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A grave crise financeira que afeta o Estado, nesse momento, foi a justificativa 
da base governista para rejeitar a proposta de recomposição das 

perdas inflacionárias calculadas em 4,62% (demarcadas pelas restrições do período elei-
toral de 2014) e prometida aos servidores pelo governo anterior em mensagem enviada 
à Assembleia Legislativa em novembro do ano passado. Assim, em 2015, a Fiscalização 
conta apenas com 1 centavo no valor do ponto/Gepi e o compromisso de incorporação 
de parte da Conta Reserva/Gepi, em outubro, o que não se traduz em reajuste de remu-
neração, pois para o pessoal da ativa a parcela incorporada apenas muda de rubrica e 
estará sujeita à incidência da contribuição previdenciária.

 Para a AFFEMG, a recomposição da saúde financeira do Estado passa pela eleva-
ção real, imediata e permanente das receitas próprias. Contudo, não é possível assegurar 
a integridade da receita própria sem que, de um lado, se faça uma ampla revisão da 
renúncia fiscal, dos múltiplos benefícios fiscais concedidos ao longo dos últimos 12 anos e 
traduzidos em milhares de Regimes Especiais e de outro lado, se não houver um controle 
fiscal ativo, bem planejado, fortalecido e compatível com o tamanho, a extensão, a com-
plexidade e a sofisticação da crescente sonegação. No Brasil e no mundo, a experiência 
mostra que não existe recuperação da receita sem controle fiscal eficaz. 

Essa questão, no entanto, não será resolvida de forma amadora, improvisada ou 
orientada por palpites de neófitos e interesses conflitantes com os da Administração Públi-
ca, tampouco com a Secretaria de Fazenda enfraquecida e os Auditores Fiscais despres-
tigiados e desmotivados. É preciso um corpo profissional habilitado, com capacidades 
técnicas específicas e a retomada do planejamento fiscal com ampla participação da 
Fiscalização, a identificação dos segmentos econômicos mais contumazes nas práticas 
de evasão e elisão fiscal e a concentração de esforços no sentido de impedir e recuperar 
a receita sonegada. 

 Nesse cenário de urgência na alavancagem da receita tributária, não é compre-
ensível  que o governo não tenha, até agora, conversado com a categoria que detém a 
responsabilidade de garantir a integridade da receita tributária e definido o Auditor Fiscal 
da Receita Estadual que assumirá o cargo de Subsecretário da Receita. 

 À intranquilidade decorrente da indefinição dos quadros da Receita soma-se a pre-
ocupação com a amplitude dos objetivos da Comissão Permanente de Revisão e Sim-
plificação da Legislação Tributária do Estado, instituída pelo Decreto nº 46.722, que 
deverá promover estudos, pesquisas e propostas para o aperfeiçoamento do sistema 
jurídico-tributário mineiro, considerando os efeitos econômicos e sociais de sua aplica-
ção, a justa distribuição da carga tributária, a segurança, transparência e praticidade na 
administração dos tributos.  

Toda iniciativa que vise aperfeiçoar o Sistema Tributário Estadual, notadamente me-
didas voltadas para a simplificação e racionalização das obrigações, conta com o nosso 
apoio, desde que isso não implique em fragilização de controles administrativos e fiscais, 
perda da capacidade fiscalizadora e de combate à sonegação e, consequentemente, 
perda de  receita do Estado. 

No caso da Comissão, uma outra questão é motivo de preocupação: o sigilo 
fiscal e tributário dos contribuintes. Agentes externos tratarão de temas e informações 
que, direta ou indiretamente, afetam a vida econômica dos contribuintes, portanto é 
necessário esclarecer o nível de acesso aos dados e informações fiscais e em que me-
dida essa liberalidade pode afetar o sigilo e/ou acesso à informação privilegiada e se 
traduzir em prejuízo tanto de alguns contribuintes em favorecimento de outros, quanto 
em perdas para a própria arrecadação tributária estadual. Ainda está clara em nossa 
memória a trágica experiência com o INDG que, sob o fajuto “argumento” de “ensi-
nar” o Fisco de Minas a “planejar o trabalho fiscal” teve amplo acesso a dados e in-
formações de contribuintes, apesar de ser ele, o próprio Instituto, mantido por grandes 
contribuintes do ICMS. Estamos certos de que essa experiência ficou no passado e não 
voltará a ocorrer na Secretaria de Fazenda.

Não existe recuperação da receita 
sem controle fiscal eficaz

Vem aí o 
Congresso da 

FEBRAFITE!

No período de 31 de maio 
a 3 de junho, a FEBRAFITE 
realiza em Bento Gonçalves, no 
sul do país, o 10º Congresso 
Nacional e 5º Internacional da 
Entidade que irá debater o tema: 
“Reforma do Estado – Justiça 
Social e Fiscal”. Na pauta da 
programação nacional também 
já foram confirmados outros 
temas como: Ética, Cenários 
Futuros e assuntos corporativos. 

Para programação 
internacional está prevista a 
discussão da tributação na 
Finlândia, Chile, Portugal e a 
participação da CIAT. 

Os Associados da AFFEMG 
estão convidados a participar 
desse que é o maior evento do 
Fisco Estadual Brasileiro. 

A AFFEMG está enviando 
carta aos Associados Efetivos 
comunicando, com mais 
detalhes, a forma de participar 
desse evento. 

Interessados devem se 
informar pelo e-mail:

presidência@affemg.com.br 
ou (31) 3289-5616. 

Participe! 



MARÇO DE 2015

4 

Diretoria Executiva: Diretora-Presidente Maria Aparecida Neto 
Lacerda e Meloni (Papá) Diretor vice-presidente Eduardo de 
Souza Assis Diretora-Secretária Patrícia David Salum Diretor-
Secretário Adjunto Leonardo Borges Diretor-Financeiro 
Nelson de Oliveira Lopes Diretor-Financeiro Adjunto Joaquim 
Coelho Simões Diretor-Administrativo Geraldo Sozinho 
Diretor-Administrativo Adjunto José Thomaz da Silva Diretora 
-Social Lenivanda Oliveira Miranda Barbosa Diretor-Social 
Adjunto Gilson Magalhães Teixeira .
Diretoria Regional: Baixo Rio Grande Edson Martins de 
Oliveira Centro Norte Rubens Simão da Rocha Mata Edir 
da Silva Martins Metalúrgica Pedro Paulo Maia dos Santos 
Mucuri Marilia Schaper Soriano de Souza Norte Redir Mendes 
de Sá Oeste João Márcio Gonçalves Paranaíba David Araújo 
Rio Doce Milton Guedes Metzker São Francisco Maria das 

Dores Caetano Oliveira Alves Sudoeste Carlos Alberto Basso Sul João Batista Vale do Sapucaí Ithamar Valladares Meirelles. 

Conselho de Administração: Efetivos Ativos Lucas Rodrigues Espeschit, Nelson Gomes dos Santos, Nilton de Oliveira, Paulo Pedro 
Lessa Baptista Júnior, Suplentes Ativos Maria Inês Vieira da Silva, Onofre Antônio Silveira Efetivos Ativos Benjamin Pereira Arantes, 
Cleber Juarez Lucas Gomes, Francisco Lourenço Dias, Francisco Mota Santos Suplentes Aposentados Antônio de Lima Castro, 
Walter José de Moraes .

Conselho Fiscal: Adalberto Eustáquio Rodrigues Alves,  José Nicácio da Silva, Gilson Marcos Campos, Lupércio Teixeira, Antônio 
Júlio Duarte, Álvaro Ferreira de Paula.

Jornalista responsável: Marília Cruz - MG-09760JP Fotos: Gilson de Souza Proj. gráfico e diagramação: Carlos A. Domingos – MTB 
6050/MG/Designer Impressão: GRÁFICA EDITORA CEDÁBLIO LTDA Tiragem: 5850 exemplares

Envie sua correspondência para o AFFEMG Notícias: comunicacao@affemg.com.br; Assessoria de Comunicação, rua Sergipe, 
893, Funcionários, CEP: 30.130.171. Telefone: (31) 3289-5613. O conteúdo dos textos assinados e dos anúncios publicados nesta 
edição não refletem, necessariamente, a opinião da AFFEMG.

expediente
Informativo da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais

sumário

Ato público 03

Solenidade 65 anos da AFFEMG  05

Homenagens 06

Abertura Exposição de Artes 10

I Exposição de Artes Infantojuvenil 12

Giro pelas Regionais 16

Diálogos AFFEMG 22

FUNDAFFEMG 24

Encontros 26



AFFEMG NOTÍCIAS EM REVISTA

5mobilização

Na manhã do último dia 
11, um ato pú-

blico, que aconteceu no Auditório Nereu Ramos, 
na Câmara Federal, mobilizou servidores públi-
cos ativos, aposentados e pensionistas, de todo o 
Brasil em defesa de uma pauta de reivindicação: 

PEC 555 – que extingue a contribuição 
previdenciária de 11% cobrada dos servi-
dores aposentados e dos pensionistas.
PEC 56/Senado – que garante aposenta-
doria integral aos servidores aposentados 
por invalidez. 
PL 4434 - que assegura a correção da in-
flação às aposentadorias dos trabalhado-
res da iniciativa privada. 

Durante o evento, muitas entidades se 
manifestaram e pediram o apoio dos parla-
mentares para aprovação dessas medidas e 
também a rejeição das Medidas Provisórias 
664 e 665/2014, que restringem direitos tra-
balhistas e previdenciários, inclusive altera o 
regime das pensões por morte. 

