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EDITORIAL

2020: Saímos mais 
fortalecidos e conscientes

REUNIÃO DAS DIRETORIAS  
As diretorias executiva e das Regionais da AFFeMg se reuniram virtualmente no dia 27 de 
novembro e no dia 10 de dezembro para tratar de assuntos de interesse da Associação e 
realizar um balanço das atividades.

Neste ano, exercitamos a paciência e a confiança, para superar as provações desse 
momento que atravessamos. Limitados pelas medidas de isolamento social, estamos 
vencendo juntos um dos maiores desafios na história recente da humanidade.

com a maturidade construída nos seus 70 anos de resistência e luta, a AFFeMg 
se mantém ativa, presente, exercendo com vigor a defesa dos seus Associados. com os 
recursos da tecnologia, da comunicação, a criatividade, a dedicação e o empenho dos 
funcionários, não paramos nem um minuto. Todos os serviços continuaram sendo prestados 
na modalidade de teletrabalho, assim como as áreas administrativa e financeira. 

por determinação dos estados e municípios onde estão localizadas, as colônias 
de férias estiveram com atividades suspensas no período de abril a setembro, e o retorno 
se deu após uma criteriosa análise e consolidação dos protocolos sanitários definidos 
para a atividade hoteleira nas respectivas cidades. A AFFEMG fez investimentos, adaptou 
instalações, adotou um amplo programa de comunicação com orientações e treinou os 
empregados, tudo para garantir lazer com máxima segurança.   

A AFFEMG se manteve firme no propósito de entregar a Colônia de Férias II 
ampliada e reformada para uso dos Associados. depois de 43 dias com as atividades 
paralisadas e metade da mão de obra trabalhando em jornada reduzida, em respeito aos 
decretos do município, estamos colocando à disposição dos Associados uma colônia de 
férias com 33 apartamentos novos e 12 chalés reformados. Um presente para os Associados 
nesses 70 anos da AFFeMg.  

As circunstâncias exigiram e a AFFEMG foi além. O desafio imposto pela pandemia 
foi potencializado pela iniciativa do governo de aprovar a Reforma da previdência, apesar 
do estado de calamidade decretado no estado, que obrigou ao distanciamento social, 
impedindo o acesso às instalações da Assembleia Legislativa para exercer, de forma 
presencial, a defesa dos direitos e do salário. Muitos pontos da Reforma foram modificados 
por emendas negociadas com os parlamentares.  

Ao final, estamos saindo fortalecidos dessa jornada de 2020. Fortalecidos e mais 
conscientes de que precisamos uns dos outros, que precisamos cuidar das pessoas, da 
vida e do planeta. É urgente reduzir a absurda desigualdade social entre nós, lutar por uma 
Reforma Tributária que seja expressão de justiça social com uma distribuição mais equânime 
da carga, fortalecer a federação e trabalhar por mais e melhores serviços públicos. 

Que 2021 seja o ano em que vamos praticar a solidariedade, a fé nas pessoas e a 
esperança de vida digna para todos. um ano novo com muita esperança!
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ACONTECE
A diretora-presidente da AFFeMg, 

Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, 
papá, foi a convidada especial do encontro 
Virtual de Aposentados e pensionistas da 
seRJusMIg.

No dia 18 de novembro, papá falou 
sobre “Os efeitos das reformas da previ-
dência e Administrativa para os servidores 
mineiros aposentados”. 

POLíTICA

O projeto de lei complementar (pLp 
133/2020) que regulamenta o pagamento de 
compensações da união a estados e municí-
pios devido às perdas de receita provocadas 
pela Lei Kandir, foi aprovado pelo plenário do 
senado no dia 18 de novembro.

O valor destinado aos entes federa-
tivos, cerca de R$ 65,6 bilhões, será parcelado 
até 2037. Até o fechamento desta edição o 
texto seguia para a câmara dos deputados.

durante os últimos 24 anos a Lei 
Kandir isentou as empresas de pagarem 

IcMs sobre exportações. Os critérios para o 
pagamento dessa compensação são objeto 
de batalhas judiciais desde 2013. Em maio, o 
supremo Tribunal Federal conduziu um acer-
to entre os estados e a união, que foi oficiali-
zado pelo pLp 133/2020.

