
NOTÍCIASAFFEMG
Nº DE IDENTIFICAÇÃO DOS CORREIOS 2015303

INFORMATIVO dA AssOcIAçãO dOs FuNcIONáRIOs FIscAIs dO esTAdO de MINAs geRAIs - ANO xxV - NO 303 - JuNHO de 2015

Fique por dentro 
da programação!

Devido ao feriado municipal em Belo Horizonte, no dia 15 de agosto, a 
Comissão Organizadora dos Jogos AFFEMG alterou a abertura do evento para 
o dia 1º de agosto, no primeiro fim de semana do mês. Com a alteração, além 
do dia 1º, as atividades do evento esportivo serão realizadas no dia 8 de agosto 
e no fim de semana dos dias 22 e 23/08 quando acontece a etapa Regional 
e a cerimônia de entrega das medalhas, marcando o encerramento dos Jogos. 

E atenção! As inscrições para os Jogos AFFEMG estão abertas até 10 
de julho pelo site: www.affemg.com.br ou, pessoalmente, no Setor de Eventos, 
no Espaço AFFEMG em Contagem, na Centralsef e nas Diretorias Regionais. 
Quem preferir também pode se inscrever pelo telefone: 3289-5704, participe! 

AFFEMG se reúne 
com a SRH

 Encontro aconteceu no dia 
16 de maio, com o objetivo de 
estreitar o diálogo com a nova 
diretoria, página 3. 

Provedores da Arte 
nas Regionais

 Parceria da AFFEMG com 
o Galpão leva Associados ao 
espetáculo do Grupo em Juiz de 
Fora, páginas 12 e 13. 

Assembleia Geral 
Ordinária da AFFEMG

 Associados aprovam por unanimidade o Relatório 
de Administração e Demonstrações Contábeis de 2014. 

VeJA págINA 2

É tempo de São João!
 Centenas de Associados participam 
do 14º ARRAFEMG, veja págs 20 e 21.
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Atendendo ao Edital de Convoca-
ção publicado no Diário Oficial do Esta-
do (22/05), no dia 10, a Assembleia 
Geral Ordinária apreciou e aprovou, por 
unanimidade, o Relatório de Administra-
ção, as Demonstrações Contábeis e o 
Parecer do Conselho Fiscal da AFFEMG, 
relativos ao exercício de 2014. 

A AGO foi aberta pela Diretora-
-Presidente, Maria Aparecida Neto La-
cerda e Meloni, que cumprimentou os 
Associados, agradeceu a presença e 
passou a palavra para o Presidente do 
Conselho de Administração, Francisco 
Mota Santos, que leu o Edital de Con-
vocação e em seguida, solicitou `a  As-
sembleia que indicasse um Associado 

para presidir os trabalhos, sendo então 
indicado o Associado Sady de Castro 
Cotta, que convidou os Associados Mar-
cos Lúcio Valente, para a função de 1º 
secretário e José Guilhermino Barbosa 
Filho, como 2º secretário. 

O Contador Wander Moreira fez 
a exposição das Contas de 2014. Em 
seguida, o Presidente fez a leitura da ata 
do Conselho Fiscal e do Parecer, colo-
cando em votação o Relatório de Admi-
nistração, a Demonstração de Resultados 
e o Relatório do Conselho Fiscal, que fo-
ram aprovados por unanimidade. 

O presidente Sady de Castro Cot-
ta agradeceu a presença de todos e en-
cerrou a AGO.

Contas de 2014 são aprovadas por 
unanimidade pela Assembleia Geral Ordinária

A inexplicável “falta de agenda”

A classe Fiscal vem acu-
mulando perda 

salarial decorrente da corrosão inflacio-
nária desde 2012 e, até o momento, 
essa perda  já passa de 24%. Mesmo 
que se contabilize o ganho de mil pon-
tos/Gepi em outubro de 2014, a perda 
real ainda chega a 16%. No final do 
ano passado, o governo enviou à As-
sembleia Legislativa proposta de reajuste 
geral de 4,62%, que foi suspenso por 
demanda do atual governo, e acabou 
sendo definitivamente rejeitado em abril. 

Em Assembleia Geral, a clas-

se confirmou a pauta de reivindicação 
aprovada em novembro passado e já ini-
ciou ações de mobilização planejadas 
segundo uma estratégia de crescente am-
pliação e intensificação. A única nova 
reivindicação consiste na incidência das 
vantagens por tempo de serviço sobre 
a parcela da Gepi,  reivindicação esta 
que vem sustentada num substancioso 
parecer do jurista Celso Antônio Bandei-
ra de Melo. 

A grave situação de crise financei-
ra do Estado pressupõe um real  e ime-
diato crescimento das receitas próprias 

combinado com a ampliação e diversi-
ficação da capacidade do Estado obter 
recursos novos de terceiros, a custos mais 
baratos. Por outro lado, não é possível 
assegurar a integridade da receita pró-
pria sem mudança na política de controle 
fiscal e tributário. Contudo, isso não será 
resolvido de forma amadora, na base de 
palpites de neófitos, com instituições en-
fraquecidas e servidores desmotivados. 
Nesse cenário, decorridos metade do 
primeiro ano do mandato, é inexplicável  
a “falta de agenda” do Secretário para 
receber as Entidades do Fisco.
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A Diretora Presidente da AFFEMG, 

Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni 
Papá, se reuniu no último dia 16, com a 
Diretora da SRH/SEF, Blenda Rosa Pereira 
Couto, que estava acompanhada do Asses-
sor, Marcos Augusto Teixeira Diniz.  

Além de cumprir o objetivo de estabe-
lecer o início do relacionamento institucional 
com a nova Diretoria, como é de se esperar,  
em razão da natureza das atividades da As-
sociação e da unidade de Recursos Huma-
nos da Secretaria de Fazenda, o encontro foi 
uma oportunidade para a AFFEMG apontar 
alguns pontos de uma pauta de trabalho e 
obter informações sobre questões relaciona-
das a direitos dos Associados. 

Sobre o pagamento das férias prê-
mio convertidas em espécie por ocasião da 
aposentadoria, a Diretora informou que, a 
partir de julho, a Secretaria vai destinar um 
valor mensal para quitação desses direitos 
que serão pagos, rigorosamente, segundo a 
lista cronológica de publicação. 

Alguns outros assuntos foram debati-
dos:  isenção do Imposto de Renda sobre o 
abono de permanência e a isenção da con-
tribuição previdenciária sobre 1/3 constitu-
cional de férias. Ambas as questões já foram 
objeto de decisão dos Tribunais e, sendo as-
sim, são “ponto pacífico”. No primeiro caso, 

o abono de permanência é verba indeniza-
tória, portanto estaria fora da incidência do IR 
e a parcela adicional do terço constitucional 
de férias não integra o valor da aposentado-
ria, portanto, está fora da base de incidência 
da contribuição previdenciária.  

