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Participe do 
Encontro da 
Feliz Idade

Estão abertas as inscrições para a 
35º Encontro da Feliz Idade, evento que será 
realizado no período de 28 de setembro a 
02 de outubro em Poços de Caldas, no sul 
de Minas. A programação está recheada 
de atividades como: biodança, meditação, 
dança de salão e zumba, além dos shows 
com o artista Rolando Boldrin e o cantor Ri-
cardo Bombarda. E como já tradição, serão 
realizados o Baile da Primavera e o Baile 
de Gala que prometem muita diversão. In-
teressados em participar podem acessar o 
site www.felizidade.com.br ou entrar em 
contato pelos números: (35) 3212-7449/ 
88027400/88019466. 

Espetáculo de 
música medieval
Concerto do Grupo “A 
Canção das Iluminuras” 
encanta Associados em 
Pouso Alegre.   PágINA 16

Entidades do Fisco se reúnem com 
o Secretário de Fazenda

Reunião marca abertura de negociações da pauta de reinvindicações da classe. 
Veja os principais pontos debatidos na  página 3

Diretorias Regionais rece-
bem “Diálogos AFFEMG”

Projeto visa a aproximação da AFFEMG e 
FUNDAFFEMG com os Associados, páginas 6 a 10.
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Uma pauta de reivindicações 
urgente, justa e viável

A abertura do diálogo 
com o Secre-

tário de Fazenda e o início das negocia-
ções em torno da pauta da categoria, 
aprovada em Assembleia Geral, sinali-
zam, positiva e concretamente, para um 
novo momento na Secretaria de Fazenda. 

O modelo adotado nos últimos 
doze anos, que relegou à receita um 
papel secundário na equação das finan-
ças públicas, tratou o controle fiscal na 
base do “acordo” com o contribuinte, 
numa espécie de “imposto consentido”, 
colocando o Fisco no escanteio, impos-

sibilitado de exercer em plenitude o seu 
papel. Essa realidade precisa entrar, ur-
gentemente, em rota de mudança. Não 
porque seja uma demanda corporativa, 
mas porque o Estado necessita. 

Com a economia aquecida, o tal 
modelo, criou  a ilusão de que era efi-
ciente para produzir receita, mas a crise 
econômica revelou toda sua inconsistên-
cia e fragilidade. Além de ser incapaz 
de sustentar o patamar de arrecadação, 
foi extremamente danoso para a institui-
ção, tanto no aspecto operacional como 
gerencial. A SEF e o Fisco são parte da 

solução da crise financeira do Estado, por 
isso é essencial reconstruir a nossa capaci-
dade de dar resposta.

A pauta de reivindicações reflete a 
rota de mudança. Para além da questão 
remuneratória, que é urgente, justa e viá-
vel, ela possibilita correção de distorções 
na estrutura da carreira, harmonizando 
direitos, assegurando isonomia quanto 
às condições de evolução na carreira  e 
trazendo mais segurança à remuneração. 
O encontro com o Secretário representa o 
primeiro passo e a AFFEMG vai agir para 
que as negociações tenham êxito.   

Eleições 
AFFEMG 

Em cumprimento às disposi-
ções do Estatuto Social da AFFEMG, 
foi publicado no Diário Oficial do 
Estado, “Minas Gerais”, edição do 
dia 08 de julho, Edital de Convoca-
ção da Assembleia Geral Ordinária, 
a realizar-se no dia 20 de julho, no 
auditório da sede, em Belo Horizon-
te,  às 14 horas, em primeira con-
vocação e 14h30min, em segunda 
convocação para eleger a Comissão 
Eleitoral, responsável por conduzir o 
processo eleitoral de 2015 e definir 
a data das eleições que, segundo a 
regra do artigo 61 do Estatuto, de-
vem acontecer no último decêndio do 
mês de novembro.

Aconteceu na AFFEMG: 
No dia 7 de julho, membros da Diretoria Executiva e Regional da AFFEMG, 

além de Conselheiros, se reuniram na sede da Associação para discutir questões ad-
ministrativas da Entidade. 
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No dia 29 de junho, o Escritó-
rio BH&V Advogados, contratado pela 
AFFEMG, finalizou a distribuição de 
todas as ações referentes aos questio-
namentos oriundos do Posicionamento e 
Reposicionamento na Nova Lei de Car-
reira, totalizando ao todo 160 ações. A 
situação particular de cada Associado 
foi avaliada e determinou, conforme a 
similaridade, a composição dos grupos 
formados.

 
Foram dois tipos de postulação:

Postulação1 – que somou 107 ações, 
onde se requer a correção do posicionamen-
to e reposicionamento para que  se respeitem 
a própria disposição da Lei de Carreira em 
seu artigo 37, que prevê expressamente a 
necessidade da correlação do cargo atual 
(na nova carreira) com o cargo da carreira 
antiga em que se deu a aposentadoria, o 
que não foi observado: 

Art. 37 - O servidor inativo será 
enquadrado na estrutura das carreiras 
instituídas por lei, na forma da correla-
ção constante no anexo  IV, apenas para 
fins de percepção do vencimento básico 
correspondente ao nível e ao grau em 
que for posicionado, observadas as re-
gras de posicionamento estabelecidas 
para os servidores ativos, levando-se em 
consideração, para tal fim, o cargo ou a 
funçao em que se deu a aposentadoria

Para a Postulação 1 foi preparada 
uma perícia para demonstrar este equívo-
co e a inexistência de correlação entre o 
grau da carreira antiga em que estavam 
posicionados os Associados com o grau 
da nova carreira em que foram aloca-
dos,  demonstrando o prejuízo financeiro 
que a incorreção está causando.

Postulação 2 – que somou 53 
ações, destinada aos Associados que 
tiveram respeitado o posicionamento 

relativo, mas para o efeito do reposicio-
namento só contou a partir de 2010, 
quando, na verdade, os efeitos do repo-
sicionamento corretivo teriam que retroa-
gir a 2006.

Isto porque o reposicionamento 
corretivo (como o próprio nome diz) era 
uma correção do posicionamento feito 
com base no artigo 3º, da Lei e teria 
que surtir seus efeitos a partir da data 
deste posicionamento anterior de 2006, 
conforme artigo 3º, 8º e 9º da Lei nº 
16.190/2006.

Na Postulação 2 está sendo re-
querido que o reposicionamento correti-
vo, de 30 de junho de 2010, surta efei-
tos retroativos ao posicionamento ante-
rior, ou seja, de 1º de janeiro de 2006, 
já que a não retroação dos efeitos con-
traria a própria Lei nº 16.190/2006, 
que determinou a realização de tal re-
posicionamento corretivo. 

Ação judicial – posicionamento reposicionamento

No dia 14 as Entidades, 
AFFEMG.e 

SINDIFISCO/MG, reuniram-se com o 
Secretário de Fazenda, Dr. José Afonso Bel-
trão Bicalho da Silva, o Subsecretário da Re-
ceita Estadual, João Alberto Vizzotto, e a Di-
retora da SRH, Blenda Rosa Pereira Couto.

Pelas entidades, as presidentes 
do Sindifisco-MG, Deliane Lemos de 
Oliveira, e da AFFEMG, Maria Apa-
recida Neto Lacerda e Meloni, e os 
diretores do SINDIFISCO/MG Matias 
Bakir Faria e Wertson Brasil de Souza.

