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Ao tomar posse na manhã do dia 1º de janeiro, dirigindo-se aos mineiros da 
sacada do Palácio da Liberdade, o Governador Fernando Pimentel 

firmou o compromisso de valorizar e dialogar com os servidores públicos. Antes, em carta en-
viada aos aposentados, o então candidato já havia manifestado sua percepção da situação 
de desmantelamento das carreiras do serviço público, sua disposição de corrigir as distorções 
e estabelecer o diálogo com os servidores “queremos resgatar a motivação e a participação 
do nosso funcionalismo público para que se sintam dispostos a, cada vez mais, ajudar Minas 
Gerais” afirmou o candidato. Nestas palavras aportam nossas expectativas.  

Sabemos que a situação dos diversos segmentos do serviço público é realmente de 
desmantelamento, resultado de uma política que colocou o Estado de costas para a Sociedade, 
que combinou a desvalorização das funções, o enfraquecimento institucional e a precarização 
das carreiras com perda de direitos históricos. 

Na Secretaria de Fazenda, essa orientação foi levada ao extremo. Nos últimos 12 anos, 
os governos procuraram transformar a Secretaria, um órgão eminentemente técnico, em uma 
espécie de agência permeável a ingerências políticas, seja pela concessão de benefícios fiscais 
a grupos econômicos influentes, ou pela visão equivocada de que a única via de se promover 
a política de desenvolvimento econômico do Estado seria por meio da concessão de benefícios 
fiscais. Assim, apostaram na ampla utilização dos Regimes Especiais de Tributação, o que sugere 
uma espécie de acordo ou “consentimento”, por meio do qual a integridade da  receita pública 
ficou entregue a alguns contribuintes e abusaram do instituto da Substituição Tributária. 

O resultado é que temos: enquanto a economia nacional cresceu em média 42,4%, 
a mineira cresceu 37,8%, o que coloca nosso Estado na quarta pior posição no país. É notó-
ria a fuga de empresas mineiras e uma fraca capacidade de atração de novos investimentos 
para o Estado, apesar da avalanche de Regimes Especiais de Tributação. Curiosamente, foi até 
aprovada uma Lei que autoriza o Estado a conceder benefícios fiscais à revelia do Confaz (Lei 
19.979/11). Evidentemente, a desoneração tributária não é a única e nem sempre é a mais 
adequada forma de se promover o desenvolvimento da economia. 

Do ponto de vista institucional, a tônica foi promover a segmentação da estrutura, a 
centralização do planejamento e o estímulo ao conflito interno. A Fiscalização esteve sujeita a 
uma política de participação zero no planejamento fiscal e nas decisões sobre a política tribu-
tária; implantaram um excessivo controle burocrático sobre a atividade do Fiscal sem a mínima 
autonomia no exercício da função. 

O resultado desta política é o evidente desmonte da Fazenda, a grande desmoti-
vação interna e o enfraquecimento da capacidade do Estado de manter a integridade da 
receita pública.  

A Fazenda precisa passar por uma reconstrução que recomponha sua capacidade de 
recuperar e preservar a receita pública para o que é imprescindível e urgente envolver e resgatar 

a motivação da Fiscalização, o que não será 
tarefa fácil, nem imediata. 

A saída da crise passa, necessaria-
mente, pelo esforço de recuperação da re-
ceita o que demanda uma revisão da confi-
guração tributária vigente e um controle fiscal 
mais eficaz. 

Internamente, é preciso retomar a 
motivação do corpo Fiscal. Devem ser afas-
tados os pseudos controles como o proge-
pi,  “acordos unilaterais” de trabalho, fixa-
ção de metas de cima prá baixo, ameaças 
e mordaças. Toda discussão sobre o que, 
como e quando exercer o controle fiscal 
precisa ser estimulada. Os novos dirigentes 
devem ter a consciência da crise que afeta o 
Estado, a clareza sobre o caminho para sair 
dela, competência técnica para tomar as 
medidas necessárias, liderança para con-
duzir a Fiscalização e  ainda, precisa contar 
com o respeito de seus pares.  

O Fisco não serve a governos, 
nem a partidos políticos, mas ao Esta-
do.  A condução da Receita, seja na  
política tributária ou no planejamento 
fiscal, demanda unicidade de coman-
do, por isso é importante que o qua-
dro gerencial seja formado a partir da 
consciência do diagnóstico de crise que 
vivenciamos e do compromisso com a 
solução. 

Nesse momento, são muitas as ex-
pectativas. A Sociedade espera que a SEF 
responda às suas demandas provendo os 
recursos necessários para a realização do 
plano de governo vitorioso nas urnas, o Fisco 
fará a sua parte e espera, de fato, ser fortale-
cido e valorizado. 

“Assumo o compromisso de valorizar e dialogar 
com o funcionalismo público do Estado”
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POlíTIcA

No dia 29 de dezembro, o governo federal apresentou ao Congresso Na-
cional a MP 664 alterando regras para concessão de vários direitos 

trabalhistas, entre eles, a pensão por morte. 
Em síntese, as novas regras envolvem os seguintes aspectos: 
1- tempo mínimo de casamento ou união estável – 2 anos. Exceção para os 

casos em que o óbito tenha ocorrido em razão de acidente de trabalho ou para o caso 
de cônjuge ou companheiro invalido ou incapaz.  

2- mudança no cálculo da pensão – redução do patamar atual de 100% do sa-
lário-benefício para o patamar de 50% mais 10% por dependente até o limite de 100%. 

A cota individual do 
dependente não reverte 
quando da suspensão 
do pagamento. 

3- fim da pensão 
vitalícia para cônjuges 
jovens.  O benefício só 
será vitalício para cônjuge 
com expectativa de so-
brevida de até 35 anos, a 
partir deste limite, aplica-
-se uma escala. Exceção 
para cônjuge ou compa-
nheiro inválido, que terá a 
pensão independente da 
idade. 

As novas regras 
sobre o regime de pen-

sões entram em vigor no dia 1º de abril de 2015 para o setor privado e os servidores 
federais. Nos Estados, as novas regras dependem da aprovação de leis específicas que 
serão encaminhados pelo Poder Executivo, mas devem seguir a mesma orientação.  

Além da pensão por morte, outros direitos alterados pela MP 664 são o abono 
salarial, seguro desemprego, seguro desemprego do pescador artesanal e auxílio doença. 

“PROFuNDO COMPROMISSO”
Em seu discurso de posse no Congresso Nacional, no dia 1º de janeiro deste 

ano a Presidente declarou:“ Reafirmo meu profundo compromisso com a manuten-
ção de todos os direitos trabalhistas e previdenciários”.  A MP 664 contradiz este 
compromisso. 

A MP 664 foi elaborada no Ministério da Previdência na surdina, sem o me-
nor debate com os trabalhadores, motivada, ao que tudo indica, por exceções, fatos 
isolados e temperados com boa dose de preconceito, especialmente quando se trata 
das pensões no serviço público.

Os gráficos e es-
tatísticas apresentados 
para “justificar” as mu-
danças, se devidamente 
analisados, beiram a 
má fé. 

Por exemplo, 
o governo afirma que 
comparou dados de 132 
países e que o Brasil é o 
país com o maior gasto 
em pensão por morte do 
mundo, ou seja, 3,2% do 
PIB. Isso é falso, trata-se 

Medida Provisória 664/14 altera 
regime de pensões por morte

de uma comparação tendenciosa, pois 
sabemos que os gastos previdenciários 
dos países europeus são muito maiores 
que o Brasil. 

Curiosamente, esta MP 664 
chegou ao Congresso, quando o pró-
prio Congresso acabava de aprovar a 
MP 656, contendo a prorrogação de 
vários benefícios tributários. Além disso, 
tem também a questão da desonera-
ção da folha de pagamentos. De acor-
do com dados da Associação Nacional 
dos Auditores-Fiscais da Receita Fede-
ral do Brasil – ANFIP, em razão desta 
desoneração, em 2013, a Previdência 
Pública deixou de arrecadar 19 bilhões 
referente à contribuição patronal.  Se-
gundo a Lei 12.546/1, a união deveria 
compensar a Previdência pela perda de 
receita, mas só o fez parcialmente e a 
perda final da Previdência  ficou em 10 
bilhões. Essa conta vai acabar caindo 
nas  costas do trabalhador. 

Estejamos atentos e mobiliza-
dos, não vamos aceitar que, mais uma 
vez, o custo do ajuste fiscal caia nas 
costas do servidor público. 

É inconstitucional o emprego de 
medida provisória para regulamentar a 
pensão. 

De acordo com o  artigo 246 
da CF é vedada a adoção de Medida 
Provisória para regulamentar artigo da 
Constituição cuja redação tenha sido 
alterada por meio de emenda promul-
gada entre 1º de janeiro de 1995 até a 
promulgação desta emenda, inclusive. 
Este é o caso da Emenda 20, da Refor-
ma da Previdência. 

NÃO À MP 664
PEC 555 - APROVAÇÃO JÁ!

O servidor contribui para a previ-
dência durante todo o tempo de trabalho 
na ativa, continua a contribuir durante o 
tempo em que permanece aposentado e 
até depois de falecido, pois a contribui-
ção previdenciária de 11% é desconta-
da também das pensões. Não podemos 
aceitar mais esta agressão do governo. 

A MP 664 está em vigor e deverá 
ser apreciada pelo Congresso Nacional 
até abril. Certamente esta será a primei-
ra grande mobilização no Congresso em 
2015 e a AFFEMG participará ativamente. 
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Alerta: Tentativa de Golpe

POlíTIcA

Correção da tabela do 
IR em 6,5% é vetada 

A presidente vetou o texto aprovado pelo Congresso que corrigia 
em 6,5% a tabela do Imposto de Renda das pessoas 

físicas. A tabela deverá ser corrigida em 4,5%, por medida provisória, conforme havia 
sido a proposta original do governo. 

Na prática, mais uma vez, haverá aumento do IR para os trabalhadores. Desde 
1996, quando as faixas do IR deixaram de ser indexadas à variação de preços, a inflação 
subiu 226%, enquanto a tabela foi corrigida em 99%.

Novo teto 
salarial do 

serviço público 
No dia 12 de janeiro e foi publi-

cada, no DOu, a Lei Federal nº 13.092, 
que fixa em R$33.763,00 o novo teto 
salarial do serviço público, correspon-
dente ao valor do subsídio do Ministro 
do STF. 

Em Minas, adota-se o sub-
teto (90,25% do valor do teto) ou 
R$30.471,00, que  corresponde ao 
subsídio do Desembargador do Tribunal 
de Justiça. 