Valor da aposentadoria que não tem 
a integralidade da Gepi.  Os servidores que 
se aposentaram com percentual da Gepi  
menor que 100% (Gepi não integral)  vêm 
sofrendo, mês a mês,  grande prejuízo no 
valor de seus proventos. Isto porque a Admi-
nistração não está respeitando  o percentual 
definido na certidão de apuração da média 
Gepi quando do ato de aposentadoria e de-
terminou o refazimento da certidão, alteran-
do um  ato jurídico perfeito. Outros assuntos 
específicos de interesse de Associados tam-
bém foram encaminhados. 

Papá manifestou sobre a falta de con-
fiança e o distanciamento que o servidor sen-
te em relação à SRH, que a forma de comu-
nicação do tipo “call center” , com respostas 
pré formatadas não é adequada para uma 
unidade de Recursos Humanos, que requer 
atenção personalizada. A Diretora Blenda 
concordou, e afirmou que pretende mudar 
essa forma de atendimento, mas destacou a 
falta de pessoal como um problema da área. 
Informou que os questionamentos enviados 

aos diversos setores da SRH serão concen-
trados na assessoria do gabinete visando 
assegurar consistência e controle sobre as 
respostas e, ao mesmo tempo, vai permitir 
acompanhar e mapear as principais dúvidas 
que afetam o servidor. 

Entre as expectativas envolvendo as 
novas equipes que estão assumindo o co-
mando da máquina pública em Minas, uma 
se refere à capacidade e disponibilidade 
para o diálogo e a confiança de que arbitra-
riedades contra servidor, assim como a políti-
ca do “ver se cola” e da “orientação interna” 
ao arrepio da lei são práticas que ficaram no 
passado.  A AFFEMG, que nunca foi adver-
sária, vai procurar cooperar, manter o canal 
de entendimento e contribuir para a análise 
das questões, objetivando agilizar as solu-
ções e evitar ações judiciais desnecessárias.

pOLíTIcA

AFFEMG e SRH  - reunião institucional, 
pauta de trabalho em andamento

Campanha salarial 2015 - Assembleia Geral 
Extraordinária confirma pauta de reivindicação e 

decide estratégia de luta

No último dia 18, os 
Auditores Fis-

cais, reunidos em Assembleia Geral Extraordi-
nária,  confirmaram a pauta de reivindicações 
da categoria que já havia sido aprovada em 
AGE realizada em novembro de 2014. 

1- ajuste do vencimento em carreira de um 
só nível 
2- publicação das progressões 2007/08 
e 2009/10
3- exclusão do IPC na correção anual do 
valor do ponto/Gepi
4- antecipação da incorporação total da 
Conta Reserva/Gepi 
5- gratificação de escolaridade adicional 
como vantagem inerente à carreira
6- migração do valor correspondente a 6 
mil pontos/Gepi para o vencimento
7- reconhecimento dos efeitos da extinção 
do antigo nível da carreira 

Incidência da Gepi sobre os adicionais por 
tempo de serviço (ADE e quinquênios) 

A AGE aprovou, por unanimidade, 
a inclusão deste item na  pauta de reivindica-
ção. Em parecer solicitado pelas Entidades, 
AFFEMG e SINDIFISCO/MG, o jurista Cel-
so Antônio Bandeira de Melo, conclui que a 
Gepi, por sua natureza e especificidades, in-
tegra a base de cálculo das vantagens pesso-
ais. Além da reivindicação vir sustentada num 
consistente estudo jurídico, a AGE apontou as 

fontes de financiamento do pedido.  
A Assembleia aprovou uma relação 

de ações de luta que serão conduzidas pelo  
SINDIFISCO/MG e contam com o irrestrito 
apoio da AFFEMG em Belo Horizonte e em 
todas as Regionais. A mobilização é funda-
mental para o sucesso da pauta. Neste ce-
nário, a primeira medida que se espera do 
governo é a concretização de seu discurso de 
manter o diálogo aberto e permanente com os 
servidores, coisa que ainda não aconteceu.
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No dia 17, o Fórum Nacional 
das Carreiras Típicas 

de Estado – FONACATE realizou, em Bra-
sília, a 4ª Conferência que tratou do tema “ 
Estratégias de Desenvolvimento e Qualida-
de do Serviço Publico”. A AFFEMG parti-
cipou do evendo sendo representada pelo 
Associado Max Antônio Amaral. 

O evento teve início com o Talk 
Show conduzido pelo jornalista, Heral-
do Pereira, e contou com a participação 
do ministro das Comunicações Ricardo 
Berzoini e dos debatedores, Embaixador 
Samuel Pinheiro Guimarães, professor de 
Política Internacional e Política Externa do 
Instituto Rio Branco e o Professor da URFJ 
e membro da Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe – Cepal, Dr. 
Ricardo Bielschowsky que trataram das 
estratégias de desenvolvimento e papel 
do Estado.

A conclusão sombria apontou 
para um pífio desenvolvimento, sem 
planejamento global, diante de um 
quadro de dificuldades do Estado em 
cumprir o seu papel, face a ruptura do 
desenvolvimentismo inclusivo dos últimos 
anos.  Nesse sentido, o papel das carrei-
ras típicas de estado torna-se estratégico 
e fundamental.

O painel que inaugurou os tra-
balhos da tarde do dia 17, “Concurso 
Publico e qualificação permanente dos 
servidores”, constituiu-se no ponto alto do 
evento. Dele participaram como debate-
dores convidados os professores Juarez 
Freitas, presidente do Instituto Brasileiro 
de Altos Estudos de Direito Público, Ale-
xandre Veronese da UNB, mestre em Di-

reito e Doutor em sociologia e Fernando 
de Castro Fontainha, Doutor em Ciência 
Política pela Université de Montpelier, 
França, pesquisador da FGV e do Cen-
tre d’Estudes Politiques de L’Europe.  

Os professores Veronese e Fontai-
nha são integrantes de uma equipe de 
juristas que, a pedido do Ministério da 
Justiça, realizou uma pesquisa/estudo 
sobre a realidade dos concursos públi-
cos e, a partir dele, propõe novas formas 
de recrutamento e a reorganização do 
sistema de ingresso no serviço público 
brasileiro.

