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30 anos do plano de saúde, 
parabéns FUNDAFFEMG!

Veja as 
comemorações 

do aniversário nas 
páginas 12 a 15.

AGO elege Comissão Eleitoral
Veja página 3. 

Jogos AFFEMG
15ª edição é aberta em clima de muita animação, confira nas páginas 5 e 6. 

Precatórios
Lei autoriza Governo de 
Minas a usar depósitos 

judiciais para pagar dívidas 
com servidores. 

págINA 17

Torneio em Juiz de Fora
“Sinuqueiros” da 
Regional Mata 
realizam tradicional 
competição de 
sinuca.

págINA 8 
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Abono de permanência – arbitrariedade 
silenciosa que necessita ser corrigida

No dia 01 de julho, ao consul-
tar os contracheques, 

os servidores que fazem jus ao abono de 
permanência foram surpreendidos com 
uma redução no valor da remuneração. A 
busca por esclarecimentos na Subsecreta-
ria da Receita, na SRH, na AGE e na pró-
pria DCPPP/Seplag durou o dia todo e 
só  no final da tarde, foi informado que 
a decisão da Seplag estaria sustentada 
no Parecer da AGE 15.254, de junho 
de 2013, que considera que o abono 
de permanência tem natureza remunera-
tória e, portanto, estaria sujeito ao limite 
do teto constitucional. 

Decisão estapafúrdia na forma e 
conteúdo: no meio do mês de junho, ao 
comandar a folha, a Seplag efetuou o 
corte nos contracheques e nem se deu 
ao trabalho de informar à Subsecretaria 
ou à SRH da decisão e, no dia 1º de 
julho, servidores e dirigentes, ficaram to-
dos sem saber o que era aquilo. Curio-
samente, o Parecer, em suas 32 laudas, 
sequer menciona as Resoluções 13 e 
14 de 2006, do Conselho Nacional 

de Justiça que, em seus artigos 8º e 4º, 
respectivamente, definem com absoluta 
nitidez: “Ficam excluídas da incidência 
do teto remuneratório constitucional as 
seguintes verbas (...) IV - abono de per-
manência em serviço, no mesmo valor 
da contribuição previdenciária, confor-
me previsto no art. 40, § 19, da Cons-
tituição Federal, incluído pela Emenda 
Constitucional nº 41, de 31 de dezem-
bro de 2003”.

Também não cita a decisão do 
Ministro Ricardo Lewandowski, no 
RExt.646055: “Resta pacificado que o 
abono de permanência em serviço, ins-
tituído pelo § 19 do art. 40 da CF/88, 
é direito do servidor que tenha comple-
tado as exigências para a aposentado-
ria voluntária e que opte em permanecer 
em atividade, de forma a compensá-lo 
pela sua permanência na ativa até sua 
aposentadoria compulsória, não estan-
do sujeito ao abate-teto previsto no in-
ciso XI do art. 37 da CF/88, em face 
do seu caráter indenizatório”, confir-
mando que o abono de permanência 

representa uma compensação em favor 
do servidor que, podendo se aposentar, 
permanece prestando serviços à Admi-
nistração, ou seja, confirma a natureza 
indenizatória do abono.  

Num mundo menos imperfeito, 
a norma legal somada à definição do 
CNJ, à  jurisprudência do STF, à doutrina 
dominante bastavam para assegurar o 
direito constitucional ao abono de per-
manência. Não aqui em Minas, onde 
um parecer pretende derrubar a norma 
constitucional. E vai além, pois também 
pretende negar o princípio constitucional 
da isonomia entre o Judiciário, Ministério 
Público e servidores do Poder Executivo. 

Conforme já afirmamos ao Se-
nhor Advogado Geral, nem tudo preci-
sa virar uma ação judicial. Este Parecer 
revela uma situação de excesso, que 
aliás, nem surpreende, a considerar a 
data de sua elaboração, mas é extre-
mamente urgente que ele seja revoga-
do, com efeitos retroativos para que se 
restabeleça a legalidade e a segurança 
entre os servidores.   

Reunião da Diretoria Executiva e Diretores Regionais realizada na sede da AFFEMG dia 04 de agosto. 
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eLeIções AFFeMg

Conforme edital 
de convocação, publicado em 08 de ju-
lho, no Diário Oficial de Minas Gerais, 
no dia 20 de julho, foi realizada, no 
auditório da AFFEMG, em Belo Hori-
zonte, a Assembleia Geral Ordinária, 
que elegeu a Comissão Eleitoral que 
conduzirá o processo eleitoral para es-
colha da nova Diretoria e Conselhos, 
Administrativos e Fiscal, para o triênio 
2016/2018.

O presidente do Conselho de Admi-
nistração, Francisco Mota Santos, abriu a 
AGO com a leitura do Edital. Em seguida, 
os presentes elegeram o Associado, Rossi-
ni Tomagnini, para presidir a Assembleia, 
e contou com a colaboração dos Associa-
dos, Lupércio Teixeira e Eduardo Lúcio de 
Menezes, que secretariaram os trabalhos.

Por aclamação, a AGO elegeu, 
por unanimidade, a Comissão Eleitoral 
(veja foto).

Em seguida, o Presidente da 
AGO, Rossini Tomagnini, consultou a 
Assembleia sobre a data de realização 
do pleito, sendo aprovado o dia 26 de 
novembro de 2015. 

AGO elege Comissão Eleitoral

O dia 23 de Julho marcou o en-
contro entre representantes do Fórum 
Permanente “Jornalista Cláudio Vilaça” 
de defesa dos direitos dos aposenta-
dos, pensionistas, credores de preca-
tórios e apostilados do estado de MG 
com integrantes da equipe do governo 
Pimentel, sob a direção da Subsecre-
tária de Gestão de Pessoas, Warle-
ne Salum Drumond Rezende, Mônica 
Bernardi, Superintendência Central de 
Administração de Pessoal, Roseli Faria, 
Diretora Central de Gestão dos Direitos 
do Servidor e Rachel Paiva, Diretoria 
Central de Orientação de Pessoal.

