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Vêm aí os JOGOS AFFEMG!

A maior confraternização esportiva da AFFEMG já tem data marcada e você não pode ficar
de fora. A edição dos Jogos 2015 será realizada no período de 8 a 23 de agosto no Iate
Clube, em Belo Horizonte. São mais de 8 modalidades esportivas para o Associado e seus
familiares competirem e se divertirem! Anote na agenda, o período de inscrição começa dia
22 de junho e vai até 10 de julho pelo site da AFFEMG.

Participe! Informações: (31) 3289-5704 ou eventos@affemg.com.br.
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Extinção imediata do Progepi
Em dezembro

de 2009, com o Decreto nº 45.237 instituiu-se na
Secretaria de Fazenda o sistema informatizado de
programação, acompanhamento e avaliação da atividade fiscal e atribuição da Gepi, denominado Progepi. Desde então, sucessivos decretos, resoluções e instruções têm pautado, diariamente, o trabalho dos Auditores Fiscais e, naturalmente, também o dos coordenadores e delegados.
São planilhas informatizadas que pretendem substituir o planejamento fiscal e a inteligência investigativa, imprescindível para detectar as formas de sonegação e recuperar a receita.
No Progrepi, tudo está pré-estabelecido como receita de bolo, devidamente parametrizado,
para que o Auditor Fiscal não tenha nenhuma autonomia e criatividade e esteja devidamente controlado. Curiosamente, nesse sistema, o controle não está direcionado para a atividade econômica sujeita
à tributação, mas para o Auditor Fiscal. Uma inversão que nunca chegou a ser bem explicada.
Além de representar um mecanismo de controle do Fiscal, retirando-lhe de um lado, como
já disse, a autonomia para o exercício da função, de outro, retira também a certeza da percepção de parcela da remuneração, que é a Gepi. É inadmissível que os servidores de uma carreira
exclusiva de Estado como é o Fisco tenha parte de seu salário sujeito a subjetividades ditadas
pelos humores da chefia.
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Apesar de todas as tentativas, individuais e coletivas, para demonstrar a impossibilidade
e inadequação de tal programa, a Subsecretaria da Receita manteve o Progepi, sob os argumentos mais falaciosos, entre os quais, um diz respeito à necessidade de contar com o dossiê do
contribuinte. Documento recente dos Auditores da Delegacia Fiscal de Contagem jogou luz sobre
essa falácia: um sistema efetivo que pretenda constituir o dossiê do contribuinte não começa nem
se limita aos procedimentos da ação fiscal como está no Progepi, “necessitamos de um dossiê
do contribuinte efetivo, um histórico que registre toda a vida do contribuinte desde a concessão
da IE, passando por todas as requisições realizadas por ele ao longo de seu funcionamento e as
respectivas ações, orientações, manifestações fiscais”, esclarece o documento.
Nesse início de administração, tempo de expectativas sobre os rumos da Receita, a Subsecretaria da Receita tem a oportunidade de dar um passo decisivo no sentido de afirmar e confirmar sua disposição para o diálogo, eliminando esse obstáculo intransponível que tem viciado
toda discussão com a classe Fiscal, o Progepi. Em outro momento na história recente da Secreta-

ria, na vigência do AVPF, o atual Subsecretário
Vizzotto vivenciou situação semelhante ao assumir a então Diretoria da Receita. Naquela
ocasião, sua primeira e mais sensata decisão
foi extinguir o AVPF.

Sob novo comando

Nas últimas semanas, a Receita Estadual está conhecendo os nomes dos novos
quadros que passarão a responder por sua
condução em Minas. Uma espera de mais
de cinco meses. Bastante longa, porém de
expectativas para o tanto que precisa ser feito no âmbito da Fiscalização: extinguir imediatamente o Progepi, envolver para desenvolver o planejamento da ação fiscal, corrigir
os rumos da política tributária, identificar e
adotar as melhores práticas de combate à
sonegação , buscar o crescimento da receita tributária, a visibilidade e a valorização
do trabalho Fiscal.
A AFFEMG deseja aos Auditores Fiscais que assumem o comando da Receita
Estadual, nas Diretorias Centrais, Superintendências Regionais e Delegacias Fiscais, muito
discernimento, habilidade e flexibilidade para
tomar as decisões corretas e uma imensurável
e absoluta disposição para ouvir e dialogar,
ingredientes vitais para todo bom administrador, especialmente o público.

Aconteceu na AFFEMG
No dia 12 de maio, membros da Diretoria Executiva e Diretores Regionais se reuniram na sede da AFFEMG
em Belo Horizonte. Na pauta, temas como LOAT, Prêmio
Nacional de Educação Fiscal e as PEC´s 186, 555 e
391 foram debatidos. Também foi apresentado o Relatório
de Administração e Demonstrações Contábeis e Finaceiras
da AFFEMG, referente ao exercício de 2014.
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Primeira reunião das Entidades com o Subsecretário
da Receita Estadual, João Alberto Vizzotto

No dia

23 de abril, as Entidades, AFFEMG e SINDIFISCO-MG,
representadas respectivamente, pela Presidente, Deliane Lemos de Oliveira e os Diretores Henrique Miranda Carneiro e Dirceu Barbosa Caixeta,
e pela Diretora-presidente, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, se reuniram com
o Subsecretário da Receita Estadual, João Alberto Vizzotto, que estava acompanhado
do Diretor da Superintendência de Fiscalização, Marcos Vinícius da Cunha, e dos
Assessores Maria do Carmo Silveira Nascimento e Sérgio Penna.
Abrindo a reunião, a Presidente do SINDIFISCO-MG apresentou uma pauta
de demandas pontuais e emergenciais como a progressão na carreira devida a um
grupo de Auditores desde janeiro/2015; a revogação da ordem de serviço 06;
remoção; pagamento do valor correspondente ao reajuste do valor do Ponto/Gepi
relativo a janeiro/2015; reposicionamento dos AFRE do concurso 2005/2006 no
nível 2 da tabela; Correção dos proventos de quem se aposentou com Gepi menor
que 100% restabelecendo os termos da certidão emitida pela SEF quando do ato de
aposentadoria; pagamento de férias prêmio convertidas em espécie; Liberação, sem
compensação, dos Auditores Fiscais ativa interessados em participar do Congressos
e/ou Encontros do calendário das Entidades de classe e de suas Federações, entre
outros. Assuntos estes que foram identificados pelas Entidades e que precisam de solução imediata, inclusive para que a Administração e as Entidades possam se dedicar,
com mais tranquilidade, a outras questões mais estruturais de nossa pauta.
Sobre o Progepi, a lideranças reiteraram os malefícios do sistema para a categoria, o que, de certa forma, explica o quadro de insatisfação da classe. Reverter o
quadro de desmotivação e buscar um maior envolvimento dos auditores fiscais, passa,
necessariamente, pela extinção do Progepi. Ninguém nega a importância de procedimentos como o dossiê do contribuinte ou a avaliação de desempenho, mas esses
instrumentos devem estar fora do Progepi, até porque, é um equívoco pensar que dossiê do contribuinte se resume aos atos pertinentes ao controle fiscal. O Subsecretário se
comprometeu a estudar o assunto, ouvir a classe, avaliar os argumentos das Entidades
e encaminhar uma solução.
As Entidades entregaram ao Subsecretário o parecer do Professor Celso Antônio
Bandeira de Mello que analisa a composição remuneratória da Fiscalização, concluindo que a Gepi compõe a base de incidência dos adicionais por tempo de serviço.
O Subsecretário afirmou sua disposição de cultivar o diálogo com as Entidades,
destacou que os desafios são grandes, mas tem absoluta confiança na categoria.