“Os concursos hoje provocam 
um impacto avassalador no mundo 
sócio-profissional brasileiro. Esses proces-
sos seletivos deveriam ser um meio de 

avaliar competências, mas se tornaram 
um fim em si mesmos, em detrimento da 
administração pública, mas em prol de 
um mercado milionário. Estamos virando 
um país de concurseiros”, avaliaram os 
dois expositores, para quem os concur-
sos deveriam ser o primeiro passo de 
uma jornada de qualificação permanen-
te dos servidores. 

A ideia, portanto, não seria aper-
feiçoar o atual sistema de recrutamento, 
mas criar outro que articule preparação, 
realização prática, avaliação, organi-
zação e formação em torno de um pro-
cesso que não seja mais completamente 
desvinculado da noção de carreira. Um 
tema instigante que a AFFEMG quer 
aprofundar. 

pOLíTIcA

O Supeiror Tribunal Federal definiu 
que a União, Estados, Distrito Federal e 
os Municípios têm até 2020 para quitar 
seus precatórios.  De acordo com o últi-
mo levantamento do Conselho Nacional 
de Justiça, o total de precatórios alcança 
94 bilhões. Desse valor, 3,6 bilhões são 
dívidas do governo de Minas.  

Para este ano, está previsto o 

pagamento de 360 milhões, que cor-
responde a 10% do total da dívida 
e o restante será dividido em 5 par-
celas, o que equivale ao pagamento 
de 900 milhões em 2016, de acordo 
com Dr. Ramon Tácio de Oliveira, Juiz 
da Central de Precatórios do TJ/MG, 
para quem a decisão do STF não cabe 
recurso e tem que ser cumprida sob 

pena do administrador que não pagar 
responder por improbidade adminis-
trativa, além do Estado ter as contas 
sequestradas. 

Correção - o STF determinou que 
o cálculo das dívidas tenha por base o 
IPCA (desde 2009, a correção usava 
a TR – taxa referencial - mais 0,5% ao 
mês).  

Precatórios  - O Estado deve 3,6 bilhões, 
este ano vai pagar 10% deste valor

4ª Conferência Nacional das 
Carreiras Típicas de Estado
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No período de 31 
de maio 

a 3 de junho, a FEBRAFITE realizou na ci-
dade de Bento Gonçalves/RS, o seu 10º 
Congresso Nacional e 5º Internacional 
que debateu o tema “Reforma do Estado 
– justiça social e fiscal”. A edição 2015 
do Congresso, pela ótima programação 
e grande número de participantes, confir-
mou o sucesso deste evento, considerado 
o maior do Fisco Estadual Brasileiro.  

A solenidade de abertura já sinali-
zava para a grandiosidade do Congres-
so. O Presidente da AFISVEC, entidade 
o anfitriã, Altemir Feltrin, deu as boas 
vindas aos mais de 400 congressistas 
que lotaram o belo auditório da Casa 
das Artes.  Em seguida, o Presidente da 
FEBRAFITE, Roberto Kupski, visivelmen-
te emocionado por estar realizando o 
Congresso no seu Estado natal, agrade-
ceu o apoio das Associações filiadas e 
apresentou a programação científica e 
cultural do Congresso. “Enalteço a im-
portância deste trabalho que esta cate-
goria faz para que o Estado cumpra o 
seu papel. A Febrafite busca a valoriza-
ção da carreira, do pacto federativo, e 
principalmente, o crescimento e a quali-
ficação profissional e pessoal da classe 
fiscal”, declarou Roberto. A execução do 
Hino Nacional e do hino do Rio Grande 
do Sul, na voz da artista gaúcha Fátima 
Gimenez, também foi um momento de 
muita emoção na abertura. 

O primeiro dia de trabalho come-
çou cedo com a conferência tema do 
evento, “Reforma do Estado” proferida 
pela Senadora Ana Amélia. Em seguida, 
um pano de fundo para o que seria trata-
do ao longo de todo o evento, o painel 
“o novo Congresso Nacional”, apresen-
tado pelo jornalista Sylvio Costa, funda-
dor editor do site Congresso em foco e 
pelo Juiz, Marlon Reis, uma referência 
nacional no debate da Reforma Política 
e fundador do Movimento de Combate 
à Corrupção Eleitoral – MCCE.  O atual 
perfil do Congresso Nacional, os com-
promissos, convicções e interesses dos 
parlamentares que constituem maioria 

na casa, não recomendam otimismo em 
relação à aprovação das reformas estru-
turais que o país necessita, a começar 
pela reforma política.  

Um dos aspectos da Reforma 
do Estado em debate foi a Reforma Tri-
butária. Paulo Ricardo de Souza, Sub-
secretário da Receita Federal do Brasil 
abordou o tema sob a ótica da União 
e Luiz Antônio Binz, Secretário Adjunto 
da Fazenda do Rio Grande do Sul, falou 
da visão dos entes federados. A guerra 
fiscal também foi apontada pelo Auditor 
gaúcho como uma das maiores mazelas 
do Sistema Tributário Nacional. “quem 
ganha com a guerra fiscal? O Estado 
que concede em benefícios? A popula-
ção? O conjunto dos Estados perde com 
essa guerra. Quem ganha são as empre-
sas que são alvos de verdadeiros leilões 
para se instalarem em uma determinada 
região”, concluiu Binz. 

Os Auditores Fiscais do Rio Grande 
do Sul, João Batista Mezzomo e Eugênio 
Lageman apresentaram um interessantís-
simo trabalho, numa abordagem econô-
mica inovadora, sobre “mitos e verdades 
da carga tributária”. Eudaldo Almeida 

de Jesus, Coordenador Geral do Encat, 
falou sobre o desafio da simplificação 
das obrigações tributárias acessórias e 
ainda dentro do tema, o Professor Hele-
no Torres falou sobre os “Desafios do Fe-
deralismo Fiscal”. A questão tributária e 
suas inúmeras distorções geradas a partir 
do início da década de 90, como por 
exemplo, Lei Kandir, ampliação das con-
tribuições não compartilhadas na União, 
aplicação indiscriminada do instituto da 
Substituição Tributária e ampliação da 
base do Simples, entre outras, associa-
da à questão da dívida pública, estão 
levando as receitas estaduais e munici-
pais ao limite do sustentável. O desafio 
é encontrar o caminho de solução. “O 
grande problema são projetos isolados 
sem a visão da unidade. É essencial ter 
uniformidade nos processos em todas as 
esferas”, declarou o Professor. 

