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Servidores e banqueiros, a
injúria e o afago

Estamos caminhando para completar dois meses de isolamento social. Neste tempo, que
deveria ser de reflexão e solidariedade, nós, Servidores Públicos estamos vivenciando momentos
de extrema tensão, insegurança e perplexidade. Além do medo, natural sentimento humano
ante um inimigo invisível e letal que nem sabemos ainda como combater efetivamente, restando
apenas dele se esconder, enfrentamos o ataque sem trégua de governos e instituições em
diferentes formas, assédio moral, corte de direitos, atraso e parcelamento do salário e mais.
No curto período de pouco mais de um mês, Servidores foram comparados a “parasitas”;
de forma pejorativa, foram acusados de “ficar trancados em casa com geladeira cheia”;
caluniados em rede nacional ante a afirmação de que “tem fiscal pedindo e chantageando
a companhia para não ser multada”, tudo isso dito pelo ministro da economia.
Simultaneamente, os governos das esferas federal e estadual tentaram, em várias
oportunidades e em diferentes projetos, com a valiosa ajuda da imprensa, cortar uma parte
dos salários e aposentadorias sob o argumento de que “todos deveriam dar sua cota de
sacrifício”. Na noite do dia 6 de maio, o Congresso Nacional aprovou o PLP 39/20 e a PEC 10/20
que, ao argumento de ajudar os estados e municípios complementando a perda de receita
tributária decorrente da paralisação de várias atividades econômicas, impõe contrapartidas
que recaem de forma brutal sobre as costas dos Servidores com congelamento salarial,
suspensão de contagem de tempo pra efeito de vantagens pessoais, vedação de contratações
e realização de concursos entre outras, até dezembro de 2021.
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Os Servidores trabalham em regime de home office, cumprem metas extremamente
apertadas e são penalizados; o presente e o futuro do equilíbrio fiscal dos Entes Federados
estão comprometidos, mas os bancos continuam lucrando livremente e em segurança.
Uma inversão de prioridade que nem a pandemia com milhares de contaminados e
mortos, a falta de leitos hospitalares, de testes e até de equipamentos de proteção para os
profissionais de saúde conseguiu mudar. Para os Servidores, isso parece perseguição.

Diretoria Regional
Regional Baixo Rio Grande
Edson Martins de Oliveira
Regional Centro-Norte
Eduardo de Souza Assis
Regional Mata
Astolfo Geraldo de Andrade
Regional Metalúrgica
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Regional Vale do Sapucaí
Gilson Marcos Campos

A AFFEMG tem monitorado cada ato e procurado agir em todas as esferas possíveis. No
caso do ministro falastrão, cujo objetivo é ofender e colocar a opinião pública contra os
Servidores para justificar a retirada de direitos, foi proposta, pela Febrafite e mais sete outras
entidades nacionais de servidores, ação de indenização por danos morais coletivos. Durante
a tramitação das propostas de lei e emenda constitucional, buscamos, sem sucesso, o apoio
de parlamentares na Câmara e no Senado, restando agora o Judiciário na tentativa de
reparar a agressão aos direitos.

Conselho de Administração: Membro efetivo ativo Lucas Rodrigues
Espeschit, João Márcio Gonçalves, Fernanda Paixão Sales Bianco,
Magda Alvarenga, Membro suplente ativo Paulo Cesar Pinto, Marlene
Queiroz Amâncio, Membro efetivo aposentado Francisco Mota Santos,
Francisco Lourenço Dias, Maurício Prado, Cleber Juarez Lucas Gomes,
Membro suplente aposentado Antônio Luiz Bernardes, Nelson Gomes
dos Santos

Vamos adiante, na defesa do Serviço Público e dos Servidores, da receita pública e de sua
correta aplicação, sempre, e não nos calaremos diante dos ataques e da barbárie instalada.

Conselho Fiscal: Membro efetivo David Araújo, Nilton de Oliveira,
Maria Inês Vieira da Silva, Membro suplente Maria das Dores Caetano
Oliveira Alves, Gerson Eustáquio Barbosa Oliveira, Geraldo Sozinho.

Contudo, é importante destacar que ambos os projetos, PLP 39 e PEC 10 trazem
mecanismos que nada têm a ver com a pandemia da COVID-19, nem com as necessidades
financeiras dos estados. Pelo contrário, geram dívida pública para salvar bancos e empresas,
sem exigência de nenhuma contrapartida. Os valores envolvidos nessas duas propostas
falam por si: o auxílio previsto para estados e municípios é da ordem de R$ 120 bilhões. O
Banco Central poderá comprar os títulos podres dos bancos privados e empresas ao custo
de aproximado de R$ 972 bilhões, ou seja, o risco do negócio privado vai para o colo do
Banco Central e será quitado com dinheiro público, tudo camuflado, em negociações sem
transparência, por fora do controle orçamentário.

Reuniões da Diretoria acontecem
em ambiente virtual
Os Diretores da AFFEMG, durante o
período de isolamento, têm se
reunido por meio de videoconferência
dando seguimento aos assuntos
da Entidade, como rotina dos
empregados em teletrabalho,
atendimento aos Associados,
implementação de novas
estratégias de comunicação interna e
externa, mudanças na agenda social
e obras na Colônia de Cabo Frio, por
exemplo.
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STF julga que os cargos de Auditor Fiscal e
Analista Tributário configuram “carreiras
distintas que não se confundem”
No dia 17 de abril, o STF julgou
a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 5391, proposta em out/2015 pela
Associação Nacional dos Auditores da
Receita Federal (Unafisco), com apoio
do Sindifisco Nacional.
Para o STF, ainda que estejam
no mesmo quadro de carreira, os cargos
possuem funções distintas e atribuições

diferentes. Esse resultado é considerado
uma vitória para os Auditores, em
âmbito nacional e, também, um
importante passo na proteção da
Carreira de Auditor Fiscal na esfera
estadual.
Essa conquista confirma a
posição adotada pelas Entidades,
AFFEMG e Sindifisco-MG, de

proteção dos seus Associados Efetivos
e sindicalizados, contra possíveis
tentativas de transposição de cargos e
invasão de atribuições próprias do cargo
de Auditor Fiscal da Receita Estadual
por outras categorias, sem o devido
concurso público, o chamado “trem da
alegria”, como já vimos acontecer nos
últimos anos.