Nem tudo precisa virar um processo
judicial, AFFEMG se reúne com o
Advogado Geral do Estado
No último dia 19, a Diretora-Presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, juntamente com o Advogado, Dr. José
Alfredo Borges, se reuniu com Dr. Onofre Alves Batista Júnior, Advogado
Geral do Estado, que estava acompanhado do chefe de Gabinete, Dr.
Jaime Nápoles Villela. O encontro tem o propósito de ser o início de um
processo de diálogo com essa importante instância da Administração Pública, que é a AGE, no sentido de evitar a judicialização desnecessária
de questões que envolvem direitos dos Associados, como lamentavelmente, aconteceu nos últimos anos.
A AFFEMG está confiante que a análise e o pronunciamento da
AGE em várias pendências envolvendo direitos de servidores pode encurtar o caminho para a solução dos problemas. Muitos casos demandam apenas o cumprimento da Lei, mas inexplicavelmente, esbarram
em respostas como esta, vinda do Ipsemg e recebida há duas semanas
pela AFFEMG: “além disso, é uma orientação interna e independe de
leis concessivas de aumento”. Em outras palavras, pode ter Lei definindo
o direito, mas a “orientação interna” (que ninguém sabe de onde vem), é
maior e é ela que manda!).

Afirmou ainda que indicará um assessor
para tratar de assuntos que são meramente operacionais e que vai organizar
um cronograma de reuniões com as entidades.
As entidades avaliam como positiva a reunião e esperam que o diálogo
permanente com a categoria fiscal seja
incorporado como uma prática administrativa. A expectativa dos Auditores Fiscais é de que a nova equipe da Fazenda reconheça a importância e a justiça
das reinvindicações da categoria e se
empenhe na busca de soluções. Várias
demandas requerem apenas vontade
política. Resolver estas demandas e também encaminhar de forma favorável a
pauta remuneratória, que é factível, exequível e visa exclusivamente eliminar as
distorções e injustiças acumuladas durante os últimos 12 anos, trará motivação à
categoria e reverterá em ganho para a
receita do Estado.

Precatórios – nova regra
em Minas Gerais
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais aprovou minuta de resolução que trata das condições para realização de acordos para
pagamento de precatórios, em consonância com as
recentes decisões do STF.
Os novos índices de descontos (chamado deságio) que o credor pode conceder ao poder público
para fechar o acordo, fica no mínimo em 25% sobre
o valor do crédito e o máximo não poderá ultrapassar
40%. Terão preferência os créditos alimentares, como
proventos de aposentadoria, pensões e salários.
O Juíz auxiliar da Central de Precatórios, Dr.
Ramom Tácio informou que o Tribunal vai lançar um
edital para que as pessoas que têm saldo de precatórios possam se habilitar a um acordo direto com o
Estado.
O setor jurídico da AFFEMG pode prestar
maiores esclarecimentos aos Associados. Não negocie sem saber corretamente os valores que você
tem direito.
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Adicionais por tempo de serviço

Em parecer, Professor Celso Antônio Bandeira de Mello conclui que a Gepi integra
a remuneração para fins de cálculo dos adicionais por tempo de serviço

A AFFEMG
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em conjunto com o SINDIFISCO/MG contrataram o Jurista Professor Celso Antônio Bandeira de Mello para que o eminente constitucionalista analisasse a composição
da remuneração do Fisco mineiro e emitisse parecer sobre a interpretação que
vem sendo adotada no estado desde 2003, impondo a exclusão da Gepi da
base de cálculo os adicionais por tempo de serviço, quinquênios e trintenário.
Uma “interpretação” da administração pública, adotada desde 2003,
alega que a Emenda à Constituição Estadual nº 57, ao dispor genericamente
sobre os adicionais por tempo de serviço teria “implicitamente” revogado o
artigo 3º da Lei Delegada nº 46/2000 e o parágrafo único, do artigo 17 da
Lei 6762/75, resultando desde então, nos quinquênios e trintenários vazios, ou
seja, a Gepi não entra no cálculo dos adicionais por tempo de serviço.
De acordo com o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ambas as
parcelas, vencimento básico e gratificação “não se distinguem juridicamente em
nada por nada... não é por ser chamada de vencimento ou de gratificação que
qualquer dela se individualiza. Já que tanto uma, quanto outra, correspondem,
em sua totalidade, à ordinária retribuição corrente do desempenho do cargo de
Auditor da Fazenda de Minas Gerais”.
O parecer detalha os diversos aspectos da Gepi que confirmam sua natureza incorporável ao vencimento, sua perenidade e definitividade e, portanto
sua condição de ser modalidade especial de vencimento básico, que não pode
ser definida como “acréscimo pecuniário”.
Sobre a interpretação que tem sido dada à Emenda nº 57, o Professor afirma que os dispositivos têm alcance geral e se reportam a situações inespecíficas
que se ajustam a gratificações e adicionais genéricos e não aos que apresentam particularidades e singularidades, como é o caso da Gepi, concluindo ser
perfeitamente correto afirmar que Gepi-cargo efetivo não se enquadra no con-

ceito de acréscimo pecuniário e que
“os adicionais por tempo de serviço
devem ser apurados, calculados e
pagos tendo como base de cálculo o
somatório do vencimento básico mais
Gepi-cargo efetivo”.
Desde 2003, muitas ações judiciais, patrocinadas pela AFFEMG e
pelo SINDIFISCO/MG, visando corrigir essa agressão ao direito, foram
propostas. O caminho do Judiciário é
sempre uma alternativa, contudo em
razão da prerrogativa do livre convencimento do julgador, nem sempre
a isonomia na aplicação do direito é
garantida, resultando em injustiça. E
pensar que, neste caso, tudo deriva
de uma interpretação!
As Entidades, SINDIFISCO/
MG e AFFEMG, entregaram cópia
do parecer ao Subsecretário da Receita Estadual, João Alberto Vizzotto
e aguardam resposta ao pedido de
agendamento de reunião com o Secretário de Fazenda para tratarem,
deste tema visando a imediata correção da interpretação em vigor.