Nos painéis internacionais, duas 
experiências bem diferentes: Peka Ruuho-
nem, Diretor da Administração Tributá-
ria da Finlândia falou da organização 
tributária e da relação fisco contribuinte 
em seu país e o Professor João Catarino 
abordou o tema da arbitragem no Direi-

Congresso FEBRAFITE - um 
sucesso de público e crítica

cONgRessO FebRAFITe

Os áudios das palestras do congresso da Febrafite estão disponíveis no site da AFFEMG: wwwaffemg.com.br
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cONgRessO FebRAFITe

to Tributário, em Portugal. Márcio Verdi, 
Secretário Executivo do CIAT apresentou 
interessante pesquisa sobre o custo das 
Administrações Tributárias. O cenário fin-
landês é um ideal a ser buscado por todos 
que desempenham a função exclusiva de 
Estado de fiscalizar e gerir as receitas tri-
butárias, mas a experiência portuguesa 
da arbitragem é um retrocesso, um mode-
lo que mistura perigosamente, o interesse 
público e a receita tributária indisponível 
do interesse privado, das empresas deve-
doras. Isso deve ser rechaçado.

Dentre as questões corporativas, 
o Professor Juarez Freitas falou sobre a 
Lei Orgânica do Fisco, Roberto Kup-
ski fez uma síntese das iniciativas que 
a Federação tem implementado, no 
campo político e judicial, no sentido 
de buscar a proteção da carreira do 
Fisco e a defesa do concurso público 
e o Presidente da Associação Sindical 

dos Profissionais de Inspeção Tributária 
e Aduaneira de Portugal - APIT, Nuno 
Barroso, fez uma apresentação deta-
lhada da organização sindical do Fis-
co português e os principais desafios 
que a Entidade vem enfrentando neste 
momento. O jornalista Leandro Fortes 
falou sobre a sonegação no Brasil e 
os vários episódios envolvendo sone-
gação fiscal que marcam o atual mo-
mento brasileiro. 

O Professor Clóvis de Barros 
Filho encantou o auditório levantando 
aplausos demorados com a palestra “a 
Ética e a vivência em sociedade” e ao 
final, Luciano Pires fez a palestra moti-
vacional “o meu Everest”. 

Na programação cultural, o 
Congresso mostrou um pouco da típi-
ca cultura gaúcha, no Centro de Tradi-
ções Gaúchas da cidade e a epopéia 
dos imigrantes italianos, rica história 

que marcou a colonização daquela 
parte do território brasileiro. 

O Congresso reuniu mais de 400 
Auditores Fiscais de todo o Brasil, do 
Acre, com sua expressiva delegação for-
mada por 18 congressistas; Alagoas com 
mais de 40 participantes; Mato Grosso 
do Sul que levou o troféu de maior delega-
ção proporcional com seus 19 membros 
e a entusiasmada e imbatível delegação 
mineira com 72 participantes. O Rio 
Grande do Sul, gentis anfitriões, mostrou 
toda sua hospitalidade e competência na 
irretocável organização do Congresso. 

Um evento assim é oportunidade 
ímpar para aquisição de conhecimento, 
novas visões sobre as questões que nos 
afetam enquanto categoria profissional, 
busca de soluções para os problemas 
comuns, troca de experiências, congra-
çamento e integração. Um brinde ao 
11º Congresso que virá!

AFFEMG: maior delegação no congresso

Os áudios das palestras do congresso da Febrafite estão disponíveis no site da AFFEMG: wwwaffemg.com.br
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cONgRessO FebRAFITe

 
 
 

CARTA DE BENTO GONÇALVES 
 
 

O Fisco Estadual/Distrital brasileiro, reunido no 10° Congresso Nacional e 5° Internacional da 
Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais – Febrafite, na cidade de Bento 
Gonçalves/RS, no período de 31 de maio a 03 de junho do ano de 2015, debateu o tema “Reforma do 
Estado - Justiça Social e Fiscal”, na perspectiva de ser esta uma contribuição para a compreensão de alguns 
aspectos que devem orientar a Reforma do Estado na tarefa de aproximar a realidade daquilo que entendemos 
como uma sociedade melhor, com mais justiça fiscal para alcançar a desejada justiça social.  

Como pano de fundo, o Congresso reconhece a importância da Reforma Política, pois é a partir da 
correção dos vícios do atual sistema político que podemos obter as condições para superação das 
desigualdades sociais. Em consonância com a função essencial e exclusiva que cabe ao Fisco desempenhar, 
foi debatida a Reforma Tributária na visão da União, dos Estados e dos Municípios, não somente pelo 
fundamento da suficiência financeira, o que configura indiscutível condição para responder às necessidades 
dos cidadãos, mas principalmente pela inarredável cláusula de manutenção da Federação. 

O ideal de justiça fiscal pressupõe que o Estado se organize para atingi-lo por meio de instituições 
fortes, autônomas e que estejam protegidas de toda ingerência derivada do poder político e econômico, onde 
o princípio republicano do concurso público, que materializa o valor do mérito e se contrapõe ao 
favorecimento clientelista e ao patrimonialismo, seja a única porta de acesso aos cargos da carreira do Fisco, 
com servidores identificados pelo alto padrão de profissionalismo, reconhecidos e valorizados, motivados a 
empreenderem o contínuo e permanente combate a sonegação, esse crime que viabiliza tantos outros 
cometidos contra a sociedade. 

Os painéis internacionais por meio dos quais foram compartilhados o conhecimento e as 
experiências relacionados às Administrações Tributárias, confirmaram para o Fisco Estadual Brasileiro 
reunido neste Congresso, que o ideal de alcançar uma sociedade com alta moral fiscal onde os cidadãos são 
conscientes da obrigação de contribuir para o melhor financiamento dos bens públicos com igualdade e 
confiabilidade, deve ser o objetivo a ser buscado, o que só será possível com o aprofundamento e a 
universalização da Educação Fiscal. 

Para as entidades associativas presentes neste Congresso, importa a implementação de todas as 
reformas que concretizem a consecução dos objetivos fundamentais da República dispostos no artigo 3º da 
Constituição Federal, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento, erradicar a 
pobreza, diminuir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos. Este é o compromisso do 
Fisco Brasileiro firmado no 10° Congresso Nacional e 5° Internacional da Federação Brasileira de 
Associações de Fiscais de Tributos Estaduais – Febrafite. 

 
Bento Gonçalves/RS, 03 de junho de 2015. 

Os áudios das palestras do congresso da Febrafite estão disponíveis no site da AFFEMG: wwwaffemg.com.br
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FesTA dAs Mães

No dia 29 de maio, foi 
realizado o Baile 

das Mães em Belo Horizonte.  Mais 
um momento de homenagens e mui-
ta alegria. Reunidos no Clube dos 
Oficiais, mais de 900 Associados e 
familiares participaram da confraterni-
zação voltada para elas!

