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AFFEMG se reúne 

com o novo presidente 
do Instituto e abre 
discussão sobre os 
temas de pauta, 
atualização de 

pensões é o primeiro.
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Frente Mineira
Entidades retomam as atividades, definem pauta e 

organizam mobilizações em Brasília.
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Parabéns, AFFEMG! 65 anos 
com muita arte e cultura
Apresentação emocionante do Grupo Galpão marca o início das comemorações 

do aniversário da AFFEMG.                                                               VejA PágINAs 10 e 11.

Samba no pé
Associados entram no clima da folia em Divinópolis. 
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AFFEMG 
mais 
perto 

Transmitido ao vivo de 
Belo Horizonte para as 
Regionais, Encontro de 
Aposentados  amplia a 

participação de Associados 
em todo estado.
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e dos anúncios publicados nesta edição não refletem, necessariamente, a 
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TELEFoNEs/E-MAIL ÚTEIs
Geral: Tel: 3289-5600/0800-283 2023 affemg@affemg.com.br Assessoria de 

Comunicação: Tel: 3289-5613/comunicacao@affemg.com.br serviço social: 

(convênios AFFEMG, orientações Previdenciárias): Tel: 3289-5626/social@
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reserva para Colônias de Férias: Tel: 3289-5636/5635, colonia@affemg.com.br

“...existe uma receita, a norma dum caminho certo, estreito, 
de cada pessoa viver – e essa pauta cada um tem – mas a gente 
mesmo, no comum, não sabe encontrar; como é que sozinho, por 

si, alguém ia poder encontrar e saber?”

Nessa passagem do “Grande Sertão Veredas”, de Guima-
rães Rosa, o Riobaldo nos leva a pensar que 

sozinho, não podemos encontrar o caminho, nem aprender! Mas se estivermos juntos, 
dispostos à cooperação e ao compartilhamento, se estivermos associados, aí então 
podemos encontrar o caminho e as soluções de que precisamos. E tem sido assim, 
seguindo essa receita e apostando na força do conjunto, que estamos, há 65 anos, 
construindo a AFFEMG. Esta é uma construção de muitas mãos, em muitos tempos, 
permanente, feita dia após dia. 

Para qualquer pessoa, celebrar 65 anos é motivo de comemoração, ainda mais se 
essa celebração se dá num quadro de  plena vitalidade do aniversariante. Para uma Entidade 
classista como a AFFEMG, composta a partir de um ato voluntário de seus Associados, susten-
tada 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 pertence a uma mesma clas-
se profissional, mas por ser um instrumento 
que transforma nossos desejos individuais 
em opções coletivas, abrindo caminhos no-
vos no presente e para o futuro.

Por tudo isso, celebrar 65 anos de 
existência da AFFEMG é um feito extraor-
dinário, que nos orgulha e nos honra, por 
estarmos aqui e poder brindar à longevi-
dade e boa saúde de nossa Associação.   

A AFFEMG é um valioso patrimô-
nio que pertence aos seus Associados 
e nisso estão incluídos, não somente o 
valor material de seus bens, mas o valor 
imaterial que decorre do reconhecimen-
to com que é vista pela classe e pelos 
vários segmentos da sociedade. Vida 
longa à AFFEMG! Grandes realizações 
à nossa Associação!

65 anos... e ainda há muita 
história para contar!

No dia 27 de fevereiro, a Diretoria 
da AFFEMG se reuniu para a primeira 
encontro do ano. A retomada dos traba-
lhos foi marcada pela discussão das ati-
vidades administrativas, notadamente os 
investimentos que estão sendo realizados 
nas Regionais Mata e Baixo Rio Grande 
e também os temas corporativos, par-
ticularmente as propostas que estão em 
tramitação no Congresso Nacional (PEC 
555 e 170 e a MP 664) e as articulações 
na Assembleia Legislativa, cujo objetivo é 
construir condições políticas para aprova-
ção da LOAT e dar início ao diálogo que 
facilite a aprovação ou a revisão de me-
didas de interesse da classe fiscal.