O presidente do Fórum Nacional das 
Carreiras Exclusivas de Estado - Fonacate e da 
Febrafite, Roberto Kupski, ao falar na tribuna 
enfatizou: “precisamos ver aprovados esses 
projetos tão importantes para a valorização dos 
servidores públicos, como a PEC 555 e a PEC 
56. Queremos a rejeição das MP 664 e 665. 
Estamos muito unidos e temos esperança de 
que este ano o Congresso vai aprovar estas e 
outras matérias que garantem maior qualidade 
ao serviço público”, ressaltou Kupski.

A AFFEMG participa ativamente de todos 
os atos de mobilização pela aprovação dessas 
medidas, especialmente a PEC 555, que consi-
dera um abuso, um verdadeiro confisco imposto 
sobre os servidores públicos aposentados e aos 
pensionistas. 

Sob a liderança da Diretora Social, Leni-
vanda Miranda Barbosa, a delegação da 
AFFEMG, que contou com a participação 
dos Conselheiros Francisco Lourenço e 
Marcos Lúcio Valente e dos Associados, 
Pedro Porcaro, Maurício Prado, Renato 
Linhares e João Saraiva, fortaleceu a re-
presentação da Frente Mineira de defesa 
dos serviços públicos neste ato público e 
procurou, por meio de contatos com par-
lamentares mineiros, ampliar a base de 
apoio para os projetos de interesse dos 
servidores. 

A luta continua em 2015 
AFFEMG e Frente Mineira participam ativamente de Ato público na Câmara Federal

Governador constitui Comissão Permanente de 
Revisão e Simplificação da Legislação Tributária 

Com o decreto nº 46.722, publicado no dia 06 de março, o governador instituiu a Comissão 
cujo objetivo é promover estudos, pesquisas e apresentar propostas para o aperfeiçoamento do siste-
ma tributário estadual. 

Nesse escopo tão abrangente, o plano de trabalho da Comissão prevê uma primeira etapa 
do trabalho dedicada à análise do ICMS no contexto de um Estado Federal, conhecimento de solu-
ções comparadas para tributos incidentes sobre mercadorias e serviços (Europa, Canadá e Estados 
Unidos), e questões como guerra fiscal, carga tributária e soluções de praticidade, simplificação e 
arrecadação. 

Numa segunda etapa, pretende-se chegar a um diagnóstico da administração do ICMS e os 
mecanismos de vazamento da receita, compreendendo as imunidades (como as advindas da Lei 
Kandir, renúncias tributárias, inclusive as decorrentes da guerra fiscal) e subvenções para investimento, 
a análise das limitações impostas ao poder de tributar, formas de cobrança e questões conflituosas, 
justiça tributária e carga relativa e, finalmente, os temas contemporâneos, como a reforma tributária, 
comércio eletrônico e concorrência internacional. 

A Comissão, que será coordenada no biênio 2015 e 2016, pela Advogada e Professora de 
Direito Tributário, Mizabel Derzi, traz uma composição bem eclética: Secretários de Fazenda, Pla-
nejamento e Casa Civil, Advogado Geral do Estado, juristas e especialistas convidados e mais os 
representantes da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, 
OAB, Conselho de Contabilistas, Fiemg, Associação Comercial, Câmara de Defesa do Contribuinte 
e entidades da sociedade civil. 

Para a AFFEMG, toda iniciativa que vise simplificação e racionalização de obrigações é impor-
tante e necessária, desde que não implique em fragilização dos controles administrativos e fiscais, per-
da da capacidade fiscalizadora e de combate à sonegação e, consequentemente, comprometimento 
da receita tributária do Estado. 

As Entidades, AFFEMG e SINDIFISCO/MG manifestaram ao governador eleito, por meio da 
comissão de transição, a urgência de se rever a política tributária praticada pelo governo anterior, 
marcada pela indiscriminada e inconsequente concessão de benefícios fiscais. 

O Decreto nº 46.722 preocupa por várias razões: a abrangência de seu escopo combinada 
com os interesses dos agentes econômicos que compõem a Comissão pode resultar em alterações na 
legislação que afetem a integridade da receita tributária. Também o sigilo fiscal e tributário dos contri-
buintes é outra preocupação, seja em razão das imposições legais ditadas pelo CTN, seja por causa 
da devida proteção à concorrência leal entre as empresas. Assim, é necessário que se esclareça o nível 
de acesso aos dados e informações fiscais e em que medida esse acesso pode resultar em obtenção 
de informação privilegiada e se traduzir em prejuízo tanto de alguns contribuintes em favorecimento 
de outros, quanto em perdas para a própria arrecadação tributária estadual. 
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No dia 18, foi constituída a Comis-
são Especial que irá apreciar a Proposta de 
Emenda Constitucional – PEC 1 – que trata 
da liberação de servidor público ativo eleito 
para presidir entidade associativa. O Depu-
tado Rogério Correia vai presidir a Comis-
são Especial e o Deputado Cássio Soares foi 
eleito vice–presidente. A PEC 40, que tratava 
dessa matéria foi arquivada no final da le-
gislatura de 2014 e desarquivada em 2015, 
como PEC 1. 

Emenda Constitucional – liberação de servidor 
ativo para presidir associação de classe

Desde que a AFFEMG foi criada, em 1950, nunca foi negada 
a liberação do Auditor Fiscal da ativa eleito para presidi-la. Nem 
mesmo nos momentos mais críticos da ditadura militar. Curiosa-
mente, em 2010, a negativa aconteceu com a atual Diretora-pre-
sidente, que só obteve a liberação em meados de 2013, mediante 
ação judicial decidida no Supremo Tribunal Federal. 

No Estado Democrático de Direito, o servidor tem o direito de 
se organizar em entidades de classe, sejam associações ou sindica-
tos, e escolher livremente, entre Associados ativos ou aposentados, 

quem vai dirigir suas Entidades de representação. Contra arbitrariedades e em defesa da livre 
organização dos servidores, a PEC é essencial e urgente.

O Projeto de Lei 4330/04, que amplia 
as possibilidades de terceirização da mão de 
obra para além das atividades fim nos setores 
público e privado foi tema da audiência públi-
ca realizada na Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, no último dia 18 de março. 

A reunião coordenada pelo presidente 
da Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social da ALMG, deputado Celinho 
do Sintrocel (PCdoB/MG), contou com a pre-
sença do Deputado Rogério Correia (PT/MG), 
da Deputada Geisa Teixeira (PT/MG) e da De-
putada Marília Campos (PT/MG), além de re-
presentantes de várias entidades de classe que 
já sofrem com o processo de terceirização da 
mão de obra. 

A Frente Mineira em Defesa do Serviço 
Público apoiou a iniciativa do debate, sendo re-
presentada por sua coordenadora, a auditora 
da receita federal, Ilva Franca Lauria, pela presi-
dente do Sindicato dos Trabalhadores do IBGE, 
Vera Lúcia e pela Diretora-presidente da AFFE-
MG, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni. 
“Nós da Frente Mineira estamos solidários a 
luta de combate à terceirização do trabalho, 
acreditamos que a aprovação do PL 4330 será 
um retrocesso para a legislação trabalhista. Por 
isso, convidamos a todos a participarem no dia 
25 de março do ato público, em frente ao Tri-
bunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, 
onde iremos mostrar à sociedade os danos 
desse projeto.”, destacou Ilva. 

 Um movimento recém-criado, que 
também conta com o apoio da AFFEMG, o 
coletivo “Mundo do Trabalho contra a Preca-
rização”, também esteve presente ao evento,  
representando na mesa de honra pelo diretor, 
Pedro Paulo Abreu, do Sindicato dos Correios. 
“A terceirização é nociva ao trabalhador porque 

Audiência Pública na ALMG debate PL 4330/04

essa prática amplia as doenças ocupacionais, subdivide as categorias, fragmenta as campanhas sala-
riais e dificulta a ação da Justiça do Trabalho. E a criação desse movimento vem com a finalidade de 
barrar essa série de mecanismos, criada pela política neoliberal, para enfraquecer as leis trabalhistas”, 
declarou PP. 

Como encaminhamento, foram aprovados alguns requerimentos, entre eles a solicitação de 
uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado e Supremo Tribunal Federal e 
as lideranças presentes na audiência pública. Também serão enviados ofícios aos parlamentares fe-
derais da bancada mineira para que se posicionem contra o projeto de terceirização. “Temos que agir 
rápido contra o PL4330/04, a informação que temos, segundo o próprio deputado Eduardo Cunha 
(PMDB/RJ) é que o projeto entrará em pauta de votação logo após o feriado da Semana Santa, mais 
precisamente, no dia 7 de abril”, ressaltou o deputado Rogério Correia, parlamentar que solicitou a 
audiência na ALMG.

ALAIR VIEIRA
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765 anos

No dia 15 de fevereiro a AFFE-
MG completou 65 anos 

de fundação, mas como este ano, a data 
do aniversário coincidiu com o feriado de 
carnaval, a solenidade para comemorar 
mais um ano de vida da Associação foi re-
alizada na noite do dia 27 de fevereiro, no 
auditório da sede Belo Horizonte, que ficou 
lotado. Além dos Associados que vieram 
prestigiar a comemoração especial, esti-
veram presentes ao evento Diretores, Con-
selheiros da AFFEMG e representantes de 
entidades de classe, movimentos sociais, 
políticos e autoridades. 

