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Alerta de 
Golpe

Só no primeiro 
trimestre deste ano, 
AFFEMG já recebeu 
cinco denúncias de 

tentativa de estelionato 
contra os Associados. 

Entenda como 
funciona o esquema 

na página 9.

Associados celebram 
o Dia da Mulher e brindam 
aos 65 anos da AFFEMG.  
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Belo Horizonte sedia 1º Encontro 
da Febrafite em 2015

Presidentes e diretores das Associações do Fisco Estadual brasileiro realizaram a 
1ª Assembleia Geral do Conselho Deliberativo na capital mineira. 
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FUNDAFFEMG é anfitriã do 
17º Seminário dos planos de 

saúde de Autogestão
Evento, realizado em parceria com a Febrafite, reuniu gestores 

de operadoras de planos de autogestão do Fisco Estadual. 
PágINA  6

Administração 
pública 

em Minas
Governo veta proposta 
de criação da SRH. 
sAIbA MAIs NA PágINA 3. 

Comemoração 
em Governador Valadares
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Tem sido recorrente a afirmação de administradores e governantes de 
que “auditorias” na folha de pagamento dos servidores apon-

tam  “erros descomunais que são responsáveis pelos maiores rombos nas finanças 
públicas”. Muito exagero e alarmismo! Podemos até admitir que um ou outro caso 
possa mesmo ocorrer, mas nunca na proporção do que anuncia. Por outro lado, inter-
pretações tendenciosas na aplicação da legislação de pessoal, que sempre resultam 
em prejuízo ao servidor é uma realidade para a qual queremos chamar atenção. 
Recentemente, a AFFEMG obteve a tutela antecipada na ação judicial que requer a 
isenção do Imposto de Renda sobre o terço constitucional de férias. No Poder Judiciá-
rio e Legislativo essa questão é pacífica e foi tradada na esfera administrativa (tal como 
ocorreu com a ação da URV, onde o servidor do Executivo, além de ter correção muito 
menor, foi obrigado a recorrer à Justiça e muitos esperam até hoje pela efetivação do 
Direito). Para nós do Executivo, não basta ganhar a ação, sempre pode haver uma 
interpretação, ou um procedimento que venha anular o direito. 
É a via de mão única. Curiosamente,  Auditorias só “descobrem” erros contra o servi-
dor. Por que será que não corrigiram a rotina que desconta Imposto de Renda sobre o 
abono de permanência? A jurisprudência é abundante, o reconhecimento da isenção 
sobre essa parcela indenizatória é absoluta, mas não para a Seplag, que “tem sua 
própria interpretação”. E por que descontam a contribuição previdenciária sobre o 
terço constitucional de férias, se este valor não é incorporável à aposentadoria? 
A AFFEMG está levantando essas questões e espera, com a intermediação da Subse-
cretaria da Receita, SRH, Seplag AGE, em nome da racionalização, economia proces-
sual e respeito ao servidor, resolvê-las todas no âmbito administrativo. 

Em nome da 
racionalização, economia 
processual e respeito ao 

servidor

Aconteceu na AFFEMG

Conselho Fiscal em reunião nos dias 13 e 
14 de abril Diretoria Executiva em reunião mensal  

Diretores e Conselheiros analisaram as Contas e a Demonstração de Resultado de 
2014 que, em breve serão enviadas aos Associados 

Lei Orgânica da 
Administração 

Tributária 
Entidades se reuniram com o Presi-

dente da Assembleia Legislativa para apre-
sentarem a proposta de LOAT, falar de seus 
objetivos e porque ela é de interesse da So-
ciedade, do governo e dos servidores 

No encontro ocorrido dia 15 de abril, 
a AFFEMG, por sua Diretora-presidente, 
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, 
Papá, a convite do SINDIFISCO/MG, par-
ticipou da reunião com o Presidente da As-
sembleia Legislativa, Deputado Adalclever 
Lopes, quando foi apresentado aspectos 
gerais, objetivos e estrutura  da proposta de 
Lei Orgânica da Administração Tributária, 
em fase de construção pela categoria dos 
Auditores Fiscais da Receita Estadual. 

Parabéns!
Prezada Papá, diretores e colegas.
Gostaria de parabenizar a 

AFFEMG pelos 65 anos de serviços pres-
tados em prol da união e fortalecimento 
de nossa classe e do funcionalismo públi-
co em geral.

Aproveito a oportunidade para res-
saltar o brilhantismo sempre crescente do 
colega Francisco Mota que, em seu dis-
curso na solenidade de comemoração 
do aniversário da AFFEMG, soube ex-
pressar a indignação de toda uma classe 
que sempre pautou pela sobriedade e 
competência no trato com a coisa públi-
ca. Em todos os contatos e reuniões que 
tive a honra de estar em sua companhia, 
ele nos enriqueceu com sua linguagem 
primorosa e profunda, tendo sempre 
como plano de fundo os princípios cris-
tãos que norteiam nossa sociedade.

Parabéns, Mota! Você dignifica 
nossa Associação e nossa Classe.

E-mail enviado pelo Associado 
José Daniel Moura de Sousa
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Em 05 de janeiro deste ano, o Governador encaminhou à Assembleia Le-
gislativa a Mensagem nº 730 com o Projeto de Lei 5706/2015. En-

tre outras iniciativas de reforma da máquina pública do Estado constava da proposta 
a criação da Secretaria de Estado de Recursos Humanos, cuja finalidade seria “coor-
denar a formulação, execução da avaliação técnica e controle das políticas públicas 
voltadas para a gestão de recursos humanos dos órgãos”.  

O objetivo do projeto, segundo a Mensagem do Governador, era “iniciar o pro-
cesso de adequação da estrutura administrativa do Estado de Minas Gerais ao con-
texto da nova gestão de Governo”. 

A iniciativa foi recebida com grande expectativa pelos servidores e suas Entidades 
de representação, pois afinal, os efeitos da concentração de competências na Secre-
taria de Planejamento e Gestão, que fez surgir a Superseplag, que além de atrofiar 
o planejamento estatal, também implicou em sérios e consecutivos prejuízos para o 
servidor público.  

O Projeto de Lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa e convertido na Lei nº 
21693, de 26.03.2015, mas os dispositivos que tratavam da nova Secretaria de Esta-
do de Recursos Humanos foram vetados pelo Governador sob a justificativa de que a 
nova estrutura demandaria aportes financeiros que, no momento, serão mais aprovei-
tados em outros setores, conforme o interesse público.  

Para decepção dos servidores que esperavam a desconcentração de poderes da 
Superseplag com a retomada ao planejamento estatal - essa atividade cerebral res-
ponsável por planejar e exercer a coordenação geral, essencial à orientação e coor-
denação dos planos e programas da administração pública e ao assessoramento do 
governo no processo decisório - e maior atenção às questões de recursos humanos, 

Governador veta sua própria proposta 
de desmembramento da Superseplag

o veto do Governador à criação da SRH 
foi um balde de água fria. 

Lembrando, o tema Superseplag foi 
objeto de discussão com o então candi-
dato ao governo de Minas, Fernando Pi-
mentel, quando esteve na AFFEMG con-
versando com várias Entidades classistas. 
Por coincidência, naquele dia 12 de julho 
de 2014, havia sido publicado o decre-
to 46.557, que concentrava ainda mais 
competências de outros órgãos na Se-
plag, inclusive da Secretaria de Fazenda, 
transferindo funções da área financeira.  
Naquela oportunidade, foi consenso en-
tre o próprio Governador, o então coorde-
nador de Campanha e atual Secretário de 
Planejamento, Helvécio Miranda, e todas 
as Entidades presentes a necessidade de 
rever a superestrutura da Seplag.  