PEC da liberação de servidor eleito para
presidir Associação classista
A Proposta de Emenda Constitucional visa alterar o artigo 34, da
Constituição Estadual, para autorizar a
liberação de servidor eleito para dirigir
Associação de classe, sem prejuízo da
remuneração.
Art. 1º - O art. 34 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 34 - É garantida a liberação
do servidor público para exercício de
mandato eletivo em diretoria de entidade sindical e associativa representativa
de servidores públicos, de âmbito estadual, bem como de suas respectivas federações e confederações, sem prejuízo
da remuneração e dos demais direitos e
vantagens do seu cargo.
§1º - Os servidores eleitos para
cargos de direção ou de representação
serão liberados, na seguinte proporção,
para cada entidade:

De 500 a 1000 filiados/associados – 1 representante
De 1001 a 2000 filiados/associados – 2 representantes
De 2001 a 3000 filiados/associados – 3 representantes
De 3001 a 6000 filiados/associados – 4 representantes
Acima de 6001 filiados/associados – 5 representantes
A Comissão Especial da PEC é formada pelos Deputados Rogério Correia, que
a preside, Cabo Julio, Dalmo Ribeiro, Inácio Franco e Cássio Soares.
No dia 27, a AFFEMG, o SINDIFISCO/MG e várias outras entidades de
servidores estiveram com o Deputado Rogério Correia para discutir a proposta e pedir
agilidade na sua tramitação.
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FEBRAFITE lança Prêmio Nacional de
Educação Fiscal

Na noite

do dia 28 de abril, no Espaço Oficina do Gourmet,
a FEBRAFITE lançou a 5ª edição do Premio Nacional

de Educação Fiscal.
O vice-presidente da FEBRAFITE e coordenador do Prêmio, Lirando de Azevedo
Jacundá, abriu a cerimônia saudando os presentes, agradecendo os patrocinadores e
apoiadores e falou de seu entusiasmo com esta inciativa da Federação, por acreditar
que a “Educação é o único caminho possível para a transformação social que queremos ver no Brasil”.
O Prêmio Nacional de Educação Fiscal da FEBRAFITE conta com o Patrocínio
da Petrobras e do Banco Regional de Brasília – BRB. Apoio - associações filiadas,
jornal Correio Braziliense, Conselho Federal da Ordem dos Advogados (OAB),
Grupo Globo, Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários
Estaduais (Encat), Centro de Interamericano de Administração Tributária (Ciat), Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Fórum Nacional
de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) e do Portal Congresso em Foco.
Roberto Kupski agradeceu aos patrocinadores e apoiadores, a presença dos
parlamentares presentes, do Secretário Adjunto da Secretaria da Fazenda do DF, Pedro Menegueti, os presidentes da Associações filiadas.
A Diretora-Presidente da AFFEMG e Diretora de Comunicação da Febrafite,
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, participou da cerimônia.
Rede de Educação Fiscal da União

Europeia e América Latina
A Febrafite é a mais nova integrante da Rede de Educação Fiscal da
União Europeia e América Latina. O
convite para participar como entidade
colaboradora foi encaminhado pelo
coordenador da Área de Finanças Públicas, do Programa EUROsociAL, Ignacio
Soleto.
Criada em outubro do ano passado durante Congresso de Administrações Tributárias, realizado no México, a
Rede visa apoiar e divulgar os trabalhos
de educação fiscal e cidadania desenvolvidos na América Latina e na Europa
através do intercâmbio de experiências
entre os profissionais participantes.

Por uma auditoria na dívida pública de Minas e do Brasil
No sábado, dia 9 de maio, no
auditório da AFFEMG, o núcleo mineiro
da Auditória Cidadã da Dívida Pública
realizou o Seminário “A dívida acima da
vida!”.
O economista Rodrigo Ávila,
membro da coordenação nacional da
Auditoria Cidadã, que tem sede em
Brasília, fez uma consistente palestra sobre a atual conjuntura da dívida pública
nacional, demonstrou o funcionamento
do sistema da dívida que atinge indistintamente, os países, os mais e menos
desenvolvidos, falou sobre o atual estágio do endividamento nacional, a crise
econômica e os seus efeitos sobre a sociedade em geral e os trabalhadores,
em particular.
Com grande participação de professores, alunos de diferentes áreas, jornalistas, sindicalistas, militantes dos movimentos sociais, funcionários públicos, o
Seminário produziu um debate de alto

nível. Rodrigo informou sobre a auditoria da dívida do Equador e como está programado o trabalho de auditoria Dívida Grécia, para o qual foi convidada a coordenadora
Nacional do Movimento Auditoria Cidadã, Maria Lúcia Fatorelli.
O núcleo mineiro da Auditoria Cidadã tem o apoio da AFFEMG e conta com
uma coordenação colegiada formado por José Francisco (Sitraemg), Fernando Alves
(movimentos sociais) e a economista Eulália Alvarenga.
A Diretora-Presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni,
Papá, participou do Seminário. O SINDIFISCO/MG foi representado pelo Diretor
Jurídico, Marco Túlio da Silva.
Informações sobre o movimento da Auditoria Cidadã da Dívida Pública estão
no site: www.auditoriacidada.org.br e também nas redes sociais twitter e facebook.
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Encontro descontraído para
celebrar o Dia das Mães

Uma confraternização

,.organizada pela
AFFEMG e COOPSEF na Superintendência de Regional marcou as comemorações do Dia das Mães em
Contagem. O encontro realizado no dia 8 de maio, além de oferecer um delicioso
lanche, também promoveu uma homenagem às Associadas mamães que receberam
brindes. A AFFEMG parabeniza às mães pela data especial, desejando-lhes muita
saúde e felicidade ao lado de seus.

Feliz Aniversário!

No dia 11 de maio, os Associados de Betim, que fazem aniversário no 1º semestre participaram de um almoço de comemoração.
Em clima de total descontração, eles brindaram mais uma primavera. Parabéns, saúde muitos anos de vida!
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Obras nas Diretorias Regionais

No dia 15 de maio, a Diretora – presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, visitou o canteiro de obras da nova sede da Regional Mata em Juiz de Fora. Ao lado do Diretor Regional Edir da Silva Martins e da equipe de
arquitetura e engenharia que coordenam as obras, discutiu o andamento da obra que ja está no terceiro pavimento. “O cronograma
da obra segue dentro do previsto e estamos muito otimistas em relação a conclusão dos trabalhos. Acreditamos que até o final do
ano, vamos inaugurar esse novo espaço para melhor atender os Associados da Regional Mata”, declarou Papá.
E no início de maio, começaram as obras de ampliação da Regional Baixo Rio Grande em Uberaba. Na reforma está previsto melhorias no Centro de Convivência e também no consultório.