A mesa de honra foi composta pela 
Diretora-presidente da AFFEMG, Maria Apa-
recida Neto Lacerda e Meloni, Papá, pelo 
presidente do Conselho de Administração, 
Francisco Mota, pelo Diretor Financeiro da 
FUNDAFFEMG, José Edson, pela Presidente 
do Sindifisco/MG, Deliane Lemos e pelo vice-
-presidente da Febrafite, Lirando Jacundá. 

A cerimônia, marcada por muitas 
homenagens, teve início com a apresenta-
ção do Coral Melodia que, além do hino 
Nacional, apresentou mais 3 composi-
ções, duas da década de 50, período em 
que a AFFEMG foi criada, e uma dos tem-
pos atuais. “Nosso objetivo é mostrar que 
assim como a cultura, a arte e a música, a 
AFFEMG também cresceu, se modificou, 
mas nunca deixou de enantar”, destacou 
Jacob Marra, representante do Coral. 

Como tradicionalmente acontece nas 
cerimônias de aniversário da AFFEMG, o 
presidente do Conselho de Administração, 
Francisco Mota, leu a ata de fundação da 
entidade e em seguida fez seu discurso, 
destacando a grandeza da Associação. 
“Voltar às origens e ouvir de forma atenta 
a leitura da ata de nascimento da nossa 
querida Entidade de classe, significa ine-
quívoco propósito de renovação e de fi-
delidade aos objetivos da sementeira fe-
cunda lançada no limiar da década de 
50 e também uma homenagem aos nos-
sos visionários pioneiros, motivo especial 
do nosso orgulho corporativo”, destacou 
Mota. (Veja discurso completo pág 8)

Também fazendo uma referência as 
conquistas da AFFEMG, o Diretor Administra-
tivo e Financeiro da FUNDAFFEMG lembrou 
que “o plano está entre as grandes realiza-

AFFEMG celebra aniversário e 
brinda com os Associados

ções da Associação e a criação dele é motivo de orgulho para todos os Associados”. 
A presidente do Sindifisco/MG ressaltou a alegria em participar novamente do ani-

versário da AFFEMG. “As duas entidades juntas em mais uma comemoração é motivo de 
muito orgulho para mim que, hoje, nesta cerimônia, represento o Sindifisco/MG. Mas, a 
minha alegria transcende para uma realização pessoal, a de ser uma Associada da AFFE-
MG e estar aqui, neste momento, comemorando os 65 anos dessa entidade vitoriosa”. 

Além de parabenizar pelo aniversário, o vice-presidente da Febrafite, Lirando Jacun-
dá destacou a importância da aproximação dos Associados com a AFFEMG. “Eu costumo 
dizer que a vida é feita de momentos, por isso, digo a vocês abracem e participem, cada 
vez mais, da AFFEMG e da FUNDAFFEMG para que essas entidades continuem crescendo 
e ganhando respeito não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil”. 

A mensagem da Diretora-presidente, Papá, teve como principal tema a união. “Apos-
tando na força do conjunto, estamos, há 65 anos, construindo a AFFEMG. Esta é uma 
construção de muitas mãos, em muitos tempos, permanente, feita dia após dia”. 
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Novo vídeo Institucional da AFFEMG
Uma reflexão sobre a importância da união também foi destaque no novo vídeo 

institucional da AFFEMG, exibido pela primeira vez na solenidade de aniversário da en-
tidade. “Nosso objetivo com o novo vídeo, além de homenagear, era mostrar de forma 
mais poética e simbólica que cada contribuição, cada minuto de dedicação à entidade, 
representa algo marcante na construção e no crescimento da AFFEMG”, explica a Diretora 
– presidente, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá.

O vídeo foi estrelado pela atriz Fernanda Vianna, integrante da companhia de teatro 
“Grupo Galpão” que foi especialmente convidada pela AFFEMG para interpretar o texto. 
Assista o novo vídeo da AFFEMG no site: www.affemg.com.br

Além de comemorar o ani-
versário de funda-

ção, a AFFEMG aproveita a data especial 
para homenagear aqueles Associados 
que contribuíram com a história da Asso-
ciação. Por isso, em toda solenidade é en-
tregue aos Associados que completaram 
50 anos de filiação a medalha do Mérito 
Associativo. 

Na comemoração dos 65 anos, a 
honraria foi entregue aos Associados José 
Nunes Ferreira e Raymundo Izidoro (foto) 
que vieram acompanhados dos familiares 
para receber a homenagem. Num momen-
to de muita emoção, José Nunes expressou 
toda a sua satisfação ao receber a meda-
lha “Eu nem acredito que vou receber essa 
medalha antes de morrer”, confessou ar-
rancando aplausos da plateia. 

E a emoção não foi apenas dos 
homenageados, Cleber Izidoro, filho de 
Raymundo Izidoro, explicou como esse re-
conhecimento trouxe uma satisfação para 
toda a família. “Ele ficou com muito or-
gulho e a gente também, em saber que o 
‘pouquinho’ que ele fez enquanto Fiscal 
de Rendas foi algo representativo para a 
classe e também para a AFFEMG”. Cleber 
ressaltou ainda outro motivo que deixou o 
pai bastante orgulhoso. “Todos nós per-
cebemos que meu pai está extremamente 
feliz em ver a organização que é hoje a 
AFFEMG, uma entidade comprometida 
em atender os Fiscais e seus familiares. 
Nosso caso específico, podemos vivenciar 
isso de perto quando minha mãe foi aco-
metida pelo Alzheimer e nós recebemos 
toda a assistência da AFFEMG. Por isso, 
digo parabéns a essa entidade que exerce 
seu papel de forma séria, trazendo muita 
confiança a todos nós”. 

Uma homenagem a quem fez história
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A história da AFFEMG construída e 
contada entre encontros e abraços dos As-
sociados José Aroldo Aranha e Newton de 
Freitas que visitaram a sede da Associação, 
no dia 20 de março.  

Uma homenagem a quem fez história

Homenagens em 
Montes Claros 

Impossibilitado de comparecer à so-
lenidade no dia 27 de fevereiro, o Auditor 
Fiscal da Receita Estadual, Lucídio Noguei-
ra Tibo, aposentado há 35 anos, recebeu a 
medalha do mérito Associativo em Montes 
Claros, cidade onde mora. A entrega acon-
teceu no dia 19 de março durante o encontro 
“Diálogos AFFEMG”, realizado na sede da 
Regional Norte (veja 21). 

Na memória, deste ilustre Associado 
estão os registros de uma vida dedicada ao 
trabalho no Posto Fiscal, fatos que ele conta 
com detalhes como se tivessem acontecido 
ontem. E assim, a história da Secretaria da 
Fazenda, da Fiscalização, do próprio servidor 
e da AFFEMG vão se confundindo, de tal 
forma entrelaçadas que não sabemos onde 
começa uma e termina a outra.  

Também foram homenagea-
dos, pelos 50 anos de filiação, os 
Associados: Baltazar Severino Ne-
ves, e José Espíndola Filho.

Encontro

Homenagem 
de Raimundo 
Numes Mourão, 
Presidente da 
AFFEMG, em 
1956
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Discurso do Presidente do Conselho Francisco Mota
Senhoras e Senhores,
Caros Colegas Auditores Fiscais, Ativos e Aposentados, homena-

geados e familiares,
A saudação muito usada e difundida pelos seguidores de Francis-

co de Assis, preciosa em qualquer circunstância, parece-me mais precio-
sa ainda neste momento solene. Portanto, a todos, PAZ e BEM!

Inicialmente, os meus agradecimentos, Senhora Presidente, pela 
honraria novamente conferida ao presidente do Conselho de Adminis-
tração de proceder à leitura da ATA de nascimento da nossa querida 
Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais.

Voltar às origens, ouvir e, mais que ouvir, escutar e, mais que 
escutar, auscultar com concentrada e aguda atenção o conteúdo do registro formal de nascimento 
da nossa AFFEMG, significa inequívoco propósito de renovação de fidelidade, dinâmica e atualizada, 
aos objetivos da sementeira fecunda lançada no limiar da década de cinquenta do século passado 
e, via de consequência, significa também uma reverente e grata homenagem aos nossos visionários 
pioneiros, motivo especial do nosso orgulho corporativo.

Em comentário substancioso, repleto de sabedoria, o grande poeta Mineiro, Itabirano salientou 
que o fracionamento do tempo, tomando como referência de medida a duração dos movimentos do 
nosso planeta em relação ao Sol, é mais do que uma boa ideia. Permite-nos, por períodos certos e 
determinados, realizar os tão necessários balanços, avaliações, projeções, renovação de propósitos e 
de projetos e, mediante a reiteração dos desejos de mudanças e aperfeiçoamentos, em cada período 
em relação ao seguinte, o perenizar da esperança. Pois bem, o Movimento mais alongado, de trans-
lação, está nos permitindo comemorar o sexagésimo quinto giro completo, os sessenta e cinco anos 
de existência da nossa Associação. 

A consciência de estar inserido me compele a repetir e reiterar quantas vezes puder: como é 
bom contemplar esta grandiosa obra, de tantas mãos, de tantas mentes e inteligências, de tantas 
dedicações, empenhos, desprendimentos, abnegações e sacrifícios. 