Se o Governador mudou de ideia, 
esperamos que seja apenas por hora, e 
que ele retome à proposta original de 
voltar a contar com uma Secretaria de 
Recursos Humanos.

PL 4330
  Com o slogan “nenhum 
Direito a menos”, a 
Frente Mineira participou 
em Brasília e BH de 
atos contra o projeto 
de lei que precariza as 
relações de trabalho 
e amplia, de forma 
ilimitada, a terceirização 
nas empresas e serviço 
público. 

No dia 15 de abril, Associações que representam várias categorias de servidores 
públicos se reuniram na AFFEMG para retomar a discussão da liberação de servidor 
eleito para presidir entidade associativa e traçar uma estratégia de ação no sentido de 
aprovar Emenda Constitucional que permita a liberação e assegure a autonomia das 
Associações de classe. 

Em dezembro de 2012, por iniciativa do Deputado Sargento Rodrigues, come-
çou a tramitar na Assembleia Legislativa a PEC 40, que altera o “caput” do art. 34 da 
Constituição Estadual garantindo a liberação do servidor eleito. A Comissão Especial 
da PEC chegou a aprovar o parecer do Relator, Deputado Dalmo Ribeiro, mas a PEC 
não chegou a ser levada para votação em plenário, sendo arquivada ao final da le-
gislatura, em janeiro de 2015. A proposta foi desarquivada em 

março e constituída a Comissão Espe-
cial que vai analisá-la, sendo definido 
presidente o Deputado Rogério Correia. 
A Emenda vai beneficiar todas as Asso-
ciações de classe e faz justiça ao tra-
balho destas Entidades, evitando que o 
servidor  eleito  para presidir a Entidade 
seja obrigado a acumular o seu trabalho 
na ativa com as obrigações de dirigente 
da Associação. 

Transitou em julgado, no dia 07 
de abril, o Mandado de Segurança que 
assegurou a liberação da Diretora-presi-
dente, Maria Aparecida Neto Lacerda e 
Meloni, Papá. A decisão final coube ao 
Ministro Barroso, do STF. 

PEC da liberação de servidor eleito para presidir 
Associação de classe
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No dia 13 de março, o Su-
premo Tribunal Fe-

deral – STF concluiu o julgamento das 
Ações Diretas de Inconstitucionalidades 
4357 e 4425, propostas pela OAB fe-
deral, que questionavam o regime espe-
cial de pagamento de precatórios insti-
tuído pela Emenda Constitucional 62, 
também chamada de a PEC do calote. 

Principais pontos da 
decisão: 

1. Não será permitido a promulgação 
de novas emendas constitucionais am-
pliando prazos (moratórias) para paga-
mento de precatórios.
2. Estabelecido prazo final para que to-
dos os precatórios sejam pagos: cinco 
anos a partir de janeiro de 2016, ou 
seja, o prazo final para quitação é até 
2020.  
3. A partir de 14 de março de 2015, 
a correção monetária dos precatórios 
passa a ser pelo IPCA-E (pela inflação).
4. O STF determinou prioridade para 
o pagamento a quem tem mais de 60 
anos. O cidadão entra no regime es-
pecial a partir do momento que com-
pleta 60 anos, ou seja, não é necessá-
rio ter esta idade na data da expedição 
do precatório. A medida também vale 
para portadores de doenças graves.
5. A possibilidade de acordo ficou limi-
tada a uma redução máxima de 40% 
do crédito.
6. O STF declarou inconstitucional a 
compensação obrigatória e unilateral 
de precatórios com débitos tributários, 
que era benefício a ser utilizado apenas 
em favor do poder público. Pode ha-
ver compensação de precatórios com 
débitos tributários se voluntariamente o 
credor desejar.
7. O poder público que não adotar 
programação financeira para o paga-
mento de precatórios no prazo deter-
minado, sofrerá sanção. 
8. O Conselho Nacional de Justiça fis-
calizará e controlará as dívidas e cum-
primento das regras.
9. A partir de 2020, o Poder Público 
estará obrigado a incluir no orçamento 
todos os precatórios inscritos no ano 
anterior.

Precatórios – decisão do STF sinaliza para 
o fim da injustiça contra os credores

AFFEMG e Fórum Permanente Claudio Vilaça 
insistem e persistem

Há pelo menos 5 anos, a AFFEMG, com as demais entidades de servidores públicos 
que compõem o Fórum Permanente “Cláudio Vilaça” e a OAB/MG, vem participando 
das discussões em torno do tema “Precatórios”, sempre em defesa do direito dos credores. 
Vários debates foram realizados no auditório da sede, como por exemplo, com Dr. José 
Alfredo Baracho Jr. representante da Comissão de Precatórios da OAB/MG e Dr. Ramom 
Tácio de Oliveira, da Central de Conciliação de Precatórios do TJ/MG. A AFFEMG partici-
pou de Audiência Pública na Assembleia Legislativa, gravou programas na TV Assembleia 
e na TV OAB, firmando-se como uma importante fonte de informações sobre esse tema 
junto à Sociedade. 

Logo que o STF concluiu o julgamento, a AFFEMG e o Fórum Permanente “Cláudio 
Vilaça” foram demandados por vários jornais de Minas e São Paulo. No dia 29 de março, a 
Associada aposentada, Nazareth Abreu Rogério de Castro, que participa do Fórum “Cláu-
dio Vilaça” foi uma das entrevistadas do jornal “O Estado de São Paulo” que publicou uma 
matéria sobre precatórios. Para realizar a entrevista, o repórter Leonardo Augusto procurou 
a AFFEMG, fato que confirma a visibilidade e credibilidade do Fórum e da AFFEMG na 
busca pelo pagamento dos precatórios. Em 05 de abril, a jornalista Flavia Ayer, do “Estado 
de Minas” fez uma interessante matéria mostrando o lado humano do problema e como a 
decisão do STF afeta as pessoas e as famílias, veja trecho da reportagem. 

“‘Essa medida acenou com metade da nossa esperança. Se for respeitada, houve 
passo a frente, mas achamos o prazo de cinco anos exagerado. Já aguardamos o paga-
mento há 20 anos’, diz a coordenadora do Fórum Permanente Cláudio Vilaça, Marly Moy-
sés Silva Araújo. O grupo, que defende o direito de servidores públicos, tem forte atuação 
na área de precatórios.

O fórum reúne entidades que representam milhares de servidores públicos estadu-
ais que tiveram gratificações cortadas em 1995, pelo então governador Eduardo Azeredo 
(PSDB). Somente Marly, aposentada da Secretaria de Estado de Educação, espera receber 
em torno de R$800 mil. ‘A vida da gente ficou muito mais apertada sem essas gratificações. 
Quero receber aquilo que me cabia por direito’, reforça a coordenadora. Ela destaca que 
muitos morreram sem ver a cor do dinheiro e outros, na urgência de receber, chegaram a 
negociar precatórios por menos da metade do valor’”. 

Outros dois membros do Fórum, Adolfo Garrido, aposentados do DER, e Stella Bas-
trianetto, aposentada da Secretaria de Planejamento também foram entrevistados pelo jor-
nal Estado de Minas.

Somente em Minas Gerais, se consideradas as dívidas do Estado e dos municípios, 
são mais de 17 mil precatórios, que somam R$ 4,7 bilhões. Tudo deverá ser quitado no 
horizonte de cinco anos.
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AFFEMG e FUNDAFFEMG foram anfitriãs do 
primeiro Encontro 

do Conselho Deliberativo da FEBRAFITE, realizado em Belo Horizonte, no período de 24 a 
27 de março. A programação do evento incluiu o décimo sétimo seminário dos planos de 
saúde do Fisco Estadual Brasileiro, reunião gerencial dos dirigentes dos planos de saúde e 
Assembleia Geral do Conselho Deliberativo da FEBRAFITE. 