Atendendo à reivindicação das 
entidades que integram o referido FÓ-
RUM e que, há cerca de 04 anos lutam, 
incansavelmente, para que aposenta-
dos idosos, sobretudo, sejam ouvidos, 
quanto ao tratamento desigual que lhes 
vinha sendo oferecido pelo governo, 
as lideranças das referidas entidades 
foram recebidas em audiência pela 
Sub-Secretária e sua equipe que ouvi-
ram, atentamente, os relatos de cada 
categoria.

A Comissão que ali se apresen-
tou, teve oportunidade de demonstrar 

a realidade vivida por alguns milhares 
de aposentados(as) idosos(as) e suas 
famílias que, ao longo dos últimos 20 
anos, padecem com a desigualdade no 
trato concedido a tais categorias que, 
há alguns anos, sequer têm recebido 
os reajustes de acordo com a inflação 
de cada ano, estabelecidos na própria 
Carta Constitucional do país.

 As reivindicações abaixo foram 
apontadas e aprovadas, em reuniões 
específicas e são a síntese da situação 
já relatada.

 São elas:
Garantia aos aposentados, pen-

sionistas e apostilados, do direito ao 
disposto na Constituição Federal quanto 
ao reajuste anual equivalente à alta da 
inflação do ano;

Garantia ainda, do mesmo trata-
mento dispensado ao pessoal em ativi-
dade, no que diz respeito à paridade 
de salários;

Garantia da proteção dada pe-
las Constituições Federal e Estadual 
como mecanismo de preservação da 
isonomia salarial.

Garantia de aceleração do paga- 
mento de precatórios (verbas alimenta-

res) aguardado há 20 anos por credo-
res idosos em grave estado de saúde.

Um paralelo entre os antigos car-
gos de Direção Superior do Quadro 
Permanente, transformado em DAD e 
DAI revela que o posicionamento atu-
al não corresponde à complexidade 
de funções que eram exercidas pelos 
mesmos, quando em atividade. Os cri-
térios usados para escalonar os níveis 
dos cargos denominados DAD e DAI, 
são os dispostos no §1º do artigo 3º 
da Lei Delegada de 26 de janeiro de 
2007.

Posto tudo isto, a categoria enten-
de que, à Sub-Secretaria de Gestão de 
Pessoas caberá analisar os documentos 
apresentados, para então, realizar o 
reexame da situação de aposentados/ 
apostilados, de modo a contribuir para 
que se faça justiça àqueles que, ao 
longo de suas vidas profissionais cum-
priram, com zelo, competência e com-
promisso, a missão que, por concurso 
público exerceram em órgãos governa-
mentais de nosso Estado.

Marly Moysés S. Araujo
Coordenadora do Fórum

Uma reunião proveitosa

Da esquerda para direita, Jacob Marra de Faria,  José Souza Lopes,  José Edson Martins 
da Costa, Carlos Paiva Pontes e Hugo Biondini

Comissão eleitoral dá início aos trabalhos
Iniciando os trabalhos, a Comissão realizou a primeira reunião na sede da 

AFFEMG quando deliberou sobre as regras que irão orientar o processo eleitoral e que, 
em breve, serão divulgadas no AFFEMG Notícias, edição Especial “Eleições”.
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pOLíTIcA

Em resposta à AFFEMG, que 
questionou os itens 5.1 e 5.2, da Orien-
tação de Serviço SCAP nº 12/2014, 
que estabeleceram prazo máximo para 
fruição do direito à folga compensativa 
por prestação de serviço à Justiça Eleito-
ral, a Subsecretaria de Gestão de Pes-
soas/Seplag  informou que o item 5 da 
orientação visa estabelecer uma diretriz 

para a Administração Pública, determi-
nando um prazo para a concessão da 
folga compensativa e não um prazo para 
o exercício do direito pelo servidor, e que 
“mal entendidos na interpretação” deter-
minaram a retificação da orientação. 

 
A regra atualizada é a seguinte: 
5 – A folga compensativa decor-

rente dos serviços prestados à Justiça 
Eleitoral será concedida em dias úteis, de 
acordo com a conveniência e a oportuni-
dade do serviço e deverá ser acordada 
entre o servidor e a sua chefia imediata. 

5.1- Adquire-se o direito a partir 
do dia em que o servidor esteve à dispo-
sição da Justiça Eleitoral. 

Direito à folga compensativa por 
prestação de serviço à Justiça Eleitoral

No dia 5 de agosto, a Dire-
tora Social da AFFE-

MG, Lenivanda Oliveira Miranda Barbo-
sa participou de uma reunião, na sede da 
Febrafite, em Brasília, para organizar a 
segunda etapa do 4º Prêmio Nacional 
de Educação Fiscal que vai avaliar os 
projetos inscritos, na edição 2015 do 
Prêmio. “A análise dos projetos é feita 
com base nos critérios de sustentabilida-
de, inovação, criatividade, benefícios 
para a sociedade dentre outros quesitos. 
Esse processo acontece até o dia 28 de 
setembro, em todo Brasil e o resultado 
desse trabalho servirá como base para 
a avaliação da Comissão Julgadora ”, 
explica Lenivanda que é membro da Co-
missão Técnica. 

Em Minas, 8 projetos  serão avalia-
dos (veja quadro abaixo). “A cada ano, 
temos observado que o Prêmio Nacional 
de Educação Fiscal vem ganhando visibi-
lidade no estado e ampliando a partici-
pação das instituições mineiras. Fato que 
nos deixa muito satisfeitos e orgulhosos, 
estamos na torcida!”, explica a Diretora 
- presidente da AFFEMG, Maria Apareci-
da Neto Lacerda e Meloni, Papá. 

A observação de Papá, não se 
restringe apenas a Minas, o Prêmio Na-
cional de Educação Fiscal tem gerado um 

encorajamento para que mais instituições 
trabalhem projetos envolvendo a questão 
fiscal e a participação cidadã em todo 
o Brasil, como observa o Presidente da 
Febrafite, Roberto Kupski, “nas 3 edições 
já realizadas, tivemos mais de 400 pro-
jetos inscritos e podemos perceber um 
posicionamento dos brasileiros quanto à 
Educação Fiscal, como por exemplo: a 
rejeição à sonegação, a disposição para 
trabalhar em prol do aumento da arreca-
dação, e o mais importante, um reconhe-
cimento que é preciso entender e debater 

a questão fiscal. Isso nos dá indicadores 
que o Prêmio está cumprindo seu papel 
de divulgar e esclarecer questões relacio-
nadas a tributação e sua importância, o 
que nos deixa muito satisfeitos” afirma o 
presidente.