Como sabido, Presidente, Diretores e Conselheiros aqui trabalham e empenham esforços por 
amor à causa. A contrapartida é simplesmente a satisfação em servir e servir bem! Esse jeito de agir, 
de comportar, com certeza, favoreceu o desenvolvimento da cultura prevalente na casa, permeou a 
sensibilidade de todo o conjunto de seus servidores, fazendo com que, no exercício cotidiano de seus 
afazeres e responsabilidades injete algo próprio, já tornado uma característica, um tempero de sabor 
especial, que não tem preço, que não há como pagar, o amor. Em nome do Conselho, de cada um 
dos Conselheiros e em nome próprio, quero expressar e o faço com alegria, a todos, a nossa profunda 
gratidão.

Senhora Presidente, caros Colegas, comemorar é preciso e os motivos são muitos! Entretanto, 
a festa não deve, não pode desviar nossa atenção da realidade. Este início de Ano, pela intensidade 
e diversidade de notícias e de acontecimentos espantosos, negativos, não recomenda bons prognós-
ticos, bons presságios. A travessia do ano de 2015 certamente não será fácil!

Em breve análise do nosso momento atual, publicada no Jornal “O Tempo”, edição de ontem 
26.02, um ex-Secretário de Fazenda, membro da Academia Mineira de Letras, deixa-nos um alerta: 
“a força do engodo oblitera a faculdade de compreensão”. Termina sua análise citando o aforismo de 
Miguel de Unamuno: “a liberdade é a consciência da lei”. Creio despiciendo observar: os oportunistas 
estão sempre à espreita.

Realmente o tempo que estamos vivendo é difícil. Parece que fomos tomados por uma esquizo-
frenia de que nunca dantes se padeceu tanto, imune a todos e quaisquer remédios da “farmacopéia 
jurídica nacional” que, em face da sua virulência, tornaram-se meros placebos.

Como compreender, então: que um juiz do processo se aposse dos bens do réu?
Que um magistrado dê voz de prisão a um agente público que está cumprindo o seu dever 

legal de autuá-lo por estar dirigindo veículo sem placa e sem documentos?
Que outro magistrado dê voz de prisão a servidores de uma Cia. Aérea por não atenderem 

ordem sua de acesso à aeronave depois do prazo de embarque?
A criação de verba para passagens de avião favorecendo cônjuge de parlamentar quando, a 

pretexto de economia e busca do equilíbrio fiscal, não se pode corrigir a tabela de Imposto de Renda 
em 6,5% (índice da inflação oficial), tabela essa, segundo cálculo de especialistas, já defasada em 
mais de 60%? 

O auxílio moradia para parlamentares 
e magistrados, mesmo sendo proprietários de 
uma ou mais, em valores múltiplos do salário mí-
nimo? Como fica o operário pai de família, sem 
casa, recebendo apenas o mínimo?

A prisão de uma idosa carente, desem-
pregada, por não pagar pensão alimentícia de 
netos, por absoluta falta de condições?

O precatório tornado na prática instru-
mento legal de calote?

A chamada “Doutrina Engevix” (nome 
atribuído pelo Jornalista Elio Gaspari) segundo a 
qual o Procurador Geral não pode propor, nem 
o STF decidir pela inidoneidade das Empreiteiras, 
sob pena de “parar o País”. O mesmo jornalista 
salienta: “Essa doutrina ecoa a tolerância com o 
tráfico de escravos no século XIX. A lei proibia, 
mas, se fosse cumprida, as fazendas de café que-
brariam...”. Não sei bem porque, mas certamente 
as Senhores e Senhores sabem ou desconfiam, o 
Elio acrescenta: “Com uma diferença: Dom Pedro 
II não recebia doações de negreiros.”

Caros Colegas, sou mais antigo que a 
nossa Entidade. Não fora as novas estatísticas, 
diriam que já estou fazendo hora-extra. Pois 
bem, acho que o muito viver e antes da decrepi-
tude pode-se proferir alertas: portanto, cuidado, 
a espécie de esquizofrenia acima citada e de-
monstrada é contagiosa e, realmente, o deixar-
-se enganar oblitera a faculdade de compreen-
são. Por cautela, o benefício da tolerância fica 
desde logo requerido.  

 É bom lembrar que neste Ano, que se pre-
nuncia de tormentas, teremos eleições na AFFE-
MG e no Sindicato. Precisamos, pois, refletir 
bastante a quem confiar os destinos das nossas 
Entidades Representativas. 

Senhora Presidente, caros colegas, neste 
início de novo Governo Estadual eu teria, em 
preliminar, apenas uma reivindicação a fazer ao 
Senhor Secretário de Estado de Fazenda, uma 
reivindicação simples e objetiva, que tem a ver 
com os próprios fundamentos republicanos e 
democráticos, despida, portanto, de cunho ou 
viés corporativo, porque de interesse amplo da 
Sociedade. Refiro-me à grande conquista as-
segurada na Constituição, de que o acesso a 
cargo público se dá mediante concurso. Enca-
receria, pois, a sua Excelência restaurar a ordem 
e a disciplina prevalentes durante sua passagem 
anterior pelo comando da Secretaria, sanear o 
ambiente da casa, de modo a inibir toda e qual-
quer intenção de invasão de atribuições de uma 
carreira por outra e eliminar de vez os focos de 
infecção geradores dos ditos “trens da alegria”.

Viva a AFFEMG! Muito obrigado.             
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“Para uma Entidade classista como a AFFEMG, composta a partir de 
um ato voluntário de seus Associados, sustentada com recursos próprios, 
democrática e plural, essa celebração tem um significado muito especial, não 
somente por guardar esse componente abstrato que nos aproxima enquanto 
pessoas que pertencem a uma mesma classe profissional, mas por ser um 
instrumento que transforma nossos desejos individuais em opções coletivas, 
abrindo caminhos novos no presente e no futuro.”, 

Diretora-presidente da AFFEMG, Papá. 

 A AFFEMG recebeu várias homenagens e mensagens parabenizando pelos 65 anos da Associação. As felicitações foram enviadas por 
políticos, parlamentares, representantes de entidades de classe. Pela lembrança e atenção de todos aqueles que cumprimentaram a AFFEMG 
nesta data especial, a Diretoria, em nome de todos os Associados, agradece as mensagens e o reconhecimento de nossa Associação. 

Congratulações

Também parabenizaram à AFFEMG: 
Deputado Federal (PR/M) Bilac Pinto 
Deputado Federal Brunny Gomes
Deputado Federal (PSC/MG) Raquel Muniz
Deputado Federal Odelmo Leão
Deputado Estadual (PV/MG) Inácio Franco
Deputado Estadual ( PT do B) Fábio Avelar
Deputado Estadual (PTB) Arlen Santiago
Deputado Estadual Ulysses Gomes 
Deputado Estadual Roberto Andrade
Deputado Estadual Bráulio Braz
Deputado Estadual Ricardo Faria
Deputado Estadual Leandro Genaro
Deputado Estadual Ivanir Nogueira
Deputado Estadual Gil Pereira
Deputado Estadual (PDT/MG) Mário Heringer
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Já é tradição, a AFFEMG comemorar o aniversário da Entidade com muitas atividades 
culturais para os Associados. Celebrações que deixam sempre boas lembranças!

Este ano, a semana comemorativa dos 65 anos, foi marcada pela abertura, no dia 3 de 
março, terça-feira, da VI Exposição de Artes e Fotografia “Só Pode ser coisa do Ziraldo”, uma ho-
menagem ao artista mineiro de Caratinga que conquistou o mundo com seu traço irreveren-
te. O evento foi aberto às 19h30min, na Galeria do 2º andar, na sede em Belo Horizonte, onde 
foi servido um coquetel aos presentes que vieram prestigiar as obras dos Associados expositores.  
A Diretora-Presidente, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, ao lado do Diretor Social 
Adjunto da AFFEMG, Gilson Magalhães e das curadoras da Exposição, Ariadna Marra e Celeste 
Galvani, receberam os cartunistas Rose Araújo e Luís Saguar, autores do “Almanaque do Ziraldo”, 
que vieram especialmente do Rio de Janeiro para fazer uma palestra sobre essa obra. “Em 2006, 
tive a ideia de fazer um livro sobre a vida do Ziraldo, mas queria que a história fosse contada através 
dos desenhos/trabalhos feitos por ele. Quando eu convidei a Rose para fazermos juntos esse pro-
jeto, ela adorou a ideia, mas faltava o desafio de convencer o próprio Ziraldo.”, brinca o simpático 
cartunista, Luís Saguar. Amigos de longa data, Rose e Luis já “embarcaram em várias aventuras 
juntos”, ou seja, já realizaram parceria em outros projetos, mesmo assim, coube a Rose a missão de 
conversar com o Ziraldo. “Eu conheci o Ziraldo em 1997, como fã, ele estava em uma exposição, 
me aproximei e falei que era designer, aí no meu autógrafo ele deixou o telefone do atelier dele e 
disse para procurá-lo. Meio desacreditada, no outro dia, eu liguei e ele, não só atendeu, como me 
recebeu. Hoje, além de amigo, é um grande orientador e crítico do meu trabalho. Por ter essa apro-
ximação, apresentei, sem muitos rodeios, o projeto do Almanaque, que o Ziraldo, adorou, abraçan-

Arte, cultura e muitas histórias na abertura 
da VI Exposição de Artes e Fotografia

do a ideia de coração”, conta satisfeita, Rose.  
Dividindo esses gostosos “causos” com a pla-
teia, os cartunistas contaram ainda que, após 
a “permissão”, Ziraldo deu total apoio ao pro-
jeto. “Tínhamos total liberdade para pesqui-
sar a vida dele, tivemos acesso a milhões de 
trabalhos: os primeiros rascunhos do Menino 
Maluquinho, os primeiros traços da infância 
etc. Ziraldo é um artista completo sua obra é 
vastíssima e nós trabalhamos pesado para con-
seguir terminar o livro a tempo de ser lançado 
em 2007, ano em que o Ziraldo completou 75 
anos.”, explicou Luís. Após, a palestra, a Dire-
toria da AFFEMG, prestou uma homenagem 
aos cartunistas e às curadoras da Exposição. 
“Vocês fizeram essa Exposição acontecer, rece-
bam o nosso muito obrigado”, declarou Papá.  
Para encerrar, os cartunistas participaram de 
uma sessão de autógrafos no espaço da Ex-
posição, conversando e trocando ideias com 
o público.