ReuNIãO
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POLíTIcA

No último dia 19, a Diretora Pre-
sidente da AFFEMG, Maria Aparecida 
Neto Lacerda  e Meloni Papá, reuniu-
-se com o Deputado Rogério Correa 
para dar início ao encaminhamento 
de algumas  medidas  de interesse da 
Associação e da classe, uma delas é 
a Proposta de Emenda Constitucio-
nal que prevê alteração do art. 34 da 
CE e trata da liberação do servidor ativo para presidir entidade associativa. Em 
2014, essa PEC chegou a ser aprovada na Comissão Especial, mas não foi le-
vada a Plenário.  

Outra iniciativa refere-se à necessidade de revogação ou alteração do De-
creto 46.226, de 24 de abril de 2013, baixado com o propósito de disciplinar 
o uso do correio eletrônico institucional na Administração pública, mas que cri-
minaliza a comunicação entre o servidor e sua Entidade sindical ou associativa. 

AFFEMG inicia discussão parlamentar  para 
encaminhamento de iniciativas de interesse da classe

Papá apresentou ao parlamentar 
a mala-direta, enviada pela AFFEMG 
e SINDIFISCO/MG aos Associados e 
Sindicalizados, contendo o balanço 
das medidas que enfraqueceram a 
SEF e também afetaram os direitos, 
salário e a carreira dos Auditores Fis-
cais, adiantando que será preciso es-
tabelecer um processo de revisão des-
sas medidas. O Deputado concordou 
com a necessidade de rever muitas 
dessas questões que, segundo ele, al-
gumas são de interesse geral de gran-
de parte dos servidores e se colocou  
à disposição para facilitar o diálogo 
com o governo.  

No dia 10, a Diretora 
Presidente 

da AFFEMG, Maria Aparecida Neto La-
cerda e Meloni, Papá, juntamente com 
a Assistente Social, Maria Eliza Azevedo 
se reuniram com o Presidente do Ipse-
mg, Hugo Vocurca, para iniciar as dis-
cussões sobre os temas de interesse dos 
Associados envolvendo o Ipsemg, espe-
cialmente a atualização das pensões. 

A reunião foi uma oportunidade 
para explicitar ao novo Presidente as 
inúmeras questões e pendências que 
envolvem o Ipsemg e preocupam os ser-
vidores, seja no campo da previdência, 
onde o caso mais grave é a extinção do 
Fumpemg com o desvio dos recursos do 
Fundo para o Caixa único do Estado, 
seja no campo da assistência médica, 
cujos recursos de mais de 200 milhões 
também foram desviados para o Caixa 
único do Estado, em dezembro de 2014. 

Além disso tem a questão da 
atualização das pensões. As maiores 
dificuldades para os Associados Pen-
sionistas da AFFEMG começaram em 
2009, quando a Secretaria de Fazenda 
se submeteu a imposição do Ipsemg e 
deixou de fornecer as certidões de Gepi 
para fins de atualização da pensão. O 
Ipsemg então, passou a assumir a ela-
boração das planilhas, interpretando a 
legislação da Gepi do seu modo, de 
forma a consumar o “calote” nos Pen-
sionistas resultando no congelamento 

AFFEMG se reúne com o 
Presidente do Ipsemg

das pensões. Essa situação perdurou até julho de 2013 quando, num extremo es-
forço e mobilização política da AFFEMG, que contou com apoio da própria SEF, foi 
aprovada a lei 20.748. Esta lei não inovou em nada a norma que regulamento a 
Gepi no cálculo da pensão, apenas reafirmou o direito à paridade que nunca deixou 
de existir, mas vinha sendo arbitrariamente negado pelo Ipsemg.  