Ao abrir a Assembleia, o Presidente da Federação, Roberto Kupski, saudou os presentes, 
agradeceu o apoio da AFFEMG para a realização do evento e apresentou os novos com-
ponentes do Conselho, os dirigentes das Associações do Rio Grande do Norte e São Paulo, 
empossados no mês de janeiro. Kupski também apresentou a recém-criada Associação dos 
Auditores Fiscais do Mato Grosso, ali representada por seu presidente, Ricardo Bertolini, que, 
na oportunidade, formalizou o pedido de filiação à FEBRAFITE. 

FEBRAFITE realiza a primeira reunião 
do ano em Belo Horizonte

A Diretora-presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, 
cumprimentou e agradeceu a escolha de Belo Horizonte para sediar o Encontro, “é uma 
honra para a AFFEMG receber dirigentes de Associações de todo o Brasil, do Rio Grande do 
Sul ao Amazonas, estamos todos empenhados em fazer com que esses dias sejam férteis em 
bons debates e aqui possamos encontrar e encaminhar as melhores soluções para as nossas 
questões”, falou Papá.   

A Presidente do SINDIFISCO/MG, Deliane Lemos de Oliveira, prestigiou a abertura 
do Encontro, saudou os presentes e destacou a importância do Encontro da FEBRAFITE para 
o Fisco Estadual de Minas Gerais, não somente pela relevância dos temas em pauta, mas 
também pela força política da Federação, e ressaltou a união das Entidades, AFFEMG e 
SINDIFISCO e o quanto se sentia honrada por contribuir para essa união. 

O Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Distrito Federal, Rubens Roriz, pres-
tigiou a abertura do Encontro, e reafirmou a importância da união das Entidades, tal como 
ocorre no Distrito Federal, onde Associação e Sindicato convivem e lutam em clima de plena 
harmonia, “muitos são contra nós, querem nos enfraquecer, temos que nos manter unidos, 
pois nossa união é nossa força” afirmou Roriz. 

Na primeira parte do Encontro, o 
Conselho Deliberativo aprovou, por una-
nimidade, as contas da Federação e a 
demonstração de resultados referentes ao 
exercício de 2014. Em seguida, os partici-
pantes apresentaram o panorama inicial 
das administrações e governos eleitos nos 
seus respectivos estados. 

O Presidente Kupski informou sobre 
as matérias e projetos legislativos em cur-
so no Congresso Nacional, notadamente, 
PEC 05/2011, que trata do teto salarial úni-
co, PEC 555/2007, que extingue a cobran-
ça da contribuição previdenciária incidente 
sobre aposentadorias e pensões do serviço 
público, PEC 186/2007, que institui a Lei 
Orgânica do Fisco e a PEC 56, do Senado, 
que garante aposentadoria integral em ca-
sos de invalidez. 

Kupski também informou sobre as 
Ações Diretas de Inconstitucionalidade – 
ADI3910/2007 e 5216/2015 – nas quais 
a Federação questiona o Pacto Federativo 
à luz da Lei que normatiza o Simples Na-
cional. De acordo com a lei federal, os 
Estados perdem a prerrogativa de tributar 
sobre as empresas que se enquadrarem no 
Simples Nacional, com graves consequên-
cias sobre as receitas estaduais. A OAB e a 
Federação das Indústrias do Mato Grosso 
entraram como amicus curiae contra a ADI 
da FEBRAFITE. Esse assunto será objeto de 
debate na próxima reunião do Confaz, no 
dia 09 de abril, para a qual foi convidado o 
Presidente Roberto Kupski. 

Projetos da Federação
O professor de Comunicação da 

UNB, Luiz Martins, apresentou o projeto 
“Cidadão Fiscal, o que saber, o que fazer”, 
que propõe a edição de um livro sobre o 
tema Educação Fiscal. No mesmo bloco de 
trabalho, foi aprovado o regulamento da 
Edição 2015, do Prêmio Nacional de Edu-
cação Fiscal, cujo cronograma define o dia 
17 de novembro com a data de premiação 
nacional. 

Projetos estaduais
O Diretor da AFRESP, José Roberto So-

ares Lobato, apresentou o projeto “Pensan-
do o Sistema Tributário Nacional” implan-
tado pela AFRESP, que conta com a partici-
pação de tributaristas de renome nacional, 
para o qual foi convidado o presidente da 
FEBRAFITE, Roberto Kupski. O objetivo do 
projeto é abrir a discussão ampla sobre os 
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múltiplos aspectos do Sistema Tributário brasileiro e os possíveis caminhos para sua reforma. 
O Diretor da AUDITECE, Stélio Girão Abreu, apresentou o Projeto “políticas públicas de 

acessibilidade” da Universidade Corporativa da Associação e distribuiu aos presentes a revista 
da ESET.       

A AFFEMG, por sua Diretora-presidente Papá, apresentou o projeto “Provedores da 
arte”, por meio do qual os Associados, na condição de pessoa física e em conformidade com a 
lei federal de incentivo à cultura, Lei Rouanet, destinam parte do imposto de renda devido para o 
projeto cultural da companhia de teatro, Grupo Galpão. O sócio da empresa JPAD, Júlio Pires 
(foto), parceiro conveniado da AFFEMG nesse projeto, fez esclarecimentos e mostrou como essa 
inciativa pode contribuir para dar visibilidade à Associação, sem nenhum custo para a entidade. 

A Presidente da Associação dos Auditores Fiscais do Acre, Leyla Maria Alves da Sil-
va falou sobre a grave situação do Estado em face das inundações que estão assolando 
várias cidades, inclusive a capital, Rio Branco. O Conselho Deliberativo determinou que a 
FEBRAFITE fará uma doação em dinheiro para a ASFIT. Foi recomendado que as Entidades 
estaduais também encaminhem o assunto nos Estados e busquem uma forma de ajuda. 

A AFFEAM, por sua presidente, Jeroniza Albuquerque, informou sobre a realização da 
2ª corrida da mulher amazônica, que aconteceu no dia 1º de março e falou sobre o “Fan-
cor”, festival do corais da Sefaz/AM e AFEAM, que acontecerá no período de 21 a 23 de 
setembro, em Manaus.  

Congresso FEBRAFITE 
O presidente Kupski apresentou a pré 

programação do 10º Congresso Nacional 
e 5º Internacional da FEBRAFITE, que acon-
tecerá no período de 31 de maio a 3 de 
junho, no hotel Dall’Onder, em Bento Gon-
çalves/RS, bem como a relação dos pales-
trantes convidados. 

Novos membros na  
Diretoria da FEBRAFITE 

Encerrando o Encontro, na sexta-feira, 
dia 27, o Conselho Deliberativo aprovou, 
por unanimidade, o nome do novo presi-
dente da AFRESP, Rodrigo Spada, para o 
cargo de 2º vice-presidente da FEBRAFITE, 
em substituição a Teruo Massita. Também 
foi eleito para o cargo de Diretor de Turismo 
e Eventos da Federação, no lugar de Abel 
Henrique Pereira, o presidente da AFISVEC/
RS, Altemir Feltrin. 

No dia 24 de março, foi realizado no auditório da AFFEMG, o XVII Seminário dos 
Planos de Saúde do Fisco Estadual Brasileiro, evento organizado pela FUNDAFFEMG em 
parceria com a FEBRAFITE.   