Entidades do Fisco sugerem 10 medidas tributárias
contra a crise provocada pela COVID-19
A AFFEMG e as entidades
nacionais que representam os Fiscos
dos Municípios, Estados, Distrito Federal
e União lançaram o documento “10
Propostas Tributárias Emergenciais para
o Enfrentamento da Crise Provocada
pela COVID-19”, com soluções
tributárias para o enfrentamento
da atual crise econômica e fiscal,
desencadeada pela pandemia originária
do novo coronavírus. As 10
propostas podem gerar impacto
positivo da ordem de R$ 49 bilhões em
razão da revisão de benefícios fiscais e
R$ 299 bilhões em receita extra.
As entidades nacionais
FENAFIM (Fiscos municipais),
FENAFISCO E FEBRAFITE (Fiscos
estaduais) e SINDIFISCO NACIONAL,
ANFIP E UNAFISCO (Fisco federal) conscientes da missão constitucional
dos Fiscos e de sua precedência na
administração pública, estabelecida
pelo art.37, XVIII da Constituição Federal,
que lhes determina a competência
de garantir os recursos necessários

à manutenção de todos os Serviços
Públicos essenciais, oferecem ao Brasil
alternativas no campo tributário que
auxiliarão no reequilíbrio produtivo,
financeiro, econômico e social.
Os Servidores integrantes
dos Fiscos estão conscientes da
responsabilidade de exercerem
carreira típica de Estado e atuarem
com a precedência constitucional para

arrecadar e suprir os cofres públicos
e, neste momento, reforçam o apoio
aos Servidores das áreas de saúde,
assistência social e segurança que
passam a contar com precedência
lógico-circunstancial, por atuarem no
socorro direto às vítimas da pandemia.
Para acesso mais simples
e completo, foi criado o site:
www.10medidastributarias.org.br,
que reúne todos os detalhes do projeto.

Fonacate se manifesta em nota pública contra
fim do “voto de qualidade” do CARF

O Fórum das Carreiras de Estado
(Fonacate) divulgou, no dia 16 de abril, nota
pública manifestando contrariedade à sanção integral da Lei n.13988/20, no que diz
respeito ao fim do “voto de qualidade” do
CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

“O fim do voto qualificado representa um risco grande aos cofres públicos,
na medida em que, somente entre 2017 e
2020, foram mantidos R$110 bilhões em
créditos tributários nos casos decididos
com a utilização do instituto”, aponta o documento.

O Fonacate faz um apelo às autoridades judiciárias e demais instituições no
sentido de evitar que tal medida possa vir a
enfraquecer o combate à sonegação fiscal
e à corrupção.
Mais informações no site:
https://fonacate.org.br/v3/
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Suspensão da Substituição Tributária
pode tirar R$ 150 bilhões dos Estados
Está em tramitação no Senado o PLP 72/2020
apresentado pela senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) que
prevê a suspensão do regime de Substituição Tributária do ICMS
enquanto perdurar o estado de calamidade pública gerado pela
pandemia da COVID-19.
Hoje, a Substituição Tributária responde por mais
de 30% das arrecadações de ICMS dos estados e, por
consequência, dos repasses feitos aos municípios (25%),
portanto é fundamental a sua manutenção num período de
queda de arrecadação como o atual, em função do fechamento
obrigatório de estabelecimentos e da grande retração na

atividade econômica e no consumo.
A perda estimada pode superar 150 bilhões anuais.
Assim, alterar esta sistemática de tributação, de forma abrupta
e generalizada, pode representar perdas muito elevadas e
não suportáveis pelos estados e municípios, especialmente
naqueles estados consumidores como norte, nordeste e
centro-oeste.
Nota Técnica contrária à suspensão da ST foi elaborada
pela Febrafite e encaminhada pela AFFEMG aos senadores e ao
governo de Minas.
Conheça a Nota