A divulgação dos dez proje-
tos finalistas está prevista para o dia 
3 de novembro, no site do Prêmio: 
www.premioeducacaofiscal.com.br. A 
solenidade de entrega da premiação 
acontecerá no dia 17 de novembro, em 
Brasília. 

Prêmio Nacional de Educação Fiscal entra 
na etapa de avaliação dos Projetos

Projetos de Minas Inscritos
Oficina do Amanhã Belo Horizonte Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas Instituições

Projeto Educação Fiscal: Aprendendo Cidadania Barroso Escola Municipal Irmã Magdaline Escola

O “IPTU Premiado” no Município de Ipatinga Ipatinga Prefeitura Municipal de Ipatinga Instituições

Semana de Conciliação - “Fique em dia com a sua Cidade” Ipatinga Prefeitura Municipal de Ipatinga  Instituições

Monitoramento das Contas Públicas: 
O verdadeiro Exercício da Cidadania Juiz de Fora Prefeitura Municipal de  Juiz de Fora Instituições

Gentileza gera gentileza e cidadania Congonhas Escola Municipal Rosália Andrade da Glória Escola

Projeto Carga Tributária da Aprendizagem Comercial 
(Educação Fiscal/Tributária) Belo Horizonte Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC Instituições

Matemática e a institucionalização da educação fiscal 
para o pleno exercício da cidadania Teixeira Escola Estadual Dr. Mariano da Rocha Escola
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xV JOgOs

Numa bela manhã de sol 
do dia 8 de 

agosto foi aberta a 15º Edição dos Jogos 
AFFEMG que contou com grande presença 
de público, Associados e seus familiares que 
prestigiaram o primeiro dia de atividades. 

O início da programação foi mar-
cada com a tradicional caminhada na orla 
da Lagoa da Pampulha. Durante o trajeto, o 
grupo de Associados foi assessorado pela 
equipe esportiva da BH Race e pela equipe 
de profissionais do Hospital Mater Dei, orien-
tada pela Dra. Dóris Nascimento, médica 
geriatra da FUNDAFFEMG.

Além do bem-estar com o exercício 
físico, não faltou oportunidade para um bom 
bate-papo com os amigos. A Associada Ma-
ria da Conceição Ivo de Figueiredo estava 
há dois anos sem participar da abertura dos 
Jogos. “Eu costumava vir aos Jogos com o 
meu marido, Celmo. Depois do falecimento 
dele, fiquei um pouco afastada, mas voltar 
hoje me deixou muito feliz, é como fazer 
parte de uma grande família, a gente não 
se sente sozinha e ainda tem a chance de 
fazer novos amigos”, afirma a Associada, 
que caminhou junto com a Associada Maria 
das Graças. 

E o clima familiar é mesmo uma mar-

ca registrada dos Jogos, fora e dentro das 
quadras. Vários Associados aproveitam o en-
contro e trazem seus familiares para o evento, 
fortalecendo os laços associativos. Exemplo 
dessa união, o Associado Fausto Edmundo 
Fernandes inscreveu toda família no tênis de 
mesa. “Hoje de manhã, nós tomamos o café 
juntos, já entrando no clima dos Jogos. Éra-
mos a f́amília tênis de mesa´”, brinca Caro-
lina Primo Fernandes que pela primeira vez, 
participa dos Jogos ao lado da mãe, Cátia 
Maria Primo e da irmã Rafaela, que também 
adorou a experiência “eu estou achando óti-
mo participar, ganhei até uma partida. Para 
o próximo ano quero treinar mais, com certe-

za vou me inscrever de novo”. 
Além do torneio esportivo, com as 

partidas de tênis de mesa, futebol, peteca 
e tênis, o dia reservou uma programação 
intensa com a recreação, o Torneio de Fu-
tebol Infantil e a apresentação do mini-tênis, 
uma proposta de atividade física leve, trazi-
da pelo Associado Arnaldo Tadeu de Divi-
nópolis. 

A AFFEMG agradece a participação 
dos Associados e informa que os resultados 
da Etapa Metropolitana e todos os momen-
tos da 15ª Edição dos Jogos AFFEMG estão 
disponíveis no site: www. affemg.com.br. 

Acesse e fique por dentro!

Muita disposição na abertura da 
15ª Edição dos Jogos AFFEMG

“...é como fazer 
parte de uma grande 
família, a gente não 
se sente sozinha”

Maria da Conceição fala da 
participação na caminhada

“Hoje de manhã, 
nós tomamos o café 
juntos, já entrando 
no clima dos Jogos. 
Éramos a ´família 
tênis de mesa´”

Carolina Primo Fernandes fala da 
participação nos Jogos
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gIRO peLAs RegIONAIs
sãO FRANcIscO/pIRApORA

No dia 2 de agosto, a 
classe fazendária 

e seus familiares participaram de um 
momento de confraternização no Clube 
da ASSERF, em Pirapora. 

Na ocasião foi oferecido um al-
moço em comemoração ao Dia dos Pais 
que além do delicioso buffet, contou com 
o animado repertório do cantor Jander 
Saraiva. 

A Diretora Regional, Dôra Caetano 
agradece a presença de todos e deixa 
uma mensagem aos pais “Os pais têm a 
sabedoria de um mestre e a sinceridade 
de um amigo. Parabéns pelo seu dia!”

Almoço em 
homenagem 

aos pais
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diretoria regional: 
João BatiSta tadeu

SUL
pedro paulo Maia
METALÚRGICA

edir da Silva MartinS
MATA

edSon MartinS
BAIXo RIo GRANDE

Marília Schaper
MUCURI

david araúJo
PARANAíBA

gIRO peLAs RegIONAIs
MATA/JuIz de FORA

Associados e f a m i -
l iares 

compareceram em grande número à sede 
regional para a confraternização que 
marcou o encerramento do tradicional tor-
neio de Sinuca de Juiz de Fora. Apesar 
da noite fria, o clima era de grande ani-
mação, ao sabor de comidinhas quentes 
e ao som de uma roda de samba. 