Posse da nova Diretoria da AFRESP 
No sábado, dia 10 de janeiro, tomou posse a nova Diretoria e o Conselho De-

liberativo da Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, triênio 
2015/17.  A Diretora Presidente, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni Papá, presti-
giou o evento levando os cumprimentos dos Associados da AFFEMG à nova diretoria, 
liderada por seu Presidente, Rodrigo Keidel Spada. 

A criatividade dos estelionatários não tem fim. A abordagem ago-
ra é via telefone, como relatou ao jurídico da AFFEMG, o Associado Luiz 
Fernando Alvares. Segundo ele, um suposto escritório de advocacia ligou 
para informar sobre o direito de receber uma quantia de R$53.690,80, 
referente a uma ação movida pelo Conselho Nacional de Previdência 
contra a Caixa de Pecúlio dos Militares, empresa que faliu há muitos anos, 
deixando seus beneficiados sem o dinheiro do seguro dos contratos. 

Contudo, para receber o valor da ação, o escritório pediu o pa-
gamento dos honorários da causa e, como já relatado em outras edições 
do AFFEMG Notícias, o dinheiro deveria ser depositado antecipadamente 
para que ocorresse a liberação da quantia, fato que caracteriza o golpe. 
Ainda, de acordo com Luiz Fenando Alvares, os golpistas deixaram contatos 
de supostos advogados cujos números possuem DDD diferentes, são eles: 

Contatos falsos dos Golpistas
- Dr. José Amorim: (27) 3021-3315/ (31) 30871185
- Dra. Mariza Morais: (72) 3814-4609 ou 0800773.6026, ramal 4761

Atenção: O Associado que receber ligações dessa natureza ou cor-
respondência tratando de ações na justiça deve fazer como Luiz Fernando 
Alvares, procurar imediatamente o setor jurídico da AFFEMG que irá averi-
guar a procedência das informações.
Setor Jurídico AFFEMG: (31) 3289-5610 ou 5608/ juridico@affemg.com.br

10o Congresso 
Nacional e 5o 
Internacional 
FEBRAFITE 
A FEBRAFITE realizará,  no Hotel 

Dall’Onder em Bento Gonçalves/RS, no perí-
odo de 31 de maio a 03 de junho de 2015, 
o seu 10o Congresso Nacional e 5o Interna-
cional, que vai tratar do tema: Reforma do 
Estado – Justiça Social e Fiscal”.  

A programação nacional do Con-
gresso vai discutir a Reforma Tributária sob a 
ótica da união, Estados, Municípios, empre-
sas e contribuintes. Outros temas já confirma-
dos na pauta: assuntos corporativos, Ética, 
Cenários Futuros. A programação interna-
cional vai abordar assuntos da tributação na 
Finlândia, Chile, Portugal e contará também 
com participação do CIAT. 

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

Em breve a Associação estará en-
viando, por mala direta, a carta convite. Co-
loque na agenda e não fique de fora.
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HOMeNAgeM

SEF/MG presta 
homenagem ao 
Associado Wagner 
Domingos
uma das referências da educação fiscal no Brasil, o Associado e 

Auditor Fiscal Wagner Pinto Domingos foi homenageado 
pelo seu trabalho e dedicação ao tema. A solenidade ocorreu durante o encerra-
mento do programa Minas Legal e contou com a participação do Secretário de 
Estado, Leonardo Colombini, do Secretário Adjunto de Fazenda, Pedro Meneguetti, 
do subsecretário da Receita Estadual Gilberto Silva Ramos, do Subsecretário do 
Tesouro Estadual, Eduardo Codo e do Vice-presidente da Febrafite, Lirando de 
Azevedo Jacundá.

 Lirando destacou as contribui-
ções de Wagner e todo seu esforço 
para que o programa de educação 
fiscal ganhasse força em Minas e em 
vários estados brasileiros. Esse mérito 
foi reconhecido durante cerimônia de 
entrega do Prêmio Nacional de Edu-
cação Fiscal da Febrafite, ocorrido em 
Brasília. “Há poucos dias, nós entre-
gamos uma placa de homenagem ao 
Wagner e está aqui para, novamente, 
vê-lo receber outra homenagem de 
seus colegas, me traz uma imensa fe-
licidade, não só pela pessoa admirável 
que ele é, mas também pelo que ele 
proporcionou ao nos fazer acreditar na 
força da educação fiscal e de como 
esse pode ser o caminho para profundas mudanças neste país”. 

Visivelmente emocionado, Wagner agradeceu as palavras de carinho e no 
discurso, lido por sua filha, ressaltou “A Educação Fiscal traz informações importantes 
sobre a relação entre a origem e a aplicação dos recursos advindos da tributação. 
Isso dá uma percepção ao cidadão de que não há outra forma de custear as polí-
ticas públicas se não for através da arrecadação de impostos. Essa consciência, faz 
com que os impostos sejam vistos como benefícios sociais, abrindo o foco da ação 
individualista para a vida em comunidade. É por isso que a Educação Fiscal pode 

“(...) a Educação 
Fiscal pode ser vista 
como um caminho 

para o conhecimento 
e consequentemente 
para a transformação 

social.”

ser vista como um caminho para o co-
nhecimento e consequentemente para a 
transformação social”. 

 Após a solenidade, um coquetel 
foi realizado no Centro de Convivência 
da AFFEMG onde familiares, amigos e 
colegas de trabalho do homenageado 
compartilharam de forma descontraída 
as histórias sobre a educação fiscal e 
seu grande incentivador, Wagner. Pre-
sente no encontro, a Diretora-presidente 
da AFFEMG, Maria Aparecida Neto 
Lacerda e Meloni, Papá, cumprimentou 
Wagner por esse reconhecimento. “A 
bandeira da educação fiscal levantada 
e praticada pelo Wagner é uma ação 
importante para a Sociedade e também 
para o próprio Fisco”, destacou Papá. 



AFFEMG NOTÍCIAS/298   

6

ORçAMeNTO

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 38, do Estatuto Social, a Diretoria Executiva 
da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais - AFFEMG, apresenta 
a este respeitável Conselho de Administração a proposta orçamentária para o exercício 
financeiro de 2015, abrem como as principais ações previstas para sua implementação. 

A proposta consolida o orçamento da sede, em Belo Horizonte, das treze Di-
retorias Regionais e das Colônias de Férias de Porto Seguro, Cabo Frio e Guarujá e foi 
elaborada segundo fundamentos que procura combinar o equilíbrio das contas com o 
contínuo investimento social e classista. 

Nesse sentido, a Diretoria reafirma o seu compromisso de fazer com que a AFFE-
MG exerça em plenitude as competências definidas no artigo 3º do Estatuto, notadamen-
te a representação e defesa dos Associados e a manutenção dos serviços, propiciando 
lazer, cultura e saudáveis oportunidades de convivência e integração. 

Em relação aos investimentos patrimoniais, merece destaque a ampliação da 
sede da Diretoria Regional Baixo Rio Grande, em uberaba e a construção da nova sede 
para a Diretoria Regional Mata, em Juiz de Fora/MG, capacitando-as para as atividades 
e a melhor prestação dos serviços oferecidos pela AFFEMG e FuNDAFFEMG. 

As receitas e despesas operacionais e os investimentos são apresentados em 
três quadros distintos, contendo nível de detalhamento que os torna auto-explicáveis, 
ressaltando-se que a responsabilidade, transparência e austeridade nos gastos são os 
princípios norteadores dessa administração e, portanto, constituem os fundamentos desta 
peça orçamentária. 

PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
 
I – RECEITAS
 
1. Mensalidades 

O valor da mensalidade associativa tem como referência o valor atual, que 
corresponde a R$ 177,03 (cento e setenta e sete reais e três centavos), equivalente a 
1,30% da remuneração (vencimento básico e Gepi) do cargo do AFRE - I A. 

2. Pró-labore sobre seguro de vida em grupo:
A receita prevista com pró-labore pela administração da apólice de seguro de 

vida em grupo está sendo mantida em conformidade com o valor atual de faturamento.
3. Agenciamento/Resultado da Apólice de Seguro de Vida em Grupo:

Para o próximo exercício, a presente proposta traz a previsão do recebimento da 
parcela anual relativa à fidelização da apólice de seguro de vida em grupo com a Se-
guradora MAPFRE.  

4. Aluguéis de imóveis e espaços:
Essa receita refere-se ao contrato de locação de loja localizada no térreo da sede, 

em Belo Horizonte e também dos espaços do Centro de Convivência e Auditório na 
sede em BH.

5. Reservas de Hospedagem e Revenda de Mercadorias:
        Neste exercício, foi alterada a classificação das receitas oriundas das três colô-

nias de férias e do Centro de Convivência, na sede, em Belo Horizonte, passando a ser 
registradas no grupo de receitas operacionais e tratando as despesas das colônias em 
um bloco específico, separadamente. As contas referentes ao Centro de Convivência, 
em BH, passam a integrar as contas relativas a despesas sociais, classistas e assistenciais.

II – DESPESAS

1.  Sociais, Assistenciais e Atividades Classistas:
O Orçamento 2015 prevê a manutenção dos investimentos sociais, mediante 

a realização de eventos corporativos como palestras, seminários, participação em 
Congressos e os XV Jogos AFFEMG, e também os eventos comemorativos na sede, 
em Belo Horizonte, e nas Diretorias Regionais, conforme a agenda da Entidade. 

Orçamento financeiro 
para o exercício de 2015

2. Administrativas e Gerais de Manuten-
ção:

As despesas pertinentes a essa 
rubrica foram previstas tomando por 
referência o realizado em 2014, atu-
alizadas pela projeção do INPC da 
Fundação Getúlio Vargas, estimado 
em 7% (sete por cento) e/ou ajustadas 
conforme a necessidade.
  

III – LAZER: COLÔNIAS DE FÉRIAS E 
CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

As receitas previstas das Colônias 
de Férias de Porto Seguro/BA, Cabo Frio/
RJ e Guarujá/SP contemplam o valor atual 
das diárias conforme a tabela constante no 
Regulamento Interno das Colônias.

As despesas operacionais e de ma-
nutenção de bens patrimoniais foram pre-
vistas tomando por referência o valor reali-
zado em 2014,  atualizadas pela projeção 
do INPC da Fundação Getúlio Vargas. 

IV – INVESTIMENTOS 
 

Nessa conta, está prevista a cons-
trução da futura sede da Diretoria Regional 
Mata, a ser edificada no terreno adquiri-
do e inteiramente quitado no exercício de 
2014,  localizado na rua Oscar Vidal, nº 
100, na cidade de Juiz de Fora/MG. 