Cerca de 90 convidados, entre representantes dos planos de saúde de autogestão 
das Associações do Fisco Estadual e profissionais ligados à área da saúde suplementar, 
participaram da cerimônia de abertura, coordenada por José Gomes Soares, presidente 
da FUNDAFFEMG, entidade anfitriã. Ele saudou os presentes ao lado do presidente da 
Febrafite, Roberto Kupski e da Diretora-presidente, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, 
Papá, compôs a mesa. “Gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente dos 
colegas que vieram dos outros Estados e também dos representantes da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar - ANS. Nosso dia de trabalho certamente será muito rico, já que 
temos em nossa programação temas atualizados que prometem profundos debates. Assim, 
acredito no êxito desse evento, com certeza teremos muito a agregar na forma de autoges-
tão dos nossos planos de saúde”, declarou José Gomes. 

A Diretora-presidente da AFFEMG, Papá, fez uma saudação de boas-vindas aos presen-
tes, reforçando o apoio da AFFEMG ao evento. 

 Encerrando os pronunciamentos, de boas-vindas, Roberto Kupski fez um agradecimen-
to especial a participação da ANS e Unidas no Seminário, “estamos realizando a décima sé-
tima edição desse evento, isso demonstra todo o nosso esforço em atender de forma eficiente 
e tê-los aqui próximo para observar isso de perto é sempre muito bom”, ponderou Kupski. 

Na oportunidade, o presidente da Febrafite repassou aos representantes do plano de 

FEBRAFITE e FUNDAFFEMG realizam XVII Seminário 
dos Planos de Saúde do Fisco Estadual Brasileiro

saúde de autogestão do Fisco Estadual Bra-
sileiro uma premiação, entregue no último 
Congresso da Unidas em São Paulo. 

“Existe um índice de avaliação dos 
planos autogestão, muitas das nossas en-
tidades estão avaliadas com notas acima 
da média. Então, eu aproveito agora para 
entregar a Cassind, FUNDAFFEMG e 
AMAFRESP essa premiação como reconhe-
cimento belíssimo trabalho que realizou.”

Terminada a solenidade de abertura, 
foi realizada a palestra “Promoção da Saúde 
e Prevenção de Riscos e Doenças na Saúde 
Suplementar, proferida pela Gerente de Mo-
nitoramento da ANS, Doutora Kátia Audi. 
“Agradeço muito o convite é muito importan-
te discutir esse tema porque prevenção signi-
fica redução de custo”, afirmou Kátia Audi. 

A Palestra “Contratualização com 
prestações de serviços e substituição de 
redes”, apresentada pelos especialistas em 

Rodrigo e Layla - ASFIT (Acre)

Rodrigo (SP) e Feltrin (RS)
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Regulação de Saúde Suplementar da ANS, 
Elis José de Alcântra e Renata Valadares teve 
grande participação do público e encerrou 
as atividades da manhã. 

No período da tarde, a programação 
do Seminário contou com a apresentação 
do Case FUNDAFFEMG “Negociação de 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais” pro-
ferido pela Doutora Regina Celi, superinten-
dente de Saúde da Fundação. 

O evento foi encerrado com painel 
“Judicialização da Saúde”, apresentado pelo 
Presidente do Comitê Executivo Estadual de 
Saúde, Desembargador Renato Dresh, pelo 
assessor jurídico da FUNDAFFEMG, senhor 
Daniel Cioglia Lobão e pelo Superintendente 
da Unidas em Minas Gerais, Senhor Reginal-
do Augusto dos Passos.

Reunião gerencial 

A troca de experiências entre as equi-
pes técnicas do Fisco Estadual, bem como, 
a solução de pendências e formulações de 
procedimentos gerais adotados nas relações 
entre os convênios de reciprocidade, visando 
melhorar o atendimento dos usuários dos 
planos, foi tema da Reunião do Grupo Téc-
nico, realizada no dia 25 de março, no Hotel 
Boulevard, em Belo Horizonte. 

Para a diretora de Seguridade da 
FUNDAFFEMG, Carolina Cançado Mon-
teiro André, esse debate mais específico 
com representantes das operadoras de 
autogestão do Fisco Estadual também 
pode ser considerado um investimento no 
profissionalismo e qualificação do serviço 
prestado. “A FUNDAFFEMG é referência 
para os profissionais de hospitais e cliní-
cas, além dos outros planos do mercado, 
como uma excelente prestadora de servi-
ços, muito bem administrada e que zela 
pelo bem-estar dos usuários. Contudo, 
manter e melhorar ainda mais essa ima-
gem é um trabalho contínuo e infindável, 
exercido em encontros como esse que per-
mite uma análise e avaliação das nossas 
diretrizes, gerando reflexos na reputação 
já alcançada pelo nosso plano”, concluiu 
Carolina.
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Jantar de confraternização

Como já é tradição nos Encontros da FEBRAFITE, na noite de quin-
ta-feira, dia 26, um jantar de confraternização, realizado 

no espaço “Marcenaria Utópica”, reuniu o Presidente e Diretores da FEBRAFITE, 
dirigentes das entidades associativas de 22 Estados e o Distrito Federal, os direto-
res e conselheiros da AFFEMG, a diretoria e membros do Conselho Curador da 
FUNDAFFEMG, o diretor da Fisco Corretora, a presidente e diretores do SINDIFISCO/MG. 

Em clima descontraído e de mui-
ta alegria, o Fisco de Minas apresen-
tou às Associações co-irmãs do Fisco 
Estadual brasileiro nosso maior bem 
e motivo de grande orgulho, a união 
das nossas Entidades. 
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gOlPe

 Somente no 
primeiro trimestre deste ano, o setor jurídico 
da AFFEMG já recebeu a quinta denúncia, 
por parte dos Associados, de tentativas de 
golpes sobre falsas ações judiciais. Se an-
tes, os estelionatários costumavam abordar 
os moradores de Belo Horizonte, agora, 
as tentativas de extorsão não se restringem 
à capital e começam a ser praticadas em 
outras cidades mineiras, como Varginha e 
Governador Valadares, lugares de onde a 
Associação recebeu notícias sobre a ação 
dos falsários. 

Nas primeiras denúncias recebidas 
pela AFFEMG, os contatos geralmente 
eram feitos por correspondência, com 
endereços de escritórios localizados em 
São Paulo. Esse método continua sendo 
usado, como muito bem informou o As-
sociado Genilton Paiva da Cunha que, 
no mês de março, recebeu em sua casa 
a carta com a falsa informação de  êxito 
em uma ação judicial. Mas além das 
postagens, os golpistas também estão 
utilizando a comunicação por e-mail e 
telefone (veja box). 

E a audácia não pára por aí! Para 
trazer mais verossimilhança à farsa, ao 
invés de escritórios na capital paulista, 
a quadrilha começa a fornecer contatos 
de escritórios em Belo Horizonte, con-
forme relatou um Associado de Vargi-
nha que recebeu em sua casa a ligação 
da secretária da “Dra Francisca”, apre-
sentada como uma advogada com es-
critório na capital mineira. 

Outra forma de confundir as ví-
timas, também aplicada pelos falsá-
rios, é alegar que são funcionários de 
advogados registrados na OAB, com 
escritórios consolidados, facilmente en-
contrados em uma rápida pesquisa na 
Internet. Isso também é uma maneira 
de dar aparência de legitimidade ao 
golpe, principalmente para a vítima 
mais desconfiada. “Perspicácia desses 
golpistas não tem limite, por isso o con-
selho da AFFEMG é que o Associado 
não deve resolver essa questão sozinho. 
O melhor a fazer é procurar a asses-
soria jurídica da Associação, estamos 
preparados para atender e verificar 
essas informações para constatar se é 
um golpe ou não”, ressalta a Diretora 
– presidente da AFFEMG, Maria Apare-
cida Neto Lacerda e Meloni, Papá. 

AFFEMG alerta para novas 
tentativas de golpe

Associação não está imune aos Golpistas
 E não é somente os Associados que são vítimas das tentativas de golpe. Nos últimos 

anos, muitos estelionatários têm utilizado o nome da AFFEMG para vender a comerciantes, 
empresas e demais Associações do Estado, falsos espaços publicitários em revistas que, se-
gundo os bandidos, são publicadas por nossa Entidade. 