O Secretário abriu a reunião ex-
pondo os esforços recentes para a busca 
de receita imediata para o Estado cum-
prir seus compromissos, principalmente 
com a folha de pagamentos e, em razão 
da urgência dessa agenda, justificou-se 
pela demora em receber as Entidades.

De início, os representantes  fala-
ram sobre a situação de abandono em 
que se encontra a Secretaria e a própria 
estrutura da receita, decorrente da po-
lítica vigente nos últimos 12 anos que 
relegou um papel secundário à receita 
tributária e ao Fisco. 

O Secretário afirmou que “não tem ne-
nhum compromisso  com o passado, o que 
é bom fica e o que não é,  tem que mudar”. 

Cada ponto de pauta foi exposto e esclare-
cido, um a um:
• Tabela de vencimentos com um só nível;

• Publicação das progressões relativas a 
2007/08 e 2009/10;
• Exclusão do IPCA na correção anual do 
valor do ponto/Gepi;
• Antecipação da incorporação da Conta 
Reserva/Gepi  (3mil pontos) para 2015;
• Gratificação de escolaridade adicional 
com um percentual sobre o vencimento; 
• Migração do valor correspondente a 6 
mil pontos/Gepi para o vencimento;
•  Reconhecimento dos efeitos da extinção do 
nível 1, em 2013, para fins de progressão;
• Inclusão da Gepi na base de cálculo do 
quinquênio e ADE;
• Correção do vencimento. 

O Secretário mostrou-se atento e in-
teressado em cada um dos pontos de pau-
ta, solicitando esclarecimentos adicionais,  
quando tinha alguma dúvida. Ressalte-se, 
além da defesa dos representantes do Fis-
co, a concordância, inconteste, do Sub-
secretário com alguns pontos, como por 
exemplo, a necessidade de eliminação 
do nível I da carreira que, segundo ele, 
não tem justificativa técnica que explique.

Os representantes do Fisco enfa-
tizaram a necessidade de correção de 
distorções na carreira, em especial a in-
clusão da GEPI na base de cálculo dos 
adicionais por tempo de serviço e da 
ADE. Foi demonstrado o baixo impac-
to financeiro dessas medidas que, ado-
tadas, estruturam a carreira na medida 
em que abrem perspectiva de evolução 
remuneratória para todos e produz um 
efeito motivador importante. 

O Secretário demonstrou compreen-
são e interesse quanto à aplicação dos quin-
quênios e ADE sobre a Gepi. Após ouvir 
trechos do parecer do jurista Celso Bandei-
ra de Melo e os argumentos dos represen-
tantes e a concordância do Subsecretário 
da Receita, ele determinou à Subsecretaria 
da Receita Estadual e à Superintendência 
de Recursos Humanos que iniciem,  imedia-
tamente, os estudos de viabilidade jurídica 
e financeira dos itens da pauta.

Finalizando a reunião, o Secretá-
rio afirmou que quer discutir com o Fisco 
um modelo de gestão adequado e fun-
cional para a Secretaria de Fazenda.

Ficou acordado que o Subsecre-
tário da Receita Estadual fará a interlocu-
ção com a categoria fiscal por meio das 
Entidades e que, o mais breve possível, 
as entidades voltarão a se reunir com 
a Subsecretaria , e em seguida, com o 
Secretário para os encaminhamentos ne-
cessários.

Negociações abertas na primeira reunião das 
entidades com o Secretário de Fazenda
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No dia 9 de julho, os professores 
doutores Misabel Abreu Machado Derzi, 
André Mendes Moreira e o procurador do 
Estado de Minas de Gerais, Onofre Alves 
Batista Júnior, lançaram na Academia Mi-
neira de Letras, em Belo Horizonte, uma 
coleção com quatro volumes cujo tema é 
Estado Federal e Tributação. 

A classe fiscal prestigiou o lança-
mento da obra, representada pelo Conse-
lheiro Nato da AFFEMG, Sinval Pereira e 
pela Presidente do Sindifisco/MG Deliane 
de Oliveira Lemos que estiveram no evento 
acompanhado do advogado e Associado 
da AFFEMG Dr. Alfredo Borges.

Lançamento da coleção “Federalismo e Tributação”

Comissão 
Extraordinária 

do Idoso 
No dia 07 de julho, a Mesa 

da Assembleia Legislativa criou a 
Comissão Extraordinária do Idoso, 
com a finalidade de realizar estudos 
e debates sobre as necessidades e 
direitos dessa parcela de cidadãos, 
que representa 12% da população, 
em Minas. 

A Comissão vai atuar até o fi-
nal de 2016 e será presidida pelo de-
putado Isauro Calais, tendo Glaycon 
Franco (PTN) como vice-presidente e os 
membros efetivos, deputada Geisa 
Teixeira, deputado Antônio Carlos 
Arantes e Cristiano Silveira.

No Fórum Permanente “Clau-
dio Vilaça”, o qual a AFFEMG 
integra, as Entidades já discutem 
questões que serão levadas à Co-
missão, como por exemplo, o con-
gelamento, desde 2011, da tabela 
de cargos comissionados no que 
implica no congelamento dos pro-
ventos de servidores apostilados; o 
posicionamento nas nova carreiras 
e o pagamento de precatórios, en-
tre outros.

No dia 01 de julho, ao consultar os 
contracheques, os servidores que recebem 
o abono de permanência foram surpreendi-
dos com a inclusão do valor do abono de 
permanência na base do subteto remunera-
tório, o que resultou em anulação do direito. 
Essa decisão foi sustentada num parecer da 
AGE, datado de 2013, que considera o 
abono verba de natureza remuneratória. 

Importante destacar que o parecer 
não levou em conta a definição do Conse-
lho Nacional de Justiça, disposta no artigo 
8º, inciso I da Resolução nº 12/2006:

Art. 8º Ficam excluídas da incidên-
cia do teto remuneratório constitucional as 

seguintes verbas: 
...
IV - abono de permanência em ser-

viço, no mesmo valor da contribuição pre-
videnciária, conforme previsto no art. 40, § 
19, da Constituição Federal, incluído pela 
Emenda Constitucional nº 41, de 31 de de-
zembro de 2003.  

A AFFEMG aguarda o reexame 
da questão por parte dos Órgãos compe-
tentes, Subsecretaria da Receita Estadual, 
SRH, AGE e Diretoria Central de Prepa-
ração de Pagamento de Pessoal/Seplag 
certa de que, em nome da racionalidade 
e da economia de recursos, essa questão 
não demandará mais uma ação judicial. 

Abono de permanência – inclusão no 
subteto remuneratório

AFFEMG e SINDIFISCO/MG se reúnem 
com o Controlador Geral do Estado

No dia 15, as Entidades, represen-
tadas por suas dirigentes, Maria Aparecida 
Neto Lacerda e Meloni, Papá  e Deliane 
Lemos, se reuniram com o Controlador - Ge-
ral do Estado, Dr. Mário Vinícius Claussen 
Spinelli, e o Subcontrolador, Dr. Eduardo Fa-
gundes Fernandino, quando trataram de as-
suntos da pasta, notadamente o Decreto nº 
46.226/2013, que normatiza o uso do 

correio eletrônico institucional no âmbito 
da Administração Pública, e o bloqueio 
dos e-mail  das entidades. 
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Os estelionatários estão inovando nas 
tentativas de golpes. Se antes o 

processo se baseava em contatos feitos 
via carta ou telefone por falsos escritórios 
de advocacia, agora a comunicação está 
utilizando empresas fictícias de seguros e 
associações.