A AFFeMg e o sindifisco-Mg 
logo se mobilizaram e lançaram um novo 
vídeo na bANd Minas, band News FM e 
nas Redes sociais com críticas ao acordo. 
O fato do estado de Minas gerais ter perdi-
do mais de 135 bilhões e, pelo projeto, só ter 

direito a receber pouco mais de 8 bilhões, é 
encarado como uma verdadeira vergonha! 
A bandeira da “revogação já” também é le-
vantada e reforçada na propaganda. 

A campanha destaca o papel das 
entidades fazendárias nesta luta por direitos 
históricos e mostram à população que elas 
estão ao lado da sociedade pela promoção 
da justiça fiscal. 

O vídeo pode ser assistido nas redes 
sociais da AFFeMg e no canal da Associação 
no Youtube: @affemgcanal.

LEI KANDIR: Senado aprova 
projeto que viabiliza repasses

Valores são inferiores ao devido. 
Entidades criticam decisão e exigem revogação.
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A colônia é um sonho que alimen-
tamos durante 15 anos, junto com sinval e 
tantos colegas que, ao longo desse tempo, 
estiveram nas Diretorias e Conselhos cola-
borando para que ele se realizasse. por isso, é 
um momento de grande significado estar na 
AFFeMg nesse momento. 

O envolvimento, a dedicação e o 
sentido de responsabilidade, cujo resultado é 
a colônia reformada e ampliada, é a melhor e 
a mais contundente prova da coesão em tor-
no do compromisso comum e voluntário de 
servir à Associação.  

No ano em que a AFFeMg celebra 
70 anos, este é um presente que entregamos 
aos Associados para que desfrutem, pelos 
próximos 70 anos, com saúde e alegria, juntos 
com suas famílias, dessas instalações, cuida-
dosamente preparadas para oferecer lazer 
com muito conforto.  

em ocasiões como essa, somos le-
vados a refletir sobre o que é a AFFeMg, lem-
brar e reiterar os propósitos que nos orienta-
ram e nos fizeram chegar até aqui, para que 
não nos afastemos deles.  A AFFeMg é uma 
construção permanente, aqui não há dádiva, 
não há um centavo de dinheiro público, tudo 
é conquista, patrocínio exclusivo da confiança 
dos Associados. 

uma entidade onde o sentido e a 
força do coletivo se concretizam todos os 
dias, seja por meio da representação e defe-
sa de direitos, ou na prestação de um serviço 
dentre tantos à disposição dos Associados, 

em iniciativas culturais, esportivas ou de lazer, 
ou promovendo o congraçamento, a união, e 
fortalecendo o espírito associativo. 

Aproveitem bem. desejamos que 
essa colônia seja instrumento da convivência 
associativa e harmoniosa entre os Associa-
dos. Que todos possam desfrutar, com saúde, 
dias de paz, descanso e muita alegria.

 
AGRADECiMENTOS

Obrigada aos Diretores, Conselhei-
ros, Associados colaboradores e emprega-
dos, vamos juntos continuar a buscar o me-
lhor para a família AFFEMG.  

gratidão aos membros da comis-
são de Obra, Lenivanda, Maria Tereza, edir , 
Gilson e José Thomáz, pela cooperação in-
condicional. 

Agradeço os traços sofisticados, as 
cores, a busca pela harmonia e identidade 
dos arquitetos Rodrigo Vilaça, autor do proje-
to original, Tânia Pacheco, Manoel Elias Ibra-
hin e Ivo Barreto. 

uma construção de excelência, que 
ficou a cargo da construtora Moraes cardo-
so, sob a coordenação do Alexandre Moraes, 
que contou com uma seleção de craques de-
dicados, Raphaella, Deguchi, Maurilio, Wag-
ner, Amauri e a Mariana. Nossa gratidão pelo 
empenho, a dedicação e por cuidarem de 
todos os detalhes com tanto zelo. 

um agradecimento especial ao 
elton e geise, em nome de quem agradece-
mos a todos os empregados da AFFeMg. 

em nome dos mais de 4 mil Asso-
ciados que continuarão praticando o bom 
turismo, aquele que preserva e gera rique-
za, nessa linda cidade de cabo Frio, agra-
decemos todo apoio que recebemos da 
Municipalidade. A retribuição da AFFeMg 
vem na forma de empregos e desenvolvi-
mento para a cidade.   