 No golpe, geralmente aplicado via telefone, o estelionatário se apresenta como um 
Associado da AFFEMG e explica sobre a publicação que pode ser dos mais variados gêne-
ros: cultural, defesa do consumidor, educação fiscal etc, conforme relataram várias vítimas 
que entraram em contato com o setor de Comunicação da AFFEMG. 

  Nesse sentido, a AFFEMG pede a ajuda dos Associados para que informem a 
todos os seus conhecidos: a única publicação produzida pela Associação é o informati-
vo “AFFEMG Notícias”, distribuído gratuitamente para os Associados, sendo que os poucos 
anúncios publicitários presentes nas edições, são selados por meio de contratos realizados di-
retamente com o setor corporativo e financeiro da AFFEMG. “Nosso interesse, não é comer-
cializar publicidade neste meio de comunicação, o jornal não possui o caráter comercial, mas 
sim de informação para os Associados, os poucos anúncios que temos decorrem de contrato 
realizado estritamente com parceiros já conveniados com a Associação”, explica Papá. 

Entre em contato
Para denunciar qualquer tentativa de golpe contra os Associados ou a própria 

AFFEMG, entre em contato com o setor jurídico pelo e-mail: juridico@affemg.com.br ou 
pelos telefones (31) 3289-5610 ou 5609. 

Lembre-se nunca forneça seus dados a estranhos. Antes de tomar qualquer atitude, pro-
cure a AFFEMG, a Associação está disponível para orientá-lo, garantindo a sua proteção.
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ReceITA sOlIdáRIA

NOVOs cONVÊNIOs

SEMAX 
A SEMAX oferece valor diferenciado para aquisição do Painel SOS SEMAX Daily Care, equi-

pamento especializado em pedido de socorro de urgência, ideal para pessoas que necessitam de 
cuidados especiais e moram sozinhas, terceira idade e gestantes. Acionado, o equipamento envia 
um pedido de socorro para a central de monitoramento 24h e uma mensagem SMS para  pessoa(s) 
cadastrada(s).  Rua dos Carijós, 166, 7º andar - Centro Tel.: (31) 3277-2255

DERMAVIVA
A AFFEMG celebrou convênio com a CLÍNICA DERMAVIVA, na Rua dos Aimorés, 2236, 

sobreloja, Lourdes, tel.: (31) 3275-2333, Belo Horizonte/MG, oferecendo descontos especiais nos 
procedimentos abaixo: 

I – Procedimentos Faciais (por sessão): Botox terço superior da face e preenchimento de rugas 
e sucos - desconto de 25%; Radiofrequência facial, pescoço, laser facial e Carboxiterapia facial – 
desconto de 30% ; Peeling de Cristal + peeling químico – desconto de 50%;

II - Procedimentos Corporais (por sessão): Lipocavitação, tratamento de gordura com Lipos-
soma de girassol e tratamento para estrias - desconto de 50%; Radiofrequência corporal - desconto 
de 30%; III – Fotodepilacão (por sessão): Axila, virilha completa, meia perna, pescoço e barba - 
desconto de 50%;

PELLO MENOS 
Localizada na rua Pernambuco, 1070 so-

breloja 211 - Savassi, A Pello Menos oferece 20% 
de desconto nos serviços de depilação. A partir da 
terceira o desconto será de 15%. No mês de aniver-
sário da beneficiária, haverá um desconto adicional 
de 10%.
Maestro Ronaldo Ponciano 

Convênio que oferece 20% de desconto nas 
aulas de canto, piano, teclado, regência, teoria musi-
cal e solfejo. As aulas são individuais e serão ministra-
das na Avenida Bias Fortes, nº 1008, Centro/BH. Tel.: 
(31) 3493-5544/ 9619-5544/9240-9477

Consulte os detalhes desses e de outros 
convênios no site www.affemg.com.br ou en-
tre em contato com o setor Corporativo pelo 
telefone (31) 3289-5667.

Santa Luzia

Santa Luzia

Santa Luzia

São Félix da Andorinha

São Félix da Andorinha

Viturino

Viturino

Viturino

Quatro comunidades rurais 
do município de São 

Sebastião do Maranhão, no leste de Minas, 
foram contempladas no último edital da 
Receita Solidária, publicado em 2014. De 
acordo com as demandas, as Associações 
comunitárias de Viturino, São Félix da Ando-
rinha, Santa Luzia e Santana receberam cada 
uma, investimentos em torno de 6 mil reais 
que foram destinados a incentivar e melhorar 
a produção e comercialização dos produtos 
de agricultura familiar nessas comunidades. 

Ao todo, 108 famílias da região foram 
contempladas com os repasses da Receita 
Solidária, podendo investir no plantio de 
novas culturas e na compra de equipamen-
tos para o transporte dos produtos agríco-
las, tais como: balanças, caixas, carrinhos 
de mão, fundamentais para a conservação 
dos alimentos até o consumidor final. “Com 
os recursos, esperamos que os negócios en-
volvendo a agricultura familiar prosperem 
aquecendo a economia da região e forta-
lecendo a fonte de renda das famílias que 
dependem dessa atividade”, explica Rosana 
Starling, presidente da Receita Solidária. 

A expectativa entre os moradores da 
Região também é muito positiva. “Acredita-
mos que as perdas dos produtos durante o 
transporte para a feira na cidade irá reduzir 
bastante, o que já é uma economia consi-
derável para o produtor. Além disso, os pro-
dutos vão chegar à comercialização mais 
conservados, o que de certa forma também 
poderá aumentar as vendas”, explica Jadir 
Pereira coordenador da Associação Comu-
nitária Rural de Viturino. 

Receita Solidária apoia projetos de agricultura 
familiar em São Sebastião do Maranhão
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gIRO PelAs RegIONAIs
RIO dOce/gOVeRNAdOR VAlAdARes

Os Associados da Regional Rio Doce estiveram reunidos no 
dia 26 de março na sede da Regional em Go-

vernador Valadares para uma dupla comemoração: o aniversário de 65 anos da AFFEMG e 
o Dia Internacional da Mulher, que já é tradição nesta regional. 

Durante a confraternização foi oferecido um lanche para os convidados que também se 
divertiram com o bingo especialmente organizado para o momento. 

Impossibilitada de comparecer, a Diretora-presidente da AFFEMG Maria Aparecida 
Neto Lacerda e Meloni, Papá, desejou a todos os Associados um excelente Encontro e deu 
parabéns a todas as mulheres, mensagem que foi transmitida em vídeo, exibido na sede da 
Regional. “Com este espírito de respeito e admiração, paramos, de uma forma simples e 
carinhosa para homenagear aquelas, que são o nosso ponto de equilíbrio! Papá como nossa 
homenageada, nos brindou com essa linda mensagem”, destacou o Diretor Milton Metzker 
que também fez uma saudação de homenagem às mulheres (ao lado). 

Homenagem às 
Mulheres e à AFFEMG

“Gostei muito, bem organizado 
e descontraído, reencontrei  as 

pessoas,  agradeço pela consideração 
que recebo em todos os eventos.”

Maria Nyce Fonseca Scofiled
 AFRE-APOSENTADA

“Toda mulher é uma fada
Que vive entre a 

fantasia e a realidade 
Algumas carregam 

o mundo nas costas, 
outras o englobam e, com sua magia, 

transformam tudo que tocam. 
Trazendo vida, beleza e cor. 