Para se ter uma ideia do tamanho do problema, em julho de 2013 foi publicada 
esta lei, determinando a atualização das pensões e até fevereiro de 2015, a AFFEMG 
conta 202 Associados Pensionistas que ainda não tiveram o direito realizado. Uma 
listagem com os nomes desses Associados foi entregue ao Presidente Hugo Vocurca 
com o pedido de imediata solução. Também foi solicitado que o procedimento ad-
ministrativo de elaboração da certidão de Gepi, para fins de atualização de pensão, 
volte a ser efetuado pela Fazenda, que é quem detém o conhecimento e a compe-
tência para isso.  

O Presidente Hugo Vocurca concordou com o pedido, declarou que vai se 
inteirar da situação e falou sobre as inúmeras dificuldades que vem encontrando na 
administração do Ipsemg envolvendo as finanças, a assistência à saúde em Belo Ho-
rizonte e no interior, a questão previdenciária, o quadro de pessoal, etc. mas ressaltou 
que é determinação e meta do Governador, Fernando Pimentel, resgatar a confiança 
do servidor no Instituto. Que assim seja, pois o Ipsemg não pertence a governos, ele 
é patrimônio do servidor de Minas. 
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POLíTIcA

No dia 06 de fevereiro, as 
Entidades que com-

põem a “Frente Mineira em defesa do 
Serviço Público” se reuniram na sede da 
Anfip-MG para avaliar o cenário político 
e definir os temas prioritários que envol-
vem os interesses dos servidores públicos. 

A PEC 555, que extingue a contri-
buição previdenciária cobrada de apo-
sentados e dos pensionistas, continuará 
sendo a reivindicação de maior interesse 
dos servidores. A retomada da luta pela 
PEC 555 acontecerá num grande ato 
público, no dia 11 de março, no auditó-
rio Nereu Ramos, na Câmara Federal. A 
AFFEMG e as demais entidades que for-
mam a Frente Mineira estarão presentes. 

A PEC 170, que assegura o direi-
to à aposentadoria por invalidez com 
paridade e integralidades ainda falta 
ser votada no Senado e também foi 
outra questão discutida. As lideranças 
discutiram ainda a MP 664, que altera 
o regime das pensões por morte. As 
novas regras entram em vigor no final 
do mês de março e até lá, a Frente 
Mineira pretende estabelecer contatos 
políticos defendendo a rejeição da MP.   

Por deliberação unânime dos 
presentes, em 2015, a Frente Mi-
neira continuará sendo coordena-
da por Ilva Lauria, que representa 
a Anfip-MG.  

Frente Mineira retoma os trabalhos 
e define agenda para 2015

Compõem a Frente Mineira:  

Concretizar o que dispõe o inciso XXII, do artigo 37, da Constituição Fe-
deral, tem sido a luta permanente da AFFEMG há mais de uma década. Como 
afirma o ex-Diretor Presidente, Sinval Pereira, aquele dispositivo constitucional 
é “uma coroa que o Constituinte colocou na nossa cabeça, temos que traba-
lhar para que esse reconhecimento saia do papel e se materialize, para isso 
precisamos  nos empenhar pela aprovação da Lei Orgânica da Administração 
Tributária”.  

Em 2008, a AFFEMG participou ativamente das discussões promovidas 
pelo SINDIFISCO/MG, trabalho esse que resultou na elaboração do “marco 
referencial”. Esse estudo vem subsidiando a Comissão Especial da LOAT, cons-
tituída pelo SINDIFISCO/MG e que, desde o ano passado, está se dedicando 
ao propósito de discutir e formular e uma minuta de Lei Orgânica.  

A participação da AFFEMG na construção da proposta tem sido intensa e 
conta com a dedicação plena do Diretor, Leonardo Borges, e do Conselheiro, 

Lei Orgânica da Administração 
Tributária – nossa prioridade!

Lucas Espeschit que compõem a Co-
missão da LOAT. Além dos encontros 
regulares da Comissão, a metodologia 
de trabalho inclui plenárias com par-
ticipação dos diretores das Entidades. 

Desde janeiro, os Auditores Fiscais 
receberam uma minuta da proposta 
para análise e levantamento das suges-
tões. A AFFEMG chama todos os Audi-
tores Fiscais para esse debate. Em Belo 
Horizonte e nas Regionais, aposentados 
e ativos, todos devemos nos unir em 
torno desse objetivo comum que é, sem 
dúvida, a maior prioridade da classe. 