Estão contemplados também in-
vestimentos para a reforma e ampliação 
da sede da Diretoria Regional Baixo Rio 
Grande, em uberaba e a manutenção 
das sedes das Diretorias Regionais Sul, 
em Varginha;  Mucuri, em Teófilo Otoni; 
Oeste, em Divinópolis; Paranaíba, em 
uberlândia, Vale do Sapucaí, em Pouso 
Alegre; Centro Norte, em Sete Lagoas; 
Norte, em Montes Claros e Sudoeste, em 
Poços de Caldas. 

Para a sede em Belo Horizonte, são 
previstos investimentos na manutenção do 
prédio, consistentes em pintura e reforma 
da fachada. 

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2014.

Maria Aparecida N. Lacerda e Meloni
Diretora Presidente

Nelson de Oliveira Lopes
Diretor Financeiro

Geraldo Sozinho
Diretor Administrativo



Janeiro 2015   

7

ORçAMeNTO

cONTA cONTábIl descRIçãO dA cONTA cONTábIl PReVIsTO

ReceITAs OPeRAcIONAIs

3.1.1.01.0001 MeNsAlIdAdes de AssOcIAdOs 8.700.000 

3.1.1.02.0001 PRó- lAbORe APólIce seguRO de VIdA eM gRuPO  2.300.000 

3.1.1.02.0002
AgeNcIAMeNTO/ResulTAdO dA APólIce seguRO de 
VIdA eM gRuPO

 600.000 

3.1.1.03.0001 AlugueIs de IMóVeIs e esPAçOs  90.000 

3.1.1.03.0002 PublIcIdAde eM JORNAl e cATálOgO de cONVÊNIOs  30.000 

3.1.1.04.0001 ReNdIMeNTOs de APlIcAçÕes FINANceIRAs  30.000 

3.1.1.04.0002 JuROs s/ PARcelAMeNTO de dÉbITOs  10.000 

3.1.1.05.0001 ReVeNdA de MeRcAdORIAs NO ceNTRO de cONVIVÊNcIA-bH  60.000 

3.1.1.05.0002 ReVeNdA de MeRcAdORIAs NAs cOlÔNIAs de FÉRIAs  600.000 

3.1.1.06.0002 ReseRVAs - HOsPedAgeM NAs cOlÔNIAs de FÉRIAs  1.400.000 

Total 13.820.000 

desPesAs OPeRAcIONAIs

sOcIAIs, AssIsTeNcIAIs e ATIVIdAdes clAssIsTAs 

4.1.1.01.0001 eVeNTOs e FesTIVIdAdes  800.000 

4.1.1.01.0002 cONgRessOs, seMINáRIOs e eNcONTROs dO FIscO*  200.000 

4.1.1.01.0003 HOMeNAgeNs PósTuMAs  20.000 

4.1.1.01.0004 cONTRIbuIçÕes À FebRAFITe  80.000 

4.1.1.01.0005 JORNAl AFFeMg e cATálOgO de cONVÊNIOs  110.000 

4.1.1.01.0006 JOgOs AFFeMg*  120.000 

4.1.1.01.0007 MATeRIAIs INsTITucIONAIs e PublIcIdAde  50.000 

4.1.1.01.0008 VIAgeNs e esTAdAs- dIReTORIA  100.000 

4.1.1.01.0009 RePReseNTAçãO dA dIReTORIA/eNTIdAde  20.000 

4.1.1.01.0010 AssINATuRA de JORNAIs e ReVIsTAs  20.000 

4.1.1.01.0011 cusTAs de PROcessOs JudIcIAIs  200.000 

4.1.1.01.0012 seRVIçO de cONsulTORIA e AssessORIA JuRIdIcA  720.000 

4.1.1.01.0013 cuRsOs e TReINAMeNTOs  5.000 

4.1.1.01.0014 PesQuIsA, dIAgNósTIcO e cONsulTORIA  300.000 

4.1.1.01.0015
MOVIMeNTOs de ReIVINdIcAçãO de INTeResse dA 
clAsse*

 30.000 

4.1.1.01.0016 seRVIçO de cORReIOs  300.000 

* FuNdO PecuNIáRIO (ART.3º, §1º, - III dO esTATuTO sOcIAl)