A tentativa é tornar mais verossímil 
as informações falaciosas do golpe. Um 
exemplo dessa nova falsificação foi denun-
ciada pelo Associado, José Natalino de 
Freitas, ele recebeu uma correspondência 
de uma seguradora que simula o paga-
mento de pecúlio em vida e aposentadoria 
vitalícia no valor de 3 salários mínimos. Se-
gundo o Associado, para receber os bene-
fícios a seguradora negociou um determina-
do valor e ao questionar a quantia, a empresa 
cedeu alegando que José Natalino pagasse o 
“valor que achasse justo”, foi quando descon-
fiou da tentativa de golpe e entrou em contato 
com o Jurídico da AFFEMG. “Quando rece-
bemos a denúncia, o que nos chamou a 
atenção foi a originalidade do documento 
que pode passar desapercebido, como 
sendo verdadeiro, para uma pessoa mais 
desinformada”, explica Fernanda Moreira 
Fernandes do setor Jurídico. 

Outra tentativa de golpe que tam-
bém chamou atenção foi a denunciada 
por Brenno de Brito da Regional Sudoeste. 
Ele recebeu uma correspondência “oficial” 
(veja ao lado) da Associação Nacional de 
Previdência do Brasil informando sobre um 
benefício de quase R$73.000 referente 
a uma aposentadoria complementar pri-
vada, mas, para recebê-la, deveria fazer 
pagamentos de honorários estipulados 
pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de São 
Paulo. A carta traz ainda outros elementos 
que levam a confundir o destinatário como, 
por exemplo, o Brasão da República Fede-
rativa do Brasil.

Devido as novas artimanhas dos 
golpistas, a Diretoria da AFFEMG ressal-
ta novamente que os Associados, antes 
de fornecer os dados pessoais ou fechar 
qualquer tipo de acordo com essas em-
presas e associações, entrem em contato 
com o Setor Jurídico da Associação que 
fará uma investigação detalhada sobre 
a veracidade das informações. Os con-
tatos são: jurídico@affemg.com.br ou (31) 
3289-5608/5610/5611.

Artifícios cada vez mais verossímeis são usados por 
estelionatários nas tentativas de golpe

Não é apenas os Associados 
que são alvos dos golpistas! O nome da 
AFFEMG também vem sendo usado pe-
los estelionatários para aplicar o golpe 
do falso espaço publicitário. No caso, os 
fraudadores oferecem a empresários e co-
merciantes a venda de espaço publicitário 
no informativo mensal da AFFEMG. Ao 
aceitar a proposta a vítima chega a pagar 
até RS1.000 pela publicação do anúncio 

que nunca será publicado pois trata-se de 
um golpe. 

Assim, a AFFEMG pede a cola-
boração de todos os Associados para 
informarem no seu círculo social que todo 
contrato publicitário ou convênio é trata-
do diretamente com setor corporativo e 
administrativo da AFFEMG, não havendo 
nenhum sistema de comercialização via 
correspondência, telefone ou e-mail. 

Proteja também o nome da AFFEMG
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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
MeTAlúRgIcA/IPATINgA

No dia 19 de junho, 
os Associa-

dos das Regionais Metalúrgica e Vale do 
Rio Doce se encontraram nas respectivas 
sedes para dialogar com a AFFEMG. Es-
ses  encontros têm o objetivo de aproximar 
a Entidade de seus membros, levando 
informação sobre os serviços prestados 
pela Associação, inclusive prestando aten-
dimento individual do jurídico e serviço 
social, promovendo a troca de opiniões 

sobre questões de interesse funcional e 
também sobre a vida da própria entidade  
e  proporcionando momentos de congra-
çamento estreitando os laços associativos. 

O encontro contou com a parti-
cipação da Diretora-Presidente, Maria 
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, da 
advogada Ângela Barbosa e da assis-
tente social, Maria Elisa.  

Os Associados, Arnaldo Tadeu e 
Valdir Marra apresentaram a palestra 

“viver bem dos 60 aos 100... e mais 
além”.  A palestra levanta uma reflexão 
muito pertinente sobre a importância de 
nos prepararmos para a maturidade, 
que será bem longa, já que a curva de-
mográfica indica que vamos viver muito, 
e dentro de um contexto econômico e 
social que nos desafia a continuar ge-
rando riqueza e cooperando para a 
redução das desigualdades, cada vez 
mais, crescentes.   

O Diretor Regional, 
Pedro Paulo Maia dos Santos 
agradeceu a presença dos 
Associados e convidou 
para um almoço de 
confraternização servido na 
própria sede Regional. 
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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

gIRO PelAs RegIONAIs
RIO dOce/gOVeRNAdOR VAlAdARes

Sempre muito entusiasmado 
com os eventos da AFFEMG, o 
Diretor Regional, Milton Metzker, 
abriu a reunião  agradecendo  
a presença dos Associados 
que compareceram em grande 
número. 

O Superintendente Regional, Fernando Par-
dini, presente no encontro, falando para os cole-
gas aposentados, muitos dos quais parceiros de 
trabalho, refletiu sobre as mudanças que vêm ocor-
rendo na economia e como elas têm determinado 
alterações nas práticas de fiscalização. 
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gIRO PelAs RegIONAIs
sul/VARgINHA

Os Associados da Regional Sul e Sudoeste se reuniram 
nos dias 25 e 26 de junho, respectiva-

mente, para mais um encontro do programa Diálogos AFFEMG. Ao iniciar  a reunião, 
a  Diretora-Presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, 
saudou os Associados e apresentou a equipe de trabalho, a advogada Ângela Barbo-
sa e a assistente social Maria Elisa, que prestaram esclarecimentos gerais e fizeram os 
atendimentos individualizados. 

Papá destacou a situação do equilíbrio econômico da Entidade e logo passou a 
informar sobre os contatos que vem estreitando com os órgãos da Administração Esta-
dual, como Ipsemg, Seplag, AGE e a própria Subsecretaria da Receita, sempre visando 
resolver questões de interesse dos Associados, individual ou coletivamente. Também 
refletiu sobre a expectativa de uma reunião com o Secretário da Fazenda.

Pela FUNDAFFEMG, a Assessora, Fátima Taher, informou sobre as novas exi-
gências da Agência Nacional de Saúde e as mudanças na estrutura e procedimentos 
que foram implementadas na Fundação para atender às definições da ANS. Também 
falou sobre situações específicas do plano de saúde e dos prestadores conveniados em 
Varginha e Poços de Caldas.    