Agradeço a AFFEMG pela 
homenagem e desejo

sucesso no evento.

Um dia antes da palestra os cartunistas encontraram com 
Ziraldo que enviou sua mensagem de carinho à AFFEMG 

(No sentido horário), primeiros esboços 
do Menino Maluquinho, charge em 

homenagem a Fernando Sabino e encontro 
com Carlos Drummond de Andrade.

Trechos da vida do Ziraldo, apresentados 
durante a palestra.
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A Diretoria da AFFEMG faz um agradecimento especial aos Associados Artistas que 
participaram da exposição, mostrando todo o talento, inspirado nas obras do “múltiplo 
Ziraldo”: 

 A AFFEMG agradece ainda a todos os Associados que vieram prestigiar essa 
agradável confraternização. Como muito bem ressaltou a Associada Dionéia Moura 
Durval Fernandes, “Foi muito bom vir aqui hoje.”

- Geraldo Assunção Lemos
- Luiz Antônio Zanon
- José Marígenes
- Paulo Carvalho

- Raquel Imaculada Miranda Rocha
- Edina Cardim Di Chiacchio
- Elza Moreira Pontes
- Soraya de Souza

Foi muito bom vir aqui hoje, 
a história de Ziraldo, faz 
parte da história de Caratinga 
que também é minha cidade 
natal. Aliás, minha mãe. 
Dona Dulce Moura Durval 
foi professora do Ziraldo e 
também dos irmãos dele, 
ela sempre comentava que o 
Ziraldo era um aluno especial, 
de brilho próprio, de talento 
peculiar.” Depoimento da 
Associada Dionéia Moura 
Durval Fernandes, natural 
de Caratinga, cidade do 
cartunista Ziraldo.
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Pela primeira vez, no aniversário da AFFEMG, foi realizada uma 
Exposição Infantojuvenil de Artes Plásticas. “A ideia 

desse evento surgiu depois que ficamos sabendo que este ano o livro ‘Menino Maluquinho’, 
uma das principais obras do Ziraldo, completa 35 anos de lançamento. Assim unimos o ani-
versário da AFFEMG com essa data especial para celebrar também com os pequenos”, expli-
ca a Diretora-Presidente da AFFEMG Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá. 

E a comemoração foi um sucesso, na abertura, ao invés do tradicional vernissage das ex-
posições, a Mostra Infantojuvenil da AFFEMG com o nome “Maluquinho por Artes”,  recebeu 
a criançada na tarde do dia 14 de março, no Centro de Convivência da AFFEMG de forma 
bem descontraída, com direito a muito algodão-doce, pipoca, cachorro-quente e refrigerante, 
tudo do jeito que a criançada gosta. Os pais e os pequenos se divertiram e prestigiaram os 
trabalhos da exposição. A Associada Nícia Ramos Maia veio especialmente ver a obra do 
netinho, Gabriel Castilho Maia que mora em São Paulo, mas não deixou de participar. “No 
final do ano, Gabriel passou férias comigo em BH e, entre as brincadeiras, fingia que era o 
Menino Maluquinho colocando minhas panelas na cabeça. Aí quando soube da Exposição 
pedi a ele que desenhasse o ‘Menino Maluquinho’ e hoje, como ele não pode vir, estou aqui 
para representar meu neto maluquinho”, brinca a Associada. 

Para tornar a tarde ainda mais divertida, o grupo de teatro “Real Fantasia”, apresentou 
a peça “O Menino Maluquinho”, muito prestigiada pelo público infantil que deu boas risadas 
com as peripécias do “menino que tem fogo nos pés”! 

Após o espetáculo, a Diretora-Presidente, Papá, agradeceu a presença de todos em 
mais essa comemoração com a AFFEMG. “Em nome da Associação, muito obrigada a vocês 
que participaram conosco desse evento e trouxeram essas fofuras que foram a nova geração 
AFFEMG. Isso é muito gratificante, pois tem um sentimento de renovação, o que torna mais 
especial esses 65 anos!”. 

Abertura da 
I Exposição 

de Artes 
Infantojuvenil 

marca as 
comemorações 

com a nova 
geração

Eu adoro 
algodão-doce, 

nhac!

Esse traço está muito 
bom! Gostei desse 

desenho aqui!

Tira uma foto 
mãe, é o Menino 
Maluquinho, eba!

Não troco meu 
cachorro-quente por 

nada!
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Conheça o trabalho dos nossos “Maluquinhos por Arte”

Clara Danielle  Magalhães Cavalcanti

Eduardo Araújo Valadares Pedro Vitor Araújo Valadares

Daniel Ramos Maia

Júlia Lemos Oliveira Barros

Luiza Lemos de 
Oliveira Barros

Agradecemos aos 
Associados, pais, mães, 
tios e tias, avós e bizavós 
que, atendendo ao convite 
da Associação, trouxeram 
essas fofuras, para uma 
tarde, de encanto e 
alegria, na AFFEMG. 
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O espetáculo “Entre os Céus e as 
Serras”, estrelado pela companhia de 
dança Palácio das Artes também foi 
uma das atrações culturais que mar-
cou as comemorações do Aniversário 
da AFFEMG. A apresentação realiza-
da no domingo, 1º de março, no 
Grande Teatro do Palácio das Ar-
tes, contou com grande presença 
de público, muitos Associados da 
AFFEMG que foram prestigiar mais 
essa comemoração e ficaram encan-
tados com a beleza da produção. 

Na quinta-feira, 5 de março, foi a 
vez de comemorar com muita música! 
A AFFEMG recebeu os Associados para 
um happy hour, no Centro de Convivên-
cia. O evento foi animado pela cantora 
Gabriela Drummond que encantou a 
todos com sua linda voz. Apresentando 
um repertório variado, com sucessos 
nacionais e internacionais, a cantora 
arrancou aplausos de quem esteve no 
evento que contou ainda com comida 
de boteco e muito bate-papo!

E na comemoração muita 
arte e música para os 

Associados
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Ao longo dos seus 65 anos de 
vida, a AFFEMG se consolidou como 
legítima representante da classe fiscal, 
com dedicação, seriedade e transpa-
rência.

Com visão de futuro, a AFFEMG, 
além de atender as demandas básicas 
de seus Associados, investe permanen-

temente na promoção da cultura, lazer 
e arte – alimentos de nossas almas. 

Agradecemos a Presidência, Dire-
toria e todo o corpo de funcionários da 
AFFEMG por nos atender sempre com 
presteza, carinho e competência e, 
em especial, pelo fundamental apoio 
em todas as ações desenvolvidas pela 

Receita Solidária. Os horizontes da AF-
FEMG se mostram ainda mais amplos 
ao apoiar nosso trabalho junto a se-
tores menos favorecidos da sociedade 
mineira.

Parabéns à AFFEMG e a todos, 
que fazem essa Associação ser tão es-
pecial para nós!

A Receita Solidária parabeniza a AFFEMG por 
seus 65 anos de realizações e conquistas
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Diretoria regional: 
João Batista taDeu

Sul
PeDro Paulo Maia
Metalúrgica

eDir Da silva Martins
Mata

eDson Martins
Baixo rio grande

Marília schaPer
Mucuri

DaviD araúJo
ParanaíBa

Metalúrgica - Ipatinga   

Um brinde à AFFEMG e às mulheres

As Diretorias Regionais Sudoeste, em Poços de Caldas, Meta-
lúrgica, em Ipatinga e Paranaíba, em Uberlândia, 

aproveitaram o momento de festividades do aniversário da AFFEMG e do mês da mu-
lher para realizarem confraternizações com comemoração dupla que marcaram os 65 
anos da Associação e o Dia Internacional da Mulher. Todos os eventos foram realizados 
em total clima de amizade, alegria e muitas homenagens. 

A comemoração aconteceu no dia 6 de março, 
na sede da Regional Metalúrgica, onde foi oferecido um 
delicioso jantar para cerca de 70  
pessoas, entre Associados e familiares.  
Para descontrair, foram sorteados  
brindes da AFFEMG aos convidados.
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Diretoria regional: 

giro pelas regionais

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

Paranaíba - Uberlândia   

Já a sede da Regional Paranaíba, foi palco 
das comemorações no dia 14 de março, quan-
do foi realizado um happy hour bem animado 
para os Associados. O evento foi um sucesso 
sendo prestigiado por muitos Associados, in-
clusive de Uberaba, como foi o caso de Airton 
Mesquita Carvalho que compareceu com sua 
família. Também esteve presente, a  presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores do IBGE, Vera 
Lucia que veio especialmente de BH.