Total  3.075.000 

cOM PessOAl PRóPRIO- sede e RegIONAIs

4.1.1.02.0001 sAláRIOs  1.720.000 

4.1.1.02.0002 FÉRIAs  189.000 

4.1.1.02.0003 13º sAláRIO  142.000 

4.1.1.02.0004 PROgRAMA de AlIMeNTAçãO  478.000 

4.1.1.02.0005 PlANO de sAÚde e exAMes PeRíOdIcOs  329.000 

4.1.1.02.0006 seguRO de VIdA  7.000 

4.1.1.02.0007 VAle- TRANsPORTe  52.000 

4.1.1.02.0008 cuRsOs e TReINAMeNTOs  10.000 

4.1.1.02.0009 uNIFORMes  20.000 

4.1.1.02.0010 INss  553.000 

4.1.1.02.0011 FgTs  163.000 

4.1.1.02.0012 PIs s/ FOlHA de PAgAMeNTO  20.000 

4.1.1.02.0013 bOlsAs de esTágIO  10.000 

4.1.1.02.0015 RATeIO de desPesAs cOM cOlIgAdAs (-)  475.000 

Total  3.218.000 

cOM PessOAl TeRceIRIZAdO- sede

4.1.1.03.0001 seRVIçOs de VIgIlÂNcIA  77.000 

4.1.1.03.0002 seRVIçO de cONseRVAçãO e lIMPeZA  115.000 

4.1.1.03.0003 seRVIçO de IMPRessãO e cOPIAdORA  57.000 

4.1.1.03.0004 seRVIçO de MOTObOY  18.000 

4.1.1.03.0005 seRVIçO de IMPRessãO INFORMATIVO de descONTOs  9.000 

4.1.1.03.0006 seRVIçO de cusTódIA de dOcuMeNTOs  12.000 

4.1.1.03.0007 seRVIçO  de MANuTeNçãO PAbx  10.000 

4.1.1.03.0008 seRVIçO de MANuTeNçãO sIsTeMAs  de INFORMáTIcA  60.000 

4.1.1.03.0010 seRVIçO cesAM (ceNTRO sAlesIANO dO MeNOR)  24.000 

4.1.1.03.0011 seRVIçO de TeRceIROs - OuTROs  70.000 

4.1.1.03.0012 seRVIçO de INTeRNeT  24.000 

4.1.1.03.0015 seRVIçO de cONTAbIlIdAde  89.000 

4.1.1.03.0016 seRVIçO de MANuTeNçãO de eleVAdORes  14.000 

Total  579.000 

AdMINIsTRATIVAs geRAIs e de MANuTeNçãO-sede

4.1.1.04.0001 cONTA de TeleFONe  86.000 

4.1.1.04.0002 cONTA de águA e esgOTO  13.000 

4.1.1.04.0003 cONTA de eNeRgIA elÉTRIcA  10.000 

4.1.1.04.0004 seRVIçOs de cORReIOs  20.000 

4.1.1.04.0005 MATeRIAl de exPedIeNTe  30.000 

4.1.1.04.0006 beNs de NATuReZA PeRMANeNTe  5.000 

4.1.1.04.0007 seguRO de beNs e INsTAlAçÕes  20.000 

4.1.1.04.0008 MANuTeNçãO de beNs e INsTAlAçÕes  39.000 

4.1.1.04.0009 cOMbusTIVel e MANuTeNçãO de VeículOs  29.000 

4.1.1.04.0010 cONduçãO uRbANA  9.000 

4.1.1.04.0011 INFORMATIVOs e lIVROs TÉcNIcOs  3.000 

4.1.1.04.0013 MATeRIAl de cONsuMO dIVeRsOs  20.000 

4.1.1.04.0014
AlIMeNTOs e bebIdAs (lanches para associados, 
diretores e funcionários)

 37.000 

4.1.1.04.0016 VIAgeNs e esTAdAs de eMPRegAdOs  15.000 

Total  336.000 

IMPOsTOs e TAxAs- sede

4.1.1.05.0001 IPTu  37.000 

4.1.1.05.0002 IMPOsTOs, TAxAs e eMOluMeNTOs  5.000 

Total  42.000 

desPesAs FINANceIRAs

4.1.1.06.0001 TAxA PROdeMge  5.000 

4.1.1.06.0002 TARIFAs bANcáRIAs  100.000 

4.1.1.06.0003 TAxA cONVÊNIOs c/ eNTIdAdes (desc.seguRO de VIdA)  2.000 

Total  107.000 

cOM PessOAl TeRceIRIZAdO- RegIONAIs

4.1.1.07.0001 seRVIçO de cONseRVAçãO e lIMPeZA  98.000 

4.1.1.07.0002 seRVIçO de INTeRNeT- PROVedOR  27.000 

4.1.1.07.0004 OuTROs seRVIçOs de TeRceIROs  50.000 

Total  175.000 

AdMINIsTRATIVAs geRAIs e de MANuTeNçãO- RegIONAIs

4.1.1.08.0001 AluguÉIs e cONdOMíNIOs  40.000 

4.1.1.08.0002 cONTA de TeleFONe  55.000 

4.1.1.08.0003 cONTA de águA e esgOTO  14.000 

4.1.1.08.0004 cONTA de eNeRgIA elÉTRIcA  28.000 

4.1.1.08.0005 seRVIçOs de cORReIOs  5.000 

4.1.1.08.0006 MATeRIAl de exPedIeNTe  10.000 

4.1.1.08.0008 seguRO de beNs e INsTAlAçÕes  7.000 

4.1.1.08.0009 MANuTeNçãO de beNs e INsTAlAçÕes  42.000 

4.1.1.08.0010
cOMbusTIVel e MANuTeNçãO de VeículOs de TeR-
ceIROs/dIReTORes

 25.000 

4.1.1.08.0012 AssINATuRA de JORNAIs e ReVIsTAs  5.000 

4.1.1.08.0013 MATeRIAl de lIMPeZA  15.000 

4.1.1.08.0015 AlIMeNTOs e bebIdAs  38.000 

Total  284.000 

IMPOsTOs e TAxAs- RegIONAIs

4.1.1.09.0001 IPTu  20.000 

4.1.1.09.0002 IMPOsTOs,TAxAs e eMOluMeNTOs  11.000 

Total  31.000 

lAZeR: cOlÔNIAs de FÉRIAs 

4.1.1.10.0009 guARNIçÕes cAMA-MesA-bANHO  20.000 

4.1.1.10.0010 MATeRIAl de exPedIeNTe  5.000 

4.1.1.10.0011 MATeRIAl de lIMPeZA  50.000 

4.1.1.10.0012 uTeNsílIOs de cOZINHA  10.000 

4.1.1.10.0013 lAVANdeRIA  60.000 

4.1.1.10.0014 sAláRIOs e ORdeNAdOs  590.000 

4.1.1.10.0015 INss  177.000 

4.1.1.10.0016 FgTs  56.000 

4.1.1.10.0017 PlANO de sAÚde e exAMes PeRIódIcOs  170.000 

4.1.1.10.0018 VAle TRANsPORTe  38.000 

4.1.1.10.0019 FÉRIAs  71.000 

4.1.1.10.0020 13º sAláRIO  49.000 

4.1.1.10.0021 PIs s/FOlHA de PAgAMeNTO  9.000 

4.1.1.10.0022 PROg. de AlIMeNTAçãO AO TRAbAlHAdOR  380.000 

4.1.1.10.0023 uNIFORMes  10.000 

4.1.1.10.0024 cuRsOs e TReINAMeNTOs  5.000 

4.1.1.10.0026 MANuTeNçãO de beNs e INsTAlAçÕes  20.000 

4.1.1.10.0036 eNeRgIA elÉTRIcA  175.000 

4.1.1.10.0037 gás  30.000 

4.1.1.10.0038 TeleFONe  14.000 

4.1.1.10.0039 águA e esgOTO  122.000 

4.1.1.10.0040 seRVIçOs de TeRceIROs-PF  33.000 

4.1.1.10.0041 seRVIçOs de TeRceIROs-PJ  29.000 

4.1.1.10.0044 seRVIçO de INTeRNeT  30.000 

4.1.1.10.0045 MeRcAdORIAs cONsuMIdAs/AlIMeNTOs e bebIdAs  370.000 

4.1.1.10.0047 IPTu  100.000 

4.1.1.10.0048 IMPOsTOs,TAxAs e eMOluMeNTOs  20.000 

4.1.1.10.0049 desPesAs de VIAgeM  5.000 

4.1.1.10.0050 seRVIçOs de cORReIOs  2.000 

4.1.1.10.0052 AssINATuRA JORNAIs, ReVIsTAs e TV A cAbO  22.000 

4.1.1.10.0053 cOMbusTíVel e MANuTeNçãO VeículOs  10.000 

4.1.1.10.0054 desPesAs bANcáRIAs  4.000 

4.1.1.10.0055 seguROs de beNs e INsTAlAçÕes  17.000 

4.1.1.10.0059 desPesA cOM cONduçãO  1.000 

Total  2.704.000 

INVesTIMeNTOs

5.1.1.01.0001
AQuIsIçãO de MáQuINAs e eQuIPAMeNTOs
de INFORMáTIcA 

 60.000 

5.1.1.01.0002 ReFORMA dA sede - bH  100.000 

5.1.1.01.0003 RegIONAl - ceNTRO NORTe  16.000 

5.1.1.01.0004 RegIONAl - MeTAluRgIcA  -   

5.1.1.01.0005 RegIONAl - VAle dO sAPucAí  25.000 

5.1.1.01.0006 RegIONAl - MucuRI  50.000 

5.1.1.01.0007 RegIONAl - sãO FRANcIscO  -   

5.1.1.01.0008 RegIONAl - PARANAíbA  30.000 

5.1.1.01.0009 RegIONAl - sul  60.000 

5.1.1.01.0010 RegIONAl - NORTe  6.000 

5.1.1.01.0011 RegIONAl - OesTe  10.000 

5.1.1.01.0012 RegIONAl - bAIxO RIO gRANde  380.000 

5.1.1.01.0013 RegIONAl - RIO dOce  -   

5.1.1.01.0014 RegIONAl - sudOesTe  37.000 

5.1.1.01.0015 RegIONAl - MATA  2.000.000 

5.1.1.01.0016 cOlÔNIA de FÉRIAs PORTO seguRO  96.000 

5.1.1.01.0017 cOlÔNIA de FÉRIAs cAbO FRIO  36.000 

5.1.1.01.0018 cOlÔNIA de FÉRIAs guARuJá  20.000 

Total  2.926.000 
 

Programa de Orçamento Financeiro - Por Conta Contábil - Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - (em R$ 1,00)
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conta contábil descrição da conta contábil Previsto
Receitas Operacionais

3.1.1.01 Mensalidades Associativas  8.700.000 
3.1.1.02 serviços Associativos  2.930.000 
3.1.1.03 Aluguéis de Imóveis  90.000 
3.1.1.04 Financeiras  40.000 
3.1.1.05 Revenda de Mercadorias nas colônias de Férias e cc/bH  660.000 
3.1.1.06 Reservas de Hospedagem nas colônias de Férias  1.400.000 

Total  13.820.000 
despesas Operacionais

4.1.1.01 despesas sociais, assistenciais e atividades classistas  3.075.000 
4.1.1.02 despesas com Pessoal Próprio- sede e Regionais  3.218.000 
4.1.1.03 despesas com Pessoal Terceirizado-sede  579.000 
4.1.1.04 despesas gerais e de Manutenção-sede  336.000 
4.1.1.05 Impostos e Taxas- sede  42.000 
4.1.1.06 despesas Financeiras  107.000 
4.1.1.07 despesas com Pessoal Terceirizado-Regionais  175.000 
4.1.1.08 despesas gerais e de Manutenção-Regionais  284.000 
4.1.1.09 Impostos e Taxas- Regionais  31.000 
4.1.1.10 despesas com lazer: colônias de Férias  2.704.000 

Total  10.551.000 
Resultado Operacional  3.269.000 
saldo disponível em 31/12/2014  2.513.000 
Total de Origens de Recursos  5.782.000 

5.1.1.01 Investimentos  2.926.000 
Resultado Previsto/Realizado  2.856.000 
consignações de terceiros/Recebimentos  11.000.000 
consignações de terceiros/Repasses (11.000.000)
saldo disponível em 31/12/2015  2.856.000 

Programa de Orçamento Financeiro - Projeção de Resultados - Período de: 01/01/2015 a 31/12/2015 - (em R$ 1,00)

EXERCÍCIO 2014

Análise da Execução Orçamentária
 I - APRESENTAÇÃO 

 A Diretoria da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais – 
AFFEMG, apresenta aos seus Associados, ao Conselho de Administração e ao Conselho 
Fiscal, a análise da Execução Orçamentária referente ao exercício de 2014, destacando 
as principais alterações e as respectivas justificativas registradas na previsão orçamentária 
desse exercício.  

Em 2014, mais um importante passo foi dado na busca do objetivo de dotar as se-
des das Diretorias Regionais da AFFEMG de adequadas condições de espaço e conforto 
para as atividades associativas e a prestação de serviços. Nesse sentido, foi adquirido 
um imóvel na rua Oscar Vidal, nº 100, no centro da cidade de Juiz de Fora/MG, onde 
será construída a nova sede da Diretoria Regional Mata. um importante investimento 
patrimonial e acima de tudo, social, inclusive para prestações de serviços específicas 
relacionadas ao plano de saúde  FuNDAFFEMG, com a instalação de dois consultórios 
e espaço para atividades de promoção da saúde.  

Além da capacitação financeira para os investimentos, a administração cumpriu, 
com pontualidade, com todas as obrigações administrativas, sem contudo relegar a prin-
cipal missão da Entidade, que é a representação classista e a promoção das ações so-
ciais e assistenciais.

Foram realizadas várias melhorias patrimoniais, como a reforma do auditório e do 
centro de convivência da sede em Belo Horizonte, além das sedes das Diretorias Regio-
nais em uberlândia, Varginha, Ipatinga e Divinópolis.

Na presente demonstração, procura-se explicar as contas que apresentaram maior 
índice de alteração em relação ao valor previsto, em análise quantitativa e qualitativa, 
agrupadas em três grandes blocos: Receitas, Despesas e Investimentos. Alguns itens po-
dem indicar variação superior ao valor orçado, entretanto, o resultado final no grupo de 
contas a que pertencem apresenta-se equilibrado.  

Ao final, apresentamos o Resultado da Previsão orçamentária – 2014. 

II - RECEITAS
 
1-  Mensalidades de Associados:
A receita prevista para essa rubrica apresentou variação positiva em 7,0 % (sete 

por cento), resultado do cumprimento do critério estabelecido para fixação do valor da 
mensalidade, que corresponde a 1,30% da remuneração (vencimento básico e Gepi) do 
cargo de AFRE -IA.

2- Pró-labore – Apólice de Seguro de Vida em Grupo:

Com o equilíbrio financeiro da apó-
lice de seguro de vida em grupo, contra-
tada em 2010 com a Companhia MA-
PFRE Seguradora, a realização da receita 
decorrente de pró-labore devida à Estipu-
lante, pela administração da apólice, foi 
acima do valor previsto, resultando em 
um acréscimo de 15% (quinze por cento).

3 – Agenciamento/Resultado da 
apólice de Seguro de Vida em Grupo:

Pela renovação do contrato de segu-
ro de vida em grupo realizada em janeiro 
de 2013, a AFFEMG obteve a receita de 
agenciamento anual, resultante também 
da boa gestão da apólice de seguro de 
vida em grupo, proporcionando uma re-
ceita superior em 61% (sessenta e um por 
cento) do valor previsto.

4 – Rendimentos de Aplicações Fi-
nanceiras:

O equilíbrio do fluxo de caixa, no 
exercício de 2014, resultou na receita fi-
nanceira decorrente de aplicações (sem-
pre norteadas por princípio conservador), 
o que possibilitou um ganho superior à 
previsão orçamentária.