JUIZ DE FORA

UBERABA

Maio 2015
GIRO PELAS REGIONAIS
Rio grande/uberaba

Um almoço italiano marca as
comemorações do Dia das Mães

Reunidos na

Sede Social da AFFARG, Associados da AFFEMG, AFFARG e COOPSEF, ao lado de seus
familiares, celebraram o Dia das Mães com um “Almoço Italiano”, oferecido no dia
17 de maio. Os convidados confraternizaram durante a bela tarde de domingo degustando um excelente buffet, música de primeiríssima qualidade e participando de
um bingo com diversos brindes.
Ao final do encontro, as mães, grandes homenageadas do evento, foram presenteadas com um vaso de flores.
Parceira na organização dessa confraternização, a AFFEMG agradece a presença dos Associados, desejando às mães muita saúde e toda felicidade do mundo!
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Diretoria Regional:

edir da Silva martins
Mata

Edson Martins
Baixo Rio Grande

Pedro Paulo Maia
Metalúrgica

Marília schaper
Mucuri

João Batista tadeu
Sul

Café da manhã com as Mães

A Regional

David Araújo
Paranaíba

Paranaíba recebeu, na manhã do dia 7 maio, os Associados para um Café da Manhã em homenagem aos Dias
das Mães. O Encontro foi animado pelo cantor Dino Gaiah que apresentou sucessos
da MPB enquanto era servido o café especial.
E as homenagens não pararam por aí! Mais uma vez, o Coral “Arte e Encanto”
fez uma belíssima apresentação, emocionando as mães presentes. E para agradecer
essa pessoa especial na vida de qualquer ser humano, a AFFEMG presenteou as
mamães com vários brindes. “Agradecemos a presença de todos os Associados.
Esperamos que a confraternização tenha sido tão especial para eles como foi para a
AFFEMG”, ressaltou, o Diretor Regional David Araújo.
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Audiência Pública da ALMG debate a
tributação em Minas
No dia 27 de abril, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
da ALMG em Uberlândia realizou uma audiência pública para discutir a importância
da revisão dos impostos, necessidade dos incentivos fiscais para atrair empresas para
região e gerar receita.
A convite do deputado Arnaldo Silva, a AFFEMG esteve presente no debate,
representada pelo Diretor da Regional Paranaíba, David Araújo.

Maio 2015
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centro-norte/sete lagoas

Redir Mendes de sá
Norte

Carlos Basso
Sudoeste

Ithamar Valladares
Vale do Sapucaí

Maria das Dores Caetano
São Francisco

João Márcio
Oeste

Milton Metzker
Rio Doce

Rubens Simão da Rocha
Centro-Norte

Grande participação de Associados em Sete Lagoas

Em clima

de muita descontração e a habitual hospitalidade, os Associados da Regional Centro Norte receberam a equipe da AFFEMG e FUNDAFFEMG num encontro para troca de informação, esclarecimentos e
confraternização, que aconteceu no dia 30 de abril, na sede da Regional.
O Diretor Rubens Simão abriu o evento saudando, agradecendo os presentes e
apresentando a equipe formada pela Diretora-Presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, que estava acompanhada da advogada, Ângela
Barbosa, da assistente social, Maria Eliza e o Associado Arnaldo Tadeu; e do Diretor
Administrativo e Financeiro da FUNDAFFEMG, José Edson Martins e a assessora da
presidência, Fátima Thaer.
No primeiro tempo da reunião, foram abordados os temas relacionados à FUNDAFFEMG e em seguida os assuntos da AFFEMG que, para cumprir seu objetivo
estatutário, age no campo da representação política, tanto no Congresso Nacional
como na Assembleia Legislativa, e também no âmbito do Executivo, junto aos diversos
órgãos da Administração Pública. A Diretora-Presidente, Papá, informou aos Associados, as ações da Entidade nessas esferas de poder e no campo jurídico. A advogada,
Ângela Barbosa, realizou atendimentos individualizados.
O Associado Arnaldo Tadeu, apresentou a palestra, “viver bem dos 60 aos

100... e mais além” que, como acontece em outras Regionais, tem despertou
muito interesse dos presentes.
Sempre muito atencioso, ciente da
importância do encontro e das comemorações para que os Associados se mantenham informados e cada vez mais unidos,
Rubens aproveitou o momento para convidar a todos para o almoço de confraternização do dia das mães, que aconteceu no
dia 24 de maio, na própria sede regional.
Já passava das 18 horas quando
o “Diálogos AFFEMG” foi encerrado e
o ambiente se converteu num agradável
congraçamento ao sabor de comida de
boteco.
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Regional Mata promove Diálogos
AFFEMG com homenagens às mães

No dia

15 de maio,
os Associados
da Regional Mata, ativos, aposentados
e pensionistas, “Diálogos AFFEMG”, que
aconteceu no salão de eventos do hotel
Serrano, em Juiz de Fora, e contou com
a presença da Diretora-presidente, Maria
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá,
acompanhada da advogada Ângela Barbosa e da assistente social, Maria Eliza, e
também na Assessora da presidência da
FUNDAFFEMG, Fátima Thaer.
Abrindo o encontro, o Diretor, Edir
da Silva Martins agradeceu a presença de
todos, apresentou a equipe e adiantou que
a primeira parte da tarde estava reservada
às informações, orientações e serviços da
AFFEMG e do plano de saúde, e que o
final da tarde fora destinado a uma justa
homenagem às mães: um ato religioso e
um coquetel com música ao vivo.
Prestigiaram o encontro, o Diretor
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Administrativo Adjunto, José Thomáz da Silva e o Vice Presidente do Conselho de Administração da AFFEMG, Nilton de Oliveira.
Fátima falou sobre as mudanças implementadas na estrutura interna da FUNDAFFEMG, as últimas definições da Agência Nacional de Saúde e como elas estão
repercutindo no plano de saúde.
Em seguida, Papá falou sobre situação administrativa, financeira e patrimonial da
AFFEMG, cujo relatório de administração foi enviado a todos os Associados nos próximos
dias, destacando que a aquisição e construção da nova sede regional só estão sendo
possíveis graças ao equilíbrio econômico e aos bons resultados da Associação. Também
informou sobre os temas da representação política em curso na Assembleia Legislativa e no
Congresso Nacional.
A assistente social, Maria Eliza repassou várias informações sobre os serviços prestados pelo setor e a advogada Ângela Barbosa fez atendimentos individualizados.
Até às 18 horas, os Associados puderam esclarecer dúvidas e também opinaram
sobre os diversos assuntos tratados.
Para encerrar o dia, o Padre Danilo, da catedral metropolitana, realizou uma missa
em homenagem às mães e à união que distingue os Associados desta Entidade.
Um coquetel com música ao vivo, que teve até uma rápida apresentação artística do Superintendente Regional Marcos Abib, fechou com chave de ouro mais esse Diálogos AFFEMG.
O Diretor Regional, Edir da Silva Martins agradeceu a presença de todos, de modo
especial aos associados Joveber e Edson, que viajaram de Além Paraíba exclusivamente
para esta reunião e espera rever a todos brevemente, em novo encontro.
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Uma parceria que deu certo!