Dezembro/2014

Av. Afonso Pena, 3130 Conj. 402 - Funcionários
CEP.: 30130-009 - Belo Horizonte - Minas Gerais 
Tel.: (31) 3194 - 2222

(Minuta da Comissão LOAT  
para debate de toda a categoria)

Consulta1 - Administração Tributária x Fazenda 
Consulta 2 -  Autonomia x Indepedência Funcional

Sindicato dos Auditores Fiscais da 
Receita Estadual de Minas Gerais

Lei Orgânica da  
Administração  

Tributária

capa 1.indd   1 03/12/2014   10:33:36
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gIRO PeLAs RegIONAIs
OesTe/dIVINóPOLIs

A alegria e animação 
marcaram 

o “Grito de Carnaval”, realizado, em 
07 de fevereiro, na Regional Oeste. 
A quadra da sede foi caracterizada 
como um salão de baile de carnaval 
e o som de marchinhas ecoou duran-
te o final da tarde e início da noite 
desábado.

Os Associados trouxeram seus 
familiares e se divertiram muito. As 
crianças com suas fantasias colori-
das  alegraram ainda mais o ambiente 
com “batalhas de confetes e serpen-
tinas”. Os Associados presentes co-
mentaram a satisfação de relembra-
rem os antigos bailes carnavalescos e 
cantaram animadamente as marchi-
nhas juntamente com os músicos.

Foi também um grande sucesso o 
“bar de Cayps” e os maravilhosos sal-
gadinhos de “Rosa Buffet”. Enfim, uma 
comemoração para ficar na história 
dos eventos da Regional Oeste, como 
bem o disse o Delegado Fiscal Eduar-
do da Silva Mendonça: “ A melhor de 
todas as festas que já tive o prazer de 
comparecer nesta Regional”.

O Diretor Regional, João Márcio 
Gonçalves, agradece a grande parti-
cipação de todos Associados e fami-
liares e espera a presença de todos 
nos próximos eventos.

Grito de Carnaval NA AFFEMG
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Com ABREU o mundo é seu.
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Brasil

Nova York, EUA

abreutur.com.br

*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!

*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 30% + 9 parcelas para compras nos cartões Visa, Mastercard, Diners ou American 
Express válido somente para aéreo + terrestre. Preços mínimos, baixa estação em R$, por pessoa, em apto. duplo 
standard, calculados ao câmbio referencial de USD 1,00 = R$ 2,92 de 5/2/2015, 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.

Av. Bandeirantes, 1448 
Mangabeiras | BH | MG

31 3244 5000
acta@actaturismo.com.br

www.actaturismo.com.br

JOIAS DA  
AMÉRICA DO NORTE 
12 dias/11 noites
Nova York, Boston, Quebec, Montreal, 
Toronto, Cataratas do Niágara, 
Washington | 22 JUL - 26 AGO

A partir de: total à vista R$ 10.722 ou 

R$ 3.216 + 9x R$ 834

AMÉRICA SEM 
FRONTEIRAS 
12 dias/11 noites
Nova York, Boston, Quebec, Montreal, 
Ottawa, Toronto, Cataratas do Niágara, 
 Washington, Filadélfia |  
Guia em português | MAI a SET

A partir de: total à vista R$ 9.862 ou 

R$ 2.959 + 9x R$ 767
CALIFÓRNIA 
ESPETACULAR 
12 dias/10 noites
Los Angeles, San Diego, Las Vegas,  
Fresno, São Francisco + Almoço e 
degustação de vinhos em Napa Valley | 
Guia em português | AGO, SET

A partir de: total à vista R$ 14.363 ou 

R$ 4.309 + 9x R$ 1.117

CANADÁ ESPETACULAR 
11 dias/9 noites
Montreal, Quebec, Mont Tremblant,  
Ottawa, Cataratas do Niágara,  
Mil Ilhas, Toronto | Guia em  
português | MAI, AGO, SET

A partir de: total à vista R$ 9.655 ou 

R$ 2.896 + 9x R$ 751

Guia ABREU português

Copa Airlines

Copa Airlines

Delta Airlines LUGARES GARANTIDOS
Air Canada LUGARES GARANTIDOS

10x SEM JUROS | AÉREO + TERRESTRE 
Consulte outras opções no site.