Há 17 anos, o gosto pelo esporte, 
muita determinação e disciplina somados 
ao companheirismo que une os partici-
pantes são ingredientes que sustentam a 
realização deste torneio, o que é muito 
louvável e merece destaque. O torneio 
envolveu 28 participantes que disputaram 
148 partidas. Estima-se que, ao redor das 
mesas, foram percorridos mais de 170 
quilômetros. Estatísticas que comprovam o 
vigor do torneio. Mas não é só isso, tam-
bém o clima descontraído, as brincadei-
ras e o relacionamento social próprio do 

ambiente onde acontece o jogo são com-
ponentes de vida saudável. Bom para a 
cabeça e bom para o corpo!

Parabéns aos vencedores: 
1º lugar –  Rubens Pinheiro
2º lugar – Paulo Benevenutte
3º lugar – Maury Gonçalves
4º lugar – Moacir Gonçalves

Os atletas receberam medalhas 
pela participação. 

O Diretor Regional, Edir da Silva 
Martins parabenizou os vencedores do tor-
neio, “agradeço a participação de todos, 
parabenizo os participantes e, em especial 
os vencedores e digo que este, certamente, 
será o último torneio disputado neste espa-
ço, a AFFEMG está trabalhando muito para 
que, no próximo ano, possamos premiar os 
vencedores na nova sede da Regional, com 
mais conforto e com condição de receber 

um maior número de Associados”. 
Prestigiaram o evento a Diretora-Presi-

dente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto 
Lacerda e Meloni, Papá, a Diretora Social, 
Lenivanda Barbosa, o Diretor Adjunto Admi-
nistrativo, José Thomaz da Silva, a Presidente 
do SINDIFISCO/MG, Deliane Lemos de 
Oliveira, Marcus Dutra Habib e Fernando 
Antônio Monteiro Fagundes, respectivamen-
te, Superintendente  e Coordenador Regional 
da SRFI/Juiz de Fora e Waltencyr Velloso, ge-
rente da COOPSEF/Mata. 

A AFFEMG agradece o Co-
ordenador do Torneio, o Associado 
e vice-presidente do Conselho de Ad-
ministração da AFFEMG, Nilton de 
Oliveira, pela disponibilidade e dedi-
cação na realização da competição, 
reconhecendo a importância do even-
to como elemento de fortalecimento do 
espírito associativo.

Descontração e animação total marcaram o 
encerramento do 17º torneio de Sinuca em Juiz de Fora
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OesTe/ dIVINÓpOLIs

No dia 10 de julho foi re-
alizada a “Festa 

Julina” de Divinópolis, na sede da 
AFFEMG Regional Oeste que ficou 
toda colorida, enfeitada com muitas 
bandeirinhas e balões. 

Prestigiaram o “arraiá”, aproxi-
madamente 250 pessoas, entre Asso-
ciados, familiares da ativa, aposenta-
dos, ex-colegas de trabalho, e colabo-
radores das unidades da SRF Divinópo-
lis e Advocacia Regional. 

A criançada se divertiu bastante 
com os recreadores da “Animania Kids”, 
brincando ou fazendo “tererê” e escultu-
ras de balões. 

Foram servidos deliciosos caldos 
e espetinhos de carne com pasteizinhos 
quentinhos, feitos no capricho! 

A festa estava muito animada e a 
conversa durou até bem tarde da noite. 

Além da AFFEMG, a COOPSEF 
também foi patrocinadora do evento. 

Festa Julina com dança, comidas 
típicas e diversão para todas as idades
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gIRO peLAs RegIONAIs
OesTe/ITAuNA

Na turnê pelas Minas Ge-
rais, o Grupo 

Galpão desembarcou em Itaúna, no dia 
11 de agosto para apresentar a peça 
de “De Tempo Somos – um sarau do 
Grupo Galpão”, o mais recente espetá-
culo da companhia.  

E os Associados da AFFEMG fo-
ram prestigiar a apresentação! Através 
do Programa Provedores da Arte, eles 
foram convidados de honra e se encan-
taram com a proposta da peça, um mu-
sical. Valdir Nogueira Marra, que foi ao 
evento com a família, ficou admirado 
com a versatilidade dos artistas. “Eles 
cantam e tocam bem. Numa nota de 
0 a 10, eu dou 11!”, brincou.  E o 
espetáculo deixou um gostinho de que-
ro mais, “aviso ao Galpão que pode 
voltar porque os Associados estarão lá 
para aplaudi-los novamente!”, declara 
Valdir. 

Para a Diretora-presidente da 
AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacer-
da e Meloni, Papá, “é muito importante 
para a AFFEMG saber que essa parce-
ria, além de cumprir o seu papel como 
apoiadora da arte, proporciona aos As-
sociados e seus familiares momentos de 
cultura, lazer e descontração”. 

Provedores da Arte

Os interessados em conhecer a 
parceria da AFFEMG com o Galpão, 
podem acessar o site da Associação no 
link Provedores da Arte. Na página es-
tão todas as informações para você se tor-
nar um apoiador da arte mineira e ainda 
divulgar o nome da AFFEMG pelo país, 
acesse e veja como é fácil participar! Infor-
mações e dúvidas envie um e-mail para: 
provedoresdaarte@affemg.com.br. 

Grupo Galpão encanta 
Associados em Itaúna

FOTOS: SYLVIA PAGOTTO QUITES
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gIRO peLAs RegIONAIs
pARANAíbA/ubeRLâNdIA

Em Uberlândia, a tradicional Festa Junina rendeu momentos de muita descontração. No 
clima caipira, os Associados se divertiram para valer como mostram as 

imagens feitas pela Associada Merceny Aparecida de Souza que acompanhada da sua máquina fotográfica,                  
sempre registra de forma carinhosa, os eventos realizados na Regional Paranaíba. “Com as imagens da Mer-
ceny, conseguimos montar um arquivo das nossas confraternizações, uma memória muito importante não só para 
os Associados, mas também para a própria AFFEMG”, agradece o Diretor Regional, David Araújo. 