Em Varginha, eram quase 18 horas quando a reunião terminou e 
os Associados amenizaram o frio de 14 graus ao redor de uma capri-
chada mesa de caldos e guloseimas de boteco. 
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gIRO PelAs RegIONAIs
sudOesTe/POçOs de cAldAs

Em Poços de Caldas, ao tér-
mino da reunião, o Diretor Regional, 
Carlos Basso, agradeceu a presença 
de todos e convidou para um almoço 
de confraternização, servido na pró-
pria sede. 
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e mais além”

O Associado  Arnaldo Tadeu fez 
a palestra que tem despertado grande 
interessa nas Regionais onde é apre-
sentada. A partir de estudos demográ-
ficos do Ipea, que apontam que para a  
crescente longevidade,  Arnaldo convi-
da à reflexão sobre a necessidade de 
investirmos em uma nova carreira após 
a aposentadoria, marcada por mais 
prazer e menos obrigação.

gIRO PelAs RegIONAIs
VAle dO sAPucAI/POusO AlegRe

Na tarde do dia 09, os Associa-
dos se reuniram na sede da Diretoria Re-
gional Vale do Sapucaí, em Pouso Alegre, 
com a AFFEMG e FUNDAFFEMG para 
conversas e esclarecimentos  de questões  
relacionadas ao plano de saúde e aos 
serviços da AFFEMG. 

Ao abrir a reunião, o Diretor Regio-
nal, Ithamar Valladares Meirelles, agrade-
ceu a presença dos Associados e apre-
sentou a equipe que iria conduzir os tra-
balhos. Em seguida, a Diretora-Presidente 
da AFFEMG, Maria Aparecida Neto 
Lacerda e Meloni, Papá, saudou os Asso-

ciados, passando a palavra à Assessora 
da Presidência da FUNDAFFEMG, Fáti-
ma Taher Jounis, que falou sobre normas 
da Agência Nacional de Saúde, a nova 
estrutura do plano de saúde, convênios e 
práticas de utilização. Por mais de uma 
hora, os Associados puderam esclarecer 
dúvidas e identificar formas e fluxos que 
otimizam a utilização do plano. 

A assistente social da AFFEMG, 
Maria Elisa, falou sobre a relação de 
serviços à disposição dos Associados, a 
advogada Ângela Barbosa atendeu indi-
vidualmente os Associados e Papá abor-

dou aspectos da vida administrativa e da 
representação política da AFFEMG. 
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gIRO PelAs RegIONAIs
bAIxO RIO gRANde/ubeRAbA

Em Governador Valadares, uma festa junina de tirar 
o chapéu, com delícias da roça e a 

boa música sertaneja 
Na noite do dia 19, após o encontro                            os Associados se ani-

maram para uma agradável noite junina ao som dos músicos Beto e João Bocão e ao 
sabor de caldos, pastéis e outras guloseimas típicas.  

Festa junina
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São João solidário
gIRO PelAs RegIONAIs
bAIxO RIO gRANde/ubeRAbA

A confraternização em Uberaba foi realizada no dia 4 de julho na sede da AFFARG e contou 
com o apoio da AFFEMG. O encontro, além de reunir os Associados para 

um delicioso arrasta pé, teve o objetivo de apoiar o trabalho da ONG Vencer que, juntamente com a Associação de Voluntários de 
Combate ao Câncer da cidade, realiza um trabalho de ação e doação no Hospital Dr. Hélio Angotti, atendendo pacientes carentes 
portadores de câncer, bem como seus familiares. 

Mais uma vez, a comemoração do São João foi um sucesso, principalmente, pela iniciativa solidária de ajudar aqueles que 
precisam, parabéns pela iniciativa!

FELIZ COINCIDÊNCIA
Nasceu em Uberaba no dia 

26 de junho, a bisneta do Associa-
do Elisaldo José da Silva, nascido na 
mesma data. A AFFEMG parabeniza 
pela chegada da mais nova integrante 
da família, desejando saúde e muitas 
alegrias. 
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gIRO PelAs RegIONAIs
MATA/JuIz de FORA

A tradicional Festa Junina da AFFEMG e da AFFP foi 
realizada no dia 27 de junho no espaço 

Casa Bela Eventos em Uberlândia. 
A confraternização, animada pelo DJ Mamede, foi até a madrugada, mostrando 

a disposição dos Associados para brincar o São João.
Animação que sempre marcou os encontros juninos em Uberlândia, ficou registra-

da no vídeo exibido em homenagem aos Associados. Na exibição, fotos dos melhores 
momentos das festas juninas dos últimos 10 anos, atração que agradou a todos. 

Para finalizar, foram sorteados alguns vinhos, oh trem bão, sô!

Noite de recordações
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gIRO PelAs RegIONAIs
sãO FRANcIscO/PIRAPORA

No dia 4 de julho, os Asso-
ciados se reuniram 

para a tradicional Festa Julina da região. 
O Arraiá esteve recheado de gosto-

suras da roça, tudo de dar água na boca! 
Animada pela música ao vivo do 

Afonso do Forró, a festança julina teve mui-
ta quadrilha e dança só terminou de ma-
drugada. É alegria demais da conta, sô!

Alegria e muito forró às 
margens do São Francisco
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gIRO PelAs RegIONAIs
sudOesTe/POçOs de cAldAs

Arraiá pra lá de animado!

Um almoço J u n i -
no foi 

oferecido no dia 21 de junho para os 
Associados da Regional Sudoeste e seus 
familiares e fez muito sucesso!

Os Associados foram recepciona-
dos no espaço de eventos Luni com tira-
-gosto típico das festas de São João e, em 
seguida, no almoço, puderam apreciar a 
deliciosa comida, típica mineira com um 
toque caipira.  Para completar uma mesa 
farta de sobremesas com bolo de milho, 
canjica, paçoca, arroz doce e quentão, 
para espantar o frio.  

A criançada se divertiu com a va-
riedade de brinquedos e monitores que 
alegraram ainda mais a confraterniza-
ção, animada pelo som agradável dos 
violeiros. 

O Diretor Regional, Carlos Basso, 
agradece a presença de todos ao anima-
do arraiá regional.
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O Grupo de música medie-
val “A Canção 

das Iluminuras” desembarcou na cidade de 
Pouso Alegre, sul de Minas, para apresentar 
o espetáculo “O outono da idade Média”. 
A apresentação aconteceu no dia 4 de ju-
lho, sábado, na Capela Santa Doroteia que 
ficou completamente lotada.  

Com um acervo de instrumentos me-
dievais, réplicas usadas na Idade Média, o 
Grupo mostrou um repertório inovador para 
os ouvidos mais modernos, levando o públi-
co para uma viagem aos séculos XV e XVI 
que não só surpreendeu, mas deixou todos 
completamente encantados, confirmando o 
sucesso do evento.  “O concerto apresentou 
toda beleza e simplicidade da música Me-
dieval, despertando de forma excepcional 
cada sabor, temperatura, cor e textura que 
somados trouxeram a magia do espetáculo. 
Com o decorrer da apresentação, o públi-
co se deixou levar e, ao final, éramos todos 
nobres e fidalgos com olhares profundos de 
admiração. Se eu pudesse dar uma nota da-
ria 99 pelas vozes e técnica maravilhosas, 
mas porque o concerto deixou um gostinho 
de ‘quero mais’”, brinca a Associada Horma 
de Souza Valadares Meireles, formada em 
Canto Lírico pelo Conservatório Dramático e 
Musical de São Paulo, uma das escolas mais 
importantes do país. 

Com a presença de muitos Asso-
ciados da AFFEMG que foram prestigiar o 
concerto, a Associação, em nome do Dire-
tor – Regional, Ithamar Valladares Meirelles, 
parabeniza o grupo pela maravilhosa apre-
sentação, desejando sempre muito sucesso!