• Cartão assistência

Costa LESTE/ OESTE:  
Guias em português e 
Grupos exclusivos ABREU

ABREU em Orlando, EUA

Toll Free ABREU 24 h,  
em português nos EUA.

EUA &

Ca
na

dá
PARceRIA

A ACTA TURISMO PARABENIZA A TODOS OS 
ASSOCIADOS PELOS 65 ANOS DA AFFEMG.

É UMA HONRA FAZER PARTE DESTA HISTÓRIA!

A FEBRAFITE realizará, no Hotel Dall’Onder em Bento Gon-
çalves/RS, no período de 31 de maio a 03 de 

junho de 2015, o seu 10o Congresso Nacional e 5o Internacional, que vai 
tratar do tema: Reforma do Estado – Justiça Social e Fiscal”.  

A programação nacional do Congresso vai discutir a Reforma Tri-
butária sob a ótica da União, Estados, Municípios, empresas e contribuin-
tes. Outros temas já confirmados na pauta: assuntos corporativos, Ética, 
Cenários Futuros. A programação internacional vai abordar assuntos da 
tributação na Finlândia, Chile, Portugal e contará também com participação 
do CIAT. 

A AFFEMG vai incentivar a participação dos Associados nesse que 
é o maior evento do Fisco Estadual Brasileiro. A programação científica 
combinada com o alto nível dos palestrantes convidados, bem como a pro-
gramação cultural do Congresso é um acontecimento imperdível. 

Em breve, a Associação enviará, por mala-direta, a carta convite. Coloque 
na agenda e não fique de fora.

10o Congresso Nacional e 5o 
Internacional FEBRAFITE

cONgRessO
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A Fisco corretora parabeniza a AFFEMG 
pelos seus 65 anos de representação e 

defesa dos Auditores Fiscais do Estado de Minas Gerais. 

A Fisco corretora orgulha-se de compor parte da história 
da AFFEMG, escrevendo com ética e respeito, a página do 
cuidado com a segurança, o bem-estar e a tranquilidade dos 
Associados e seus familiares. Muitas conquistas ainda estão 
por vir! 

Para a Fisco, o maior compromisso é seguir ao lado da 
AFFEMG se dedicando, cada vez mais e melhor, a ofertar 
soluções seguras ao Associado. 

Parabéns, AFFEMG!
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cLAssIFIscO

NOVOs cONVêNIOs

sAudAdes

•	 Luiz Claudio Ferreira Alves Pinto, esposo da associada Arlete Quintão Brant, faleceu em 15 de fevereiro em 
Belo Horizonte onde residia.
•	 Oswaldo Cestari, falecimento ocorrido em 17 de fevereiro na capital onde residia. 
•	 Mariana Silveira Simões, mãe da associada Sonia Maria Simões Branquinho, faleceu em 13 de fevereiro 
em Varginha. 
•	 Gerilda Novaes Vieira, mãe da associada Doracy Carlos Vieira, falecimento ocorrido em 15 de fevereiro 
em Belo Horizonte onde residia. 
•	 Laura Vicentina Panuci Mercaldi, mãe da associada Suely Aparecida Mercaldi, faleceu em 11 de fevereiro 
em Uberlândia, onde residia. 
•	 Nilo Peçanha de Araújo, pai da associada Silvia Helena de Araujo Andrade, faleceu em 31 de janeiro. Nilo 
residia na cidade de Dores do Indaiá/MG.
•	 Wilma Nunes, mãe da associada Lucia Helena Nunes, falecimento dia 18 de janeiro em Belo Horizonte. 
Wilma residia na capital.