FEBRAFITE – NOTA TÉCNICA – PLP 72/2020

A Federação Brasileira das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais – Febrafite – vem a público manifestar-se contrária à aprovação do PLP 72/2020 em trâmite no Senado Federal, por ser inoportuno e inadequado para o momento de dificuldades que o país atravessa em função da COVID-19, que se espalha pelo país, de formas diferentes, inclusive.
Trata-se de projeto de lei complementar que pretende suspender a substituição tributária do ICMS para todas as operações sujeitas a esse regime, pelo período em que for decretado o estado de calamidade pública, o estado de defesa ou de sítio.
O instrumento da substituição tributária representa hoje mais de 30% das arrecadações de ICMS dos estados e, por consequência,
dos repasses feitos aos municípios, de acordo com a sua quota parte no imposto. Fundamental a sua manutenção, portanto, num período
de queda de arrecadação como o atual, em função do fechamento obrigatório de estabelecimentos e da grande retração na atividade
econômica e no consumo. A perda, estimada com base na arrecadação de 2019, pode superar 150 bilhões anuais!
Portanto, alterar esta sistemática de tributação, de forma abrupta e generalizada, pode representar perdas muito elevadas e não
suportáveis pelos estados e municípios. Destaca-se que o efeito de perda de arrecadação pode ser bastante grande nos estados ditos
consumidores, como os do norte, nordeste e centro-oeste, vez que os produtos com substituição tributária vêm de fora desses estados,
já com o imposto cobrado na origem.
Além disso, é um contrassenso o Senado Federal aprovar o PLP 149/2020, que destinará em torno de 60 bilhões aos entes federados, e, ao mesmo tempo, aprovar o PLP 72/2020, que resultará em perdas superiores para os mesmos entes.
A substituição tributária permite o encerramento da cadeia a partir da saída da indústria ou do atacado, conforme o caso, sendo
cobrado o imposto de um número menor de contribuintes de forma mais centralizada, facilitando a fiscalização e gerando mais justiça
fiscal. Isto porque se faz a cobrança homogênea sobre aquele produto, qualquer que seja a sua cadeia subsequente, a qual, eventualmente,
poderia não ter o recolhimento normal do tributo, até porque não há estrutura para fiscalizar o varejo da mesma forma.
Saliente-se que a aplicação da substituição tributária envolve uma série de dispositivos legais e de sistemas tanto por parte das fazendas estaduais quanto dos contribuintes. A suspensão temporária do instituto geraria uma verdadeira “pandemia” tributária, além de demandar horas de treinamento de pessoal direto das empresas, muitos em home office, além de contadores e outros profissionais envolvidos.
Por outro lado, quando um produto é incluído ou excluído da substituição tributária, devem ser tratados os estoques do produto nos
atacados, distribuidores e, ainda, em todos os contribuintes do varejo, que terão que ter controles mais rígidos, aumentando seu custo administrativo, sobre os estoques de produtos “com e sem” a substituição tributária, gerando dificuldades para as empresas e, ao mesmo tempo,
dificultando o trabalho do fisco.
Ademais, o projeto prevê que o instituto será suspenso por decreto de calamidade pública, o qual pode ser feito em apenas alguns
estados ou, pior ainda, em apenas alguns municípios, podendo gerar um verdadeiro caos tributário.
Por fim, destaca-se que o ICMS não deveria ser usado para fazer a política econômica, financeira e tributária nesse sentido de
“resolver” a crise que incide sobre todo o país. Este é um ônus da União, e não, dos Estados e Municípios!
Fica bastante claro, então, que o PLP 72 não é adequado nem para os contribuintes, nem para as fazendas estaduais, e, em vez de
ajudar neste momento difícil que enfrentamos, irá dificultar para os dois lados, trazendo perdas severas nas já combalidas arrecadações dos
estados e municípios, e dificuldades operacionais e custos administrativos extras para os contribuintes. Assim, por ser mais adequado ao interesse público, sugere-se a rejeição e o arquivamento do projeto, deixando a reanálise da substituição tributária para um momento futuro, de
normalidade econômica, enfrentando caso a caso em que é aplicada.
Brasília/DF, 04 de maio de 2020.
Rodrigo Keidel Spada
Presidente da Febrafite

4

Abril

política

2020

Febrafite - gestão 2020-2022 mantém
reuniões por videoconferência

O Presidente, Rodrigo Spada, e
os Vice-Presidentes Maria Aparecida Lacerda e Meloni, Papá (MG), Marcelo Mello (RS), Jorge Couto (TO), Marcos Carneiro (BA) e Rubens Roriz (DF), que assumiram a condução da Federação em 01 de
abril, têm realizado reuniões por videoconferência para discutir o planejamento
estratégico e as ações mais imediatas da
Entidade.
Na reunião do dia 30 de abril, a diretoria debateu o PLP 149/2019, a pauta
da Comissão Técnica - grupos de trabalho
da federação - e as parcerias com entidades nacionais. Dentre outros temas, os
diretores deliberaram sobre ação indenizatória por danos morais coletivos contra
o ministro Paulo Guedes, em razão dos
recorrentes insultos e agressões do ministro aos Servidores Públicos.
Comissão Técnica
No dia 20 de abril, foi realizado o
primeiro encontro virtual, conduzido pelo
Presidente da Entidade, Rodrigo Spada
com os Auditores Fiscais das Receitas Estaduais indicados pelas Associações Filiadas. Minas é representada pelos Auditores, Sara Costa Felix Teixeira, vice-presidente da AFFEMG, e Marco Túlio da Silva.
A Comissão Técnica se reúne
quinzenalmente para discutir e analisar
medidas tributárias, subsidiando a Federação com propostas que ajudem na
solução da crise fiscal dos Estados, espe-

cialmente no cenário pós-pandemia.
Na mídia:
Ação Civil Pública por danos morais coletivos contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, protocolado na Justiça Federal pela Febrafite é destaque na
imprensa. A ação foi movida em razão de
declarações contra os servidores públicos
e, mais recentemente, contra os Servidores do Fisco brasileiro. Segundo a Entidade, “entre as ofensas mais graves proferidas pelo ministro estão a comparação
dos servidores a “parasitas”; a declaração

de que o funcionalismo não pode ficar
“trancado com geladeira cheia, assistindo à crise”; e a acusação de que “tem fiscal pedindo, chantageando a companhia
para não ser multada”. Na ação, a Febrafite pede a condenação pessoal do ministro, com pagamento de indenização de
R$ 200 mil. O valor será revertido para
entidades de assistência social, com relevância no combate à pandemia do novo
coronavírus. Jornais como Correio Braziliense e Estado de Minas e portais como o
Congresso em Foco e o Uol estamparam
o assunto nas manchetes.