III - DESPESAS 
 
1- Lazer: Colônias de Férias e Cen-

tro de Convivência

       A realização deste grupo de 
despesa registrou uma variação para mais 
de 202 mil reais em relação ao previsto, 
o que é justificado pela inflação dos pre-
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conta contábil descrição da conta contábil Previsto Realizado % saldo

Receitas Operacionais

3.1.1.01 Mensalidades Associativas  8.030.000 8.627.000  107  597.000 

3.1.1.02 serviços Associativos  2.630.000 3.282.000  125  652.000 

3.1.1.03 Aluguéis de Imóveis  70.000 68.000  97  (2.000)

3.1.1.04 Financeiras  35.000 132.000  377  97.000 

Total  10.765.000 12.109.000  112  .344.000 

despesas Operacionais

4.1.1.01
despesas sociais, assistenciais, 
atividades classistas

 2.580.000 2.451.000  95  129.000)

4.1.1.02
despesas com Pessoal Próprio-
sede e Regionais

 2.932.000 3.023.000  103  91.000 

4.1.1.03
despesas com Pessoal Terceirizado- 
sede

 491.000 546.000  111  55.000 

4.1.1.04
despesas Administrativas gerais e de 
Manutenção - sede

 596.000 572.000  96  (24.000)

4.1.1.05 Impostos e Taxas- sede  45.000 38.000  84  (7.000)

4.1.1.06 despesas Financeiras  107.000 120.000  112  13.000 

4.1.1.07
despesas com Pessoal Terceirizado-
-Regionais

 162.000 205.000  127  43.000 

4.1.1.08
despesas Administrativas gerais e de 
Manutenção- Regionais

 274.000 264.000  96  (10.000)

4.1.1.09 Impostos e Taxas- Regionais  24.000 28.000  117  4.000 

4.1.1.10
subsídio - colônias de Férias e centro 
de convivência

 647.000 849.000  131  202.000 

Total  7.858.000 8.096.000  103  238.000 

Resultado Operacional  2.907.000 4.013.000  138  106.000 

saldo disponível em 31/12/2013  1.983.000 1.791.000  90  192.000)

Total de Origens de Recursos  4.890.000 5.804.000  119  914.000 

5.1.1.01 Investimentos e Amortizações  2.595.000 3.218.000  124  623.000 

Resultado Previsto/Realizado  2.295.000 2.586.000  113  291.000 

consignações de terceiros/Recebimentos  10.000.000 10.512.000  105  512.000 

consignações de terceiros/Repasses (10.000.000) -10.585.000  106 (585.000)

saldo disponível em 31/12/2014  2.295.000 2.513.000  109  218.000 

ços de bens e serviços nas cidades onde se 
localizam as colônias de férias. Contudo, 
esse resultado implicará, necessariamente, 
em correção do valor da tabela de diárias, 
medida que já está em estudo.

IV - INVESTIMENTOS 

O maior investimento patrimonial 
no exercício de 2014 foi a aquisição do 
imóvel que abrigará a nova sede da Di-
retoria Regional Mata, em Juiz de Fora/
MG em localização privilegiada, em área 
nobre da região central da cidade. O 
investimento prevê a construção de um 
prédio de 5 andares para atendimento 
das atividades e serviços da AFFEMG e 
FuNDAFFEMG. 

Foi realizada também, a reforma do 
auditório da sede em Belo Horizonte/MG, 
que constitui na troca das cadeiras, aparelhos 
de ar condicionado e piso. Também no Cen-
tro de Convivência, na sede, houve a repa-
ração de móveis e equipamentos, e pintura. 

 Na Diretoria Regional Paranaíba, 
em uberlândia/MG, houve a ampliação 
da cobertura da área de lazer e confra-
ternização; na Diretoria Regional Sul, em 
Varginha/MG, foi construída a cobertura e 
iluminação da quadra, a reforma da co-
zinha e pintura da sede; na Diretoria Re-
gional Oeste, em Divinópolis/MG, houve 
a reforma e pintura da quadra e da sede 
e na Diretoria Regional Mucuri, em Teófilo 
Otoni/MG, foi realizada a troca de piso e 
pintura da sede; na Diretoria Regional Me-
talúrgica, em Ipatinga, foi finalizada a am-
pla obra de reforma da regional.  O total 
de investimentos realizados em 2014, atin-
giu a ordem de R$ 3,2 milhões de reais.

V – RESuLTADO FINAL DA PREVISÃO 
ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 2013 
Resultado orçamentário Previsto
R$ 2.295.000,00
Resultado orçamentário Realizado
R$ 2.513.000,00 
Diferença positiva entre valor previsto e re-
alizado, conforme demonstrado no qua-
dro de projeção de resultados  
R$ 218.000,00

 
Belo Horizonte, 19 de novembro de 2014.

  
 Maria Aparecida N.L. Meloni 

Diretora Presidente

Nelson de Oliveira Lopes
Diretor Financeiro

   Geraldo Sozinho     
 Diretor Administrativo

Programa de Orçamento Financeiro - Projeção de Resultados
Período de: 01/01/2014 a 31/12/2014 - (em R$ 1,00)

Investimentos
Neste mês de janeiro, com a aprovação do Projeto Arquitetônico e a liberação, pela Prefeitura 
Municipal, do alvará de construção, iniciaram-se as obras da nova sede Regional em Juiz de Fora.  
Comissão de obras: Edir da Silva Marins, José Thomaz da Silva, Nilton de Oliveira, Maria Tereza 
Soares, José Márcio Bellozi, Luiz Carlos Thiers Silva.

Reunião do Conselho de Administração, realizada dia 04 de dezembro, quando foram aprovadas 
a Execução Orçamentária de 2014 e o Orçamento Financeiro de 2015. 
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cOMeMORAçÕes

O dia 12 de dezembro foi o 
escolhido pelos servido-

res da Delegacia Fiscal e da Delegacia 
Fiscal de Trânsito de Contagem (DFT/
Contagem) para se confraternizarem.  

O encrontro da DF Contagem 
ocorreu no Bar Redentor, localiza-
do na Savassi em Belo Horizonte, já 
a  DFT Contagem escolheu o Centro 
de Convivência da AFFEMG. Os dois 
eventos contaram com a presença do 
Diretor Social-Adjunto Gilson Maga-
lhães e ambos foram apoiados pela 
AFFEMG.

No dia 18 de dezembro, foi reali-
zado no Espaço AFFEMG em Contagem 
o tradicional lanche de confraternização 
com os aniversariantes do trimestre. Os 
associados que fazem aniversário em ou-
tubro, novembro e dezembro receberam 
os cumprimentos dos colegas e foram ho-
menageados com brindes da AFFEMG. 

Comemoração dupla com 
servidores de Contagem  

AFFEMG celebra com aniversariantes
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gIRO PelAs RegIONAIs
NORTe/MONTes clAROs

Os servidores da SRF/Montes Claros participaram, no dia 29 de 
novembro, da tradicional festa de confraterniza-

ção de final de ano. O evento contou com a presença de mais de 300 pessoas entre 
colegas e familiares.

Este ano, a comissão inovou e realizou a festa na Chácara Bugarin, local 
de rara beleza e muito aconchegante. Foi oferecido aos convidados Open 
Bar, Ilhas de Massas, Comida Mexicana, Cantinho Mineiro e deliciosos sal-
gados.

A animação ficou por conta da Banda “Conexão WR”. 

Servidores se reúnem em evento festivo
um show à parte foi a apresenta-

ção surpresa de um grupo de servidores 
que, de forma espetacular, contagiou 
a todos, dançando ao som dos anos 
1960 com trajes típicos da época. 

A equipe organizadora agrade-
ce o apoio e patrocínio da AFFEMG, 
ASSEMINAS e COOPSEF, que foram 
decisivos para a realização do evento.
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diretoria regional: 

gIRO PelAs RegIONAIs

João BatiSta tadeu
sUL

pedro paulo Maia
METALÚrGICA

edir da Silva MartinS
MATA

edSon MartinS
BAIXo rIo GrANDE

Marília Schaper
MUCUrI

david araúJo
PArANAíBA

RIO dOce/gOVeRNAdOR VAlAdARes

Os Associados da Regional Rio Doce participaram, no 
dia 12 de dezembro, de uma Confra-

ternização, realizada no buffet Leblon Festas em Governador Valadares. A 
festividade fez parte das comemorações de final de ano e contou com grande 
presença de público. Muito animados, os convidados se divertiram com o 
repertório de música ao vivo e desfrutaram de um coquetel variado, incluindo 
pratos quentes. E como já é tradição, os aniversariantes do 4º trimestre foram 
homenageados, recebendo brindes da AFFEMG e saudações dos colegas. 

Comemoração em grande estilo 
marca a chegada de 2015

“Nós, da Regional Rio Doce, escolhe-
mos dia 12 de dezembro para realizar a nos-
sa confraternização de 2014.

Foi uma noite muito agradável, onde 
laços de amizades se estreitaram com muita 
alegria e descontração.

Tivemos a honra de recebermos cole-
gas de outras cidades.

Mais  um ano se foi e com  ele a certe-
za do dever cumprido, proporcionando um 
pouco de lazer aos Associados e familiares.”

Milton Metzker - Diretor Regional
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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

ceNTRO-NORTe/seTe lAgOAs

No dia 12 de dezembro, os Associados da Regional Centro Norte 
e seus familiares participaram de uma confraternização, na 

Sede da AFFEMG, em Sete Lagoas. 
O encontro marcou as festividades de fim de ano e contou com a presen-

ça de mais de cem convidados que aproveitaram o espaço de convivência da 
Associação para conversar, se divertir e dançar.  Para o diretor Rubens Simão, 
“encerrar o ano de forma tão agradável, só reforça aquilo que vale a pena 
comemorar: a boa convivência e união de todos!”, destacou. 

Alegria, harmonia e festa em Sete Lagoas
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gIRO PelAs RegIONAIs
MucuRI/TeóFIlO OTONI

Os servidores da Delegacia Fiscal e da Administração Fa-
zendária de Teófilo Otoni realizaram no dia 

28 de novembro na Sede da AFFEMG/Mucuri, um jantar de confraternização de Natal 
que contou com a presença de funcionários, ativos e aposentados, e seus familiares. 

  O Delegado Fiscal de Teófilo Otoni, Márcio Barbosa aproveitou o momento de 
congraçamento pra anunciar o lançamento de seu livro “Chegar ao topo é possível”.

     Também prestigiou ao evento, o Superintendente Regional Marcos Vinícius 
da Cunha que fez questão de elogiar a postura da Diretoria da AFFEMG que está 
sempre apoiando e valorizando os encontros da família fazendária. “São momentos 

Encontro da Família Fazendária
de descontração e alegria, com boa co-
mida, músicas animadas que criam um 
ambiente agradável, deixando sempre 
um gostinho de quero mais... então, que 
venha os próximos encontros!”. 