A Canção das Iluminuras faz 
apresentação em Pouso Alegre

ANOTe NA AgeNdA

CONCERTOS “O OUTONO DA IDADE MÉDIA”
Local: Auditório do Memorial Minas Gerais Vale - Praça da Liberdade – Savassi          
Datas: 30 de agosto
 27 de setembro 
 29 de novembro         
Horário: 11h

Interessados em acompanhar a agenda de 
apresentações do “A Canção das Iluminu-
ras” podem acessar a página: 
www.facebook.com/cancaodasiluminuras.

gIRO PelAs RegIONAIs
VAle dO sAPucAI/POusO AlegRe

MATA/JuIz de FORA bAIxO RIO gRANde/ubeRAbA

As obras de construção da nova sede da Diretoria Regional Mata e de reforma e ampliação da sede da Diretoria Regional 
Baixo Rio Grande estão evoluindo conforme o cronograma e vão propiciar mais conforto e segurança aos Associados que buscam 
os serviços da AFFEMG e FUNDAFFEMG. 

Juiz de Fora Uberaba

 E se você ficou interessado em conhecer esse belíssimo trabalho, fique de olho na 
agenda de concertos da “A Canção das Iluminuras” em Belo Horizonte. O Grupo faz uma 
série de apresentações no Memorial Minas Gerais Vale, anote as datas e venha prestigiar. 

“Com o decorrer da apresentação, 
o público se deixou levar e, ao 
final, éramos todos nobres e 

fidalgos com olhares profundos de 
admiração.”

Horma de Souza Valadares Meireles
Associada
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seguROs

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

Associados praticam mini-tênis
No dia 3 de julho, a Regional Oeste foi apresentada à mais uma modalidade esportiva o mini-tênis. Foi apresentado pelo 

Associado Arnaldo Tadeu e agradou público. Trata-se de um esporte leve, de baixo impacto, lúdico e que pode ser 
praticado em todas idades. O Associado Arnaldo Tadeu é um entusiata.

gIRO PelAs RegIONAIs
OesTe/dIVINóPOIs

Aqui você encontra as melhores 
opções para realizar um bom 

negócio, agende uma visita.  Faça 
seguro e proteja o seu patrimônio! 

A família é seu bem mais 
precioso por isso é importante 
mantê-la sempre protegida, faça 
o seu seguro de vida, do imóvel e 
do carro na Fisco Corretora. 
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FUNDAFFEMG

FUNDAFFEMG insere mais um 
Programa de Prevenção de Doenças, 
a vacinação contra o Herpes-Zóster

O Herpes-Zóster, popularmente conhecido como co-
breiro, é uma infecção viral que provoca vesículas na pele 
e geralmente é acompanhada de dor intensa. É a reativa-
ção endógena do vírus varicela zóster latente (adormecido) 
em gânglios nervosos. Apesar de não ser condição de risco 
de vida, o Herpes- Zóster pode ser muito doloroso. Vacinas 
podem diminuir as chances de se ter a doença, enquanto o 
tratamento precoce reduz a chance de complicações.   

Como forma de buscar combater essa infecção viral, a 

FUNDAFFEMG incluiu em seus programas de Promoção 
da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças a vacinação 
contra o Herpes-Zóster, em caráter de reembolso parcial. 

Para solicitá-lo, será necessário apresentação da nota 
fiscal e do pedido médico, com a indicação da vacina. O 
Plano de Saúde irá custear até R$ 190,00 (cento e noven-
ta reais) do valor pago pela dose da vacina, através  de 
reembolso, desde que administrada a partir de  03 de 
agosto de 2015.                            

Quem deve vacinar?

Quantas doses são necessárias?

Quais são as contraindicações?

Homens e mulheres acima de 50 anos devem ser 
imunizados contra o Herpes-Zóster.

A vacina é administrada em dose única, não sendo 
necessário reimunização.  

Basta enviar para a FUNDAFFEMG a Nota Fiscal, com 
o pedido médico constando a indicação da vacina. 
É possível entregar os documentos pessoalmente, 
via correios, e-mail ou pelo malote das regionais da 
AFFEMG. Para obter mais informações sobre o reem-
bolso, consulte a Resolução do Conselho Curador nº 
02/2009, disponível no site da FUNDAFFEMG - www.
fundaffemg.com.br. 

Como obter o reembolso?

Onde tomar a vacina?
Para se vacinar, compareça a qualquer clínica par-
ticular de vacinação, levando o pedido médico com 
a indicação da vacina (nome do paciente e tipo de 
vacina). 
Em Belo Horizonte e região metropolitana, a vacina 
poderá ser aplicada em uma das unidades da Clínica 
Imunológica:

Informações 
sobre a vacinação

Gravidez
Imunodeficiências primárias e/ou secundárias
Alergia à neomicina ou gelatina
Pacientes em quimio e radioterapia
Pós-transplante de órgãos sólidos
Pacientes em uso de corticóides em dose maior ou 
igual a 20mg de prednisona por mais de 14 dias
Pacientes em uso de imunomoduladores ou inibidores 
do fator de necrose tumoral
HIV com CD4<200

Belo Horizonte - Rua Sergipe, 893 - Funcionários 
Betim - Av. Governador Valadares, 296, sala 201- 
Centro  
Contagem - Av. João César de Oliveira, 1.007, sala 
111- Eldorado
Divinópolis - Rua Oswaldo Machado Gontijo, 852- 
Centro

Para saber mais sobre a vacinação contra o Herpes-Zóster, ligue: 31 2103 5858 
ou envie e-mail para fundaffemg@fundaffemg.com.br

Agradecimento

“Vimos apresentar nosso testemunho e agradecimento 
ao pronto atendimento prestado à nossa irmã Iris Prates, 
participante aposentada dessa instituição, quando aciden-
tada e ter sido acometida de fratura do fêmur.

Salientamos que, sem a ajuda a toda a equipe dessa va-

liosa instituição, não teríamos realizado os devidos proce-
dimentos corretamente instruídos a nós em hora aflita.

Portanto, solicitamso que aceitem nossos agradecimen-
tos de coração, extensivos a esta maravilhosa e compe-
tente equipe nota dez! Este é um exemplo a ser seguido! 
Nossos sinceros agradecimentos e gratidão.”

Recebemos mais uma carta de agradecimento, desta vez 
dos irmãos de Iris Prates, beneficiária do FUNDAFFEMG-
Saúde. Confira:

Antônio Eustáquio Prates e Fernando Roberto Prates



Julho 2015   

19

AFFEMG NOTÍCIAS/304   

18

FUNDAFFEMG

FUNDAFFEMG insere mais um 
Programa de Prevenção de Doenças, 
a vacinação contra o Herpes-Zóster

O Herpes-Zóster, popularmente conhecido como co-
breiro, é uma infecção viral que provoca vesículas na pele 
e geralmente é acompanhada de dor intensa. É a reativa-
ção endógena do vírus varicela zóster latente (adormecido) 
em gânglios nervosos. Apesar de não ser condição de risco 
de vida, o Herpes- Zóster pode ser muito doloroso. Vacinas 
podem diminuir as chances de se ter a doença, enquanto o 
tratamento precoce reduz a chance de complicações.   

Como forma de buscar combater essa infecção viral, a 

FUNDAFFEMG incluiu em seus programas de Promoção 
da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças a vacinação 
contra o Herpes-Zóster, em caráter de reembolso parcial. 