•	 Creusa Barreiros Rievers Coury faleceu em 29 
de janeiro em Teófilo Otoni/MG.
•	 João Alves faleceu dia 23 de janeiro na cidade 
de Bocaiúva, onde residia.
•	 Manoel Barcellos, pai do associado Esta-
nislau Santanna de Barcellos, faleceu em 22 
de janeiro. Manoel residia na cidade de Igua-
ba/RJ.
•	 Sergio Benedicto Mori, falecimento ocorrido em 
26 de janeiro. Sergio residia na cidade de Bragança 
Paulista/SP.
•	 Maria Machado Fernando faleceu 22 de janei-
ro. Maria residia na cidade de Belo Horizonte.

•	 Venda em Belo Horizonte:

- Sítio na região da Serra da Moeda, Brumadinho (Venda/Aluguel) – Casa 3 quartos, 2 suítes, decorada, 
lazer completo, 27.000 m², aceito troca por apto na zona sul. Tratar c/ Izabel: 9951-3244.

- Apto Buritis – entrega em dez/2015, 12º andar de frente, 87m², 3 qtos com 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 despor-
tiva inclusos no condomínio. Direto c/ o proprietário no Tel.: (31) 8455-4557.

- Apto Buritis – área 111m², elevador, 3 qtos, 3 banhos, sendo 1 semi-suíte, sala para 2 ambientes com 
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 com-
pleto. Prédio todo revestido, ótima localização, próximo à escola Americana. Preço: R$620mil. Tratar c/ 
Vicente: (31) 2551-7876/9270-8319.

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

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

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

- Vendo lindo apartamento no Santo Agostinho - perto da Praça da Assembleia: 4 quartos sendo 2 
suítes, 140 m2, ar-condicionado, armários nos quartos e cozinha, varanda, DCE. Prédio com lazer 
completo. Contato c/ Carminha (31)8489-9610.

•	 Venda em Minas Gerais

- Fazenda em Paraopeba – a 90km de BH, com 130ha, reserva legal construída com 17 piquetes com 
água natural, dois canaviais, equipada com 3 conjuntos de ordenha West-fália seminova, 1 tanque 
West-fália novíssimo de 1550L, com estação de tratamento de água com caixas d`água de 15.000 e 
5.000L, 2 açudes. Sede com 5qtos, sala grande, duas suítes, um banho social, área de churrasqueira 
com 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 e Aluguel em outros estados

- Chácara em Piraí/RJ – Terreno com 8.700 m², plano, com poço artesiano, lago com 1.800m², 
casa principal 2 qts e 1 suíte, garagem coberta, casa hóspedes 3 qts e 2 bhs, casa caseiro 2qts, 
pomar, horta, churrasqueira, forno e fogão à lenha, piscina, aquecimento solar. R$450mil. Con-
tato c/ Antônio Edson ou Eliane (21)98617-7004/99405-0977.

- Apartamento em Guarapari – 3 quartos sendo uma suíte, DCE, ar-condicionado, de frente, com 
varanda,1vaga de garagem, na av. Praiana na Praia do Morro. Contato c/ Carlos (32)3215-
2649/9987-0203.

•	 Produtos e serviços

- AULAS PARTICULARES – A professora Simone Coutinho oferece na cidade de Varginha, aulas par-
ticulares de inglês, incluindo material próprio com linguagem simples, focado na conversação. As 
aulas podem ser na residência do aluno ou da professora (teacher). Associados da AFFEMG terão 
desconto de 10% sobre o valor de cada aula. Contato pelo tels.: (35)3222-4581/9917-1406.

- Cota Clube – Vende-se cota do Minas Tênis Clube. Condomínio em dia. Tratar c/ Ila: (31)7176-
5633/3291-7844.

- Cuidadora de idosos – Claudinéia Lourenço da Silva. Disponibilidade às noites – Preço a com-
binar. Contato pelo tel.:(31)8801-9856.