Além da decoração impecável, 

delicioso buffet e animado repertório 
da banda Hilton Avelino Show, a noi-
te reservou uma surpresa para mães 
que puderam levar de recordação 
uma fotografia da família, impressa na 
hora da festa. “Como essa confrater-
nização tem esse espírito tão familiar, 
nossa ideia foi homenagear as mães 
com essa singela lembrança”, explica 

a Diretora – presidente Maria Apare-
cida Neto Lacerda e Meloni, Papá, 
que participou do evento ao lado dos 
Diretores e Conselheiros da AFFEMG. 

A Diretoria da AFFEMG agra-
dece a presença de todos os Associa-
dos e parabeniza as mães pela data 
especial, desejando – lhes muita saú-
de e alegria. 

Homenagem especial 
para quem merece

Reunidos no Clube dos Oficiais em BH Associados participam do Baile das Mães 
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gIRO peLAs RegIONAIs
ceNTRO-NORTe/seTe LAgOAs

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

Para celebrar o dia das Mães, a Regional Centro Norte realizou, no dia 24 de maio 
um almoço de confraternização. O encontro reuniu Associados e familiares que brindaram 
a data em clima de muita alegria. A música ao vivo também animou os presentes que se di-
vertiram ao som de um repertório variado. O Diretor da Regional Rubens Simão agradece a 

presença de todos e novamente parabeniza todas as mães pelo seu dia. 

Almoço para as mães
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gIRO peLAs RegIONAIs
NORTe/MONTes cLAROs

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

Uma apresentação de dança folclórica, realizada no dia 
24 de maio, no auditório da Superin-

tendência Regional, fez parte das comemorações do Dia das Mães em Montes Claros. 
O encontro reuniu cerca de 80 pessoas, entre elas o conselheiro da AFFEMG, Nelson 
Gomes dos Santos que representou o Diretor Regional, Redir Mendes de Sá.  Ao som da 
Companhia de Dança “Saruê”, os presentes se divertiram com as danças folclóricas e 
também receberam mimos como cartões e bombons.

Presente na confraternização, Superintendente Regional, Saulo Geraldo Silqueira, agra-
deceu a participação de todos e destacou a importância do apoio da AFFEMG em eventos 
como esse que visam o congraçamento entre Associados e funcionários da Secretaria.

Apresentação cultural marca 
comemoração em Montes Claros

http://www.affemg.com.br/jogos_xv/index.
htm
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gIRO peLAs RegIONAIs
MATA/JuIz de FORA

“De tempos s o m o s 
– Um 

Sarau do Grupo Galpão”, o mais re-
cente espetáculo da companhia de tea-
tro mineira, desembarcou em Juiz de Fora 
para apresentações, nos dias 9 e 10, no 
Centro Cultural Bernardo Mascarenhas. 

Os Associados da AFFEMG Re-
gional Mata puderam conferir de perto 
o musical inspirado em canções já apre-
sentadas pela companhia em outras mon-
tagens. “Temos como objetivo esse ano, 
levar nossos Associados aos espetáculos 
do Galpão, por Minas Gerais. Algo extre-
mamente viável, devido ao Provedores da 
Arte, parceria da AFFEMG com o Grupo 
Galpão, explica a Diretora – Presidente, 
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, 
Papá.

Pela parceria, toda a contribuição 
feita pelos Associados (pessoa física), por 
meio do Provedores da Arte, gera be-
nefícios para os próprios apoiadores e 
também para a AFFEMG, como ocorrido 
em Juiz de Fora, quando a Associação 
recebeu 40 pares de ingressos que foram 
distribuídos gratuitamente aos Associados. 
“Mesmo sabendo que o Galpão é uma 
companhia conhecida internacionalmen-
te, precisamos sempre buscar a aproxima-
ção com o público. E no caso dos Asso-
ciados da AFFEMG, isso se torna ainda 
mais importante, devido ao programa Pro-
vedores da Arte. Optamos pela cortesia 
dos ingressos para que novos Associados 
possam ter a oportunidade de presenciar 
um espetáculo do Galpão e conhecer 
a arte desse Grupo.”, explica Julio Pires, 
diretor da empresa JPAD, responsável em 
viabilizar a parceria da AFFEMG com o 
Galpão.

E quem assistiu o musical ficou re-
almente encantado! Com os 40 pares de 
ingressos distribuídos para os 2 dias de 
espetáculo, muitos Associados não só cur-
tiram a apresentação, como puderam par-
ticipar de um bate-papo com os atores. 
A conversa, feita exclusivamente com os 
Associados da AFFEMG, foi outra iniciati-
va da parceria entre Galpão e Associação 
para esclarecer dúvidas sobre o Provedo-
res da Arte. “Considero essa ideia muito 
positiva, pois além de proporcionar pro-
gramas culturais aos Associados, é mais 
uma forma de falar sobre o Provedores da 
Arte”, explica a Diretora Social, Lenivanda 
de Oliveira, que participou do primeiro dia 

Provedores da Arte leva Associados de 
Juiz de Fora a espetáculo do Grupo Galpão

da apresentação em Juiz de Fora, ao lado 
do Diretor Regional Edir da Silva Martins.

Para Edir, o projeto de aproximar 
os Associados das Regionais pode ser 
perfeitamente realizado em outras cida-
des mineiras. “Fomos a cidade piloto 
dessa etapa do projeto e ao avaliar a 
experiência como positiva, acredito que 
esse resultado também se repetirá em 
outras cidades que o Galpão e a AFFE-
MG se encontrarem”, declara o Diretor.

 E os encontros já têm data marca-

da! As próximas cidades a receberem o 
espetáculo “De tempo somos – Um sarau 
do Grupo Galpão”, são:

Itaúna, 11 de agosto; 
Uberaba, 13 e 14 de agosto;  
Uberlândia, 15 e 16 de agosto. 

Em todas essas apresentações, a 
AFFEMG estará lá para levar seus Associa-
dos. Em breve, uma carta explicando sobre 
a retirada dos ingressos será encaminhada 
aos Associados dessas cidades, aguardem! 

Faça parte do Provedores da Arte
 Você não precisa esperar a visita do Galpão em sua cidade para fazer parte 

do Programa Provedores da Arte. 
Para aderir é rápido e simples! Acesse o site da AFFEMG, click no link 

Provedores da Arte, imprima o termo de adesão e encaminhe para o setor Finan-
ceiro da AFFEMG – 7 andar Rua Sergipe, 893, Funcionários/BH, cep: 30130-171. 

Toda a contribuição realizada este ano, servirá de desconto ou restituição no 
imposto de renda ano base 2015. 