Para solicitá-lo, será necessário apresentação da nota 
fiscal e do pedido médico, com a indicação da vacina. O 
Plano de Saúde irá custear até R$ 190,00 (cento e noven-
ta reais) do valor pago pela dose da vacina, através  de 
reembolso, desde que administrada a partir de  03 de 
agosto de 2015.                            

Quem deve vacinar?

Quantas doses são necessárias?

Quais são as contraindicações?

Homens e mulheres acima de 50 anos devem ser 
imunizados contra o Herpes-Zóster.

A vacina é administrada em dose única, não sendo 
necessário reimunização.  

Basta enviar para a FUNDAFFEMG a Nota Fiscal, com 
o pedido médico constando a indicação da vacina. 
É possível entregar os documentos pessoalmente, 
via correios, e-mail ou pelo malote das regionais da 
AFFEMG. Para obter mais informações sobre o reem-
bolso, consulte a Resolução do Conselho Curador nº 
02/2009, disponível no site da FUNDAFFEMG - www.
fundaffemg.com.br. 

Como obter o reembolso?

Onde tomar a vacina?
Para se vacinar, compareça a qualquer clínica par-
ticular de vacinação, levando o pedido médico com 
a indicação da vacina (nome do paciente e tipo de 
vacina). 
Em Belo Horizonte e região metropolitana, a vacina 
poderá ser aplicada em uma das unidades da Clínica 
Imunológica:

Informações 
sobre a vacinação

Gravidez
Imunodeficiências primárias e/ou secundárias
Alergia à neomicina ou gelatina
Pacientes em quimio e radioterapia
Pós-transplante de órgãos sólidos
Pacientes em uso de corticóides em dose maior ou 
igual a 20mg de prednisona por mais de 14 dias
Pacientes em uso de imunomoduladores ou inibidores 
do fator de necrose tumoral
HIV com CD4<200

Belo Horizonte - Rua Sergipe, 893 - Funcionários 
Betim - Av. Governador Valadares, 296, sala 201- 
Centro  
Contagem - Av. João César de Oliveira, 1.007, sala 
111- Eldorado
Divinópolis - Rua Oswaldo Machado Gontijo, 852- 
Centro

Para saber mais sobre a vacinação contra o Herpes-Zóster, ligue: 31 2103 5858 
ou envie e-mail para fundaffemg@fundaffemg.com.br

Agradecimento

“Vimos apresentar nosso testemunho e agradecimento 
ao pronto atendimento prestado à nossa irmã Iris Prates, 
participante aposentada dessa instituição, quando aciden-
tada e ter sido acometida de fratura do fêmur.

Salientamos que, sem a ajuda a toda a equipe dessa va-

liosa instituição, não teríamos realizado os devidos proce-
dimentos corretamente instruídos a nós em hora aflita.

Portanto, solicitamso que aceitem nossos agradecimen-
tos de coração, extensivos a esta maravilhosa e compe-
tente equipe nota dez! Este é um exemplo a ser seguido! 
Nossos sinceros agradecimentos e gratidão.”

Recebemos mais uma carta de agradecimento, desta vez 
dos irmãos de Iris Prates, beneficiária do FUNDAFFEMG-
Saúde. Confira:

Antônio Eustáquio Prates e Fernando Roberto Prates

Julho 2015   

19

FUNDAFFEMG

Nova regra da ANS visa reduzir o 
número de cesáreas no Brasil
A partir de agora, médicos precisarão justificar a realização 

de cesarianas pelo SUS e pelos Planos de Saúde. Isso visa reduzir 
o uso da cirurgia. No Brasil, 84,6% dos partos realizados através 
de Planos de Saúde são por cesárea, e pelo SUS, 40%, enquanto 
a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de 15%- 
apenas quando o parto normal oferece risco para a mãe ou para 
o bebê. 

Segundo a OMS, a cesárea apresenta três vezes mais riscos 
para a mãe, já que pode originar infecções e acidentes com anes-
tesia, por exemplo. Já para o bebê, vários estudos foram feitos 
apontando que os benefícios de um nascimento por parto natural 
podem se apresentar a longo prazo, como uma tendência menor 

 

a desenvolver alergias, por exemplo.
As operadoras de saúde ainda devem enviar, quan-

do a paciente solicitar, informações sobre a quantidade 
de partos (naturais e cesáreas) realizados pelo médico, 
operadora e hospital. Dessa forma ela pode analisar 
com calma quais são as suas melhores opções. 

A FUNDAFFEMG já se adequou à norma da ANS 
e, a partir deste mês de julho, a justificativa de parto 
é obrigatória. Grávidas que necessitem de mais infor-
mações sobre a nova regra podem entrar em contato 
através do telefone: 2103 5858, ou enviar um e-mail 
para: fundaffemg@fundaffemg.com.br. 

Atualize seu cadastro, você só tem a ganhar!
Num mundo cada vez 

mais digital, acompanhar 
a evolução dos meios de 
comunicação é essencial 
para manter-se atualizado. 
Cada vez mais, materiais 
impressos são substituídos 
por arquivos digitais, dis-
poníveis a qualquer hora e 

em qualquer lugar. Estes, por 
sua vez, não só possibilitam uma comunicação mais ágil, mas 
contribuem para a redução de gastos das instituições, além de 
auxiliar na preservação do meio ambiente.

A FUNDAFFEMG acompanha essa evolução e 
possui diversos canais para a comunicação com o seu 
público. Através do site, correio eletrônico, páginas 
em redes sociais ou mesmo por SMS é possível acom-
panhar as diversas ações da instituição. 

Por isso, é muito importante que você mantenha 
seu cadastro atualizado, com e-mail e telefone corre-
tos. Assim podemos mantê-lo informado sobre tudo 
o que acontece na FUNDAFFEMG, além proteger o 
meio ambiente e contribuir para a redução do valor 
do nosso Plano.

  

CESÁREA
É feito um corte de 8 a 10 cm no sentido transversal, na parte baixa do ventre, com anestesia, dos tipos ráqui ou peridural. O proce-

dimento acontece no hospital e é conduzido por uma equipe multidisciplinar. Além disso, é preciso que o hospital tenha equipamentos 
para suporte à vida em situações críticas, como respirador, medicamentos, UTI neonatal e adulto e banco de sangue. 

Indicações: Se a criança estiver sentada ou for muito grande, se houver deslocamento da placenta, em casos em que a mãe tem 
alguma infecção viral, como HIV ou herpes genital ou se sofre de diabetes ou hipertensão.

Náo é recomendada quando não houver motivos clínicos, e a mãe e o bebê estiverem saudáveis.

PARTO NORMAL
Feito em hospitais e maternidades, com ou sem a aplicação de anestesia ou outras drogas. Divide-se em:

Semideitada: a mulher fica encostada na cama, com as pernas ou os pés apoiados em um suporte. 

De cócoras: a mãe permanece agachada, com os pés no chão. O parto feito nessa posição é mais 
rápido e mais saudável para a criança.

De lado: na cama, deitada sobre seu lado esquerdo, a mulher estende a perna esquerda e deixa 
a direita dobrada. Assim, não há pressão do útero sobre a veia cava. Isso evita a diminuição do recebimento 
de oxigênio pelo bebê. 