Momentos de um animado Arraiá
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FUNDAFFEMG comemora 30 anos do 
Plano de Saúde

Família: Essência 
que deve ser 
eternizada

A emoção tomou conta da solenidade desde sua 
abertura, com a leitura da Ata de Deliberação que ins-
tituiu o AFFEMG-Saúde, que mais tarde veio a se tornar 
FUNDAFFEMG-Saúde, lida pelo então diretor-presidente 
em 1985, Samuel Magid Barouche. “É um sentimento 
gratificante! A gente volta ao passado quando tudo 
começou. Tudo era uma incógnita, mas nós tínhamos 
confiança. E ao ver hoje o que é a FUNDAFFEMG, filha do 
AFFEMG-Saúde, agradeço a Deus porque cumprimos com 
o nosso dever. Fomos úteis com funcionários e dirigentes 
classistas”, comemora Barouche.

O trabalho desenvolvido pela FUNDAFFEMG foi re-
conhecido pela presidente da AFFEMG, Maria Aparecida 
Neto Lacerda e Meloni (Papá), que ressaltou o empenho 
de todos que contribuíram para dar continuidade ao Plano. 
Em seu discurso, Papá também relembrou a ousadia dos 
fundadores: “Há 30 anos atrás, falar em plano de saúde 
de autogestão era quase uma profecia. O desafio agora é 
fazer os próximos 30 anos com excelência”. 

A FUNDAFFEMG também foi homenageada pela Fede-
ração Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Esta-
duais (FEBRAFITE). “Criamos um plano quando não havia 

nem mesmo regulamentação. E hoje, com todas as nor-
mas exigidas, a FUNDAFFEMG se sobressai pela qualida-
de de seu atendimento. Precisamos que todos os estados 
que ainda não possuem plano de saúde criem a coragem 
que o de Minas Gerais teve”, afirmou Roberto Kupski ao 
entregar aos diretores da Fundação, uma placa comemo-
rativa pelos 30 anos de parceria com a Federação.

Para completar o ambiente fraterno das come-
morações dos 30 anos de nosso Plano de Saúde, 
nada melhor que falar sobre família! Para tratar 
do tema, a FUNDAFFEMG convidou a psicóloga 
Patrícia Ragone, que apresentou os fatores res-
ponsáveis pelas mudanças sofridas em casa e na 
sociedade nos últimos anos e trouxe sugestões de 
como fortalecer os laços familiares.

De acordo com a palestrante, para constituir 
uma família, além do amor é importante ter va-
lores conjugados a princípios, com pais que as-
sumam de fato a missão de educarem seus filhos. 
“O que faz uma criança ficar devastada não é a 
ausência física, mas sim quando seus responsáveis 
se abstêm de sua missão”, sentenciou a especialis-
ta que também destacou a importância dos avós 
saberem “embrulhar” sua experiência com afeto, 
sem depreciar a experiência dos mais jovens.

“Precisamos nos abrir em relação ao concei-
to de família, que tenhamos uma visão mais fle-
xível em relação a esse conceito sem perdermos 
de vista alguns parâmetros. Claro que ainda vai 
vigorar o viés de consanguinidade, mas hoje o lu-
gar do pai e da mãe é daquele que realmente se 
compromete com a missão. Isso dá, inclusive, às 
famílias marcadas pela separação ou pela perda, 
não ficarem prisioneiras dessas intempéries, uma 
vez que seus processos vão sendo reparados por 
outras pessoas que, com coração e compromisso, 
possam a vir estabelecer novos relacionamentos”, 
explicou a psicóloga.

 

 

Na noite do dia 4 de agosto, na Associação Médica 
de Minas Gerais, a FUNDAFFEMG, juntamente com 
seus parceiros, beneficiários e funcionários, comemo-
rou os 30 anos do Plano de Saúde. O evento foi mar-
cado pelo reencontro dos associados que deram início 
ao projeto e pelo reconhecimento dos profissionais que 
acreditaram nesta proposta. 

A psicóloga Patrícia Ragone falou sobre o papel da família na 

sociedade contemporânea.

“A expectativa é de alegria, de motivação, de força para con-
tinuar nesse trabalho voluntário, de ver a nossa FUNDAFFEMG 
sempre se projetando no cenário da saúde em nível nacional”

Parceiros, beneficiários e funcionários celebram os 30 anos do Plano

Na ocasião, a FUNDAFFEMG também foi homenageada pela FEBRAFITE 

Mas os principais homenageados da noite foram os 
pioneiros que deram início ao Plano de Sáude: médicos 
e instituições que estavam entre os primeiros a fazer par-
te da rede credenciada; funcionários, representados pela 
colaboradora mais antiga da casa; e os beneficiários as-
sociados ao Plano desde 1985. 

“Eu tenho uma ligação emocional com a 
FUNDAFFEMG. Foi o primeiro convênio que eu tive na 
vida, por isso tenho um vínculo muito forte com o plano. 
Nesta festa eu encontro várias pacientes aqui que são 
muito queridas para mim. A FUNDAFFEMG para mim 
não é um convênio, é uma emoção”, conta a Dra Emilce 
Ribeiro Perecini, especialista em ginecologia/obstetrícia. 

José Souza Lopes, um dos beneficiários homenage-
ados, relembra das necessidades vividas pela categoria 
que foram cruciais para a iniciativa do Plano: “Antes não 
tínhamos uma boa assistência. O IPSEMG passava por 
uma crise difícil e tínhamos que dormir na fila para conse-
guir atendimento – um absurdo! Na época estava come-
çando a surgir plano de saúde no Brasil. Então nos reu-
nimos e começamos a fazer esse trabalho. Participei da 
primeira reunião e estou até hoje ajudando, colaborando 
para que a FUNDAFFEMG seja essa potência”.

O evento também contou com a participação da psicó-
loga Patrícia Ragone com a palestra “Laços – o papel da 
família na sociedade contem-
porânea”.

José Gomes Soares – Diretor-Presidente da FUNDAFFEMG

“O FUNDAFFEMG-Saúde é um parceiro de 

30 anos e temos uma satisfação muito grande 

em atender seus beneficiários. É um convênio 

que facilita o atendimento e que sempre nos in-

teressou pela disponibilidade de seus gestores”.

Fernando Maurício Gomes Fulgêncio 
      Clínica Radiológica Conrad

“Valeu a pena investir na parceria com a 

FUNDAFFEMG. É um público que a gente tem 

um especial carinho em atender”.

Dr. Rui Marinho – Hospital de Olhos Rui Marinho

“Foi o primeiro convênio que eu tive na vida, 

por isso tenho um vínculo muito forte com o plano”

Dra. Emilce Ribeiro Perecini –  Ginecologista / Obstetra

“Participei da primeira reunião e estou 

até hoje ajudando, colaborando para que a 

FUNDAFFEMG seja essa potência”.