AFFEMG e Sindifisco-MG, juntos pelo fortalecimento
do Serviço Público e valorização do Fisco Mineiro
As Entidades divulgam a partir
de maio, na Band Minas e Band News
FM, campanha publicitária com pautas
em defesa da classe como peça chave na
manutenção de um Estado forte, eficiente, capaz de responder às demandas da
Sociedade.
O programa “Entrevista Coletiva”,
é apresentado como um oferecimento
das Entidades, e traz a proposta de promover uma análise qualificada dos temas
mais importantes em Minas Gerais, sempre com um entrevistado de relevância
político-econômica do estado. No intervalo, e ao longo da programação, serão
exibidos vídeos com conteúdo produzido

pela AFFEMG e pelo Sindifisco-MG.
Semanal e com duração de 30min,
o “Entrevista Coletiva” vai ao ar todo sábado às 18h50min, com reprise aos domingos, depois do Programa Livre. Na Band-

News FM, o programa é transmitido também aos sábados, 18h50min
Para assistir aos programas, acesse:
02/05 - https://youtu.be/Of71sKh4nR4
09/05 - https://youtu.be/CZHLU9NxHt4
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FISCO EM FOCO

Importância da AFFEMG
será destaque na TV Alterosa
No dia 23 de abril o auditório da AFFEMG
se transformou num estúdio de televisão. Todas as
medidas de segurança e higiene foram adotadas
para garantir o distanciamento mínimo e preservar
os envolvidos.
A equipe do programa Onde Mora a Felicidade,
apresentado pelo deputado estadual Professor Wendel
e exibido na TV Alterosa, aos sábados, deu destaque
para o protagonismo da AFFEMG em Minas Gerais.
“Neste ano em que a AFFEMG completou
70 décadas, nada mais justo que divulgar a
importância da Associação não só para o Fisco,
mas para a construção de uma sociedade mais
justa e solidária” justificou o deputado.
A Diretora Vice-Presidente, Sara Costa
Felix, falou sobre as frentes defendidas pela
AFFEMG, sobre como o Fisco mineiro pode
contribuir com uma política tributária mais justa
e também sobre a importância do papel social da
Receita Solidária.

O programa também entrevistou o Presidente do Sindifisco-MG, Marco
Couto, na sede do Sindicato.
A reportagem completa vai ao ar na primeira quinzena de junho.

Mudanças no calendário de eventos da AFFEMG
Em razão da pandemia do coronavírus, as restrições sanitárias
e os impactos para a sociedade, a Diretoria da AFFEMG cancelou toda
a agenda de eventos presenciais previstos até o mês de agosto.
Encontros tradicionais como ARRAFFEMG, Jogos, Exposição
de Artes e Fotografia estão cancelados. OVIII Encontro do Fisco
Estadual Mineiro, que aconteceria no dia 18 de setembro, também
está suspenso.

A agenda de atividades deverá sofrer novas mudanças,
que dependem dos desdobramentos da pandemia no país.Todas
as informações serão noticiadas em nossos canais de comunicação.
Fique de olho!
A AFFEMG zela pela segurança e bem-estar de todos, e
permanecerá seguindo a orientação das autoridades de saúde e os
protocolos pertinentes.

Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2020

9ª edição do evento está confirmada, sem cerimônia presencial de lançamento
As inscrições para o PNEF 2020 serão
abertas a partir da 1ª semana de junho e seguirão até o final de setembro, para as categorias
escolas, instituições, tecnologias e imprensa.
Em razão da pandemia do novo coronavírus, a Coordenação-Geral do Prêmio

decidiu que, nesta edição, excepcionalmente,
não haverá evento presencial de lançamento.
Pelo mesmo motivo, o cronograma da edição
2020 poderá sofrer outras mudanças.
O Regulamento está disponível no
site www.premioeducacaofiscal.org.br,
bem como o vídeo de divulgação.
Ajude o PNEF a ser um sucesso mes-

mo em tempos de isolamento social e grandes
desafios econômicos. Compartilhe a iniciativa!
Este é um tempo em que valorizar práticas
que atuam com as temáticas da função social
dos tributos, da qualidade do gasto público e
do acompanhamento do retorno dos recursos
públicos à sociedade é ainda mais importante.
Participe!

Reforma e ampliação da Colônia de Férias de Cabo Frio
Até o final de março, a obra vinha em ritmo intenso com previsão
realista de ser inaugurada no final de
junho, em tempo para que os Associados aproveitassem as novas instalações
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durante o período das férias de julho.
Contudo, as medidas sanitárias impostas
pelo município em razão da pandemia da
COVID-19 afetou esse cronograma.
Durante o mês de abril, os empre-

gados foram colocados em férias coletivas
e, em maio, estão retomando as atividades
lentamente, com todas as precauções e cuidados sanitários recomendados pelas autoridades de saúde e o poder público municipal.
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Reunião Estadual de Pensionistas
Encontro inaugura reuniões virtuais com Associados