Na água: não é possível aplicar a anestesia. A mulher fica em uma banheira, com água aquecida a 36ºC. O 
ambiente alivia as dores das contrações e o estresse, aumenta a irrigação sanguínea e relaxa a musculatura. 
O nascimento é mais suave e natural, porque o bebê continua envolto em água, como no útero da mãe. E 
ele não se afoga, pois ainda respira pelo cordão umbilical por pelo menos 20 segundos depois do parto.

Parto natural ou humanizado: sem o uso de anestesia ou outra droga, é realizado em hospitais, 
casas de parto e até mesmo na casa da família. 

Por que é bom para o bebê: segue o processo natural. A criança nasce na hora certa, a não 
ser nos casos de prematuros. Além disso, o tórax do bebê é comprimido ao passar pelo canal de 
parto, o que faz com que ele expulse secreções das vias respiratórias, tornando-o mais adaptado 
a respirar, já que seu pulmão expande-se lentamente depois do parto. A recuperação  da mãe é 
mais rápida e são menores as chances de complicações, como sangramentos ou infecções, por 
exemplo. Não é indicado quando a mãe ou o bebê apresentam problemas que recomendam a 
realização de um parto cirúrgico - se a mulher tiver hipertensão ou diabetes, por exemplo.

Entenda os procedimentos:

Com informações do G1
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APOIO AO PROVedORes dA ARTe

clAssIFIscO

• Venda/ Aluguel em Belo Horizonte 
Casa de campo  - Situada em Capim Branco com 
área de 1.008 m², sendo a casa de 171m² com  
03 quartos todos com armários embutidos, uma 
suíte, banheiro, cozinha grande com armários, sala 
grande , varanda, churrasqueira;  piscina; casa de 
caseiro com quarto, cozinha,  banheiro, área de ser-
viço e varanda; cômodo de  despejo; horta;  pomar 
e jardins. Tratar com Silvana – Tel: (31)8745-0019.
Apartamento na Av. Paster  - 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.
Sala c/ 32m2   - Aluga-se, c/banheiro, R$1.000. 
Excelente localização e recém pintada. OPORTUNIDA-
DE. Av. Brasil, nº 1491/601 - Funcionários. IPTU R$ 90 
e condomínio R$ 235. Contato: Miriam Marinho 31-
9611-4823 - socimil@socimil.com.br (31)3273-0001
• Venda/ Aluguel Outros Estados
Apartamento Cabo Frio/RJ - Prédio em excelente 
localização, próximo ao Teatro da Praça da Cida-
dania, 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 de-
corado, sendo de frente todo avarandado, composto 

por: sala 2 ambientes, lavabo, 3 quartos todos com 
sacada (sendo 1 suíte e 2 com banheiro canadense), 
cozinha com armário planejado e com banheiro de 
empregada, 2 vagas cobertas e demarcadas. 
Lazer com salão de festas. Aceito financiamento. Fotos 
do imóvel no site: www.inaciogarciaimoveis.com.br 
ou www.romanimoveis.com.br Contato: Antonio – tel: 
(31) 3293-1554 / cel: (31) 9124-6686 (TIM)
Apto em Itaipava-RJ - 2 quartos, sendo 1 suite, cozinha 
americana, sala, área de serviço,varanda, 2 vagas co-
bertas, portaria 24h,área de lazer completa- Acesso tb 
pela BR 040. Contato Luiz Carlos - (24) 98163-3350 
• Veículos
Fusion -  ano e modelo 2013 19.400Km FWD 16 
V completo, contendo solar, branco, única dona. 
(31) 8422-8322 Marilene
Golf sport Line, modelo 1.6 ano 2009, cor preta pe-
rolizada, banco de couro, direção hidráulica único 
dono. (31) 9977-8473 Bernardes.
BMW 318i, modelo PF71 ano 2011/2012 cor cin-
za, 31 mil KM, nova revisada, valor R$ 78.000,00 
Contato: 31-9162-6361 Eduardo (Julho)
• Produtos e serviços
Cota do Minas Tênis Clube com direito a uso 

das unidades I, II e Country. Condomínio em 
dia. Facilito pagamento. Tratar Vinícius – (31) 
8797.5293.

O Associado Marcelo Capetinga 
renovou seu termo de adesão ao Pro-
grama Provedores da Arte, projeto da 
AFFEMG em parceria com o Grupo Galpão 
que tem entre os objetivos apoiar a cultu-
ra de Minas Gerais. Ideal que Marcelo 
aplaude e faz questão de participar, como 
registrado em sua mensagem à Diretoria. 

“Papá, 
É muito auspicioso elevar a AFFEMG  

ao ápice da opinião pública. 
Ademais, o Grupo Galpão transmi-

te cultura e alegria e é de etnia das Minas 
Gerais. 

 Melhores agradecimentos. 
 Saudações. 
 Marcelo Capetinga”

ReAJusTe cONVêNIOs

A AFFEMG informa que os planos da Odontoprev sofrerão reajuste a partir de agosto/2015, conforme tabela abaixo:

Plano Integral - valor reajustado: R$ 20,82 Plano Premium - Valor reajustado: R$ 60,87

Plano Ômega - Valor reajustado: R$ 40,05 Plano Master - Valor reajustado: R$ 80,10

Se você também quer ser um apoiador da cultura mineira, faça sua ade-
são ao Provedores da Arte. Acesse o site www.affemg.com.br, no link “Prove-

dores da Arte” e preencha o termo de adesão. O documento deve ser entre-
gue no setor Financeiro da AFFEMG, - 7º andar, Rua Sergipe, 893, Savassi. 
Informações pelo telefone: 31 32895601, falar com Wander ou pelo e-mail:  
provedoresdaarte@affemg.com.br

Atualize 
seu 

cadastro!
Para que Associado este-

ja sempre atualizado com as in-
formações da AFFEMG é muito 
importante que os contatos no 
cadastro da Associação este-
jam atualizados. 

Se houve qualquer al-
teração no seu endereço resi-
dencial, e-mail, telefone fixo ou 
celular entre em contato com Se-
tor de Cadastro pelo telefone:  
(31) 3289-5637 ou pelo e-mail:  
cadastro@affemg.com.br. 

Deixe seus dados atua-
lizados e receba sempre nos-
sos informativos! 

sAudAdes

• Sr. Paulino Pasquini, faleceu dia 14/07. Residia na cidade 
de Andradas/MG

• Sr. Carlos Alberto Metzker, irmão do Diretor Regional, Milton 
Guedes Metzker, faleceu dia 09/07. Residia na cidade de  
Belo Horizonte / MG

• Sr. Leopoldo  Luiz  de Souza, faleceu dia 04/07. Residia na 
cidade de Belo Horizonte/MG

• Sr. Jair Rebello Guimarães, faleceu dia 29/06. Residia na 
cidade de Belo Horizonte/MG

• Sra. Stella Lage Rosa, faleceu dia 28/06. Residia na cidade 
de Itabira/MG 

• Sr. Marcello José Borges, faleceu dia 25/06. Residia na cida-
de de Varginha/MG

• Sra. Célia Gonçalves de Souza Cançado, faleceu dia 18/06. 
Residia na cidade de Belo Horizonte/MG 

• Sra. Neuza Porcaro Oliveira de Vasconcelos, faleceu dia 
17/06. Residia na cidade de Belo Horizonte/MG

• Sra. Rosa Santos da Silva, faleceu dia 08/06, mãe do associa-
do José Romeu da Silva. Residia na cidade de Perdigão/MG
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HOMeNAgeNs

A DFT Contagem homenageou os colegas, que acabaram de se aposentar. A confraternização aconteceu no 19 de junho, 
no restaurante Denique Café. O Diretor Social – adjunto, Gilson Magalhães  representou a AFFEMG no evento. 