Liberdade e amor!”Milton Metzker - diretor

 “Evento ótimo! Realizar 
confraternizações como essas para que 

as pessoas possam interagir é muito 
bom. Parabenizo Milton e Lilian pelo 

apoio e organização.”
Janira Pereira Gomes

PENSIONISTA
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PARANAíbA/ubeRlâNdIA

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

Nos dias 16 e 17, AFFEMG e FUNDAFFEMG realizaram, nas cidades de 
Uberaba e Uberlândia, o encontro com os Associados que, este 

ano,  vem sendo  denominado “Diálogos AFFEMG”, cujo objetivo é promover a aproxi-
mação das Entidades de seus Associados, levando informação sobre os serviços ofe-
recidos, notadamente aqueles relacionados com a FUNDAFFEMG; fazendo esclareci-

no Triângulo

Uberaba:  Abrindo a reunião o Diretor Regional, Edson Martins, agradeceu a presença de todos, apresentou a equipe e falou como o evento 
pode encurtar a distância para o acesso dos  Associados aos serviços da Associação.    
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gIRO PelAs RegIONAIs
bAIxO RIO gRANde/ubeReAbA

diretoria regional: 
Maria daS doreS caetano

são FrANCIsCo
Milton Metzker

rIo DoCE
ithaMar valladareS
VALE Do sAPUCAí

João Márcio
oEsTE

carloS BaSSo
sUDoEsTE

ruBenS SiMão da rocha
CENTro-NorTE

redir MendeS de Sá
NorTE

Uberlândia: O Diretor Regional David Araújo, cumprimentou e agradeceu a presença dos Associados destacando os múltiplos benefícios de 
eventos como este, seja no sentido de se informar sobre questões relacionadas às Entidades, seja como uma oportunidade de fortalecimento 
dos nossos laços associativos.   

no Triângulo
mentos sobre questões  específicas da assistência jurídica, serviço social e promovendo 
um momento de congraçamento entre os Associados da Regional, diretores e colabo-
radores. 

Equipe: a AFFEMG esteve representada pela Diretora-presidente, Maria Aparecida 
Neto Lacerda e Meloni, Papá, a advogada, Ângela Barbosa e a assistente social, Maria 
Eliza. Pela FUNDAFFEMG, participaram o Diretor Administrativo e Financeiro, José Edson 
Martins e a Assessora da Presidência, Fátima Thaer. 

Palestra especial: procurando inovar 
a pauta do encontro, a AFFEMG convidou 
o Associado, Arnaldo Tadeu, que se fez 
acompanhar do Associado, Valdir Marra  
para apresentação da palestra “vivendo 
bem dos 60 aos 100, e mais além...”.  A 
palestra procura mostrar, de forma leve, 
criativa e bem-humorada, porque precisa-
mos  continuar ativos mesmo após a apo-
sentadoria. E como um exemplo vale mais 
do que mil palavras, Arnaldo apresenta o 
Associado Valdir, como alguém que está 
de bem com a vida, trabalhando com pra-
zer e gerando riqueza, em sua segunda 
carreira, a de mágico! 
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cONsóRcIO

sAudAdes

hOMeNAgeMAlTeRAçãO NOs cONVÊNIOs

•	 Venda em Belo Horizonte 
– Apto Bairro Sion - Condomínio Terrazo Sion, rua Groelândia 401, bl 2, ap. 601 área útil 99,31m2  área 
total 165,965m2, 03 quartos 01 suíte, varanda prédio novo, términio da construção 10/2014, portaria 
24h, salão de festas, academia, piscina, sauna, salão de jogos, churrasqueira, hall social, 2 vagas cobertas 
e paralelas - proprietário - Maria Helena 31-3337-3265 e 31-9182-8527.
– Apto bairro Santo Agostinho - perto da Praça da Assembleia 4 quartos sendo 2 suites, 140 m2, ar condicio-
nado, armários nos quartos e cozinha, varanda, DCE. Prédio com lazer completo. Contato com Carminha 
(31)8489-9611. 
•	 Aluguel em Belo Horizonte
– Apto Funcionários, 4 quartos, sala, copa, cozinha, área de serviço, DCE. Garagem c/ 4 vagas. Ótima 
localização. Rua Alagoas, 336. Tratar com Braz de Barros pelo celular: (31) 9175-1118.
•	 Venda Outros Estados
– Apto em Cabo Frio - 3 quartos, todo mobiliado em ótimo estado de conservação na rua dos Cravos nº 6 ao 
lado do Joalpa Hotel . Valor R$400 mil, tratas c/ propetário Maury Gonçalves (32)8416-1651/3217-2934.
– Apto em Guarapari - 3 quartos sendo uma suíte, dependência completa de empregada inclusive com 
ar-condicionado, de frente, com varanda,1(uma) vaga de garagem,na av. Praiana - Praia do Morro.Con-
tato: Carlos - (32) 3215-2649 /(032)9987-0203.
– Apto em Guarapari – Galeria Praia Center, 2 quartos com suíte, garagem para 1 carro. Tratar com Eula 
(31) 3213-8348 ou Davi (31) 7147-9950. 
•	 Aluguel outros Estados
– Casa em Cabo Frio: ótima localização, 03 quartos, 03 banheiros, MOBILIADA E EQUIPADA, área lazer, 
Wi-fi, computador, vaga 03 carros, acomoda confortavelmente 10 pessoas. Valor diária baixa temporada: 
R$250,00. Faxina: R$120,00. Tels: 15-99750-0006 / 15-99750-0007/22-99991-1204 .
•	 Veículos
– Fiat Uno Way Celebration 1.4: modelo 2011/2012, EVO Fire Flex 8v, 5 portas, verde, com apenas 
8.200 km rodados, única dona (esposa do associado), IPVA  2015 quitado, nenhum ônus, documentação 
toda ok. J.F.Passos (21) 99977-6537.
•	 Produtos e serviços
– Cota Clube – Transfere-se cota do Labareda (Clube Atlético Mineiro). Valor Original. Tratar com Nelson 
Gomes (31) 3374-1306/8889-1306.
– Cuidadora de idosos – Claudinéia Lourenço da Silva. Disponibilidade às noites – Preço a combinar. 
Contato 8801-9856.

•	  Rachel Menezes Coelho de Souza, faleceu dia 11/abril. 
Filha da associada Maristela Menezes Coelho de Souza e pri-
ma dos associados Sônia Solange da Silva Coelho, Wesley 
Moreira Coelho da Silva e Dênis Moreira Coelho da Silva.
•	 Luiz Carlos da Cunha Sobrinho, pai do associado, Car-
los Roberto Magalhães da Cunha, faleceu em 3 de abril, em 
Belo Horizonte/MG.
•	 Eny Ribeiro Dias, faleceu dia 31 de março. Residia na 
capital.
•	 Lourdes Lage Leite, sogra do Associado Milton Metzker, 
faleceu em 31 de março em Governador Valadares.   
•	 Dulce de Castro Lopes, mãe do associado Carlos Rober-
to (Piau), faleceu dia 30 de março em Juiz de Fora. 
•	 Neuza de Carvalho Alcantara, faleceu dia 30 de março. 
Residia na cidade de Belo Horizonte/MG.  
•	 Walter Mendes Queiroz faleceu dia 28 de março.  Resi-
dia na cidade de Juiz de Fora/MG.
•	 Braz Ciccarini Filho faleceu em 26 de março em Belo 
Horizonte onde residia.  
•	 Ismael Vilela Ribeiro faleceu dia 24 de março. Residia na 
cidade de Boa Esperança/MG. 
•	 Elionil Jacques do Espirito Santo faleceu em 23 de Março 
na capital onde residia.  
•	 Marina Goulart de Freitas, esposa do associado Décio 
Alves de Freitas, faleceu dia 22 de março. Marina residia na 
cidade de Paraisópolis/MG.
•	 Manuel Luiz Freire Neto, filho da Sra. Dalva Tanajura 
Freire, falecimento ocorrido no dia 22 de março em Belo Ho-
rizonte, cidade onde residia.   
•	 Dalva Tanajura Freire faleceu dia 19 de março na capital, 
onde residia. 
•	 Maria Cezarina Medeiros Albuquerque, esposa do as-
sociado Milton Alberto Albuquerque, falecimento ocorrido no 
dia 4 de março em Sete Lagoas, cidade onde residia. 