Em tempos de isolamento social, a AFFEMG inaugurou uma nova
forma de encontro com o Associado: as
reuniões virtuais.
A primeira aconteceu na tarde
do dia 7 de maio com um diálogo com
Pensionistas. O formato foi de live e os
participantes enviaram perguntas pelo
chat do Canal da AFFEMG noYouTube e,
também, por mensagens de Whatsapp.
“A AFFEMG sabe que é difícil
substituir o contato e os abraços, mas o
cuidado com a saúde está em primeiro
lugar. Por isso testamos novos formatos
de comunicação via Internet. Este é só o
primeiro. Vamos amadurecer e buscar
outras formas de manter o contato, a
interação e levar informações” afirmou
a Diretora-Presidente, Maria Aparecida
Meloni Papá.
Papá abriu a transmissão um
pouco antes para cumprimentar as Associadas que entraram no canal, que não
estava aberto ao público. Apenas Associadas (os) Pensionistas tiveram acesso
através de um link enviado por e-mail ou
mensagem por aplicativo de celular.
Salários – para a questão mais
frequente, Papá traçou um panorama:
“a situação financeira do Estado já vinha
precária há muito tempo, com atraso e
parcelamento dos salários, com a pandemia, o quadro piorou, pois muitas atividades econômicas estão paralisadas.
Para compensar a perda de arrecadação nos Estados, o Congresso Nacional
aprovou ontem uma ajuda aos estados,
no entanto essa ajuda impõe contrapartidas que recaem sobre direitos dos
servidores e umas dessas imposições é
o congelamento salarial até dezembro
de 2021”.
Antes de se despedir a Diretora-Presidente pediu cautela com a saúde e,
também, com as finanças, já que o momento exige que todos estejam preparados para mais parcelamentos ou até
possíveis atrasos.
A inciativa de manter um canal
de diálogo, mesmo a distância foi elogiada pelas participantes. Algumas Pensionistas aproveitaram para agradecer
o contato telefônico que tem sido realizado neste período de atendimento remoto e parabenizar a AFFEMG por estar
sempre presente, independentemente
do cenário.

NESY Lúcia

márcia djanir
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AFFEMG ativa canais de comunicação
on-line e apresenta um novo site!
Como alternativa de trabalho e interação com seus
Associados, em tempo de isolamento social, a AFFEMG
intensificou o uso de ferramentas digitais como redes sociais,
YouTube e Whatsapp.
Reuniões entre Diretores e empregados passaram a
ser realizadas por meio de salas virtuais e videoconferência. As
iniciativas têm colaborado para a manutenção dos trabalhos e
cumprimento da agenda de atividades.
Site com cara nova!

O site da AFFEMG, www.affemg.com.br, também
ganhou um novo visual, mais prático, simples e responsivo.
Nele, além de encontrar as informações, serviços, documentos
e notícias com mais facilidade, o Associado pode atualizar seu
cadastro e entrar em contato a AFFEMG por meio de chat,
disponível em horário comercial.
A página disponibiliza informações sobre a agenda de
Eventos, Serviço Social, Assessoria Jurídica, Colônia de Férias e muito
mais. Navegue e conheça tudo o que a AFFEMG preparou para você!

Diretora-Presidente da AFFEMG realiza reunião virtual com a equipe de colaboradores
No dia 30 de abril, a Diretora-Presidente da AFFEMG, Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, Papá, realizou uma videoconferência
por meio doYoutube, com os funcionários da Entidade, da sede e Diretorias Regionais.
Papá falou sobre a nova forma de teletrabalho adotado, ressaltando a importância do compromisso de cada integrante desta equipe.

classifisco

saudades

Belo Horizonte e Região
•

ALUGA-SE
Apartamento, localizado no bairro Cidade Nova, sala de visitas, copa, cozinha,
área de serviço, 02 quartos, banheiro privativo e social, 02 vagas de garagem,
D.C.E. Contato: Murilo - (31) 3221-5109.

Veículos
•
•
•

Outros
•
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VENDE-SE

Vendo HB20 automático 2015, top de linha, branco com detalhes preto , 46.600
km rodadas, única dona. Contato: Eliana Ribeiro - (31) 988724158/ 99372-0580.
Vendo Toyota Corolla XLI 1.8, automático, cinza, top de linha, modelo 2010/2011,
banco de couro, único dono, com 127.000 km rodadas por R$ 39.500,00. Contato: Georgiana - (31) 99123-7495.
Honda WR-V, cambio automático, EXL, CVT, 2017/2018, Branco, 8.000KM, única
dona. IPVA, DPVAT e Seguro Obrigatório 2020 pagos. Valor: R$ 70.000,00. Contato: Aparecida Pereira – (31) 3337-2139/ 98821-3243.
VENDE-SE
Cota do Minas Tênis Clube, válido para todas as unidades. Contato: Rubem Caldeira - (31) 99640-6947

• Anita de Brito Cerqueira faleceu no dia 25 de Março
de 2020 na cidade Teofilo Otoni/MG, onde residia.
• Marília Terezinha de Aguiar Nunes Coelho, mãe do
associado titular Francisco Augusto Nunes Coelho,
faleceu no 05 de Abril de 2020 em Belo Horizonte/
MG, onde residia.
• Ambrosina Rodrigues Dutra faleceu no dia 14 de Março de 2020 na cidade Sete Lagoas, onde residia.
• José Gonçalves Froes faleceu no dia 23 de Abril de 2020
na cidade de Juiz de Fora/MG, onde residia.
• Mara Denise Ribeiro de Morais faleceu no dia 20 de
Abril de 2020 em Belo Horizonte/MG, onde residia.
• Carmen Vasques Cunha Campos faleceu no dia 03 de
Abril de 2020 na cidade Uberaba/MG, onde residia.
• Maria das Dores Coelho Pereira faleceu no dia 22 de
Março de 2020 em cidade de Belo Horizonte/MG,
onde residia.
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Sempre prontos para atender você
A FUNDAFFEMG tem como um de seus princípios a
excelência no relacionamento com nossos beneficiários. Para
que estejamos sempre próximos e abertos para o contato com
você e sua família, mantemos diversos canais de comunicação e
de atendimento que nos apoiam no cumprimento desta diretriz.
Estamos sempre abertos a conversar e escutar cada
um dos nossos beneficiários. Entre em contato conosco, dê sua
opinião e construa conosco o futuro do nosso plano.
CANAIS DE COMUNICAÇÃO | Para manter
os beneficiários cientes sobre as regras e decisões da
FUNDAFFEMG, nossos canais de comunicação disseminam as
informações sobre as ações realizadas, as normas estipuladas
e a estrutura oferecida pelo FUNDAFFEMG-Saúde. Além
disso, investimos continuamente na produção de matérias e
notas sobre qualidade de vida e saúde como uma forma de
promover a cultura da prevenção e do bem-estar entre nossos
beneficiários. Nossos diversos canais de comunicação têm
periodicidade diária ou mensal e ainda enviamos comunicados
via SMS, WhatsApp, e-mail ou mala direta.
• Jornal AFFEMG Notícias: 4 páginas na edição mensal
do jornal enviado aos beneficiários e associados da
AFFEMG
• Boletim Com você Beneﬁciário: boletim eletrônico
mensal enviado para os beneficiários
• Site e aplicativo da FUNDAFFEMG: atualização
constante de notícias e informações sobre o plano
• Perﬁl no Facebook e no Instagram: divulgação
constante de conteúdos para beneficiários e leitores
em geral