Parábens: Helena Dias Pontes, Mariano Ribeiro Batista, Valdeci Jacinto da Silva, Nelson Ferreira de Aleluia 

A AFFEMG deseja que todos aproveitem o tempo de forma saudável e com muita alegria e que tenham muita 
saúde para desfrutar a justa e merecida aposentadoria.

Homenagem aos recém-aposentados

A Associada Maria Lenice de Oliveira Sá par-
ticipou do festival de curta metragem “Curta Vitória 
Minas”, promovido pela Fundação Vale do Rio Doce. 

O pequeno município de Santana do Paraíso com 
suas belas paisagens e natureza em curvas, foi palco da 
história “triste sina, triste cena!”, texto selecionado para ser 
roteirizado e filmado, que narra a história de uma mulher 
submissa ao marido, que nunca saia de casa e que manteve 
a submissão e a reclusão mesmo depois de ficar viúva. 

A sessão de “Cinema na Praça do Curta Vitória Mi-
nas”, com o Lançamento do Filme “Triste Sina, triste Cena”,  
aconteceu no dia 10 de julho em Santana do Paraíso e con-
tou com a presença de 600 pessoas.

A próxima etapa, agora, é o lançamento dos 
filmes no trem de passageiro de Vitória a Minas em 
agosto, a data ainda será divulgada.

Festival de Curtas metragem Vitória Minas
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sOlIdARIedAde

Expandido suas atividades, a Re-
ceita Solidária vai 

apoiar o Instituto Nosso Lar no leste de Minas. Fundado em 
1967, o Instituto, possui hoje duas unidades, uma localizada 
no bairro Turmalina em Governador Valadares e que a atende 
172 crianças e adolescentes, com idade entre 9 a 14 anos 
e que se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade 
social. Já a outro núcleo, chamado “Lar para idosos Solar de 
André” fica na cidade Alpercata e abriga cerca de 27 idosos 
que não possuem mais vínculos familiares. 

Nas duas unidades, muitas atividades socioeducativas 
e assistenciais são realizadas com os grupos assistidos, bem 
como, seus familiares. Entre elas, está o projeto “A favor da 

Vida” que acontece diariamente oferecendo oficinas de ballet, 
artes, música, esportes, informática etc. 

Atualmente os computadores que são utilizados na Ofi-
cina de Informática estão bastante obsoletos. Mas com apoio 
da “Receita Solidária”,  a Instituição terá a possibilidade de 
melhorar e ampliar o atendimento de crianças e adolescentes 
favorecendo a inclusão digital. “Durante as aulas de informáti-
ca, os adolescentes aprendem noções básicas de informática, 
têm acesso a redes sociais sob a supervisão e orientação de 
educadores sociais. Tudo isso é muito importante para o desen-
volvimento deles. Por isso, a Receita Solidária se sente honrada 
em apoiar essa iniciativa”, explica a coordenadora da Associa-
ção Rosana Starling. 

Solidariedade no leste de Minas

Faça parte da Receita Solidária
Se você gosta de ajudar e ainda receber em troca muito carinho, venha fazer parte da Receita Solidária. Acesseo site: 

www.receitasolidaria.com.br e veja como se associar. Acompanhe também as atividades da Associação pela rede social: 
facebook/receitasolidaria.
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agenciaabreubr

www.abreutur.com.br
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• Hospedagem

• Café da manhã
• Taxas hoteleiras/serviço

• Traslados
• Cartão Assistência

10x 

SEM JUROS

Toll Free Abreu 24h nos EUA, em português
Joias da América do Norte 
12 dias 
Voando COPA AIRLINES | 7 cidades incluindo 
Nova York, Boston e Toronto | 26 AGOSTO

 A partir de: total à vista R$12.037 ou 

 R$2.407 + 9x R$1.070
CRUZEIRO 
MIL ILHAS

Ottawa, Canadá

Sonho Americano 9 dias 
Voando COPA AIRLINES | 5 cidades incluindo 
Filadélfia e Boston | 3, 17 AGOSTO

 A partir de: total à vista R$10.395 ou 

 R$2.079 + 9x R$924
INÍCIO EM 

NOVA YORK

GUIA ABREU PORTUGUÊS

O mundo com outros olhos:

viaje Abreu.

Escritório ABREU 
em Orlando, EUA

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

Av. Bandeirantes, 1448 
Mangabeiras | Belo Horizonte | MG

31 3244 5000
acta@actaturismo.com.br

www.actaturismo.com.br

*Benefício exclusivo de 5% de desconto para associados AFFEMG na compra de pacotes completos (parte aérea e 
terrestre), excluindo taxas de embarque e demais taxas. Não cumulativo com outros descontos e promoções. | Parcelamento 
em 10x sem juros 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$, por pessoa, em apto. duplo 
standard, calculados ao câmbio referencial de US$ 1,00 = R$ 3,27 de 7/7/2015, 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.

Vem aí o 
28º Festival 

Gastronômico da 
Cidade dos Meninos

O evento de maior sucesso 
do Sistema Divina Providencia já tem 
data marcada. No dia 8 de agosto, 
a Cidade São Vicente de Paulo abre 
as portas para o público participar 
do 28º Festival Gastronômico Interna-
cional - Churrascão da Cidade dos 
Meninos. 

Serão 102 barracas de comi-
da e bebidas, sendo 21 de comidas 
típicas de países que se relacionam 
com o Brasil e de oito regiões brasilei-
ras. Entre as atrações musicais, está o 
grupo de forró “Fala Mansa”. 

Todo dinheiro arrecadado 
será utilizado na construção do Cen-
tro Automotivo da Cidade dos Meni-
nos onde os alunos poderão aprender 
profissões ligadas ao setor automobi-
lístico. 

Interessados em participar po-
dem entrar em contato com o Associa-
do Vicente pelos telefones: (31) 2551-
7876 ou (31) 9270-8319 (TIM). 
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eNcONTRO

O Encontro de Associa-
dos Apo-

sentados de julho foi realizado no dia 8, 
com boa participação. Presença tam-
bém nas Regionais que, mais uma vez, 
acompanharam a reunião realizada em 
Belo Horizonte. “A transmissão do En-
contro vem cumprindo seu papel que 
é aproximar os Associados de outras 
cidades do debate realizado na sede. 
A troca de informações é fundamental 
e, significa fortalecimento da classe e 
da Entidade, explica a Diretora – pre-
sidente da AFFEMG, Maria Aparecida 
Neto Lacerda e Meloni, Papá. 

Diálogo que aconteceu por meio 
dos esclarecimentos do associado José 
Marígenes que da Regional Sul em Var-
ginha assistiu ao encontro, tirou dúvidas 
e ainda fez um elogio a FUNDAFFEMG 
por seu aniversário de 30 anos. Assim, 
como ele, Associados de Governador 
Valadares, Montes Claros e de outras 
Regionais também acompanharam o 
Encontro.

Terminado o debate, todos se-
guiram para o Centro de Convivência 
onde foi oferecido um lanche de confra-
ternização. 

Encontro de Aposentados intensifica 
comunicação com Associados das Regionais

Varginha

Montes Claros