José Souza Lopes – Beneficiário

“Ao ver hoje o que é a FUNDAFFEMG, filha 

do AFFEMG-Saúde, agradeço a Deus porque 

cumprimos com o nosso dever. Fomos úteis com 

funcionários e dirigentes classistas”

Samuel Magid Barouche – Co-fundador do Plano

“Precisamos que os estados que ainda não 

possuem plano de saúde criem a coragem que 

Minas Gerais teve.”

Roberto Kupski – Presidente da FEBRAFITE

“O meu agradecimento a todos que, ao lon-

go desses 30 anos, dia a dia, cuidaram e con-

tinuam cuidando para que tenhamos a melhor 

atenção e assistência.  

Papá – Diretora-Presidente da AFFEMG

www.fundaffemg.com.br | facebook.com/fundaffemg
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GALERIA
30 anos do FUNDAFFEMG-Saúde

 

Prestadores homenageados

Adelita Dias dos Santos Nascimento, funcionária mais antiga do Plano, recebe o agradecimento da 
instituição em nome de todos os colaboradores

Beneficiários que iniciaram o Plano também receberam homenagens

Co-fundadores do Plano, Samuel Magid Barouche e Sinval Pereira da Silva, recebem uma menção 
especial em agradecimento ao trabalho desempenhado

Diretores e conselheiros brindam aos 30 anos do Plano de Saúde

O presidente do Conselho Curador da FUNDAFFEMG, Munir Nacif Mitre e os diretores de 
Seguridade e Administrativo/Financeiro, Carolina Amália Cançado Monteiro André e José 

Edson Martins da Costa.

Beneficiários e prestadores lotaram o Anfiteatro na Associação Médica

Co-Fundador do Plano, Samuel Magid Barouche emocionou a plateia com a leitura da Ata 
de Deliberação que instituiu o AFFEMG-Saúde

 Roberto Kupski, presidente da FEBRAFITE, também prestou homenagem Diretor da FUNDAFFEMG, José Gomes Soares, saúda os presentes no evento

Brinde aos 30 anos do Plano

Mesa de honra do evento
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Gov. Valadares Uberlândia
Transmissão nas Regionais

A AFFEMG agradece a presença dos Associados que acompanharam o Encontro 
nas Diretorias Regionais. 

Informação e debate no Encontro
de Associados Aposentados 

Com grande presença de público, o Encontro de agosto aconteceu 
na manhã do último dia 12, no auditório da AFFEMG.  

A Diretora – presidente Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, abriu a 
reunião e passou a palavra ao Presidente da Comissão Eleitoral, José Souza Lopes, que 
fez esclarecimentos sobre o início do processo eleitoral da AFFEMG e relatou a reunião 
realizada com o Diretor Administrativo do TRE/MG, cuja finalidade foi verificar a  viabili-
dade de adoção da urna eletrônica nas eleições da AFFEMG, “é possível o empréstimo 
das urnas, contudo há um custo operacional alto, mas o fato que inviabiliza é a agenda 
eleitoral, pois o empréstimo só pode ser efetivado até 6 meses antes e após as eleições”, 
explicou o presidente. 

O Associado Maurício Prado, representante sindical dos Aposentados trouxe algumas 
informações sobre as decisões tomadas no último CD e na AGE do SINDIFISCO/MG. 

Papá falou sobre o cenário político para as principais pautas de interesse da classe 
em tramitação no Congresso Nacional: PEC 186, PEC 05 e PEC 555. “A avaliação da 
Febrafite é de que o momento é difícil e ainda não foi possível construir uma ‘frente parla-

mentar’ coesa em defesa dos interesses dos 
servidores”, explicou.  

Papá relatou ainda, a reunião que 
teve com o empresário da Marina Cabo 
Frio, da qual participou também o Diretor 
Financeiro, Nelson Lopes. O projeto está 
avançando em duas frentes: uma que tra-
ta da regulação jurídica e tributária do 
terreno e outra que envolve os estudos 
preliminares de medição, topografia, 
análise de solo e projeto arquitetônico 
do empreendimento. Esse encontro teve 
o objetivo de atualizar as informações 
sobre o andamento do projeto e até no-
vembro, deverá ser agendada uma nova 
reunião.  
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Aprovada Lei Federal 
que autoriza o 

uso dos depósitos 
judiciais pelos 
Estados, DF e 
Municípios

No dia 06 de agosto, foi publi-
cada a Lei Complementar 151/15 que 
autoriza os Estados a usarem até 70% 
dos depósitos judiciais e administrativos, 
tributários ou não, para pagamento, 
exclusivamente, de precatórios judiciais 
de qualquer natureza, dívida pública 
fundada, despesas de capital e recom-
posição dos fluxos de pagamento e do 
equilíbrio atuarial dos fundos de previ-
dência referentes aos regimes próprios, 
nesta ordem, conforme estabelece o ar-
tigo 7º e seus incisos. 

O Poder Executivo de cada ente 
federado estabelecerá as regras e pro-
cedimentos para execução da Lei.  

Lei Mineira 

No dia 14 de julho, foi aprovada 
a Lei 21.720 que autoriza o Governo de 
Minas a utilizar até 75% dos depósitos ju-
diciais em dinheiro, tributários e não tribu-
tários, realizados em processos vinculados 
ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais ( e até 70% nos anos subsequen-
tes), para o custeio da previdência social, 
pagamento de precatórios e amortização 
da dívida pública com a União.

A Procuradoria Geral da Repú-
blica ajuizou Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade – ADI 5353 – no Supremo 
Tribunal Federal questionando a Lei Mi-
neira. O relator da ADI é o ministro Teori 
Zavascki.

Após o recesso de férias, as 
Associadas Pensionistas  

voltaram a se reunir, no dia 13 de agos-
to.  Como sempre, o Encontro contou com 
grande participação, sendo, uma oportu-
nidade para troca de informações e reen-
contro com os amigos. 

A Diretora – presidente da AFFEMG, 
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, 
Papá, deu boas vindas a todos e trouxe 
informações de interesse dos Associados 
(veja box ao lado).