CANAIS DE ATENDIMENTO | A diversidade de canais para
atender aos beneficiários garante que a FUNDAFFEMG mantenha seu
reconhecido padrão de agilidade e qualidade na solução das demandas.
Mesmo trabalhando em sistema de home oﬀice, nossa equipe está
dedicada a atender aos beneficiários por meio dos seguintes canais:
• Atendimento por WhatsApp aos beneficiários:
de segunda à sexta, das 8h às 17, pelo (31) 99313-0098
• Atendimento telefônico: de segunda à sexta,
das 6h40 às 19h20, pelo (31) 2103-5858
• Atendimento por e-mail:
fundaﬀemg@fundaﬀemg.com.br
• Plantão de atendimento para casos de urgência e
emergência fora do horário de expediente:
(31) 99142-6549 ou (31) 99142-1190

ATUALIZE SEUS DADOS E FIQUE
POR DENTRO DAS NOVIDADES
DA FUNDAFFEMG
Beneficiários, enviem seus dados
cadastrais (e-mail, celular e endereço) para
fundaﬀemg@fundaﬀemg.com.br e
recebam todas as informações sobre o plano.
ATENDIMENTO ESPECIAL DURANTE A PANDEMIA
Para dar suporte aos beneficiários durante o surto
da Covid-19, o plano também oferece o canal Eu Saúde
FUNDAFFEMG, que funciona 24 horas por dia, sete dias
por semana, fornecendo orientações sobre a doença. Para
utilizar o serviço, adicione o número (31) 99674-7263 no
WhatsApp e informe seus dados.
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Tempo seco e frio são fatores de risco
para doenças respiratórias
da asma, uma inflamação dos brônquios que pode estar
relacionada a alergias.
Apesar de apresentarem sintomas semelhantes (coriza,
febre, dor de garganta, cansaço, dor de cabeça e dificuldade
para respirar), há sinais ou exames capazes de diferenciar uma
da outra.
Na asma, por exemplo, aperto no peito e falta de ar
podem ser mais frequentes. “Além disso, para saber se há um
quadro alérgico, o grande diferencial é detectar se o paciente
tem histórico de alergia ou se esteve exposto a determinado
fator ambiental que pode ter causado o problema”, explica o dr.
Márcio. Por isso, a consulta médica é o melhor caminho para
diagnosticar corretamente a doença.

Nos últimos meses, uma nova doença do trato
respiratório alterou a rotina das populações em todo o mundo:
a Covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. O
isolamento social determinado pelas autoridades locais, o
distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas, o uso
de máscara e o reforço às medidas de higienização das mãos,
com água e sabão ou com álcool 70%, são algumas das medidas
obrigatórias para este período.
A atenção aos sintomas desta doença é essencial. Caso
tenha dificuldade para respirar, apresente febre alta, tosse,
coriza ou dor de garganta, entre em contato com o Eu Saúde
FUNDAFFEMG e mantenha-se isolado das pessoas que moram
com você. Se necessário, nossos atendentes estão prontos para
indicar o Pronto Atendimento mais próximo a você, seja na
capital ou no interior, que está pronto para atender devidamente
os casos de Covid-19. Para usar o serviço, adicione o número
(31) 99674-7263 no WhatsApp e informe seus dados.
É claro que a ameaça trazida por uma nova enfermidade
precisa receber a devida atenção de todos. Ao mesmo tempo, é
necessário não descuidar de outras doenças respiratórias, que
neste mês têm dois dias dedicados ao seu enfrentamento: o Dia
Mundial de Combate à Asma (5 de maio) e o Dia Nacional de
Prevenção da Alergia (7 de maio).
Ambas são motivo de algumas das queixas mais comuns
tratadas no consultório médico do pneumologista dr. Márcio
Freitas Guimarães. “Além da asma e da alergia, as doenças
mais comuns são infecções respiratórias (virais e bacterianas,
incluindo sinusite)”, enumera. E a procura por apoio médico
costuma aumentar já no tempo seco, comumente registrado
a partir de maio – sendo ainda maior no inverno. Isso acontece
porque as condições do tempo favorecem a irritação das vias
aéreas – que preferem ar quente e úmido.
Estou doente? O que pode ser? – As doenças
respiratórias mais comuns são resfriado e gripe. Também
costumam ser registradas nesse período infecções bacterianas
como faringite, amigdalite, sinusite e pneumonia, além
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Não se automedique! – No entanto, há muitas pessoas que
optam por uma alternativa perigosa: a automedicação. Ao agirem
assim, podem colocar a própria saúde em risco. “O erro mais comum
é usar antibiótico para infecções virais. Considerando que os vírus são
responsáveis por 75% destas infecções, a maioria dos pacientes não
precisa tomar antibiótico. Outra condição muito comum é, diante de
uma tosse, usar antialérgico, como se tosse persistente fosse tosse
alérgica. Isso é um erro”, alerta o pneumologista da FUNDAFFEMG.
Por isso, o ideal é agendar uma consulta.
Após o diagnóstico médico, o tratamento indicado
pode variar. “Como asma e rinite são, na sua maioria, alergias,
elas devem ser tratadas com medicamentos anti-inflamatórios
administrados por via inalatória. Quanto às infecções virais, o
tratamento é sintomático. Já as bacterianas são contornadas com
uso de antibiótico”, completa o dr. Márcio.