Participe, contribua com a cultura mineira, ajudando também a divul-
gar o nome da AFFEMG. Dúvidas e informações entre em contato pelo e-mail:  
provedoresdaarte@affemg.com.br ou pelo tel: 31 3289- 5601, falar com Wander. 
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gIRO peLAs RegIONAIs
MATA/JuIz de FORA
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gIRO peLAs RegIONAIs
pARANAíbA/ubeRLâNdIA

No dia 9 de junho, a Regio-
nal Paranaíba rece-

beu a visita do subsecretário da Receita 
Estadual, João Alberto Vizzotto que par-
ticipou de uma confraternização em cli-
ma bastante descontraído. Também par-
ticiparam do encontro o superintendente 
Regional, Esly Winder Ribas Rocha, e 
representantes das chefias regionais de 
Araguari, Artur Donizetti; Patrocínio, Le-
onardo Andrade; Ituiutaba, Willian Al-
meida; Uberlândia, Pedro Alves e Mon-
te Carmelo, Luzia Maria.

O happy hour contou ainda com 
a presença de muitos funcionários da 
SRF/ Paranaíba.

Confraternização com os Fazendários 
na Regional AFFEMG
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HOMeNAgeM

A Câmara Munic ipa l 
de Belo Ho-

rizonte concedeu ao Auditor Fiscal da 
Receita Estadual Washington Alves da 
Silva o Diploma de Honra ao Mérito, 
uma homenagem prestada pelo seu 
exemplo de vida pessoal e profissional. 

A solenidade foi realizada no 
dia 17 de junho e contou com a pre-
sença de familiares e amigos do ho-
menageado. As representantes das 
entidades de classe do Fisco Estadu-
al, Maria Aparecida Neto Lacerda e 
Meloni, Papá, Diretora-presidente da 
AFFEMG e Deliane Lemos, Diretora do 
Sindifisco/MG, também participaram 
da cerimônia, compondo a mesa de 
honra, presidida pelo vice-presidente 
da Câmara, vereador, Sérgio Fernan-
do Pinho Tavares (PV/MG), que na 
oportunidade representou o presiden-
te, vereador Wellington Magalhães 
(PTN/MG). 

A proposta da honraria foi apre-
sentada pela vereadora Elaine Matozi-
nhos (PTB/MG) e aprovada por una-
nimidade pelos demais vereadores da 
Casa. “Sinta-se homenageado pelos 
milhões de belorizontinos já que eles 
são representados pelos meus colegas 
da Câmara que, assim como eu, con-
sideram o senhor um merecedor dessa 
homenagem por ser um cidadão de 
ilibada conduta e um servidor público 
exemplar”, destacou a vereadora. 

Falando em nome da classe, 
Papá ressaltou a importância da ho-
menagem para o Fisco Estadual. “É 
a primeira vez que um Auditor Fiscal 
recebe uma homenagem como essa, 
então, parabenizo a Câmara Munici-
pal de Belo Horizonte, em especial a 
vereadora Elaine Matozinhos, por essa 
iniciativa. Para nós, Washington, esse 
reconhecimento transcende e, como 
seus colegas, nos sentimos também ho-
menageados”, declarou.

Visivelmente emocionado, o Au-
ditor Washington Alves agradeceu a 
homenagem. “Eu não tenho palavras 
para descrever tamanha emoção. É 
realmente um dia especial para mim, 
estar aqui ao lado dos meus familiares 
e amigos”.

Auditor Fiscal da Receita 
Estadual é homenageado pelo 
município de Belo Horizonte
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Resorts no 
Nordeste 
 Agosto a Dezembro, exceto feriados.

PORTO DE GALINHAS - PE 
ENOTEL 
ACQUA CLUB 
8 dias/7 noites
Apto. Luxo + All Inclusive + 
GRÁTIS: hospedagem 
2 crianças até 12 anos

A partir de: total à vista R$ 3.280 ou 

10x R$ 328

GOL

PRAIA DO FORTE - BA 
IBEROSTAR BAHIA 
8 dias/7 noites
Apto. Standard + 
All Inclusive | 
GRÁTIS: hospedagem 
2 crianças até 3 anos

A partir de: total à vista R$ 3.280 ou 

10x R$ 328

GOL

10x SEM ENTRADA e SEM JUROS | 
AÉREO + HOSPEDAGEM + TRASLADOS 
PREÇOS POR PESSOA 
Consulte todas as opções no site.

•  Serviços e assistência 
de primeira linha

•  Hospedagem nos 
melhores hotéis e resorts

•  Opções somente terrestre 
ou aéreo + terrestre

CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE 
VILA GALÉ ECO 
RESORT DO CABO 
8 dias/7 noites
Apto. Standard + All Inclusive | 
GRÁTIS: hospedagem 
1 criança até 12 anos

A partir de: total à vista R$ 2.900 ou 

10x R$ 290

GOL

GUARAJUBA - BA 
VILA GALÉ MARÉS 
8 dias/7 noites
Apto. Standard + 
All Inclusive | 
GRÁTIS: hospedagem 
1 criança até 12 anos

A partir de: total à vista R$ 2.950 ou 

10x R$ 295

GOL

Brasil

*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!

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.

Av. Bandeirantes, 1448 
Mangabeiras | Belo Horizonte | MG

31 3244 5000
acta@actaturismo.com.br

www.actaturismo.com.br

Prezado Associado, este mês a Acta Turismo traz ofertas imperdíveis para você e sua família relaxarem e se divertirem nos melhores resorts 
nacionais com tudo incluído! São opções perfeitas em destinos privilegiados para os viajantes que buscam, além de uma excelente hospedagem, 
muito entretenimento, ótima gastronomia, segurança, conforto, bem estar e serviços diferenciados. Consulte agora mesmo nossa equipe e 
reserve sua viagem com o benefício de 5% de desconto que somente a Acta Turismo oferece à AFFEMG. 