Braz Ciccarini Filho, nasceu em 
Manhuaçu, no dia 28 de agosto de 
1930 e faleceu em 26 de março de 
2015. Era Fiscal de Tributos Estaduais, 
aposentado. Seu maior orgulho era ser 
associado da AFFEMG, FUNDAFFEMG 
e SINDICATO DOS FISCAIS. Apresenta-
va a carteira a todos que a pediam e 
dizia orgulhoso, “temos o melhor servi-
ço do Brasil”. A vida dele se confundia 
com a da Secretaria de Fazenda, atuou 
em várias AF, Postos Fiscais e na Supe-
rintendência Metropolitana. A família 
agradece a todos os funcionários das 
entidades pelo apoio e qualidade dos 
serviços prestados durante o longo perí-
odo da doença que o acometeu.

Sua filha,
Lucia Ciccarini

UNAFISCO
A parceria da AFFEMG com a UNAFISCO (União dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil) está 

com vagas abertas para a formação de novo grupo do Consórcio de Veículos que oferece as menores taxas do 
mercado: taxa de Administração de apenas 6% e Fundo de Reserva de 1%. 

A adesão está limitada a faixa etária de 70 anos, mas se houver interesse, os dependentes poderão 
participar do consórcio. 

 Outras informações com a consultora Alice Oliveira no setor de consórcio da Unafisco-MG, si-
tuado na Rua Espírito Santo, 616, 12º andar, Centro de Belo Horizonte. O telefone de contato é (31) 
3249-9000 e o e-mail: consorciounafisco@terra.com.br. O horário de funcionamento é das 13h às 17h. 

Belo Horizonte, 12 fevereiro de 2.015.

 Caro Associado, 

com a UNAFISCO-MG – União dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, oferece aos nossos Associa-

menores taxas do mercado: Taxa de Administração de apenas 6% e Fundo de Reserva de 1%. A adesão está 

VANTAGENS DE ADERIR AO CONSÓRCIO UNAFISCO-MG:

PRAZO DE 50 MESES

ADESÃO EM GRUPOS MISTOS

PAGAMENTO EMBUTIDO DE LANCE

Mensalidade (* )

32.836,00 702,69

TOYOTA-ETIOS – 1.5 – 4P 39.990,00 855,79

HONDA-FIT CX – 1.4 – 5p 48.380,00    1.035,33

KIA – CERATO – 1.6 – Aut. 59.846,00  1.280,70
(*) A mensalidade será acrescida do seguro prestamista decrescente, taxa de 
0,072%  incidente sobre o saldo devedor.

-
co-MG, situada na Rua Espírito Santo, 616, 12º andar, Centro, Belo Horizonte-MG, através do telefone (31) 

 Maria Aparecida N. Lacerda e Meloni (Papá) Roosevelt Borges de Oliveira

“Você não estará fora dos nossos 
pensamentos agora que está apenas 
fora de nossas vistas, do outro lado do 
caminho”.

REDE DE ENSINO PITÁGORAS
O percentual de desconto referente ao convênio nacional com a Rede de Ensino Pitágoras foi al-

terado para 10% nas mensalidades escolares do ensino fundamental ao superior. As adesões realizadas 
até 2014, permanecerão com o desconto já concedido. 

Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
O Desconto sobre o preço de todas as moedas oferecidas pela Cotação foi alterado para 

1%.  Em Belo Horizonte, as lojas estão localizadas no Shopping Cidade e Shopping Estação e, em 
Betim, no Shopping Metropolitan. Contato: 4002-1010 / 777 7500-5000 e  0800 0146 777 - 
site: www.cotacao.com.br
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cOlôNIAs

Férias Coletivas 
nas Colônias

•	 Porto Seguro/SP
 27 de abril a 26 de maio de 2015 

Funcionamento para hospedagem: até 
12h do dia 27 de abril de 2015 e retorna a 
partir de 12h do dia 28 de maio de 2015.

•	 Cabo Frio/RJ 
 03 de agosto a 01 de setembro de 2015 

Funcionamento para hospedagem: até 
12h do dia 02 de agosto de 2015 e retor-
na a partir de 12h do dia 03 de setembro 
de 2015.

•	 Guarujá /SP
 03 de agosto a 01 de setembro de 2015 

Funcionamento para hospedagem: até 
12h do dia 02 de agosto de 2015 e retor-
na a partir de 12h do dia 03 de setembro 
de 2015.

Manhãs e tardes da nossa vida
ROSE LAURA LOPES PINTO FAGUNDES

Da janela que se abre para um dos lados, vejo todos os dias uma manhã 
diferente, com cores que me lembram do arco-íris. 

Entre os raios de sol muito brilhantes, nuvens, montanhas e um pouco do 
barulho da capital. 

É privilégio poder sentir o renascer e o se fazer diferente. É outra manhã, 
com seu frescor e claridade cada vez mais forte.

Da janela que se abre para o outro lado, vejo a tarde que brinca com os 
raios de sol, numa festa de cores e matizes como as manhãs.

Escurece devagar e rapidamente entre as nuvens o pique-esconde que não 
é infância. 

Alguns entardeceres são de tristeza imensa, mas a maioria é de esperança. 
Uma nova manhã está por vir. Ouso chamar de um novo ciclo. 

O que não tem mais sentido, é preciso deixar em uma tarde qualquer. É 
preciso deixar pra lá.

25 de Março de 2015

No fim de semana de 10 
a 12 de abril, a 

colônia de Cabo Frio sediou o 4º torneio 
de Sinuca, organizado pela Regional da 
AFFEMG Mata. O evento contou com a 
participação de 12 jogadores, 10 Asso-
ciados e 2 beneficiários, além dos familia-
res que torceram bastante, incentivando 
os competidores e deixando o encontro 
ainda mais animado. 

No domingo com o fim do cam-
peonato aconteceu a premiação dos 
participantes, sendo os vencedores:

1º Lugar - Rubens Bonfim  
Pinheiro (pai do associado 
Marcelo Matos Pinheiro)
2º Lugar - Antônio Alves Borges 
(associado)
3º Lugar - Maury  
Gonçalves Cruz (associado)
4º Lugar  - Raymundo  
Moraes Silva (associado)

Colônia da AFFEMG recebe 4º Torneio de Sinuca

Após o encerramento da entrega 
dos prêmios, foi oferecido um almoço 
aos Associados e seus familiares, con-
fraternização que marcou em clima de 
muita amizade mais esse encontro dos 
sinuqueiros de Juiz de Fora.
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eNcONTROs

Recém aposentados marcam presença 
no Encontro de abril

O Encontro de Asso-
c i ados 

Aposentados realizado no dia 8 de abril no 
auditório da Associação contou com gran-
de presença de público, especialmente dos 
colegas recém aposentados. 

A Diretora – presidente, Maria Apa-
recida Neto Lacerda e Meloni, Papá, 
falou sobre a composição do quadro 
gerencial da SEF, a nomeação do Subse-
cretário da Receita Estadual, João Alberto 
Vizzotto com os demais diretores da área 
e a expectativa da AFFEMG de que essas 
nomeações permitam encaminhar os as-
suntos de interesse dos Associados e que 
estão represados, aguardando definição 
da equipe, como por exemplo, a neces-
sidade de extinção imediata do Progepi, 
a revogação da OS 06, que inviabiliza a 
participação dos servidores ativos em reu-
niões com as Entidades,  implementação 
imediata do processo de remoção,  pa-
gamento do reajuste do valor do ponto/
Gepi devido no mês de janeiro, a pro-
gressão na carreira,  correção dos pro-
ventos de quem se aposentou com Gepi 
menor que 100%, entre vários outros.   