O melhor remédio ainda é a prevenção
Siga estas dicas para se prevenir das doenças respiratórias:
• Mantenha boa alimentação, hidratação e rotina de
atividades físicas. Esses hábitos saudáveis deixam seu
corpo mais forte diante de uma ameaça;
• Não fume;
• Tome as vacinas antigripais e antipneumonia,
principalmente se for idoso ou portador de doenças
crônicas.
• Caso seja portador de doenças crônicas, siga à risca
seu tratamento médico e mantenha contato regular
com o profissional de saúde de sua confiança.
Se você possui alguma doença respiratória crônica,
todas essas orientações são ainda mais importantes,
já que esse é um dos grupos de risco do novo
coronavírus. Faça sua parte!

3

AFFEMG Notícias
Número 361

Abril

2020

Os riscos de uma doença silenciosa
Todo mês, uma em cada dez
brasileiras sofre na pele os efeitos
negativos da endometriose, muitas
delas sem saber que têm a doença,
pelo fato de confundirem as cólicas e
dores abdominais com sinais da tensão
pré-menstrual. A estimativa é feita pelo
Ministério da Saúde, que alerta para
a importância de se investigar esses
sintomas e diagnosticar a patologia
inflamatória, que ataca o tecido do
útero, os ovários, a bexiga e até mesmo
o intestino.
A cada ciclo menstrual, o corpo
de quem tem a doença não expele as
células do endométrio, procedimento
típico do período. Ao invés disso,
essas partículas acabam saindo da
cavidade uterina e indo para ovários
ou cavidade abdominal, onde voltam
a se multiplicar e geram inflamações.
Além das cólicas, a endometriose pode
causar dor durante as relações sexuais
e dificuldade para engravidar.
Se muitas mulheres podem não
saber que têm a doença, uma importante
ferramenta para garantir seu tratamento
adequado é a informação. Por isso,
no Dia Internacional da Luta contra a
Endometriose (7 de maio), conversamos
com o coordenador do Núcleo
Integrado de Pesquisa e Tratamento da
Endometriose do Hospital Felício Rocho,
dr. João Oscar de Almeida Falcão Júnior,
que explicou porque a doença costuma
ser detectada tardiamente.
“Dois motivos se sobressaem.
O primeiro é que algumas pacientes
consideram normais seus sintomas de
dor ou têm um histórico familiar que
suporta a ideia do desconforto ser uma
prerrogativa do ciclo menstrual. Outro
aspecto importante é que os achados
de endometriose são muito específicos

e, muitas vezes, é necessária uma busca
focada, em centros especializados,
para se obter o diagnóstico das lesões”,
diz. A maioria das pacientes obtém o
diagnóstico da doença entre 25 e 35 anos.
Como se descobre a
endometriose – Para detectar a
doença, é necessário realizar uma
avaliação médica e exames físicos
detalhados. “A partir deles, faz-se a
solicitação de exames complementares
de imagem como ultrassonografia
ou ressonância nuclear magnética,
a depender da suspeita das áreas de
acometimento da doença”, explica o
dr. João Oscar.
Quanto mais cedo se descobre
a doença, melhor para o tratamento,
já que a enfermidade crônica pode
ser progressiva. Além disso, a falta
de tratamento pode comprometer
diretamente a realização de atividades
cotidianas, sejam profissionais, sociais
e afetivo-sexuais.

A doença não tem cura definitiva
e seu tratamento varia de acordo com o
quadro clínico da paciente. “Quem segue
as orientações médicas pode ganhar
em qualidade de vida e, nos casos em
que existe infertilidade associada, o
tratamento muitas vezes leva ao sucesso
reprodutivo”, informa o ginecologista do
Felício Rocho.
As estratégias para lidar com a
doença podem incluir medicamentos
que bloqueiam a atividade ovariana,
cirurgia de ressecção de lesões
ou uma associação das duas
medidas. “Técnicas de reprodução
assistida também são importantes
na abordagem das pacientes que
apresentam queixa de infertilidade”,
acrescenta.
Infelizmente, não há forma de
prevenir a doença. Por isso, é importante
ter um médico especialista de confiança,
que realize acompanhamento
ginecológico frequente e conheça o
histórico da paciente.