Grupo Galpão lança livro e fala sobre sucesso do Provedores da Arte

A parceria

12

entre a AFFEMG e o Grupo Galpão ganhou destaque nas páginas
da mais recente obra lançada pela companhia de teatro. O livro “Do Grupo Galpão
ao Galpão Cine Horto – uma experiência
de gestão cultural”, mostra não apenas a
trajetória histórica do grupo, como também
as tentativas de parcerias para fomento
das produções artísticas que envolvem o
Galpão. “É um verdadeiro retrato sobre
o Galpão: atividades culturais, balanços
financeiros, projetos de financiamento que
deram certo e àqueles que fracassaram...
enfim está tudo aí, no mais perfeito estilo
`minha vida é um livro aberto´. E dentro de
tanta transparência ter o programa Provedores da Arte como referência de uma parceira de sucesso é motivo de muita alegria
para todos os envolvidos.”, destaca Júlio
Pires, diretor da empresa JPAD responsável
em intermediar o projeto entre a AFFEMG
e o Galpão.
No capítulo “Eu apoio”, o Provedores da Arte, além de ser citado como um
“case” de sucesso, é destacado como uma
parceria que funcionou em tempo record,
praticamente dois anos, se comparado
a outras experiências vividas pelo grupo
(veja box). Para a Diretora-presidente da
AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda
e Meloni, Papá, esse resultado positivo em
tão pouco tempo é fruto de um esforço conjunto. “Nossos Associados, assim como
grande parte dos mineiros, conhecem a
belíssima arte feita pelo Galpão o que torna tudo mais fácil. Além disso, apresentamos uma proposta inovadora de contribuição, através da pessoa física, que tem um
caráter democrático, ou seja, participam
aqueles que desejam. Se a adesão voluntária de nossos Associados vem crescendo
a cada ano, isso mostra uma confiança
na ‘AFFEMG e no Galpão´, na cultura de
Minas e no próprio projeto, fato que nos
deixa entusiasmados a seguir adiante”,
declara Papá.
A publicação mostra ainda que
de todas as tentativas de parceria com
entidades feitas pelo Galpão para financiamento através da pessoa física, o
Provedores da Arte é uma das poucas,
até hoje, que deu certo. “Essa visibilidade positiva da AFFEMG também é uma
conquista alcançada com Provedores
da Arte, já que estamos conseguindo
mostrar a seriedade e o engajamento da
nossa Associação, para o desenvolvimento
da cultura mineira”, destacou Papá.

À direita capa do livro, abaixo as páginas
que citam o Programa Provedores da Arte
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Provedores da Arte nas Regionais
As atividades deste ano do Programa Provedores da Arte estão a todo vapor! Dentro
das comemorações dos 65 anos da AFFEMG, o Grupo “desembarca”, no mês de junho,
em Juiz de Fora para apresentar o espetáculo “De tempos somos – um Sarau do Grupo Galpão”, espetáculo musical que em fevereiro encantou o público de Belo Horizonte, durante
a Semana Cultural da AFFEMG (fotos). Pela parceria com a AFFEMG, parte dos ingressos
da apresentação será destinada aos Associados da Regional Mata que assistirão gratuitamente a peça no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas. “Como a sede do Galpão fica
em Belo Horizonte é natural que a proximidade do grupo com os Associados daqui seja

mais intensa. Mas, nosso grande objetivo
este ano é aproximar também o Galpão
dos Associados das Regionais. Um cronograma que exige grande esforço na conciliação da agenda da companhia com as
cidades onde estão nossas sedes. Estamos
no caminho, Juiz de Fora é só o começo
desse desafio”, explica Papá.

Faça parte também
Com o encerramento das Declarações anuais do Imposto de Renda em abril, o Provedores da Arte entra no exercício de 2015.
Assim, os Associados interessados em participar deste progama podem adquirir o termo de adesão no site da AFFEMG, através
do link Provedores da Arte, preencher enviar pelos Correios, sem custo, ou entregar no Setor Financeiro, no 7º andar da AFFEMG.
Participe, venha fazer parte dessa iniciativa de sucesso, é bom para você, para a cultura e para a AFFEMG!

Entenda como funciona o Programa

Provedores da Arte

São 4, os agentes envolvidos no Programa:

1
2

•

Apoiador

•

Projeto Artístico – Grupo Galpão

•

Receita Federal

•

Ministério da Cultura

• O apoiador define o valor da
contribuição que será repassado
ao Galpão. A companhia, por sua
vez, informa o valor recebido para
o Ministério da Cultura e Receita
Federal e emite um recibo de mecenato para o Apoiador.

3

• Dê posse do Recibo de Mecenato, o Apoiador vai informar, em sua
declaração anual, o valor da contribuição. Esse valor será somado à restituição, se for o caso, ou será abatido
do imposto a pagar caso essa seja a
situação do Apoiador.
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A Canção das Iluminuras se apresenta
no Memorial Minas Gerais Vale

18

O grupo de música medieval “A
Canção das Iluminuras”, criado pelo Auditor
Fiscal e Associado da AFFEMG, Leopoldo
Balestrini, e que conta com a produção da
Auditora Fiscal, Adriana Paulino, foi convidado a participar da agenda de eventos culturais 2015 do Memorial Minas Gerais Vale,
localizado no antigo prédio da Secretária de
Fazenda na Praça da Liberdade
Serão 4 apresentações, realizadas
sempre no último domingo dos meses de
maio, agosto, setembro e novembro, do programa “O Outono da Idade Média”, inspirado no livro homônimo do historiador holandês Johan Huizinga, publicado originalmente
em 1919 e relançado no Brasil em 2011,
em nova tradução. Valendo-se de um grande acervo de instrumentos musicais, réplicas
daqueles usados na Idade Média, o grupo
interpretará grandes obras da Escola Franco-Flamenca, muitas delas inéditas no Brasil. “É
um repertório que através da musicalidade
leva o expectador à atmosfera da vida religiosa, urbana e das cortes dos séculos XV e
XVI.”, explica Leopoldo Balestrini.
Os concertos são abertos ao público e
têm entrada franca.
A AFFEMG parabeniza o Grupo pela
inestimável contribuição à cultura e deseja muito sucesso na temporada de apresentações.

anote na agenda
CONCERTOS “O OUTONO DA IDADE MÉDIA”
Local:

Auditório do Memorial Minas Gerais Vale - Praça da Liberdade – Savassi

Datas:

31 de maio
30 de agosto

Interessados em acompanhar a agenda de
apresentações do “A Canção das Iluminu27 de setembro
ras” podem acessar a página:
29 de novembro							
www.facebook.com/cancaodasiluminuras.
Horário: 11h

Associado Iacyr Freitas participa de evento literário em Portugal
Tendo publicado mais de vinte títulos de poesia, além de três de
ensaio literário e um de contos, o Associado da AFFEMG e escritor Iacyr
Anderson Freitas participou, como autor brasileiro convidado, da V Bienal
de Culturas Lusófonas, evento promovido pelo município de Odivelas,
situado na região de Lisboa. O encontro teve como objetivo divulgar a
produção artística de autores oriundos dos países lusófonos, nos domínios
das artes plásticas, dança, cinema, teatro, música e literatura. A participação do escritor mineiro aconteceu no Encontro de Escritores Lusófonos,
realizado nos dias 19, 20 e 21 de maio.
Pelo reconhecimento do seu trabalho tanto no Brasil como no exterior a AFFEMG parabeniza o Associado Iacyr.

Férias Coletivas nas Colônias
•

Cabo Frio/RJ - 03 de agosto a 01 de setembro de 2015
Funcionamento para hospedagem: até 12h do dia 02 de
agosto de 2015 e retorna a partir de 12h do dia 03 de setembro de 2015.

•

Guarujá /SP - 03 de agosto a 01 de setembro de 2015
Funcionamento para hospedagem: até 12h do dia 02 de
agosto de 2015 e retorna a partir de 12h do dia 03 de setembro de 2015.

Convênio

A AFFEMG celebrou convênio com a Faculdade FEAD que concederá descontos para os cursos de Graduação, sendo 15% na modalidade
presencial e 20% na modalidade EAD (ensino à distância), e desconto
de 12% para os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (MBA e Especialização), presencial e EAD. Os descontos não se aplicam à matricula ou
rematrícula e serão concedidos somente para alunos matriculados a partir
de junho de 2015.Informações, acesse o site da AFFEMG ou entre em
contato com o setor Corporativo através do telefone (31)3289-5667.

Maio 2015
homenagem

Transmissão de cargo Superintendências Regionais
em Montes Claros e Governador Valadares

Em Montes

Claros, tomou posse o novo Superintende Regional, Saulo Geraldo Silqueira, em cerimônia realizada
no auditório da SRF, na tarde do dia 11 de maio. Na solenidade, a ex-Superintende Regional, Shirley
Rosane Oliva Oliveira foi homenageada pelo tempo de dedicação à frente da Regional. Nelson Gomes dos Santos, membro do Conselho de
Administração da AFFEMG, representou a AFFEMG no evento.

Em Governador

Valadares, Fernando Pardini substituiu Marcos Vinícius da Cunha no cargo de Superintendente
Regional. Em cerimônia muito concorrida com presenças do Subsecretário da Receita Estadual,
João Alberto Vizzotto, da Prefeita, Eliza Costa, do Presidente da Câmara Municipal Adauto Carteiro, entre outras autoridades locais e regionais,
Pardini falou de seu entusiasmo e grande disposição para assumir as responsabilidades do cargo e representar a Secretaria de Fazenda naquela
Regional. A Diretora-Presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, participou da cerimônia.
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• 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 serviço e varanda; cômodo
de despejo; horta; pomar e jardins. Tratar com Silvana
– Tel: (31)8745-0019.
Apto Bairro Sion - Condomínio Terrazo Sion, rua
groelandia 401, bl 2, ap.601 area útil 99,31m2
área total 165,965m2, 03 quartos 01 suíte, varanda
prédio novo, termínio da construção 10/2014, portaria 24h, salão de festas, academia, piscina, sauna,
salão de jogos, churrasqueira, hall social, 2 vagas
cobertas e paralelas - proprietário - Maria Helena 3133373265 e 31-91828527.
Apto bairro Santo Agostinho - perto da Praça da
Assembleia 4 quartos sendo 2 suites, 140 m2, ar
condicionado, armários nos quartos e cozinha, varanda, DCE. Prédio com lazer completo. Contato
com Carminha (31)8489-9611.
Apto Funcionários - aluga-se apartamento de 4 quartos, sala, copa, cozinha, área de serviço, DCE. Ga-

saudades

ragem c/ 4 vagas. Ótima localização. Rua Alagoas, 336. Tratar com Braz de Barros pelo celular: (31)
9175-1118.
• Venda/ Aluguel Outros Estados
Apto em Guarapari – vende-se apto na Galeria Praia
Center, 2 quartos com suíte, garagem para 1 carro.
Tratar com Eula (31) 3213-8348 ou Davi (31) 71479950.
Casa em Cabo Frio: aluga-se casa, ótima localização,
03 quartos, 03 banheiros, mobiliada e equipada, área
lazer, Wi-fi, computador, vaga 03 carros, acomoda
confortavelmente 10 pessoas. Valor diária baixa temporada: R$250,00. Faxina: R$120,00. Tels: (15)997500006/99750-0007/(22) 99991-1204
• Veículos
Fiat Uno Way Celebration 1.4: modelo 2011/2012,
EVO Fire Flex 8v, 5 portas, verde, com apenas 8.200
km rodados, única dona (esposa do associado),
IPVA 2015 quitado, nenhum ônus, documentação
toda ok. Cel (21) 99977-6537 - J.F.Passos.
• Produtos e serviços
Cota Clube – Transfere-se cota do Labareda (Clube Atlético Mineiro). Valor Original. Tratar com Nelson Gomes
(31) 3374-1306/88891306.