A AFFEMG acaba de firmar um convênio 
com rede educacional “Chromos Colégio e 
Pré-Vestibular”.  A parceria oferece aos Asso-
ciados da AFFEMG desconto de 10% sobre 
a taxa de matrícula e mensalidade para os 
colégios da rede. Já nas unidades do pré-ves-
tibulares, para qualquer turno, são oferecidos 
descontos de 50% sobre a taxa de matrícula 
e 10% sobre as mensalidades. Os descontos 

não incluem materiais didáticos.

Informações:
corporativo@affemg.com.br ou

31 3289-5667.

Este ano de 2015, a AFFEMG vem utilizando, de 
forma mais intensa, o canal de comunicação via 
SMS, pequenas mensagens enviadas por celular, 
para divulgar, principalmente os eventos realiza-
dos pela Associação.   
Para ampliar o envio dessas mensagens, forta-
lecendo o diálogo da AFFEMG com seus As-
sociados, é muito importante que o número de 
celular esteja atualizado junto ao Setor de Ca-
dastro. Assim, o Associado que ainda não rece-
beu as informações da Entidade via SMS e dese-
ja recebê-las, deve atualizar número de celular 
cadastrado, entrando em contato com Ludmila 
pelo telefone: (31)3289-5637 ou pelo e-mail: 
cadastro@affemg.com.br.  

ATuALIzAções

cOLôNIAs

Atualize seu cadastro 
na AFFEMG

Férias Coletivas 
na 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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Fazendo  parte  desta   família,  a  
FUNDAFFEMG  felicita a AFFEMG 
por mais um aniversário. 

São 65 anos.dedicados.aos.
Auditores Fiscais do Estado, 
papel que a FUNDAFFEMG 
orgulha-se de compartilhar ao 
zelar pela saúde e bem-estar dos 
Associados. 

Parabéns, AFFEMG! 
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cOMeMORAções

No dia 7 de fevereiro, 
os Associa-

dos da AFFEMG foram brindados com 
a peça “De tempo somos – um sarau do 
Grupo Galpão”, exibida no Teatro Bra-
desco, em Belo Horizonte. Casa cheia 
para apreciar o lindo musical, montado 
por sua Companhia de Teatro, que é 
uma das mais importantes de Minas. 

Visivelmente emocionados, mui-
tos Associados comentaram a beleza 
do espetáculo e parabenizaram a ini-
ciativa da AFFEMG. “isso é alimento 
para o espírito”, “a AFFEMG faz ani-
versário e nós ganhamos presente, 
estou encantada!” diziam. 

Ao final da apresentação, a Di-
retora-Presidente da AFFEMG, Maria 
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, 
Papá, agradeceu a presença de todos 
e ao Grupo Galpão que emprestou 
brilho às celebrações dos 65 anos. 

As comemorações de aniversário 
vão se estender por todo o ano, em 
Belo Horizonte e nas Regionais.

 
Provedores da Arte

Em 2013 e 2014, por meio 
do Projeto “Provedores da Arte”, a 
AFFEMG tem estimulado os Asso-
ciados a apoiarem o Grupo Gal-
pão, na forma prevista pela Lei 
Federal de incentivo à cultura (lei 
Rouanet), mediante a qual, a pes-
soa física pode destinar até 6% do 
imposto devido para projetos cul-
turais previamente aprovados pelo 
Ministério da Cultura.

65 anos da AFFEMG
Apresentação do Grupo Galpão marca o início 
das comemorações do aniversário da Entidade

Diretoras Papá e Patrícia com os 
integrantes do Grupo Galpão
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cOMeMORAções
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eNcONTROs

No dia 11 de fevereiro, 
o Encontro de 

aposentados contou com grande partici-
pação de Associados, em Belo Horizonte 
e nas Diretorias Regionais com sede em 
Uberaba, Uberlândia, Pouso Alegre, Var-
ginha, Juiz de Fora, Divinópolis, Governa-
dor Valadares e Montes Claros, cidades 
onde o evento foi transmitido ao vivo.

