibilitando ao público conhecer o espaço e ainda apreciar a boa música, uma
das paixões de JK. Coube ao Coral Arte
& Encanto fazer a abertura do evento com
apresentação de sete músicas do repertório popular.
A AFFEMG foi representada pelos
Associados Jacob Marra e Sandra Melo

Dalcantoni que fazem parte do Coral Melodia, formado por Associados da AFFEMG
em Belo Horizonte. O Maestro Ronaldo Ponciano também prestigiou a apresentação dos
colegas de Uberlândia.
“Esse intercâmbio entre os grupos promete render frutos. Estamos planejando uma
apresentação conjunta para o final do ano que, com certeza, vai emocionar a todos.
Aguardem será uma apresentação especial” declarou o outro apaixonado por arte e
cultura, o Diretor Regional David Araújo que esteve presente no Festival e já planeja novos
encontros.

parceria

agenciaabreubr

O mundo com outros olhos:

viaje Abreu.

COSTA FASCINOSA
Embarque Rio de Janeiro

10x

Aproveite: **DESCONTOS
de R$150 a R$1.100!

SOMENTE MARÍTIMO
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Prezados associados AFFEMG, este mês a Acta Turismo traz ótimas ofertas a bordo do fantástico navio Costa Fascinosa nas
férias de janeiro. Em uma viagem de Cruzeiro você pode aproveitar diversos eventos, espetáculos, saborear os mais renomados pratos da gastronomia e participar de diferentes atividades recreativas em casal, com a família ou com os amigos. Consulte nossa ampla
variedade de Cruzeiros e conheça os destinos mais incríveis do mundo em alto estilo e com os melhores preços e condições. Não
perca esta oportunidade, reserve agora o seu ruzeiro com a Acta Turismo pelo (31) 3244-5000 ou acesse www.actaturismo.com.br.

Prata I 8 noites

escalando Ilhabela, Montevidéu, Buenos Aires,
Angra dos Reis | 9 JANEIRO 2016
Categoria Interna Classic
DESCONTO

• Taxas NÃO inclusas

SEM JUROS

R$

520

2.539 por R$2.019
489 + 9x R$180

De R$
ou R$

Prata II 9 noites

escalando Búzios, Ilhabela, Montevidéu,
Buenos Aires, Angra dos Reis | 17 JANEIRO 2016
Categoria Interna Classic
DESCONTO

R$

268

2.689 por R$2.421
477 + 9x R$216

De R$
ou R$

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

*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 nos cartões Visa, Mastercard, Diners ou American Express. |
SOMENTE MARÍTIMO: preços em R$, por pessoa, em cabine dupla. Preços e roteiros sujeitos a disponibilidade e alterações sem
prévio aviso. Taxas não inclusas. Disponibilidades e tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso. Consulte as regras no ATO da reserva. |
**Descontos de R$150 a R$1.100, válida de 5/8 até 30/9/2015 com limite de 50 cabines por saída, somente para cabines duplas (exceto
Samsara). Consulte saídas válidas e disponibilidade. | ABAV/RJ 94 | Consulte os agentes de viagens da Acta Turismo.