. Laudelino Guerra Filho faleceu dia 09/abril, em Uberlândia/MG.
. Arthur de Araujo Leão, filho do associado Paulo Henrique Rocha Leão,
faleceu dia 09/abril. Residia na cidade de Sete Lagoas/MG.
. Moacir Augusto de Oliveira Junior, irmão do Associado Marcus Vinicius
Alves de Oliveira, faleceu dia 12/ abril, em Belo Horizonte/MG.
. Alice Ribeiro da Silva, filha da pensionista Maria da Conceição Figueiredo, faleceu dia 12/abril. Residia na cidade de Belo Horizonte/MG
. Jose de Alencar Santos, faleceu dia 15/abril. Residia em Passos/MG.
. Lucília Horta de Ferreira Mendes faleceu dia 24/outubro/2014. Residia
na cidade de São Paulo/SP.
. Moacir Augusto de Oliveira Junior, irmão do filiado Marcus Vinicius Alves de
Oliveira, faleceu em 12/abril. Residia na cidade de Belo Horizonte/MG.
. Joao Alberto Ferreira de Andrade faleceu dia 20/abril. Residia na cidade
de Montes Claros
. Itamar Oliveira Brant faleceu dia 15/abril. Residia na cidade de Belo
Horizonte/MG.
. Ada Benedetti Mabillot, mãe do associado Fernando Benedetti Mabillot ,
faleceu dia 27/abril. Residia na cidade de Belo Horizonte/MG.
. Olímpio Soares dos Santos, faleceu dia 06/maio. Residia na cidade
de Belo Horizonte/MG
. Margarida Ávila de Oliveira, faleceu dia 06/maio. Residia na cidade
de Uberaba/MG.
. Katiane Aparecida Furmian Soares, filha do associado Luiz Antônio Soares, faleceu dia 13/maio. Residia na cidade de Belo Horizonte/MG.
. Antônia Machado Horta, faleceu dia 09/maio. Residia na cidade de
Belo Horizonte/MG.
. Mozart Alves de Souza faleceu dia 18/maio. Residia na cidade de
Uberaba/MG.
. Anália Lima Gusmão, esposa do associado Reinaldo Chaves Gusmão,
faleceu dia 17/maio. Residia na cidade de Belo Horizonte/MG.
. Fabio da Paz Ferreira Froes, irmão da Pensionista Desy Josefina Froes Guimaraes, faleceu dia 20/maio. Residia na Cidade de Belo Horizonte/MG.
. Adelaide Fonseca Leal, faleceu 16/maio. Residia na cidade de Belo
Horizonte/MG.

parceria

abreutur.com.br

Europa
Imbatível

Europa

único

Portugal

à sua medida

Europa
1
2
3
4
5

Lisboa, Óbidos, Fátima, Coimbra,
Porto, Braga, Santiago de Compostela,
Salamanca, Ávila, Escorial, Madri,
Zaragoza, Barcelona | até MAR 2016

FLASH EUROPEU

13 dias/12 noites

Lisboa, Madri, Zaragoza,
Barcelona, Cannes, Nice,
Mônaco, Pisa, Assis, Roma |
até OUT

TAP

10x SEM JUROS | AÉREO + TERRESTRE
Consulte outras opções no site.
• Café da manhã
• Hotéis 4 e 5H, bagageiros
chegada/saída,
nas principais cidades

R$ 9.866 ou
SAÍDAS GARANTIDAS com
R$ 1.973 + 9x R$ 877
A partir de: total à vista

Guias ABREU portugueses

EUA &

Orlando

TAP

R$ 8.257 ou
R$ 1.651 + 9x R$ 734
A partir de: total à vista

Ski

EUROPA LATINA

Cruzeiros

R$ 11.891 ou
R$ 2.378 + 9x R$ 1.057
A partir de: total à vista

Viagens

13 dias/12 noites

Budapeste, Viena, Praga,
Berlim | até MAR 2016

Canadá

15 dias/14 noites
TAP

Grandes

PORTUGAL E ESPANHA

11 dias/10 noites

Paris, Castelos do Loire, Bordeaux,
San Sebastián, Madri, Ávila,
Salamanca, Coimbra,
Fátima, Lisboa | até SET

América

do Sul

CAPITAIS IMPERIAIS

Caribe e

TAP

R$ 9.629 ou
R$ 1.925 + 9x R$ 856

México

Europa

Madri, Espanha
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Prezados Associados, programem suas próximas férias com a Acta Turismo, agência parceira e conveniada da AFFEMG desde 1989.
Só aqui você tem um desconto exclusivo na compra de qualquer pacote de viagens e ainda conta com os melhores preços e um atendimento
totalmente personalizado para que sua experiência seja perfeita e única! Conte conosco para descobrir destinos inesquecíveis com sua família
e amigos! Entre em contato através do (31) 3244 5000, pelo e-mail acta@actaturismo.com.br ou acesse www.actaturismo.com.br e confira
os mais fascinantes roteiros pelos 5 continentes!

A partir de: total à vista

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!

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$, por pessoa, em apto. duplo standard,
calculados ao câmbio referencial de EUR 1,00 = R$ 3,601 e US$ 1,00 = R$ 3,23 de 6/5/2015, sujeitos a variação na data do
pagamento. Preços e lugares sujeitos à disponibilidade e a alterações sem prévio aviso. Taxas não inclusas. Aéreo com saída de
São Paulo, em classe econômica promocional. | ABAV/RJ 94 | Consulte os agentes de viagens da Acta Turismo.
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Receita Solidária

Casa de acolhimento ao Adolescente
ganha apoio da Receita Solidária

A associação

Espírita “O Consolador”, localizada na região de Venda
Nova, entidade que acolhe adolescentes em risco social é
mais uma entidade no Estado a receber o apoio da Receita Solidária. Com o projeto “Inserção Digital – Adolescentes ligados no mundo virtual”, a Associação recebeu equipamentos para realizar
aulas de informática aos menores assistidos.
Com o material, todos os adolescentes que estiverem acolhidos no Centro de Passagem
poderão participar da oficina de inclusão digital, nos horários organizados e com o acompanhamento dos educadores e de instrutor voluntário. “Durante o período de acolhimento, os adolescentes precisam do oportunidade para se reinserir na sociedade e um dos caminhos para isso é o
conhecimento. A aproximação com o mundo virtual irá facilitar essa aprendizagem ao permitir o
contato com um universo de informações até então desconhecido para a maioria deles”, explica
a coordenadora da casa de apoio, Vanessa de Cássia Santos.
Para a diretora da Receita Solidária, Rosana Starling o desenvolvimento educacional e

social desses adolescentes faz parte dos objetivos da entidade que se sente honrada em
participar dessa contribuição. “O tempo de
trabalhar para a construção de um futuro diferente, mais positivo e com possibilidades de
inserção social, é curto e quanto mais oportunidades pudermos oferecer para os adolescentes acolhidos, melhores, em princípio, serão
os resultados alcançados”, destaca Rosana.
Seja um Associado
Você também pode ajudar quem precisa e receber muito em troca! Seja um associado
da Receita Solidária, acesse o
site: www.receitasolidaria.com.br
e veja como participar. Se preferir
acesse a página da Associação
no www.facebook.com/receitasolidaria.