Ao abrir a reunião, a Diretora-Pre-
sidente Maria Aparecida Neto Lacerda e 
Meloni, Papá, saudou os Associados e 
passou aos informes: falou sobre a pu-
blicação da Resolução que atualizou o 
valor do ponto Gepi a partir de janeiro, e 
a decisão da Seplag, que acompanhou a 
Resolução do Tribunal de Justiça, fixando 
o subteto salarial em 30.471,00 também 
a partir de janeiro. O novo valor será re-
ferência para comando do próximo con-
tracheque, inclusive a parcela em atraso.

Papá também comentou sobre as 
ações judiciais: ação de reposiciona-
mento, com o alerta para que todos os 
Associados providenciem os documen-
tos e encaminhem ao jurídico, pois no 
próximo mês de junho completa o pe-
ríodo decadencial do direito (5 anos de 
publicação da Lei do reposicionamento). 
Também comentou sobre a importante 
decisão do Tribunal de Justiça na ação 
patrocinada pela AFFEMG em defesa 
dos Associados aposentados com Gepi 
menor que 100%. Esses servidores estão 
sofrendo um grande desconto em seus 
proventos. Em razão da incorporação 
da Gepi, definida pela Lei 16.190/06, a 
Secretaria de Fazenda decidiu refazer a  
Certidão de Gepi alterando pra menos 
o percentual de média de Gepi apurado 
por ocasião da aposentadoria. Em face 
da decisão do Tribunal, a AFFEMG vai 
rediscutir a questão na via administrativa 
visando resolver, urgentemente, esse pro-
blema que vem se acentuando e acumu-
lando desde 2009.

Mobilizações em Brasília
 Em 11 de março, as Entidades re-

tomam as mobilizações no Congresso 
Nacional pela aprovação da PEC 555 
(proposta que extingue a contribuição 
previdenciária descontada dos aposen-

Encontro de 
Aposentados tem 
participação de 
Associados em 
todo o Estado

tados e dos pensionistas do serviço público), da PEC 186 (que obriga os entes a insti-
tuírem a Lei Orgânica da Administração Tributária) e também pela rejeição da MP 664 
(que altera o regime de pensões por morte, reduzindo o valor da pensão e acabando 
com a vitaliciedade conforme a idade do cônjuge viúvo). A AFFEMG, juntamente com 
as Entidades que formam a Frente Mineira, participará das mobilizações em Brasília.

FUNDAFFEMG
O Diretor Administrativo e Financeiro da FUNDAFFEMG, José Edson Martins, infor-

mou sobre as mudanças administrativas que estão sendo concluídas na sede e sobre a am-
pliação do quadro de profissionais que estão atendendo aqui no Centro de Especialidades. 
Uma carta informando sobre os novos serviços está sendo enviada aos Associados.

FEBRAFITE
Antes de encerrar, a Diretora-Presidente, Papá, também informou que a AFFEMG 

e a FUNDAFFEMG serão anfitriãs da próxima reunião da FEBRAFITE, no período de 
24 a 27 de março. A pauta do Encontro inclui discussões específicas que afetam os 
planos de saúde de autogestão e outras questões operacionais das Associações. Os 
Associados são convidados. 

No período de 31 de maio a 3 de junho, a Federação realizará o Congresso 
Nacional e Internacional na cidade de Bento Gonçalves/RS. A AFFEMG vai estimular a 
participação dos Associados nesse Congresso, que é o maior evento do Fisco Estadual 
brasileiro. Uma carta será enviada por mala-direta.

TV AFFEMG
Em 2015, os Encontros mensais serão sempre transmitidos pela TV AFFEMG. 

Além de ampliar a comunicação com os Associados, o canal também vai permitir a 
realização de programas específicos de interesse da FUNDAFFEMG e do SINDIFIS-
CO/MG. Uma grade com os temas e agenda está sendo preparada e será divulgada 
em breve. Os Associados podem sugerir temas que querem abordar, basta enviar as 
sugestões para as Entidades.