E como o momento era especial foram sor-
teados para os convidados, além de brindes da 
AFFEMG, o livro  ‘’ Segredos Confiados ‘’, escri-
to pelo Diretor David Araújo.
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Sudoeste - Poços de Caldas   

Em Poços de Caldas, o almoço 
comemorativo aconteceu no dia 15 
de março, sábado, na Churrascaria 
Poços Grill. Muitos Associados e 
seus familiares participaram do 
encontro. Segundo os presentes, 
a iniciativa da Diretoria Regional 
foi brilhante, uma vez que a 
comemoração possibilitou a 
reunião dos Associados ativos e 
aposentados de Poços de Caldas 
e Região, além dos colegas de 
Guaxupé e Andradas. 
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Mucuri - Teófilo Otoni   

Mata - Juiz de Fora 

Mudança no horário  
de funcionamento

Visando o melhor atendimento dos Associados, a Regional Mucuri alterou o seu 
horário de funcionamento. Desde o dia 23 de março, a sede funciona no período 
da manhã, das 8h às 13h. “Acreditamos que com essa mudança, vamos atender de 
forma mais adequada as demandas dos Associados”, explicou a 
Diretora Regional Marília Schaper. 

Dica de Leitura
No dia 28 de março, o Auditor Fiscal e Associado da AF-

FEMG,  Márcio Barbosa dos Reis, lançou na 
Câmara Municipal de Teófilo Otoni, o livro 
“Chegar ao Topo é Possível”. O lançamento 
foi coordenado pela Academia de Letras da 
cidade e contou com a presença de amigos 

e familiares. “O livro é reflexão sobre a busca pelo sucesso. 
Ele traz dicas e informações para superar as dificuldades 

e encontrar o caminho para a felicidade através da 
realização profissional e pessoal”, explica Márcio. 

A AFFEMG parabeniza o Associado por mais 
essa conquista, desejando-lhe muito sucesso. In-
teressados em adquirir a obra podem acessar o 
site da livraria Saraiva. (www.saraiva.com.br). 

Associada 
recebe 
homenagem 
da Prefeitura 
de Cláudio

 A Associada Nilce Ângela 
Gregório Salomé recebeu no dia 
12 de março, o título de “Mulher 
Cidadã”, entregue pela Câmara 
de Vereadores da cidade de Cláu-
dio. A solenidade fez parte das co-
memorações do Dia Internacional 
da Mulher, realizada pela admi-
nistração municipal e teve como 
objetivo homenagear as mulheres 
que se destacaram na sociedade 
claudiense. 

A placa de homenagem foi 
entregue a Nilce pelo vereador 
Thomas Henrique Oliveira Jorge 
(foto). Além dela, outras 10 cidadãs 
receberam a honraria. Parabéns! 

A construção da nova sede da Diretoria Regional Mata, em Juiz de Fora, 
está a pleno vapor.  Capitaneados  pelo incansável Diretor Regional, Edir da Sil-
va Martins, a Comissão de Obra, a empreiteira Moraes Cardoso  e os funcioná-
rios  estão muito empenhados, cada um fazendo a sua parte, todos procurando 
cumprir o cronograma da obra que, quando concluída, vai  representar  mais 
conforto e segurança na prestação dos serviços da AFFEMG e FUNDAFFEMG.
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O que seria um simples passeio à praia tornou-se uma verdadeira Festa com mui-
ta Alegria e Animação. Isso porque a Turma já foi dividida no início da 

viagem em dois grupos: um ônibus do Silêncio (com passageiros que pretendiam dormir todo 
o itinerário) e outro ônibus do Barulho (com músicos e simpatizantes que tocaram, cantaram 
e se divertiram todo o caminho).

Saímos da Regional de Uberaba, na sexta-feira, 27 de fevereiro, por volta das 22h30min. 
E já no embarque, enquanto a Turma do Barulho começava a esquentar os tamborins, houve 
um grande estouro no ônibus do Barulho, saindo bastante fumaça na traseira do veículo. Muitos 
passageiros saíram correndo apavorados. Parecia aquele começo dos Shows de Rock, com muito 
barulho e fumaça. Contudo, apenas a mangueira do ar-condicionado do ônibus havia sido dani-
ficada. Nada disso atrapalhou a viagem. Pois sem o ar-condicionado funcionando corretamente, 
seguimos até uma cidade vizinha, onde o ônibus do Barulho foi trocado. Este imprevisto não aba-
lou o ânimo da Turma do Barulho, e acabou sendo mais um motivo para cantar e tocar com mais 
vontade. Enquanto isso, a Turma do ônibus do Silêncio dormia tranquilamente.

Chegamos, por volta das 8h30min, do sábado, 28 de fevereiro, à Colônia de Férias do 
Guarujá, atrasados apenas uma hora em relação ao previsto. O que foi providencial, pois quase 
todos os apartamentos já estavam disponíveis. O único problema é que no sábado pela manhã 
chovia em “Guaru-chuva”. E quem pensou que isso iria atrapalhar alguma coisa? A maioria do 
pessoal do ônibus do Silêncio foi descansar ou sair para comprar alguma coisa no Supermercado. 
Mas, a Turma do Barulho foi para a Praia assim mesmo. Como bons mineiros que vão à Praia fi-
zeram das barraquinhas em frente ao Mar, verdadeiros “Bar-Molhados”, iguais aqueles de Caldas 
Novas-GO, cidade turística próxima ao Triângulo Mineiro. E tudo regado a muita cerveja gelada 
e registrado em fotografias tiradas com o “Pau de Selfie”, vendido na Praia.

Ainda naquele longo dia, a chuva foi parando, devagarzinho no ritmo mineiro.  Até que lim-
pou o tempo definitivamente. Aí os “Silenciosos” resolveram sair da Colônia e curtir o final da tarde 
na belíssima Praia da Enseada, que ficava a poucos passos da entrada do prédio da Colônia. 

Ao anoitecer, a Turma do Silêncio e a do Barulho se reuniram em volta da Piscina da Colônia. 
Todo mundo, com muita fome, foram saborear a comida maravilhosa e confiável da lanchonete 
da Colônia. E em seguida, recomeçou a cantoria, com violões, cavaquinho, pandeiro, batuque, 
chocalho e muita garganta. Parecia um ritual de uma tribo invocando a “Dança do Sol”. E essa 
festa somente foi interrompida pelo horário do silêncio da colônia. E quem achou que a animação 
acabou, se enganou! A Turma do Barulho pegou os seus instrumentos musicais e foram para a 
Praia fazer um “Luau”, e a cantoria rolou até às três horas da madrugada. E tudo isso, foi somente 
o primeiro dia da Excursão.

Na manhã de Domingo, o Sol nasceu lindo e radiante no meio de algumas nuvens espar-
sas. Com certeza o começo de um tímido dia de Sol. E é claro, a Turma do Silêncio acordou mais 
cedo, para fazer caminhada pelo calçadão da Praia e já pegar um lugar melhor nas primeiras bar-
racas a serem montadas em frente ao Mar. Todos levaram suas caixas térmicas, cheias de latinhas 
de cervejas. Enquanto que os tira-gostos, a gente comprava da Barraca “Boa Sorte”. 

Mais tarde não se distinguia mais quem era da Turma do Silêncio e quem era da Turma do 
Barulho naquela Praia abençoada pelo Sol. E aos poucos, o Sol foi empurrando as nuvens densas 
por detrás das montanhas da Serra, até ficar soberano sob o céu do Guarujá. Muitos colegas se 
arrependeram de não passar bronzeador, pois saíram da Praia com as costas e os narizes verme-
lhos, parecendo um camarão.

E mais uma vez, ao cair da noite o ponto de encontro foi a piscina da Colônia. E aí o que ro-
lou foi o som das antigas e saudosas canções e marchinhas de carnaval. E olha que o clima estava 
tão bom que contagiou os outros hóspedes, que passaram a compartilhar da mesma Alegria. Até 

um trenzinho foi formado em volta da piscina. 
E isso foi até às 22h! Novamente, o horário de 
silêncio da Colônia. 

Adivinha o que a Turma do Barulho fez? 
E a Turma do Silêncio? Aliás, muita gente já 
se confundia, não sabendo mais a qual Tur-
ma pertencia. A maioria dos integrantes da 
Turma do Silêncio foi dormir e a maioria dos 
integrantes da Turma do Barulho outra vez foi 
para a Praia fazer um novo “Luau”. E aí saiu 
até “Sandra Rosa Madalena” do Sidnei Ma-
gal. Imperdível e impagável a animação des-
ta Turma. E ficamos a dançar e a cantar que 
nem malucos até à meia-noite. Pois, não tinha 
mais ninguém na Praia, a não ser a gente e 
aquele “Marzão” de meu Deus!

 Segunda-feira, dia 02 de Março de 
2015, e o Sol veio forte para valer, sem ne-
nhuma nuvem naquele céu deslumbrante. Ca-
ramba, porque no último dia da Excursão o Sol 
faz esta “maldade” com a nossa Turma. Pois 
somente poderíamos curtir metade deste dia. E 
como era feriado para nós de Uberaba, e para 
os outros mortais comuns do resto do Brasil dia 
normal de serviço, a Praia era toda NOSSA! 
Que delícia! É tão bom relaxar e curtir uma 
Praia, quando sabemos que outros colegas no 
estado de Minas estão ralando e trabalhando. 
É bom demais. Até a cerveja fica mais gelada!

Nas poucas barracas da Praia só se via 
o nosso pessoal, e tudo já misturado! Entre-
tanto, ao meio-dia todos tivemos que aban-
donar aquele lugar mágico e ensolarado. O 
que deixou marcas profundas de saudades, 
registradas em fotos tiradas de celulares com 
largos sorrisos, vozes roucas, corpos totalmen-
te relaxados e queimados pelo sol.