“Muitas pessoas associam a endometriose ao câncer.
Mas é importante ressaltar que a doença não pode ser
considerada uma enfermidade pré-maligna. É também
por esse motivo que o acompanhamento é a chave para o
melhor manejo da patologia.”
Dr. João Oscar de Almeida Falcão Júnior, coordenador do Núcleo Integrado de
Pesquisa e Tratamento da Endometriose do Hospital Felício Rocho
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Cuidando bem do nosso intestino
Já ouviu dizer que “o intestino
é o nosso segundo cérebro”? Se já
ouviu e achou que era exagero, vale
olhar com mais atenção para esse
órgão. Um dos motivos que justificam
essa denominação é a presença de
neurônios no local, que formam um
sistema nervoso próprio, responsável
por liberar substâncias digestivas e
comandar movimentos peristálticos.
Além disso, o intestino
armazena trilhões de bactérias, que
estão envolvidas em uma série de
processos em nosso organismo e
influenciam diretamente no nosso
bem-estar. É por esse e outros
motivos que o órgão é um dos
protagonistas do Dia Mundial da
Saúde Digestiva (29 de maio).
O que influencia nosso
“segundo cérebro”? – A saúde
intestinal é influenciada diretamente
por uma série de fatores. Os principais
são: padrões alimentares, hábitos
de vida e genética. A alimentação
tem relação direta com o órgão
porque as decisões tomadas ao
longo da vida acabam contribuindo
para um intestino saudável ou não.
“Quem tem uma dieta rica em frutas,
legumes, verduras, grãos integrais,
carnes magras, oleaginosas, queijos
e iogurtes magros acaba fornecendo
ao organismo nutrientes, prebióticos
e probióticos que melhoram o
funcionamento intestinal”, comenta
dra. Thaís Libero, endocrinologista da
FUNDAFFEMG.
Mas a alimentação também
deve vir associada a outros hábitos,
como atividade física regular e
hidratação. Uma dieta rica em fibras
sem o consumo adequado de água,
por exemplo, pode acabar causando
constipação. “Além disso, o etilismo,
o tabagismo e a ingestão desmedida
de açúcar, de gordura saturada,
de produtos industrializados e de
embutidos pode contribuir para a
inflamação do órgão, favorecendo o
crescimento de uma flora intestinal
ruim, levando à desbiose”, orienta a
endocrinologista.
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Há ainda fatores genéticos
que podem predispor uma pessoa a
desenvolver algumas enfermidades
inflamatórias intestinais, como
a Doença de Crohn, a retocolite
ulcerativa e a doença celíaca. “Se uma
pessoa tiver sintomas persistentes,
como diarreia e dor abdominal, sangue
nas fezes ou déficit frequente de
vitaminas e minerais, o histórico deve
ser investigado”, diz a médica.
O risco das dietas restritivas
– Quando se fala em saúde do intestino,
podem surgir uma série de dicas de
dietas que prometem secar a barriga ou
diminuir inflamações no corpo, como
a onda glúten e lactose free. Mas a
dra. Thaís alerta: esse tipo de restrição
alimentar só deve ser adotado por
pacientes que tiverem o diagnóstico

de intolerância. “Existe o risco do
paciente ter deficiências alimentares.
Um exemplo é a redução do consumo
de leite e derivados, que são fonte de
cálcio para o organismo”, explica.
Outro hábito cada vez mais
comum é o do veganismo, que
pode sim ser adotado, mas com
muito cuidado e acompanhamento
médico. “A dieta vegana deve
ser feita sob orientação de
nutricionista ou nutrólogo que tenha
experiência nessa área, para que
seja criada uma rotina alimentar
que garanta a ingestão de proteínas,
vitaminas e minerais”, completa a
endocrinologista da FUNDAFFEMG.
Quem não segue essa orientação
costuma apresentar deficiência de
vitamina B12 e ferro, justamente por
não ingerir carne e ovo.

O principal sinal de alerta relacionado à saúde do intestino é a
presença de sangue vivo nas fezes ou de sangue digerido (que
tem aspecto de borra de café e forte odor). Caso apresente esses
sinais ou verifique uma mudança considerável nos seus hábitos
intestinais, procure apoio médico.
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AGO adiada

Em virtude da pandemia do COVID 19 nossa AGO, inicialmente marcada para 23/03/20, será realizada via Internet, assim que nos
adequarmos tecnologicamente.
Em breve divulgaremos a nova data e link de acesso. Aguardem!

Prestação de contas – exercício de 2019

Nossos Demonstrativos Contábeis do exercício de 2019 já foram aprovados pelo Conselho Fiscal e serão registrados em Cartório assim
que o isolamento social for abrandado.
Em breve serão disponibilizados em nosso site. Acompanhe!

Situação dos
projetos sociais a
serem financiados
em 2020
Também em razão da dificuldade
de circulação de pessoas e materiais, causada pela pandemia, nossa Diretora Técnica
entrou em contato com os responsáveis pelos projetos sociais a serem financiados em
2020 para avaliar a possibilidade de atendimento, independente da ordem sequencial
de seleção. Foi constatado, então, que algumas instituições estão fechadas e outras
optaram pelo adiamento dos projetos. Entretanto a Creche Cantinho da Vovó Naná,
de Ibirité, continua com as obras de reforma
do berçário e pôde efetuar a compra de materiais de construção, cujo pagamento foi
realizado no dia 13/abril. Já o Asilo Cônego
Lafaiete, de Santa Maria do Suaçuí, colocado em 4º lugar, afirmou ter condições de
antecipar a aquisição das camas hospitalares
para idosos. Estamos apenas aguardando o
recebimento da contribuição dos associados
em abril para efetuarmos o pagamento desse projeto.

Já são 82 projetos
sociais apoiados
pela RS!
No início de 2020 mais dois
projetos sociais foram finalizados:
o projeto “Construindo sonhos” e o
projeto “Acorde para a vida”. Veja os
detalhes em nosso site www.receitasolidaria.org.br. E, em abril, foi pago
também o projeto da Creche Cantinho
da Vovó Naná.
Faça parte da Receita Solidária! Venha contribuir para a melhoria
da qualidade de vida das pessoas!
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