 Sobre o processo de atualização 
de pensões decorrente da Lei 20748/13, 
Papá relatou a reunião com o presidente 
do IPSEMG, Hugo Vocurca, que contou 
também com a participação da Procura-
dora Autárquica, Dra. Adriene, do Dire-
tor de Seguridade, Marcos Vinícius e da 
advogada, Eliane. Em decorrência desse 
encontro, a AFFEMG fez um minucioso 
levantamento dos Associados que ainda 
estão pendentes de atualização da pen-
são, bem como, do pagamento dos valo-
res retroativos a junho de 2013, com base 
na Lei. Essa relação de 86 Associados foi 
entregue ao IPSEMG no último dia 7 e a 
AFFEMG espera que nos próximos dias a 
pendência seja solucionada. 

O Encontro reservou ainda um mo-
mento de muita descontração com a pa-

Pensionistas realizam primeiro 
Encontro do 2º semestre

lestra “Malhando a Memória”, proferida 
pela psicóloga e responsável pela Oficina 
da Memória da FUNDAFFEMG,  Dra.Eli-
sa Pellegrino Veloso. A primeira parte da 
apresentação foi mais teórica e a psicólo-
ga trouxe informações sobre a importância 
dos neurônios e sua relação com a memó-
ria. “A partir dos 40 anos, o ser humano 
perde 1 neurônio por segundo! Mas, hoje 
a ciência descobriu que apesar da perda, 
nós podemos recuperar esses neurônios, 
exercitando a memória”, explicou Elisa.  E 
se o negócio é praticar, na segunda parte 
da palestra, a especialista fez uma série de 
exercícios que, de forma lúdica, colocou 
os neurônios da turma para trabalhar.  

Encerrando o encontro, o grupo 
participou de um lanche de confraterniza-
ção, oferecido no Centro de Convivência.

Atenção! Interessados em participar da próxima Oficina da Memória da FUNDAFFEMG 
com a Dra. Elisa, podem se inscrever pelo telefone: 2103-5858. O curso começa em 
outubro com duração de 2 meses e as aulas são oferecidas às quartas de 9h às 11h ou 
às quintas de 14h às 16h. 



AFFEMG NOTÍCIAS/305

18

hOMeNAgeNs

cLAssIFIscO

sAudAdes

• 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 sala: com 32m2 e com banheiro. Excelente lo-
calização e recém pintada. Oportunidade. Av. Brasil , nº 
1491, sala 601, Funcionários. Aluguel R$1.000, 00, IPTÚ 
R$ 90,00 e condomínio R$ 235,00. Contato: Miriam Ma-
rinho (31)9611-4823 Imobiliária:socimil@socimil.com.br 
(31)3273-0001. 

• Venda/ Aluguel Outros Estados
Apartamento Cabo Frio/RJ: Prédio em excelente locali-
zação, 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 avaran-
dado, composto por: sala 2 ambientes, lavabo, 3 quartos 
todos com sacada (sendo 1 suíte e 2 com banheiro cana-
dense), cozinha com armário planejado e com banheiro 
de empregada, 2 vagas cobertas e demarcadas. Lazer 
com salão de festas. Aceito financiamento. Fotos do imó-
vel no site: www.inaciogarciaimoveis.com.br ou www.
romanimoveis.com.br Contato:(31) 3293-1554/9124-
6686 (TIM), falar c/ Antônio.
Temporada Apto em Itaipava-RJ:2 quartos, sendo 1 
suíte, cozinha americana, sala, área de serviço,varanda, 2 

vagas cobertas, portaria 24h,área de lazer completa. Acesso 
também pela BR 040. Contato Luiz Carlos (24) 98163-3350.

• Veículos
Fusion: ano e modelo 2013, 19.400Km, FWD, 16 V, com-
pleto, contendo teto solar, branco, única dona. (31) 8422-
8322 Marilene.
Golf sport Line: modelo 1.6, ano 2009, cor preta peroliza-
da, banco de couro, direção hidráulica, único dono. (31) 
9977-8473 Bernardes.
BMW 318i: modelo PF71, ano 2011/2012, cor cinza, 
31 mil Km, nova revisada, valor R$ 78.000,00. Contato: 
(31)9162-6361 Eduardo.

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

• Sr. Gabriel de Assis Pereira , faleceu dia 25/07. Residia em  
Belo Horizonte /MG.

• Sra. Maria Inês Rodrigues de Freitas, filha do associado José 
de Freitas Mendes, faleceu dia 27/07. Residia em Belo Ho-
rizonte/MG.

• Guilherme José da Costa Val, faleceu dia 19/07. Residia em 
Belo Horizonte/MG.

• Cleber Diniz dos Reis, filho do Associado Jose Geraldo dos 
Reis, faleceu dia 19/07. Residia em Belo Horizonte/MG.

• Lúcia Cardoso Silveira, faleceu dia 01/07. Residia em Alfe-
nas / MG.

• Michelina Cioglia Myrrha, faleceu dia 18/07. Residia em 
Belo Horizonte.

• Heda Parreira Guerra Pedroso, esposa do associado Carlos 
Pedroso, faleceu dia 17/07. Residia em Uberaba/MG

• Efigênia Lopes, Faleceu dia 16/07. Residia em Belo Horizon-
te/ MG.

• José Furquim de Castro, faleceu dia 25/07. Residia em Bueno 
Brandão/MG.

• Sra Gilda Mambrini Aquino, Faleceu em 28/07. Residia em 
Belo Horizonte/MG.

• Sr. Sebastião Raimundo Machado Vieira, faleceu dia 04/08. 
Residia em Juiz de Fora/MG.

• Sr. Maurício Miranda, faleceu dia 29/07. Residia em Uber-
lândia/ MG.

• Sr. Pedro Antunes Ribeiro (Sogro do Diretor Regional Oeste - 
João Márcio Gonçalves) , faleceu dia 02/08. Residia em 
Abaeté /MG.

• Sr. José Júlio Rosa da Silva, faleceu dia 06/08. Residia em 
Sete Lagoas / MG.

O associado João Carlos era Auditor Fiscal, 
trabalhava  no Nconext/SP e faleceu no dia 26 de 
maio.
 João Carlos Costa Sousa foi nosso coorde-
nador desde 2006 me substituindo no cargo.