conselho de contribuintes

Conselho de Contribuintes de Minas Gerais recebe prêmio da FGV
O Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas (FGV) promoveu estudo
de abrangência nacional para aferir o Índice Transparência do Contencioso Administrativo
Tributário (ICAT) das instâncias administrativas julgadoras e premiou o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais em todas as categorias analisadas.
A premiação ocorreu durante o evento destinado a tratar dos temas “Lei de
Responsabilidade Fiscal, ICMS e Guerra Fiscal” e “Transparência Fiscal e Contencioso
Tributário”, realizado pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, no dia 4 de maio.
Além dos organizadores – os professores da FGV, Eurico Marcos Diniz de
Santi e Isaías Coelho –, estavam presentes o Secretário de Fazenda do Pará e Presidente do CONFAZ, José Tostes, o ex-ministro Martus Tavares, o Diretor da Faculdade de Direito FGV/SP, Oscar Vilhena Vieira, o Coordenador da Coordenadoria
de Administração Tributária (CAT) da SEF/SP, José Clovis Cabrera, os Presidentes
dos Conselhos de Contribuintes de Santa Catarina, Alagoas, Bahia e São Paulo, e
ainda professores, pesquisadores e membros de órgãos julgadores administrativos
federais, estaduais e municipais.
O Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais foi representado por

sua Presidente, Maria de Lourdes Medeiros, pela Gerente Administrativo, Cláudia
Campos Lopes Lara e pelo Coordenador
do Núcleo de Informática, Ricardo Alves
Carvalho que receberam o prêmio em três
categorias: 2º lugar geral, 2º maior deslocamento de pontos entre as 1ª e 2ª aferições e por ser modelo de boas práticas
no que se refere à forma e qualidade das
informações disponibilizadas.
Tal reconhecimento é fruto de um
trabalho sério e muito dedicado de todos
aqueles que estão a frente do CC/MG,
a AFFEMG parabeniza a Entidade pela
premiação, ressaltando que essa é uma
conquista merecedora
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encontro

Encontro de Associados Aposentados
Um debate sobre formas de remuneração e análise de propostas de Emendas que
tramitam no Congresso Nacional tratando do teto remuneratório

Como já
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é rotina na agenda mensal da AFFEMG, na tarde da quarta feira, dia
13, os Associados Aposentados se reuniram na sede, em Belo Horizonte, para mais um encontro que contou com grande participação dos veteranos, assíduos
participantes destas reuniões, e também dos novos aposentados. A transmissão simultânea
para as Diretorias Regionais tem ampliado a participação e contribuído, em muito, para o
enriquecimento das discussões.
A Diretora-Presidente, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, propôs tratar
do tema remuneração, que foi debatido sob três aspectos: o primeiro, sob a perspectiva das
diversas propostas de Emenda Constitucional – PEC que tramitam no Congresso Nacional e
dispõem sobre o teto salarial. O segundo, sobre a estrutura de nossa própria remuneração
composta de vencimento e Gepi e o terceiro, alternativas para a formação da pauta de reivindicação salarial para 2015, em face da defasagem, ditada pela inflação.
Foram apresentadas e discutidas as PEC 443/2009 que estabelece o subteto de 90,25% do subsídio do ministro do STF apenas para as carreiras jurídicas; as PEC
147/2012 e 391/2014, ambas vinculam o subsídio dos Auditores da Receita Federal do
Brasil a 90,25% do subsídio do ministro do STF e a PEC 05-A/2011 que propõe a fixação
do teto único para União, Estados e Municípios, nas três esferas de poder, referenciado no valor total do subsídio do ministro do STF. “Para a AFFEMG, que acompanha a deliberação da
FEBRAFITE, a PEC 05-A é a que deve ser defendida por nós, pois assegura a plena isonomia
entre servidores de carreira” explicou, Papá.
No segundo bloco de discussão, refletiu-se sobre a forma de remuneração do Fisco Mineiro, composto de vencimento básico e Gepi. Papá informou que esta forma de composição
salarial, ainda que com apelidos diferentes, é a que predomina na quase totalidade dos Fiscos
estaduais brasileiros, apenas dois estados optaram pela forma de rubrica única (subsídio) e
que o histórico nestes estados, como é também na Receita Federal, é o congelamento sa-

larial. Muitos Associados se manifestaram e
concluíram que a GEPI pode ser entendida
como um componente “socorrista” de nossa
remuneração que, pela sua natureza, tem
sido ao longo de 40 anos, a alternativa
para contornar os momentos mais difíceis e
de maior aperto salarial.
Por fim, Papá levantou a situação
deste ano: não obstante a previsão de incorporação da conta reserva/Gepi prevista
para outubro, em 2014 não houve reajuste para cobrir a inflação de 2014, que foi
de aproximadamente 7% e não há, para
2015, proposta para reparar a inflação
que já bate nos 8%. A incorporação, que
repara tardiamente uma ilegalidade, tem
repercussão somente para os aposentados
e pode representar perda de remuneração
líquida para ativos. Portanto, juntamente
com o SINDIFISCO/MG é preciso construir
e lutar por uma proposta que contemple a
todos os Auditores da ativa.
Ao final do Encontro, todos subiram
para o centro de convivência para um café
de confraternização.

Maio 2015
encontro
Participação nas Regional
A cada encontro tem
aumentado o número de Associados participantes o que,
além de ampliar o grau de
informação e esclarecimento sobre os temas tratados,
enriquece o debate e permite a maior integração. Por
exemplo, em Governador
Valadares, os Associados
Arnor Ferreira, Doyle Angelo
de Souza, Galileu Teixeira,
Helio Pinheiro e Wilson Lacerda são assíduos frequentadores dos Encontros.

passeio/pensionistas

Passeio pelos pontos turísticos de Belo Horizonte
O Encontro de Pensionistas do mês
de maio deixou a sede da AFFEMG para
embarcar em um delicioso passeio turístico
pela capital. A excursão cultural aconteceu no dia 14 de maio e começou pela
manhã quando o grupo de Associados,
acompanhado da equipe do Serviço Social da AFFEMG, visitou o Museu de Arte
e Ofícios, localizado na Praça da Estação
em BH. Com um acervo composto de belíssimas peças do século XVIII que registra
a origem de várias profissões, o museu foi
uma novidade para muitas pessoas do grupo, um local lindo, muito bem conservado
e muito bem cuidado pelo Instituto Cultural
Flávio Gutierrez.
“Penso ser muito importante a iniciativa da AFFEMG de promover pequenos
passeios como esse que marcam significativamente nossas Associadas. O grupo se
identificou com muitas peças, o que possibilitou uma viagem ao tempo, às saudosas
lembranças de suas infâncias, marcada
pela vida nos interiores de Minas Gerais.
Sem falar da importância de conhecer Belo
Horizonte, pela qual, muitas vezes passamos correndo sem olhar para os lados”,
destacou a assistente social Maria Elisa.
À tarde, a excursão desembargou
em outro ponto turístico da cidade, a Região
da Pampulha, onde foi oferecido um almoço no Iate Tênis Clube, tendo como vista o
cartão postal de Belo Horizonte. Após o
almoço, a programação incluiu uma visita
ao famoso “Aquário da Bacia do Rio São
Francisco”, localizado dentro do Zoológico
de BH.
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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

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.
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Fisco Corretora, uma proteção que
é 100% a sua cara!
Rua Sergipe, 893, Funcionários - Telefone: 0800 031 5689.
Horário de Funcionamento: 8h às 12h ou 13h às 17h.