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

FISCO CORRETORA, uMA PROTEçãO quE É 100% A SuA CARA!
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cOMuNIcAdO

cLAssIFIscO

sAudAdes

• Venda/ Aluguel em Belo Horizonte 
Casa de campo - Situada em Capim Branco com 
área de 1.008 m2, sendo a casa de 171m2² 
com  03 quartos todos com armários embuti-
dos, uma suíte, banheiro, cozinha grande com 
armários, sala grande, varanda, churrasqueira,  
piscina, casa de caseiro com quarto, cozinha, 
banheiro, área de serviço e varanda; cômodo 
de  despejo; horta;  pomar e jardins. Tratar com 
Silvana – Tel: (31)8745-0019.
Apto Funcionários -  aluga-se apartamento de 4 
quartos, sala, copa, cozinha, área de serviço, 
DCE.  Garagem c/ 4 vagas.  Ótima localiza-
ção. Rua Alagoas, 336. Tratar com Braz de Bar-
ros pelo celular: (31) 9175-1118.
• Venda/ Aluguel Outros Estados
Apto em Itaipava/RJ - 2 quartos, sendo 1 suite, co-
zinha 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. 
Casa em Cabo Frio - aluga-se casa, ótima loca-
lização, 3 quartos, 3 banheiros, MOBILIADA E 

EQUIPADA, área lazer, Wi-fi, computador, vaga 
3 carros, acomoda confortavelmente 10 pessoas. 
Valor diária baixa temporada: R$250,00. Faxi-
na: R$120,00. Tels: 15-99750-0006/99750-
0007/22-99991-1204 
• Veículos
Fiat Uno Way Celebration 1.4 - modelo 
2011/2012, EVO Fire Flex 8v, 5 portas, ver-
de, com apenas 8.200 km rodados, única 
dona (esposa do associado), IPVA  2015 
quitado, nenhum ônus, documentação toda 
ok. Cel (21) 99977-6537 -  J.F.Passos.
Fusion - ano e modelo 2013 19.400Km FWD 
16 V completo, contendo teto solar, branco, 
única dona. (31) 8422-8322 Marilene
Golf sport Line, modelo 1.6 ano 2009, cor pre-
ta perolizada, banco de couro, direção hidráu-
lica único dono. (31) 9977-8473 Bernardes.
• 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.

• Zulmiro de Miranda Ribas faleceu dia 21/05. 
Residia na cidade de Belo Horizonte/MG.

• Manoel Ribeiro Filho, Pai do associado Luiz 
Antônio Ribeiro, faleceu dia 22/05. Resi-
dia na cidade de Patrocínio/MG.

• Antônio Marcio Guimaraes Faria, faleceu 
23/05. Residia na cidade de Belo Horizon-
te/MG.

• Francisco de Souza Lima, faleceu 24/05. 
Residia na cidade de Caratinga/MG.

• João Carlos Costa Sousa, faleceu em 
26/05. Residia na cidade de São Bernar-

do do Campo / SP
• Danilo Jose Dorella, faleceu em 02/06. 

Residia na Cidade de Belo Horizonte /MG
• Tranquilino Avelino de Freitas Neto, faleceu 

em 05/06. Residia na Cidade de Juiz de 
Fora/MG

• José Bretas, esposo da associada Lucia Hor-
ta Bretas, faleceu em 11/06. Residia na 
Cidade de Belo Horizonte/MG

• Ismar Geraldo Pontes Nogueira, faleceu em 
06/06. Residia na cidade de Belo Hori-
zonte/MG

O Associado da Regional Rio Doce, Wilson Geraldo Lacerda, procu-
rou a equipe de Comunicação da AFFEMG, para publicar neste informativo 
o seguinte recado: 

“Gostaria de entrar em contato com algum colega que tenha se apo-
sentado entre março de 1993 e abril de 1994 e sofrido redução da GEPI 
em função da Greve de 1993. A minha foi reduzida a 82%”. 

Interessados com conversar com seu Wilson sobre esse tema po-
dem entrar em contato com a Comunicação da AFFEMG pelo e-mail: 
comunicacao@affemg.com.br ou pelo telefone: (31)3289-5613 ou 5714. 

MuITAS 
ATRAçõES 

EM MAIS uM 
ENCONTRO

De 28 de setembro a 2 de ou-
tubro será realizada, na cidade de 
Poços de Caldas, no sul de Minas 
a  35ª Edição do Encontro da Feliz 
Idade, evento repleto de atividades 
e atrações, como o violeiro Rolando 
Boldrin que fará uma apresentação 
cheia de música e “contação de 
causos”. Para saber mais sobre a 
programação e inscrições, aces-
se o site: www.felizidade.com.br 
ou ligue para: (35)3212-7449, 
8802-7400, 8801-9466. Quem 
preferir pode tirar dúvidas pelo e-
-mail: encontro@felizidade.com.br
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FesTA JuNINA

O 14º ARRAFFEMG não dei-
xou ninguém parado! 

Realizado no dia 20 de junho, o evento 
reuniu mais de 900 pessoas no restau-
rante Rancho Fundo, em Belo Horizonte. 

A animação ficou por conta das 
bandas “Fala Nordestina” e “Chama 
Chuva” que ajudaram a espantar o 
frio ao som do forró e da música ser-
taneja, fazendo o público dançar 
muito. Para as crianças, os monito-
res organizaram uma ala especial 
com muitos brinquedos e diversão. 
      A AFFEMG agradece a presen-
ça de todos e espera revê-los em 
nosso próximo evento, os Jogos da 
AFFEMG, até lá!

A alegria do Forró toma conta da Festa Junina da AFFEMG

Confira outras fotos deste evento no site da AFFEMG:www.affemg.com.br
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FesTA JuNINA

A alegria do Forró toma conta da Festa Junina da AFFEMG

Confira outras fotos deste evento no site da AFFEMG:www.affemg.com.br
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O projeto “Reconstruir”, 
elaborado pela 

Associação Casa de Betesda, também 
conhecida como CASBE, visa promover 
cursos de inclusão digital, oficinas de ar-
tes e artesanato, num conjunto de ações 
integradas que possibilitem a construção 
da cidadania e o desenvolvimento físico, 
psicológico e educacional da popula-
ção moradora do Conjunto Cristina, 
em Santa Luzia, região metropolitana de 
Belo Horizonte. “O nosso maior desafio 
é alcançar parceiros que auxiliem na ma-
nutenção e desenvolvimento do trabalho 
que aqui realizamos, isso é o que nos limi-
ta a atender nossa comunidade com mais 

excelência”, explica a coordenadora das 
oficinas, Simone Proença Quintino. 

Para dar continuidade aos traba-
lhos já desenvolvidos, a Entidade ga-
nhou uma ajuda de peso. Foi um dos 
projetos selecionados para receber o 
apoio da Receita Solidária. “Através da 
Receita Solidária conseguimos um apor-
te essencial para desenvolver ações 
conforme preconiza o Estatuto da Crian-
ça e também o do Idoso, promovendo 
atividades que buscam eliminar as de-
sigualdades Sociais”, declara Simone. 

Assim como a Associação Casa 
de Betesda, a Receita Solidária presta 
serviço de apoio financeiro e assisten-

cial para Entidades de Belo Horizonte 
e do interior de Minas Gerais. “Toda a 
contribuição é feita por meio da partici-
pação dos sócios, seja pela via finan-
ceira com doações em dinheiro, seja 
pela via da ajuda pessoal com a parti-
cipação das pessoas em atividades rea-
lizadas pela Receita Solidária”, explica 
Rosana Starling diretora – presidente da 
Associação. 