A Diretora Regional, Marília Scha-
per, agradece a presença de todos de-
sejando um 2015 de harmonia e paz à 
família fazendária.
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gIRO PelAs RegIONAIs
PARANAíbA/ubeRlÂNdIA

MATA/JuIZ de FORA

ITuIuTAbA

bARbAceNA sãO JOãO del-ReI

ARAguARI

PATOs de MINAs

PATROcíNIO

Marcando o encerramento das atividades de 2014, os servidores das Administrações Fazendárias de Patos de Minas, 
Ituiutaba, Patrocínio e Araguari realizaram confraternizações em clima de descontração. Os encontros, 

que contaram com o apoio da AFFEMG, também foram uma oportunidade para celebrar a boa convivência. 

Os colegas da Administração Fa-
zendária de Barbacena, também encer-
raram as atividades do ano em clima de  
amizade e congraçamento em encontro 
apoiado pela AFFEMG.

Em São João del-Rei, no dia 20 de 
dezembro, um almoço reuniu servidores 
que consideraram “o momento ímpar e 
necessário para recarregar as energias 
para o novo ano”. 

Pausa nos trabalhos para Confraternizar

Comemorações no Triângulo Mineiro
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FUNDAFFEMG

FUNDAFFEMG recebe elogios
de associados

De acordo com o Índice de Desempenho da Saúde Su-
plementar (IDSS), a satisfação dos beneficiários está entre 
os principais motivos para a boa performance da FUN-
DAFFEMG em 2014. Nosso plano recebeu, neste quesito, 
a nota 0,89 (a pontuação vai de 0,0 a 1,0), que avalia 
o índice de reclamações registradas junto à Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS), proporção de desis-
tência dos beneficiários no primeiro ano, e o volume de 
multas julgadas.  Dentre os quesitos, foi a segunda me-
lhor avaliação no IDSS, ficando atrás apenas do Equilíbrio 
Econômico-Financeiro (0,92).

O ótimo resultado da FUNDAFFEMG mostra como te-
mos buscado cumprir a legislação e atender aos associados 
de maneira ágil e humanizada. Por isso, em 2014, recebe-
mos várias cartas de agradecimento de nossos associados, 
reconhecendo nosso trabalho. Confira:

Em 2014 passei por grandes problemas de saúde, ne-
cessitando passar por duas cirurgias. A FUNDAFFEMG pronta-
mente me acolheu e prestou todos os atendimentos necessá-
rios à realização dos procedimentos.

Meus agradecimentos sinceros à Instituição e a todos que 
nela exercem de maneira humana, generosa e acolhedora 
seus afazeres.

Aproveito para dizer que recebi do Hospital Felício Rocho 
o melhor acolhimento, dedicação e  profissionalismo do corpo 
médico e da enfermagem.

Agradeço imensamente a todos.

Marize de Cássia Oliveira Dias - BH

José Franco, Ivani Franco e Ana Cristina Franco, avós e 
mãe da inesquecível Lorena Franco Silva, vêm através desta 
agradecer-lhes por todo carinho, afeto e assistência  que, 
nesse longo tempo, esta instituição prestou à Lorena. No úl-
timo dia 10 de novembro aprouve o Senhor Jesus conduzi-la 
de volta para casa. Não temos palavras para agradecer à 
Fundaffemg e todo seu corpo de funcionários no desempe-
nho de suas funções para atendimento tão qualificado para 
a Lorena. 
Mais uma vez a nossa gratidão e nosso muito obrigado. 
Atenciosamente, 

José Franco, Ivani Franco e Ana Cristina Franco 
Manhuaçu-MG 

Prezados, 
Gostaria de deixar aqui registrado o meu agradecimen-

to pela enorme atenção que toda a FUNDAFFEMG me pres-
tou e vem prestando durante todo este período em que estou 
necessitando de assistência médica e hospitalar.

Foram 35 dias de internação na ala exclusiva de trans-
plante de medula. Neste período não tive a mínima preocu-
pação em relação à cobertura do convênio, o que nos dá 
uma segurança muito grande, principalmente pelo estado 
físico e mental em que me encontrava, além do desgaste 
emocional de toda a família.

Sou filiado à FUNDAFFEMG desde sua criação, e para 
mim foi o melhor investimento que fiz na minha vida. Já havia 
presenciado a assistência dessa Fundação quando meus pais 
(meu Pai também foi filiado), que infelizmente não se encon-
tram mais junto de nós, ficaram enfermos, mas quando é com 
você a coisa se torna mais clara e consistente.

Meu muito obrigado a todos vocês, e que Deus os ilumi-
ne e lhes dê muita saúde para poderem continuar cumprindo 
esta árdua função.

Atenciosamente,

Evaldo Lebre de Lima - BH

Escrevo este e-mail para parabenizar os gestores deste 
plano, o qual uso, juntamente com meu marido e filha.

Meu marido teve indicação para o marca passos, sofreu 
rejeição e precisou de três procedimentos cirúrgicos. Neste 
momento, tivemos total apoio da FUNDAFFEMG.

Primeiro, a destreza em liberar o aparelho, o que acon-
teceu em 48 horas (e soubemos que isto não acontece em 
outros planos aqui no Brasil).

O caso era urgente e fomos atendidos na medida certa. 
Queremos expressar nossa gratidão à eficiência deste Plano. 
No hospital para onde fomos encaminhados, a FUNDAFFE-
MG tem a melhor reputação.

Todo o processo foi muito bem encaminhado pelos ges-
tores e funcionários do Plano, aos quais gostaria de parabe-
nizar.

Peço a Deus que vocês tenham força e coragem para 
sustentarem esta árdua tarefa.

Magdala Ferreira Guedes e Orestes Ferreira Lúcio - BH

Faixas de notas de avaliação:

0 1
Índice de reclamações

0,8419

0 1
Proporção de beneficiários com desistência no primeiro ano 

0,9474

0
Sanção pecuniária em primeira instância

1,0000

0 1

0,8946
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Não deixe a enxaqueca 
estragar o seu verão

Sol, viagens, férias, festas, 
diversão, descanso, são 

ingredientes típicos do 
verão. Mas, para os 

portadores de enxa-
queca, esse pode 
ser um período 
perigoso. O risco 
de crises aumen-
ta e pode colocar 
abaixo qualquer 

plano de aproveitar 
esta estação.

A enxaqueca é um 
dos tipos mais comuns de 

dor de cabeça. Acredita-se 
que cerca de 25% das mulheres e até 10% dos homens 
apresentem a patologia. A crise típica traz os seguintes 
sintomas: dor de cabeça forte, muitas vezes lateralizada, 
pulsátil (latejante), associada a náuseas e intolerância am-
biental (luz, cheiro e ruídos). “A crise de enxaqueca é extre-
mamente desagradável e incapacitante. Pode durar de 4 a 
72 horas e ocorrer diversas vezes ao mês. A causa básica 
é genética, mas existem desencadeantes hormonais e am-
bientais, tais como: estresse, ritmo de sono, temperatura, 
hábito alimentar, entre outros”, explica o Dr. Leandro Teles, 
neurologista formado e especializado pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e mem-
bro efetivo da Academia Brasileira de Neurologia (ABN).

Segundo o neurologista, no verão temos vários fatores 
que elevam a frequência e a intensidade das crises: “A cada 
5º C de elevação na temperatura o risco de crise aumenta 
7%. A causa disso é a desidratação, a vasodilatação e pos-
sivelmente a luminosidade. Além do calor, alteramos nosso 
ciclo de sono, mudamos hábitos alimentares e o grau de 

atividade física, isso tudo pode piorar a enxaqueca”.
A melhor forma de encarar o problema é com preven-

ção. Veja as dicas do Dr. Leandro Teles para quem quer se 
proteger contra a enxaqueca neste verão:

1. Hidratação: abuse da água, sucos, isotônicos, água 
de coco etc;

2. Evite álcool em excesso, principalmente, vinho tinto;
3. Alimente-se de três em três horas. Prefira comidas 

mais naturais, de fácil digestão, com pouca gordura, con-
dimentos e cafeína. Evite também os embutidos e queijos 
amarelos;

4. Proteja-se do sol e do calor: use óculos escuros, 
chapéu, boné, guarda-sol, ventiladores, ar condicionado 
etc;

5. Procure manter certa regularidade de sono, não se 
privando demais e também não exagerando na dose;

6. Caso a crise tenha iniciado, afaste-se do sol e de 
locais muito iluminados e barulhentos, interrompa qualquer 
atividade física e procure descansar ou dormir. Logo no co-
meço faça uso de medicamentos apropriados prescrito por 
seu médico. Compressas frias na cabeça também podem 
ajudar;

7. No caso de crises acima de uma vez ao mês (no 
verão ou fora dele), procure ajuda especializada para deli-
near o melhor tratamento.

(Informações da Academia Brasileira de Neurologia)

 
e     

A FUNDAFFEMG já está com inscrições abertas para os Grupos de Condicionamento Físico e Consciência Postural. As 
atividades terão início em março de 2015 e são exclusivas para os associados ao FUNDAFFEMG- Saúde. As inscrições 
podem ser feitas pelo telefone: (31) 2103-5858 ou presencialmente, na Sede da FUNDAFFEMG. Participe! Vagas limitadas.

Para se inscrever ou saber mais, ligue: 2103-5858

Mantenha o equilíbrio entre corpo e mente 

é extremamente desagradável
A crise de enxaqueca

e incapacitante
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culTuRA

O recente l i v r o , 
l ançado 

pelo Associado Pedro Jorge Hatem Fi-
lho, está, literalmente, ao alcance das 
mãos! Segundo o autor, para adquirir 
um exemplar basta ter interesse “Trata-
-se de uma doação para os colegas da 
AFFEMG que podem solicitar um livro 
pelo e-mail:pedro.hatem@gmail.com. 
Posso entregar, com prazer, desde 
que se comprometam a ler e prin-
cipalmente a gostar...”, brinca o 
simpático autor. Em entrevista ao 
AFFEMG Notícias, Pedro falou um 
pouco da experiência de escrever o 
livro “Mensagem ao Educador”. 

AFFEMG Notícias (AN) – No li-
vro, você relata que a decisão de publicá-lo, veio de uma inquietude sua sobre 
questionamentos da vida, mas qual foi o grande acontecimento que realmente 
te fez “bater o martelo” para produzir o livro?

Sempre tive vontade de fazer um protesto contra o tratamento recebido 
em escola de meu tempo. Na época, nem sempre o aluno era tratado com o 
merecido respeito. 

AN – O Livro relata sua experiência de vida como fonte de ensinamentos.
Podemos afirmar que a escolha do título do livro está diretamente ligada a 
essa relação de aprendizagem?

 O titulo do livro demonstra a minha preocupação em transmitir ao edu-
cador e a pessoas encarregadas de lidar com jovens aprendizes, a impor-
tância de um tratamento humanitário e tolerante. Somente assim poderemos 

 Mensagem ao Educador
melhorar o mundo, através das no-
vas gerações. 