Esses e outros temas  constam da pauta emergencial informada ao Subsecretá-
rio, em ofício conjunto das Entidades, AFFEMG e SINDIFISCO/MG.  

Transmissão ao vivo 
O encontro vem sendo transmitido ao vivo para todas as sedes Regionais da 

AFFEMG pela “TV web” e tem permitido a participação dos Associados que, inclusive 
podem encaminhar suas opiniões e questionamentos por e-mail, que são respondi-
dos imediatamente.  

A cada mês, esse canal de comunicação está sendo avaliado e aprimorado, no 
sentido de encurtar distâncias e estreitar a informação entre as Entidades e seus  As-
sociados. O resultado é positivo. Neste mês de abril, a transmissão de voz e imagem 
foi mais clara e sem cortes. 

A AFFEMG conclama seus Associados, ativos e aposentados, das Diretorias 
Regionais: acompanhem as reuniões que ocorrem às 15 horas, toda 2ª quarta feira 
do mês. Procurem se informar, entre em sintonia com a sua Associação. 
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eNcONTROs

Pensionistas participam de tarde de reflexão
O Encontro de Pen-

sionistas, 
realizado no dia 9 de abril, no auditório 
da AFFEMG contou com a presença 
da artista plástica, Ariadna Marra, que 
apresentou a palestra “Seu Defeito a 
seu favor”, título do seu livro, lançado 
recentemente pela editora “Ophicina 
de Arte&Prosa”.  

A obra faz parte de uma experiên-
cia vivida pela própria Ariadna, que após 
passar por um período de auto conheci-
mento e descobertas junto a um trabalho 
desenvolvido com a psicóloga, Renata 
Moreira, decidiu compartilhar a sua vi-
vência com outras pessoas. “Esse livro é 
um relato do meu processo de supera-
ção alcançado a partir de várias sessões 
de análise que culminaram numa nova 
proposta de vida e relacionamentos, em 
que os meus limites e defeitos são vistos 
como avanços e possibilidades”, expli-
cou Ariadna. 

Para a autora, a mudança do pon-
to de vista sobre si mesmo e, até mesmo 
sobre o mundo ao nosso redor, acon-
tece a partir da percepção das nossas 
atitudes, ou seja, a modificação ocorre 
de dentro para fora. “Muitas vezes, o 
comportamento de uma pessoa, julga-
do pelos que convivem com ela, como 
um defeito, pode ser fruto de algo que 
ela mesma desconheça em sua essên-
cia. Ao ser diagnosticada e tratada, 
essa atitude pode ser considerada mais 
que uma mudança, ela pode ser vista 
como evolução da própria pessoa que 
usou o seu defeito a seu favor, no senti-
do de melhorar a sua vida na convivên-
cia mais harmônica consigo mesma e 
com os outros. É essa transcendência, 
que aconteceu comigo e que eu mostro 
no livro”, declarou Ariadna. 

Após a apresentação, a autora, que 
é filha do coordenador do “Coral Melo-
dia”, Jacob Marra, foi muito aplaudida 
e elogiada. “Parabenizo de coração à 
Ariadna, ela é uma pessoa extremamen-
te corajosa e forte por compartilhar essa 
experiência e ajudar os outros a também 
serem melhores. Acredito que este livro é 
um verdadeiro testemunho”, declarou a 
pensionista Francis Campelo.  

Informes
Como sempre, o Encontro tam-

bém foi espaço para muitas trocas de 
ideias e informações. A Diretora – pre-
sidente, Maria Aparecida Neto Lacerda 

e Meloni, Papá, trouxe para o público presente, os últimos acontecimentos sobre 
a PEC 555. “cujo cenário para a aprovação da PEC está difícil nesse momento. A 
Diretora tratou também sobre a questão dos precatórios, explicando que a decisão 
Supremo Tribunal Federal pode ser  considerada uma vitória. 

E por fim, destacou o bom momento vivido pela Entidade na sua relação com 
IPSEMG, o que tem resultado em agilidade no processo de atualização das pensões, 
que ainda não foi concluído.
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Simplifique e traga mais proteção a sua vida!
seguROs

PARceRIA

Os serviços da Fisco Corretora, uma empresa gerenciada por um colega auditor, 
são muitos simples de contratar e têm uma ampla opções de seguros que vão trazer 
muitos benefícios para você e sua família. 

Venha nos fazer uma visita e conheça a Fisco, uma corretora completa a seu dispor!

Rua Sergipe, 893, Funcionários  - Telefone: 0800 031 5689.
Horário de Funcionamento: 8h às 12h ou 13h às 17h. 
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abreutur.com.br

*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!

*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 e com entrada de 20% + 9 parcelas para compras nos cartões Visa, Mastercard, Diners ou American 
Express válido somente para aéreo + terrestre. Preços mínimos, baixa estação em R$, por pessoa, em apto. duplo 
standard, calculados ao câmbio referencial de USD 1,00 = R$ 3,28 de 7/4/2015, 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 São 
Paulo, em classe econômica promocional. | ABAV/RJ 94 | Consulte os agentes de viagens da Acta Turismo.
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Caribe e CUBA HISTÓRICA 
10 dias/9 noites
6 refeições | Havana, Santiago de Cuba, 
Bayamo, Camaguey, 
Trinidad, Cienfuegos, Varadero |  
até OUT

A partir de: total à vista R$ 8.844 ou 

R$ 1.770 + 9x R$ 786

CARTAGENA 
7 dias/6 noites
Occidental Grand Cartagena em 
sistema All Inclusive + Traslados |  
até NOV

A partir de: total à vista R$ 5.727 ou 

R$ 1.146 + 9x R$ 509

ARUBA 
7 dias/6 noites
Hospedagem no Occidental  
Grand Aruba em sistema  
All Inclusive + Traslados | até SET

A partir de: total à vista R$ 5.602 ou 

R$ 1.120 + 9x R$ 498

MÉXICO ESPETACULAR 
13 dias/12 noites 
12 refeições | Cidade do México, 
Puebla, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal de las Casas, Palenque, 
Campeche, Mérida, Cancún | até NOV

A partir de: total à vista R$ 9.180 ou 

R$ 1.836 + 9x R$ 816

10x SEM JUROS | AÉREO + TERRESTRE 
Consulte outras opções no site.

• Café da manhã 
•  Hotéis bem localizados

Av. Bandeirantes, 1448 
Mangabeiras | Belo Horizonte | MG

31 3244 5000
acta@actaturismo.com.br

www.actaturismo.com.br

Copa Airlines Copa Airlines

Copa AirlinesCopa Airlines

	 Prezados	Associados,	 confiram	em	nossas	 ofertas	 deste	mês	as	melhores	 opções	 para	aproveitar	 o	 Caribe	 com	 todo	 conforto	 e	
segurança	que	você	merece.	Temos	pacotes	perfeitos	para	os	viajantes	que	buscam	toda	comodidade	e	tranquilidade	dos	resorts	All	Inclusive	
em	praias	paradisíacas	ou	roteiros	completos	para	descobrir	detalhes	incríveis	e	a	cultura	de	cada	destino	visitado.	Conte	com	nossa	equipe	
para	encontrar	a	viagem	ideal	e	viva	experiências	inesquecíveis	com	o	benefício	exclusivo	de	5%	de	desconto	que	somente	a	Acta	Turismo	
oferece	aos	Associados	AFFEMG.