Os interessados em fazer parte 
dessa rede de solidariedade podem 
se associar a Receita Solidária, através 
do site: www.receitasolidaria.com.br. 
Outras informações também no face-
book/receitasolidaria.

Projeto de Santa Luzia ganha 
incentivo da Receita Solidária

Livro visa dar apoio a Santa Casa
O Associado Ander-

son Tadeu acaba de lançar o 
livro digital “Fantástica Anato-
mia do sistema Phillipe”, um 
romance de ficção.  

 Anderson trabalha 
há 20 anos no Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, 
como oficial do judiciário, 
se debruçando principal-
mente na questão da Infância e da Ju-
ventude, atividade que lhe aprimorou 

o lado cidadão de maneira 
muito forte. Em sua nova obra, 
esse perfil de solidariedade 
não ficou de fora. “Fechei uma 
parceria com a Santa Casa e 
parte da arrecadação da ven-
da do meu livro será destina-
da à entidade assistencial. A 
transferência de valores será 
feita na conta corrente da en-

tidade”, explica Anderson. 
  Interessados em adquirir o 

exemplar e ainda ajudar a Santa Casa, 
podem acessar os links: 

www.sa ra i va .com.b r/a -
-fantastica-anatomia-do-sistema-philli-
pe-8882351.html

w w w . a m a z o n . d e /
FAN%C3%81STICA-ANATOMIA-SIS-
TEMA-PHILLIPE-Portuguese-ebook/dp/
B00X2XW5H8

A AFFEMG parabeniza o Asso-
ciado por mais essa iniciativa, desejan-
do-lhe votos de sucesso. 
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Na quinta feira, dia 11, as 
Associadas Pen-

sionistas lotaram o Centro de Convivência 
para o encontro de junho. As bandeirolas, 
o delicioso cheiro de canela que exalava 
da canjica sendo temperada pelo Jorge 
na cozinha, o violeiro que se acomodava 
num dos lados do salão sinalizavam para 
a alegria que iria marcar o encontro na-
quela tarde.  

Na abertura, a Diretora Presiden-
te da AFFEMG, Maria Aparecida Neto 
Lacerda e Meloni, Papá, saudou as As-
sociadas e informou sobre o processo 
de atualização de pensão, decorrente 

da Lei nº 20.748/13, que se encontra 
bem atrasado e sobre o expediente que 
a AFFEMG enviou ao Advogado Geral 
do Estado pedindo o cumprimento da 
Lei. Também falou sobre a reunião que 
teria com o Presidente do Ipsemg  na 
próxima semana, o que traz uma forte 
expectativa de que esse assunto de atu-
alização das pensões adquiridas antes 
da Emenda 41/2003, seja resolvido 
em definitivo. 

Papá informou ainda que no final 
do mês de maio, o STF tomou uma impor-
tante decisão ao julgar o Recurso Extraor-
dinário 603580, com repercussão geral 

reconhecida. De acordo com esta deci-
são, “os pensionistas de servidor falecido 
posteriormente à Emenda Constitucional 
41/03 têm direito à paridade com servi-
dores em atividade, caso se enquadrem 
na regra de transição prevista no artigo 3º 
da EC 47/05. Não têm, contudo,  direito 
à integralidade”. 

A AFFEMG aguarda a publicação 
do Acórdão pelo STF para requerer junto 
ao Ipsemg a adequação da  interpretação 
e correção das pensões. 

Após estas informações, as Asso-
ciadas iniciaram a confraternização juni-
na deste encontro. 

Encontro de Pensionistas com sabor 
junino e ao som da viola

PASSEIO A TERRA DE DONA BEIJA 
Os Associados pensionistas visitaram a cidade histórica de Araxá entre os dias 21 e 25 de maio, passeio organizado pelo 

Serviço Social da AFFEMG. O grupo ficou hospedado no Grande Hotel, um dos mais tradicionais da cidade e realizou diversas 
atividades. Não faltaram momentos de alegria e descontração, fortalecendo ainda mais os laços de amizade.
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Na tarde de quarta fei-
ra, dia 10, 

logo após o término da AGO que 
aprovou as contas de 2014, realizou-
-se o Encontro de Associados Aposen-
tados que registrou grande presença 
de público e contou com a participa-
ção da Presidente do SINDIFISCO /
MG, Deliane Lemos de Oliveira. 

Considerando que a Assem-
bleia Geral acabara de votar as Con-
tas de 2014, a Diretora-Presidente 
da AFFEMG, Maria Aparecida Neto 
Lacerda e Meloni, Papá, seguiu infor-
mando sobre assuntos da vida admi-
nistrativa e financeira da Entidade, 
como o andamento das obras nas Re-
gionais Mata e Baixo Rio Grande, e 
também sobre a suspensão das trata-
tivas que envolvem o empreendimento 
relacionado à Colônia de Férias de 
Cabo Frio. Os empresários informam 
que estão em fase de regularização 
jurídica e tributária e que talvez as 
obras iniciem apenas em 2016. 

Em seguida, Papá passou a pala-
vra para a Presidente do SINDIFISCO/
MG, Deliane, que falou sobre a As-
sembleia Geral Extraordinária – AGE 
convocada para o dia 18, a pauta 
proposta pela Diretoria e também sobre 
alguns aspectos da lei Orgânica da Ad-
ministração Tributária. Houve um bom 
debate sobre a questão remuneratória 
e também sobre a tabela da carreira. 
Ao final, Deliane reiterou a importância 
da presença de todos na AGE, “o que 
vai expressar força e coesão da classe 
para conquistar o que reivindica” afir-
mou a Presidente.  

Como tem sido constante nos 
últimos Encontros, muitos Associados 
acompanharam a reunião pela TV 
web AFFEMG, nas sedes Regionais. A 
interação acontece via e-mail, ou seja, 
o Associado interessado em esclarecer 
alguma questão, envia seu e-mail, que é 
respondido ao vivo, durante o Encontro. 
De Montes Claros, a Associada Maria da 
Glória Caxisto Mameluque questionou so-
bre um atendimento da FUNDAFFEMG 
e a Assessora, Fátima Thaer, que se en-
contrava no auditório, pode responder 
diretamente à Associada. 

Ao término  do Encontro, os As-
sociados subiram para o Centro de 
Convivência onde foram servidas delí-
cias da culinária junina. 

Encontro de Associados Aposentados

Associados assitem a transmissão da 
Regional Rio Doce