AN – Você se intitula um apai-
xonado pelo lápis, papel e borracha. 
Num mundo com tanta tecnologia, é 
possível descrever a emoção de pro-
duzir um livro já que você se consi-
dera um escritor à moda antiga?

A emoção vem de escrever ou 
descrever sobre aquilo que vem do 
nosso íntimo. Vem da alma. É como 
observar a nossa própria sombra. 
Todos os contornos que nos forma-
ram e configuram a nossa existên-
cia. E isso vem de longe. Vem de 
antigamente. Cabe a um escritor à 
antiga descrever o fenômeno exis-
tencial envolvendo época passada.

AN – Qual a sua expectativa sobre 
a relação do público com a sua obra?

Espero que todos gostem e me 
ajudem a divulgar a ideia de que o 
professor e o orientador devem ser 
grandes amigos dos alunos!

AN – No futuro, haverá projetos para 
novos pensamentos serem compartilhados?

Sim. Como diria Camões, “se a 
tanto me ajudar o engenho e arte”. 

Destaque para 
a poesia

A poesia de Juiz de Fora foi o 
destaque da revista literária “um con-
to” que entrevistou o Associado e poeta 
Iacyr Anderson Freitas. Interessados em 
conferir matéria produzida pela jornalis-
ta Anelise Freitas, podem acessar o link:  
revistaumconto.wordpress.com/2015/01/08/o-
-milagre-da-poesia-juizforana/

E a obra “Ar de Aresta”, também 
de Iacyr foi destaque na resenha feita 
por Rafael Mendes e tema do vídeo de 
Ozias Filho que tratou da exposição de 
fotografias inspiradas no livro de poe-
sias.  A exposição “Ar de Arestas: foto-
grafias”, será apresentada em Lisboa 
neste ano de 2015. 

Confira os trabalhos nos links: 
Resenha:http://lounge.obviousmag.

org/astrolabios/2014/10/iacyr-anderson-freitas-
-e-a-lapidacao-poetica-da-dor-em-ar-de-ares-
tas.html

Vídeo:https://www.youtube.com/
watch?v=xyMuo_tHTNI

Associado Saraiva 
lança livro na AFFEMG

O Associado João Saraiva lançou, no dia 16 de dezembro, no Centro de 
Convivência da AFFEMG, o livro Cascalho Lapidado. A obra traz histórias e poe-
sias, mostrando um pouco das relações familiares, a ligação com a música, princi-
palmente, o samba e vários “causos” com os amigos. 

O evento contou com a presença dos Associados da AFFEMG, familiares e ami-
gos do autor. A Diretora-presidente Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, 
participou do lançamento e parabenizou Saraiva pelo livro. “É sempre muito gratifi-
cante para a AFFEMG fazer parte das realizações de seus Associados”, afirmou Papá. 
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eNcONTROs

Muita troca de infor                
mação e 

debate deram o “tom” do primeiro Encontro 
de Associados Aposentados da AFFEMG, re-
alizado no dia 14 de janeiro, mostrando 
que a categoria retornou com as energias 
recarregadas para as batalhas de 2015. 

Com a presença de vários Associados 
recém-aposentados, que vieram engrossar 
o “coro de vozes”, a reunião foi aberta pela 
Diretora-presidente da AFFEMG, Maria 
Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, 
que tratou de vários temas: teto, imposto 
de renda e principalmente, as alterações da 
pensão por morte. (veja págs 4 e 5). 

Também foi abordada a questão da 
participação política da classe em movi-
mentos, como o ocorrido em dezembro 
do ano passado, quando vários Associa-
dos participaram, na Assembleia, de uma 
mobilização contra a votação do PL 5611, 
o “famoso trem da alegria”.  “Fizemos a 
nossa parte, numa vigília permanente para 
impedir a aprovação, foi difícil, mas conse-
guimos. Agora é importante reforçar que 
quanto maior o número de envolvidos, 
maior é a força do nosso movimento”, 
destacou o Associado Maurício Prado, re-
presentante Sindical. 

Encerrando o Encontro, Papá convi-
dou a todos para participarem das come-
morações dos 65 anos da AFFEMG. As 
atividades acontecerão ao longo de todo 
ano em Belo Horizonte e nas Regionais. “A 
AFFEMG conta com a presença de vocês 
nessas atividades comemorativas, afinal, a 
história de todo Associado representa um 
pouco a história da nossa Entidade”, de-
clarou Papá. 

Após o convite, todos seguiram para 
um lanche de Confraternização no Centro 
de Convivência. 

Recomeço com muito debate
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clAssIFIscO

sAudAdes

Evento em 
Olímpia/SP

Vem aí o 34º Encontro da 
Feliz Idade que será realizado no 
período de 12 a 16 de abril em 
Olímpia, São Paulo. Esta edição 
com muitas atividades esportivas, 
culturais, culto ecumênico,  além 
de palestras com médicos e tera-
peutas, promete ser novamente um 
sucesso. Interessados podem aces-
sar o www.felizidade.com.br e confe-
rir toda a programação. 

Informações:(35)3212-7449 
ou (35) 8802-7400 ou 8801-
9466/ encontro@felizidade.com.br

•	 Wandir Alves Pereira, irmão do Associado Naldemir Alves Pereira, falaceu dia 19 de janeiro em Alcobaça/BA. 
•	 Toyoko Takata Hirakawa, mãe da Associada Rute Harue Hirakawa, faleceu em 12 de janeiro na cidade do 
Rio de Janeiro, onde residia. 
•	 Hilmar Estrela faleceu em 12 de janeiro em Belo Horizonte onde residia. 
•	 Leia Celina Gargiulo Almeida faleceu 9 de janeiro em Juiz de Fora. 
•	 Maurilio Teixeira de Castro, filho da Associada Miquelina Teixeira de Castro, falecimento ocorrido 5 de 
janeiro em Marataízes.
•	 Maria Angela de Castro Moraes, falecimento ocorrido em 4 de janeiro em Belo Horizonte onde morava. 
•	 Donaria Canuta Gomes, mãe do Associado Wandril Antonio Zeferino, faleceu em 30 de dezembro na 
capital onde residia.
•	 Maria Martins Carvalho, mãe do associado Marcio Mazarelo Martins Carvalho, faleceu dia 29 de dezem-
bro na cidade de Belo Horizonte onde residia. 
•	 José Augusto Gomes, beneficiário do Associado Vanderlei Gomes, faleceu no dia 23 de dezembro em 
uberaba onde residia. 

•	 Venda em Belo Horizonte:
- Sitio região Serra da Moeda Brumadinho - Venda/Aluguel- Casa 3 quartos, 2 suítes, decorada, 
lazer completo, 27.000 metros, aceito troca por apto na zona sul. Tratar com Izabel 99513244.
- Apto Buritis - entrega em dez. de 2015, 12º andar de frente,87 M², 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 desportiva inclusos no condomínio. Direto com o proprietário no fone: (31) 8455.4557.
- Apto Buritis - área 111m², elevador, 3 qtos, 3 banhos, sendo 1 semi-suíte, sala para 2 am-
bientes 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 completo. Prédio todo revestido, ótima localização, próximo à escola 
Americana. Preço: R$620mil. Tratar com Vicente: (31) 25517876/ (31) 92708319.
- Cobertura Duplex Centro/Lourdes - Apto quitado, novo, 22º andar, 124m², 3 vagas livres, paralelas e 
cobertas, 2 quartos e 3 banh (1 suite), 2 salas, coz, área serv. terraço semi coberto com 42m².  O prédio 
possui: Piscina, Salão de Festas, Playground, Brinquedoteca, Sala de Jogos, Quadra, Churrasqueira, 
Fitness e Home Office. Direto com a Proprietária:  31-3226-7330 e 9953-7330. R$ 890 mil.
- Aptº Centro/Lourdes:novo, 6º andar, 64m², já com armários e iluminação, 2 quartos e 2 ba-
nheiros (1 suite), coz, área serv, sala, varanda, 2 vagas cobertas em linha. O prédio possui: Pisci-
na, Salão de Festas, Playground, Brinquedoteca, Sala de Jogos, Quadra, Churrasqueira, Fitness 
e Home Office . Direto com a Proprietária:  31-9474-5164.  R$ 590 mil.
- Cobertura Palmares: amplo com 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. Prédio com apenas 4 aptos. Localizado na parte nobre do bairro, lugar tranquilo, 
seguro e silencioso, próximo ao hotel Ouro Minas Shopping etc. Tratar com Carlos Alvim: (31) 
3426-1270 ou (31) 8766-1270.
•	 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 com Welton Coura: (31) 32967383 ou (31) 9997-7383. 
•	 Aluguel em Belo Horizonte
- Aluga-se sala - 1607 na rua Tomé de Souza 860, 20 metros quadrados, valor R$800,00 Con-
tato Paulier: 3261-5548
•	 Aluguel e Venda em outros estados
- Chácara em Piraí/RJ com 8.700 m². Terreno plano com poço artesiano, lago com 1.800m², 
casa principal 2 qts e 1 suíte, garagem coberta, casa hóspedes 3 qts e 2 bhs, casa caseiro 2qts, 
pomar, horta, churrasqueira, forno e fogão à lenha, piscina, aquecimento solar. R$ 450.000,00. 
Antonio Edson ou Eliane (21) 98617-7004 ou 99405-0977.
- Temporada rio de janeiro /zona sul :Apartamentos de 01, 02, 03, 04, ou 05 quartos, Conju-
gados e Estúdios.  Ar Condicionado, Ventiladores, Tvs, Internet  Wi-FI - Roupa de Cama e Ba-
nho, utensílios de Cozinha. Imóveis em excelentes localizações próximos a praia, metrô e farto 
comércio. (21)- 4106-4428 / (21)-99841-1462 / (21) 3092-7919.
- Terreno em Santa Cruz Cabralia-BA - 2000m², todo murado, vista panorâmica e definitiva, 
tratar com Amilton: (27) 33613631/98185-2855
•	 Veículos
PEuGEOT 207 HB XR SPORT FLEX: ano modelo - 2011/2011, vidros, travas de portas e retro-
visores elétricos, ar condicionado e desembaçador de vidros, som comando no volante - rodas 
liga leve. Contatos: 8883-6901 – 3486-6901
•	 Aulas particulares
A professora Simone Coutinho oferece na cidade de Varginha, aulas particulares de inglês, in-
cluindo 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 para informações: (35)3222-4581 ou 9917-1406.
•	 Cota Clube
Vende-se cota do Minas Tênis Clube. Condomínio em dia. Tratar com Ila (31) 71765633 e (31) 3291-7844.