E assim, às duas horas da tarde, tive-
mos que abandonar aquele lugar maravilho-
so. E finalizando, registramos a histórica foto 
dos “Mineiros vão à Praia II”. 

E no retorno tudo se transformou em 
uma única Turma: a do Silêncio. Pois, até que, 
enfim: - a Turma do Barulho se rendeu dor-
mindo até chegar a Uberaba por volta das 
23h30min daquela interminável e inesquecí-
vel viagem.

Mineiros vão à praia II – Turma do silêncio e Turma do barulho
Na virada do mês de Fevereiro para Março (28/02 a 02/03/15), os Associados da AFFARG e 
da AFFEMG da Regional de Uberaba-MG aproveitaram o feriado municipal para realizarem 
a segunda Excursão intitulada “MINEIROS VÃO À PRAIA II”, com destino à Colônia de Férias 
da AFFEMG de Guarujá-SP. A aventura, repleta de confraternização e alegria é narrada pelo 
Associado Sylvio Macário Pereira Alves Júnior, ou melhor,” o guia turístico SMPAJ”. Confira, 

esse diário de viagem e divirta-se!
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Mineiros vão à praia II – Turma do silêncio e Turma do barulho

CONCLUSÃO: “PERDEU, QUEM NÃO FOI.”
Quando a gente consegue reunir uma Turma 

boa como essa, que respeita uns aos outros, o mais 
importante não é fazer “Barulho”, ou fazer “Silêncio”, 

o essencial e imprescindível é AMAR A VIDA

“QUEM TÁ 
FELIZ AÍ?.. FAZ 
BARULHO!..”

“PSIU!... 
ZZZzzzzz
zzzzz...”

GRITO DE GUERRA
 da Turma do Barulho

GRITO DE GUERRA
 da Turma do Silêncio

MORAL DA HISTÓRIA

Na vida temos a oportunidade de escolher o que mais nos agrada. Isso se chama “Livre 
Arbítrio”. Portanto, podemos optar entre o Certo ou o Errado, entre o Alto-astral ou o Baixo-astral, 
entre a Alegria ou a Tristeza, entre o Amor ou o Ódio. E assim vai. entre o Silêncio ou o Barulho... 

Mas a decisão de tornar esses momentos da vida em alguma coisa que realmente vale a 
pena, isso depende somente de cada um de nós. 

Sem reclamações de qualquer pessoa que participou desta viagem acertamos com muito 
alto-astral em optar pela Alegria e pelo Amor. E também, pelos dois paradoxos: o Silêncio e o 
Barulho, e cada um, no seu momento certo. 

AGRADECIMENTOS

Todos os funcionários da Colônia de Férias de Guarujá, por terem sido tão 
atenciosos e prestativos com a nossa Turma. (Em especial: a Aline, a Jeny e o Rafael)

Assinado: SMPAJ (Guia Turístico das duas Turmas)

Colônias

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.

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

Funcionamento para hospedagem: até 12h 
do dia 27 de abril de 2015 e retorna a partir de 
12h do dia 28 de maio de 2015.
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Encontros aproximam Associados da Entidade
Em Montes C l a r o s , 

Diá logos 
AFFEMG aconteceu na manhã do dia 
19, com boa participação de público. 
Além da Diretora-presidente, Maria Apa-
recida Neto Lacerda e Meloni, Papá, que 
estava acompanhada da assistente social, 
Maria Eliza Azevedo e da advogada, Ân-
gela Barbosa, o encontro contou com a 
participação da Assessora da presidência 
da FUNDAFFEMG, Fátima Thaer.  

Impossibilitado de comparecer por 
motivos pessoais inadiáveis, o Diretor 
Regional, Redir Mendes de Sá, enviou 
uma mensagem aos Associados presen-
tes, que foi lida pelo Conselheiro da AF-
FEMG, Nelson Gomes. “Como associa-
do desde o meu ingresso na fiscalização, 
parabenizo a AFFEMG por mais um ano 
de existência, promovendo a união e a 
valorização da classe fiscal. Parabenizo 
também a todos os associados, que acre-
ditam na força da união da nossa classe 
através da nossa Associação, e convido 
àqueles que ainda não se filiaram à AF-
FEMG para se juntar a nós. Obrigado a 
todos, e que a nossa AFFEMG continue 
a sua trajetória de sucesso, representan-
do a classe fiscal na defesa dos seus in-
teresses, com muita dignidade”.      

Em seguida, Nelson agradeceu a 
presença de todos dando início aos tra-
balhos da reunião: a advogada, Ângela 
Barbosa informou sobre as ações em an-
damento e passou a fazer os atendimen-
tos individualizados, que foram muitos. 
Pela FUNDAFFEMG, Fátima informou so-
bre as principais questões que afligem os 
Associados do plano de saúde na cidade 
de Montes Claros, como o credenciamen-
to de médicos e demora na marcação 
de consultas. A diretoria estuda soluções 
objetivas e imediatas para resolver essas 
questões o mais depressa possível.  

Papá informou sobre as iniciativas 
que a AFFEMG está implementando no 
sentido de buscar a correção, junto ao 
governo, das várias questões que afe-
tam os interesses dos Associados apo-
sentados, ativos e pensionistas e tam-
bém o início das lutas no plano nacio-
nal, a primeira delas é a aprovação da 
PEC 555.

Teresina Mendes Costa,
 86 anos, 

“Gosto de ler, de cultivar minhas plantas 
e de bordar. Depois que perdi meu marido, há 
oito anos, eu fiquei sem saber o que fazer. Uma 
noite, tive uma inspiração e passei a bordar toa-
lhas com salmos. Tenho a cabeça boa, sempre 
criando coisas novas, a gente não pode parar”.   
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Começou em Divinópolis, na tarde do dia 17, o programa de reuniões 
com os Associados das Regionais em 2015, que está sen-

do chamado “Diálogos AFFEMG”. O encontro contou com a participação da FUN-
DAFFEMG, representada por seu diretor administrativo e financeiro, José Edson Mar-
tins e da equipe da AFFEMG, a Diretora-presidente, Maria Aparecida Neto Lacerda e 
Meloni Papá, a assistente social, Maria Eliza Azevedo e a advogada, Ângela Barbosa. 

Abrindo o encontro, o Diretor Regional João Márcio Gonçalves saudou os 
presentes e expressou seu entusiasmo com esta oportunidade que os Associados 
têm de discutir e esclarecer questões relacionadas com o plano de saúde, as ações 
judiciais e os serviços prestados pela AFFEMG.  

Ao abordar as questões do plano de saúde, José Edson falou sobre as mu-
danças na estrutura administrativa da FUNDAFFEMG e os projetos que estão sendo 
implantados para melhor atender os Associados e cumprir as exigências da Agência 
Nacional de Saúde. 

A advogada, Ângela Barbosa fez atendimentos individualizados e a Assistente 
Social, Maria Eliza, falou sobre a grade de serviços à disposição dos Associados da 
AFFEMG, inclusive em regime de plantão, nos casos de maior urgência. 

Papá falou sobre as atividades da AFFEMG junto ao governo estadual e na As-
sembleia Legislativa visando acertar várias pendências de interesse dos Associados, e 
também no Congresso Nacional, sendo complementada pela Diretora Social, Leni-
vanda Barbosa, que relatou a participação da AFFEMG no ato público do dia 11 de 
março, que aconteceu no auditório Nereu Ramos, na Câmara Federal, em Brasília, 
pela aprovação da PEC 555. 

O Diretor Regional, João Márcio agradece aos Associados ativos, aposentados 
e pensionistas que prestigiaram a edição de Diálogos AFFEMG, em Divinópolis. No 
encerramento, um happy hour  temperado com deliciosa comida de buteco.

Encontros aproximam Associados da Entidade
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Os Encontros de Associados Aposentados e Pensionistas de 
março tiveram brilho especial com a palestra 

“viver bem dos 60 aos 100... e mais além”, proferida pelo Associado, Arnaldo Tadeu 
Guimarães.  

A palestra é resultado de alguns anos de pesquisa e estudos de Arnaldo. Ela parte da 
nova conformação da pirâmide demográfica brasileira, com a boa notícia de que estamos 
vivendo mais tempo, como revelam as estatísticas IBGE, soma as análises do IPEA e se 
completam com experiências em Organizações Não Governamentais da cidade de Nova 
York, onde o palestrante passou algum tempo trabalhando na pesquisa e formulação de 
sua proposta. 

O convite não poderia ser mais estimulante: de acordo com Arnaldo, depois de con-
cluir a primeira carreira, coroada com a aposentadoria, devemos buscar a construção de 
nossa segunda carreira, onde substituímos características como o “dever” pelo “prazer”. 
Mas nem por isso, essa nova carreira deve ser menos produtiva e colaborativa no sentido 
de construir um futuro melhor para todos e gerar riqueza.

Para exemplificar, Arnaldo apresentou o também Associado, Valdir Nogueira Marra, 
que concluiu a primeira carreira na SEF, onde se aposentou, e abraçou a segunda car-
reira, de mágico, igualmente produtiva e rentável. Valdir brindou os presentes com vários 

Arnaldo Tadeu, Associado faz palestra 
interativa no Encontro de Associados 

Aposentados e Pensionistas
números de mágica, o que tornou a apre-
sentação leve e prazerosa. 