Era um homem que sempre se postou disposto a 
tudo antes de abjurar dos seus princípios de verdade, 
justiça, honestidade e lealdade na vida tanto profissio-
nal quanto familiar e pessoal. Em suma uma pessoa 
diferenciada formada com esta têmpera.

Um homem com a rigidez do mais puro “Aço”.
Agradecemos muito por termos tido a oportunidade de convi-

ver,  aprender com ele e sermos conduzidos por ele nestes últimos 9 anos.
Queríamos aprender mais, mas, o Criador tinha outros planos reser-

vados para ele em outras esferas. 
Creio que todos nós devemos a ele um............. Muito Obrigado.

 Jacques Dimas Mattos Albuquerque de Souza
Ex-coordenador de 1996 a 2005

José Júlio Rosa da Silva 
O Associado José Júlio era Auditor Fiscal da Receita Estadual, trabalhava e 

residia em Sete Lagoas, faleceu no dia 06 de agosto. 
Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo.
Sem nenhum traço de sombra ou tristeza.
A vida significa tudo o que ela sempre significou, o fio não foi cortado.
Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora  de 

suas vistas?
Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do Caminho...

(Santo Agostinho)

Leopoldo Luiz 
de Souza  

  Que a música que 
eu ouço ao longe 
seja linda, ainda 
que tristeza;

Que a 
mulher que eu 
amo seja pra sempre 
amada, mesmo que 
distante; Porque 
metade de mim é partida, mas 
a outra metade é saudade...

(Oswaldo Montenegro)
O Associado Leopoldo  era 

Auditor Fiscal da Receita Estadual 
desde 1986, faleceu no dia 04 de 
julho,  em Belo Horizonte

João Carlos Costa Sousa
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ReceITA sOLIdáRIA

Criado para atender crianças e adolescentes das comunidades da 
Pedreira Prado Lopes, Vila Senhor dos Passos e bairros 

vizinhos da região centro norte de Belo Horizonte, o Instituto Pedra Viva é uma instituição 
sem fins lucrativos que sobrevive de doações e parcerias com empresas privadas, instituições 
de ensino para desenvolver atividades de artesanato, aulas de inglês, informática, apoio 
pedagógico, atendimento psicológico, dança, percussão, violão e curso de português.

A Proposta Pedagógica da instituição está pautada na formação humana, baseada 
nos princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 
ao bem comum. “É com essa filosofia que conseguimos alcançar nossos objetivos de apoiar 
a formação integral dos menores, usando como ferramentas a arte, a cultura e o desporto. 
Além de facilitar o acesso deles ao conhecimento tecnológico, melhorando o desempenho 
escolar na tentativa de garantir um futuro melhor, baseado na valorização dos estudos e do 
trabalho”, explica uma das responsáveis,Graça Ferraz. 

 Para dar continuidade a esse belo trabalho, o Instituto Pedra Viva recebeu o apoio 
da Receita Solidária  e desenvolveu o projeto “Educação Arte e Cultura” que oferece aulas 
de canto coral e dança de rua, além do lanche diário às 30 crianças e adolescentes assisti-
dos nas duas oficinas realizadas.  “É muito gratificante para a Receita Solidária contribuir de 
forma expressiva para a formação dessas crianças e adolescentes, reduzindo o índice de 
envolvidos com o mundo das drogas e proporcionando a melhoria do desempenho escolar 
de todos.”, explica Rosana Starling, coordenadora da Receita Solidária. 

Instituto Pedra Viva recebe 
apoio da Receita Solidária

Venha fazer parte da Receita Solidária
Se você quiser fazer parte dessa corrente solidária, faça sua Associação através do site:www.receitasolidaria.com.br e perceba 

que mais que doar, você irá receber! Acompanhe também a Receita Solidária nas redes sociais: receitasolidaria/facebook.com
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agenciaabreubr

www.abreutur.com.br

O mundo com outros olhos:

viaje Abreu.
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• Aéreo  

• Hospedagem 
• Traslados

10x 

SEM JUROS

Embarque em Belo Horizonte Férias de Dezembro, 8 dias 
Voando TAM | Hospedagem no Iberostar Bahia 
apto. Standard + All Inclusive | 5 a 12 DEZEMBRO

A partir de: total à vista R$3.280 ou 

 10x R$328ALL INCLUSIVE

PRAIA DO FORTE SERRA GAÚCHA
Natal Luz, 5 dias 
Voando GOL | Hospedagem no Villa Bella Hotel 
apto. Deluxe + Café da manhã + Tour Gramado e Canela 
Cultural + 1 Ticket Bustour | 16 a 20 DEZEMBRO

 A partir de: total à vista R$2.230 ou 

 10x R$223
TOUR DOS 

VINHOS 
COM ALMOÇO

*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

Preços mínimos, em R$, por pessoa, em apto duplo na categoria indicada, para embarque no período informado, sujeito a 
alteração e disponibilidade. Consulte-nos outros destinos. | Parcelamento em até 10x sem entrada e sem juros no cartão de 
crédito (Visa, Mastercard, Diners ou American Express). Pagamentos feitos através de financiamento com cheques pré-datados, 
boleto ou débito em conta, serão em 10x sem juros (entrada + 9 parcelas) | Preços e lugares sujeitos à disponibilidade e a 
alterações sem prévio aviso. Taxas não inclusas. | Aéreo com saída de Confins, em classe econômica promocional. Para saídas do 
Rio de Janeiro e/ou São Paulo consulte abreutur.com.br | ABAV/RJ 94 | Consulte os agentes de viagens da Acta Turismo.

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

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!

Prezados associados AFFEMG: garanta sua próxima viagem pelo Brasil com as melhores ofertas da Acta Turismo! Aproveite 
as férias de janeiro no IBEROSTAR Praia do Forte, um resort  5 estrelas com serviço “Tudo Incluído”, situado na beira da belíssima 
Praia do Forte (Bahia), ou viva momentos mágicos e inesquecíveis no Natal Luz em Gramado, o maior e mais lindo evento natalino 
do Brasil! Confira também, nesta edição do jornal, nosso folheto com mais opções de roteiros e destinos incríveis pelo mundo com 
o desconto exclusivo de 5% que só a Acta Turismo oferece na compra de seu pacote de viagens! Fale conosco: (31) 3244 5000 ou 
www.actaturismo.com.br