•	 Celuta Siqueira Ribeiro faleceu no dia 22 de de-
zembro em Belo Horizonte onde residia. 
•	 Nelci ubaldo dos Santos e Silva, esposa do 
Diretor Regional Mata Edir da Silva Martins, fale-
ceu no dia 20 de dezembro em Juiz de Fora onde 
residia. 
•	 Juarez Nogueira de Avelar faleceu 19 de dezem-
bro em Divinópolis.
•	 Maria da Gloria Nunes, falecimento ocorrido 
em 18 de dezembro, na cidade de Lagoa Santa 
onde residia. 
•	 Zuleica Pereira Pimenta, falecimento ocor-
rido 26 de novembro em Cambuquira onde 
residia. 
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Creche “Irmã Dulce” tem 
apoio da Receita Solidária

Criada em 1998, com o apoio da prefeitura de Ribeirão das 
Neves, a creche Irmão Dulce é uma entidade so-

cial da paróquia São Francisco de Assis do bairro Veneza, na grande Belo Ho-
rizonte, cujo objetivo é atender crianças entre 2 a 5 anos da região. Mesmo 
enfrentando vários obstáculos desde a sua criação, a creche realiza atualmente o 
atendimento de 110 crianças. 

 Visando atender mais crianças, a entidade elaborou um projeto de ex-
pansão com a construção de mais uma sala de aula, infraestrutura que irá re-
ceber uma turma com 25 crianças. “Nosso maior desafio é atender todas as 
crianças de nossa comunidade, pois nossa estrutura é boa, mas não suporta toda 
a demanda que chega para nós”, explica a coordenadora Silvia Ribeiro Nunes 
dos Santos.

 A realização da obra deixou de ser um sonho para se tornar realidade. O 
projeto de expansão foi um dos selecionados no último edital da Receita Solidária, 
e agora, a Creche Irmã Dulce receberá todo o apoio necessário para ampliar o 
espaço. Essa não é a primeira vez que a instituição recebe o apoio da Receita 
Solidária, através do programa “banco de necessidades”, a creche recebeu com-
putador, livros e brinquedos que foram doados a Receita e repassados para o uso 
das crianças.   “É através de projetos como o da Receita Solidaria que conseguimos 
melhorar, a educação e o lazer de nossas crianças. Pois, nosso trabalho é realizado 

graças à colaboração de pessoas ge-
nerosas que acreditam na importância 
da obra social na vida de quem real-
mente precisa de apoio. Enfim, não 
poderíamos deixar de mencionar nosso 
profundo agradecimento aos nossos 
amigos, a comunidade, aos padrinhos, 
aos parceiros e colaboradores que 
sempre nos ajudam nessa caminhada”, 
conclui a coordenadora. 

Seja Solidário
Você também pode ajudar 

a quem precisa e receber muito em 
troca! Seja um associado da Receita 
Solidária, acesse o site www.receita-
solidaria.com.br e veja como parti-
cipar. Se preferir acesse a página da 
Associação no facebook: 
www.facebook.com/receitasolidaria 
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Com ABREU o mundo é seu.
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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!

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

•  Café da manhã
•  Hotéis 4 e 5H, bagageiros 

chegada/saída, 
nas principais cidades

SAÍDAS GARANTIDAS com 
Guias ABREU portugueses

EUROPA LATINA 
11 dias/10 noites
Paris, Castelos do Loire,  
Bordeaux, San Sebastian, Madri,  
Ávila, Salamanca, Coimbra,  
Fátima, Lisboa | até MAR 2016

A partir de: total à vista R$ 8.629 ou 

R$ 2.590 + 9x R$ 671

TAP

PORTUGAL COM 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
10 dias/9 noites
10 refeições | Lisboa, Óbidos, Fátima, Coimbra, 
Barcelos, Braga, Guimarães, Santiago de 
Compostela, Porto, Região do Douro, Lamego, 
Viseu, Castelo Branco, Évora, | até MAR 2016

A partir de: total à vista R$ 7.110 ou 

R$ 2.133 + 9x R$ 553

TAP

CAPITAIS IMPERIAIS 
15 dias/14 noites
Budapeste, Bratislava, Viena,  
Cesky Krumlov, Praga, Wadowice, 
Cracóvia, Auschwitz, Czestochowa, 
Varsóvia, Berlim | até MAR 2016

A partir de: total à vista R$ 10.902 ou 

R$ 3.270 + 9x R$ 848

TAP

GRANDE GIRO DE 
ITÁLIA 
17 dias/16 noites
Milão, Stresa, Locarno, Lago Lugano, 
Como, Verona, Pádua, Veneza, Bolonha, 
Pisa, Florença, Assis, Roma, Pompéia, 
Costa Amalfitana, Salerno, Taormina, 
Monte Etna, Catânia, Agrigento, Palermo, 
Monreale, Nápoles, Ilha de Capri | até SET

A partir de: total à vista R$ 12.754 ou 

R$ 3.826 + 9x R$ 992

Europa

*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$, por pessoa, em apto. 
duplo standard, calculados ao câmbio referencial de EUR 1,00 = R$ 3,305 de 14/1/2015, 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  
Belo Horizonte, 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

TAP

PARceRIA

“Prezados Associados, aproveitem o início do ano para programar suas viagens em 2015 com o benefício exclusivo de 5% 
de desconto que só a Acta Turismo oferece! Confira nas ofertas abaixo as melhores opções para descobrir os encantos e surpresas 
do continente europeu, visitando as mais belas e surpreendentes cidades de cada região, com todo o conforto que você merece 
e acompanhamento de guias falando Português. Consulte também nossos roteiros especiais para outros continentes como 
África, Ásia e as Américas do Sul e do Norte. Fale com nossa equipe através do telefone (31) 3244 5000 e garanta sua reserva!“

A virada do ano na Colônia de 
Férias da AFFEMG no 

Guarujá foi repleta de alegria e muita união. 
Reunidos  na área de lazer do local, os hóspe-
des aproveitaram o dia de sol para se diverti-
rem na piscina. À noite, o clima de amizade 
tornou possível o congraçamento do grupo 
que mais parecia uma grande família. Pela 
animação, esses Associados com certeza 
começaram o ano como manda a tradição:  
“com o pé direito”!

Réveillon à beira mar
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seMANA culTuRAl

As comemorações dos 65 anos da AFFEMG, não 
deixam dúvidas que a primeira 

entidade de servidores públicos de Minas Gerais mistura tradição e moder-
nidade. A programção das festividades já tem início nos meses de fevereiro 
e março, em Belo Horizonte, e se estendam durante todo ano pelas Diretorias 
Regionais. 

Para começar, a celebração dos 65 anos é um convite a uma viagem cultural 
pelo teatro, dança, música, e homenagens, porque a data é especial. “Comemorar 
o aniversário da AFFEMG é sempre motivo de muita alegria e orgulho, a Entidade 
apresenta-se forte e renovada seja em seu patrimônio com o crescimento e expansão 
física, seja na sua forma de buscar um diálogo com seus Associados.  Esse constante 

AFFEMG celebra 65 anos e quem 
ganha presente é o Associado!

processo de se reinventar, de procurar o 
novo, só é possível porque a AFFEMG 
preserva e respeita aqueles que contri-
buíram com seu crescimento e agrega 
aqueles que querem dar continuidade 
a essa bela história associativa”, obser-
va a Diretora-presidente, Maria Apare-
cida Neto Lacerda e Meloni, Papá. 

Está feito o convite, prepare seu 
passaporte cultural e venha prestigiar 
o aniversário da AFFEMG. 

TEATRO
“De tempos somos - um 

Sarau do Grupo Galpão”
Dia 7 de fevereiro (sábado), às 19h, 

Teatro Bradesco – Rua da Bahia, 2244.

O Associado Titular poderá reti-
rar 1 par de convites para essa atra-
ção, nos dias 04 e 05 de fevereiro, 
no setor de eventos da AFFEMG, 
localizado no 5º andar da sede, rua 
Sergipe, 893, das 8h às 17h.

SOLENIDADE  

 Aniversário
65 anos da AFFEMG 

Apresentação do Coral Melodia
 
Dia 27 de fevereiro (sexta-feira), 

às 20h, no auditório da Entidade.

DANÇA
Espetáculo 

“Entre o céu e as Serras” 
Cia de Dança Palácio das Artes

Dia 1º de março (domingo), às 
19h, Grande Teatro do Palácio das Artes

O Associado Titular poderá retirar 1 
par de convites para esta atração, nos dias 
24 e 25 de fevereiro, no setor de eventos 
da AFFEMG, localizado no 5º andar da 
sede, rua Sergipe, 893, das 8h às 17h. 

ARTES
 VI Exposição de Artes 
Plásticas e Fotografia 
Abertura: 3 de março (terça-feira), 

às 19h30min, Galeria da Presidência, 
2º andar da AFFEMG.

Palestra com Rose Araújo e Luís 
Saguar, autores do livro “ Almanaque do 
Ziraldo”. Haverá sessão de autógrafos.

AgeNdAs

MúSICA 

Quinta Musical Especial
Happy hour 

Dia 5 de março (quinta-feira), 
às 18h30, no Centro de Convivência 
da AFFEMG.

ARTES
I Exposição de Artes 

Plásticas Infantojuvenil

Abertura: 14 de 
março (sábado), 
às 15h, Centro de 
Convivência, 3º 
andar da AFFEMG.

TEATRO
Dia 14 de março (sábado), às 16h, 

no Centro de Convivência da AFFEMG.
Os ingressos para essa atração 

devem ser retirados nos dias 09 e 10 de 
março no Setor de Eventos da AFFEMG 
– Rua Sergipe, 893, 5º andar. Horário 
de 8h às 17h.  

Informações: 
eventos@affemg.com.br ou 
(31) 32895704
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Em todas as áreas, sejam elas profissionais ou pessoais, é preciso fazer um balanço 
daquilo que realmente é importante em nossas vidas. 

Mas, como segurança e bem estar da família são sempre prioridades, antes de renovar ou fazer 
o seu seguro de vida, carro ou imóvel procure a Fisco Corretora, as melhores condições de negócios 
estão aqui. 

Organize suas demandas tornando a tranquilidade uma rotina em sua vida, faça um seguro 
com a Fisco Corretora. 

Nossos colaboradores esperam pela sua visita!

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

Organização é a palavra 
mais usada em todo 

início de ano. 