Falando para um auditório lotado, 
na sede em Belo Horizonte e também 
para os Associados das Diretorias Regio-
nais Norte, Centro-Norte, Metalúrgica, 
Rio Doce, Baixo Rio Grande, Paranaíba, 
Oeste, Vale do Sapucaí, Sudoeste, Sul e 
Mata, o palestrante agradou em cheio e 
arrancou aplausos entusiasmados.  

A Diretora-presidente da AFFEMG, 
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, 
Papá, agradeceu a presença dos Associa-
dos Aposentados e a atenção dos Associa-
dos nas Regionais, que acompanharam a 
reunião. Destaque para a participação de 
Montes Claros que enviou uma mensagem 
de reflexão sobre o conteúdo da palestra.

É hora da 
mágica!
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Pensionistas, 
No primeiro Encontro do ano, 

com muitos abraços de boas- vindas, os 

Associados Pensionistas também foram 

brindados com a palestra “viver bem 

dos 60 aos 100... e mais além”, muito 

elogiada pelos presentes. Após, foram 

informados sobre atividades da AFFEMG 

na defesa dos direitos desta importante 

parcela de Associados, tanto no Estado, 

junto ao Ipsemg, como no Congresso 

Nacional. E mostrando que ninguém 

“dorme no ponto”, as Associadas já 

começaram a planejar o próximo passeio 

com a AFFEMG.  

Como um passe 
de mágica seu 
anel está aqui!

Pela primeira 
vez participamos 
do encontro, foi 

maravilhoso!



MARÇO DE 2015

30 homenagem/classifisco
Venda em Belo Horizonte 

n.Apto/Sion - Cond. Terrazo Sion, r. Groelândia 401, bl 2, 
ap 601, 3 quartos, suíte, varanda, prédio novo, portaria 24h, 
salão de festas, academia, piscina, sauna, salão de jogos, chur-
rasqueira, hall social, 2 vagas cobertas e paralelas. Contato 
Maria Helena (31) 3337-3265/9182-8527.

n. Apto/Buritis - entrega em 12/2015, 12º andar de frente, 
87M², 3 qtos c/ suíte e closet, sala para 2 ambientes com 
lavabo, coz. com área de serviço, varanda com opção 
de espaço gourmet, 2 vagas. Lazer completo, sistema de 
segurança, medição de água individualizada, serviços 
como gestão desportiva inclusos no condomínio. Direto c/ 
proprietário no tel.: (31) 8455.4557.

n. Apto/Buritis: 111m², elevador, 3 qtos, 3 banhos, sendo 1 
semi-suíte, sala para 2 ambientes c/varanda gourmet de frente, 
cozinha, banho de empregada, área de serviço, box, despejo. 
Prédio novo com guarita, gás canalizado, 3 vagas cobertas, 
pilotis, salão de festas, água individualizada, lazer completo. 
Prédio todo revestido, ótima localização, próximo à escola 
Americana. Preço: R$620mil. Tratar c/Vicente: (31) 2551-
7876/9270-8319.

n. Cobertura Duplex Centro/Lourdes: Apto quitado, novo, 22º 
andar, 124m², 3 vagas livres, paralelas e cobertas, 2 quartos e 3 
banh (1 suíte), 2 salas, coz., área serv. terraço semicoberto com 
42m².  O prédio possui: Piscina, Salão de Festas, Playground, 
Brinquedoteca, Sala de Jogos, Quadra, Churrasqueira, Fitness 
e Home Office . Direto c/Proprietária:  (31)3226-7330/9953-7330. 

n. Apto Centro/Lourdes:novo, 6º andar, 64m², já c/armários 
e iluminação, 2 qtos e 2 banheiros (1 suíte), coz., área serv., 
sala, varanda, 2 vagas cobertas em linha. Prédio com: Piscina, 
Salão de Festas, Playground, Brinquedoteca, Sala de Jogos, 
Quadra, Churrasqueira, Fitness e Home Office. Direto c/ 
Proprietária:  (31)9474-5164. 

n. Cobertura Palmares: 3 qtos, 3 banhos, sala 2 amb., copa, 
coz., hidromassagem, e cobertura com 1 sw, 2 banhos, sala, 
churrasqueira, área coberta, água e gás individuais. Prédio c/ 
4 aptos. Localizado na parte nobre do bairro, lugar tranquilo, 
e seguro, próximo ao hotel Ouro Minas Shopping. Tratar c/
Carlos Alvim: (31)3426-1270/8766-1270.

n. Apto Santo Agostinho - perto da Assembleia 4 qtos sendo 2 suites, 
140 m2, ar-cond., armários nos quartos e cozinha, varanda, DCE. 
Prédio c/ lazer completo. Contato c/ Carminha (31)8489-9610.

Venda em Minas Gerais

n. Fazenda em Paraopeba: a 90km de BH, c/ 130ha, reserva 
legal construída com 17 piquetes c/ água natural, 2 canaviais, 
equipada c/ 3 conjuntos de ordenha West-fália seminova, 1 
tanque West-fália novíssimo de 1550L, c/estação de tratamento 
de água com caixas d`água de 15.000 e 5.000L, 2 açudes. 
Sede c/5qtos, sala grande, 2 suítes, 1banho social, área de 
churrasqueira c/banheiro, lavanderia, aquecedor solar, piscina, 
campo de “Futebol Society”, casa de ferramentas e 2 casas de 
caseiros. Tratar c/Welton Coura: (31) 3296-7383/9997-7383.

Venda outros Estados

n. Apto em Guarapari - 3 qtos, 1 suìte, DCE inclusive com ar-
cond., de frente, varanda,1vaga de garagem, na av. Praiana - 
Praia do Morro. Cont. Carlos - (32) 3215-2649/9987-0203.

n. Apto em Guarapari – Galeria Praia Center, 2 qtos c/ suí-
te, garagem p/1 carro. Tratar com Eula (31) 3213-8348 ou 
Davi (31) 7147-9950. 

Produtos e serviços
n. Aulas particulares de Inglês, em Varginha. Material pró-
prio, focado na conversação. Atendimento residencial ou na 
casa da prof. Simone Coutinho. Associados da AFFEMG te-
rão desc. de 10% sobre o valor de cada aula. Informações: 
(35)3222-4581/9917-1406.

n. Cota Clube – Transfere-se cota do Labareda (Clube 
Atlético Mineiro). Valor original. Tratar c/ Nelson Gomes (31)     
3374-1306/8889-1306.

n. Cuidadora de idosos – Claudinéia Lourenço da Silva. 
Disponibilidade às noites – Preço a combinar. Contato 
(31)8801-9856.

Ampliando a rede de parceiros em todo estado, 
a AFFEMG acaba de firmar mais dois convênios 
na área de odontologia, confira e aproveite. 
Drª Eliana Couto Navarro
Av. Barão do Rio Branco, 2370 Sl 1105 - Centro
Tel: (32) 3215-7973 - Juiz de Fora/MG
Especialidade: Clínica Geral
Desc.: de 10% a 30% referente a tabela VRPO
Dr. Antônio Dias Neto
R. Alagoas, 1314/Sl 913 - Shopping 5° Avenida
Tel: (31) 3024-6316 -  Belo Horizonte/MG
Especialidade: Cirurgião-Dentista
Desc.: 30% referente a tabela particular

Homenagem à Marize
A saudade é o que mais dói... porque a amizade é um amor que nunca morre. 

Marize de Cássia Oliveira Dias

“Eu fico com a pureza das respostas das crianças: É a vida! É bonita e é bonita! 
Viver e não ter a vergonha de ser feliz, 
Cantar,  
A beleza de ser um eterno aprendiz 
Eu sei 
Que a vida devia ser bem melhor e será, 
Mas isso não impede que eu repita: 
É bonita, é bonita e é bonita! 
E a vida? E a vida o que é, diga lá, meu irmão? 
Ela é a batida de um coração? 
Ela é uma doce ilusão? 
Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? 
Ela é alegria ou lamento? 
O que é? O que é, meu irmão? 
Há quem fale que a vida da gente 
é um nada no mundo, 
É uma gota, é um tempo 
Que nem dá um segundo, 
Há quem fale que é um divino mistério profundo, 
É o sopro do criador numa atitude repleta de amor. 
Você diz que é luta e prazer, 
Ele diz que a vida é viver, 
Ela diz que melhor é morrer 
Pois amada não é, e o verbo é sofrer. 
Eu só sei que confio na moça 
E na moça eu ponho a força da fé, 
Somos nós que fazemos a vida 
Como der, ou puder, ou quiser, 
Sempre desejada por mais que esteja errada, 
Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, 
E a pergunta roda, e a cabeça agita

. 
Fico com a pureza das respostas das crianças: 
É a vida! É bonita e é bonita!”

Ao ler e lembrar a melodia desta canção de Gonzaguinha, parece que estamos escu-
tando a voz de Marize, afinadíssima, doce e vibrante, como era ela. 

Para sempre, a saudade desta querida “ararinha azul” que se foi.  

novos Covêniossaudade

Maria Zambrano Jacques faleceu dia 10/03. 
Residia em Belo Horizonte.  
Uotens Singolony Francisco, Pai da associada 
Aldenise Teixeira Francisco Kallas, faleceu em 
05/03.   
Marize de Cássia Oliveira Dias, falecimento 
ocorrido em 03/03 em Belo Horizonte. 
Pedro Franco Dutra faleceu em 23/02 em  
Ituiutaba/MG.
Francisco Everton Ribeiro faleceu em 21/02 
em Belo Horizonte.  
Rafael Luz, filho do associado Maurício Luz, 
faleceu em 16/02, na cidade de Ouro Fino/MG.