HOMENAGEM 
Num empreendimento comple-

xo e de grande envergadura como esse, 
sempre encontramos pessoas que passam 
a integrar a história. Homenageamos 5 
mulheres especiais que simbolizam o con-
junto do que foi realizado nessa colônia de 
Férias: a arquiteta Tânia  Pacheco, a enge-
nheira Raphaella Delvivo, a encarregada 
geise Romão, a associada Maria Tereza 
que compôs a comissão de Obra e a dire-
tora Lenivanda barbosa.  

Ato simbólico de entrega da Colônia de 
Férias II – Cabo Frio aos Associados 
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Por você

O melhor selo de qualidade: é o seu!
Desde o primeiro momento a AFFEMG investiu, estudou, pesquisou e implantou o que há de mais seguro em protocolos e 

medidas para garantir a segurança dos Associados durante a reabertura das colônias
Em Santa Cruz de Cabrália, por exemplo, a Colônia de Porto Seguro ganhou o selo da Secretaria de Saúde Municipal após vis-

toria das ações implementadas pelo comitê de enfrentamento do Novo coronavírus da AFFeMg.

Tecnologia
Além disso, a Associação usou a tecnologia para oferecer ainda mais comodidade e segurança: agora, o hóspede pode fazer o 

check-in e realizar pedidos de refeições e bebidas pelo próprio celular. 
Basta se informar na recepção da unidade escolhida. 
Tudo está em ordem, a hospitalidade e o jeito AFFEMG de receber continuam os mesmos e todos seguem as mais rígidas 

normas de segurança sanitária.

Reconhecimento 
Mas, o mais importante, é a satisfação do nosso Associado.
Em novembro, a Associada Maria Teresa Abreu Versiani, se hospedou em nossa Colônia e registrou o elogio que compartilha-

mos com vocês:

Para obter informações sobre as Colônias da AFFEMG, entre me nosso site ou mande um e-mail para: colonia@affemg.com.
br. Ou ligue: (31) 99254-0450.

boa tarde!

Gostaria de registrar a minha satisfação quanto à hos-
pedagem na Colônia de Porto Seguro no último final de semana. 
A AFFeMg se preparou para o retorno das suas atividades, com 
todo o cuidado e zelo necessários, tanto para os hóspedes como 
para os funcionários. Todos eles muito preocupados em dar o seu 
melhor neste momento de insegurança com o novo momento 
em que vivemos. 

Agradeço a todos os funcionários, tanto da nossa Regio-

nal como os de lá, especialmente ao William e Néia na recepção, 
Edna, Mônica e Cláudia na cozinha. 

Não guardei o nome dos demais que capricharam na limpeza 
e no atendimento do bar, mas estendo a eles também este registro.

Parabéns pelo ótimo acolhimento! As adequações fica-
ram ótimas!

Obrigada!

Nós é que agradecemos, Maria Teresa! 
esperamos recebê-la novamente e em breve!
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No dia 11 de dezembro o palco 
do teatro Santo Agostinho, em Belo Ho-
rizonte, recebeu a tradicional comemo-
ração de fim de ano da AFFEMG. Desta 
vez, a reunião dos Associados e fami-
liares não foi possível presencialmente. 
Mas, a Associação não abriu mão de 
celebrar, e realizou, pela primeira vez, a 
sua festa totalmente on-line. 

depois de duas semanas de di-
vulgação, todos os Associados recebe-
ram um link e puderam assistir, do con-
forto de suas casas, o show especial da 
Banda Brilhantina. No repertório, MPB, 
sertanejo, axé e, claro, os clássicos dos 
anos 60 e 70. 

durante todo o tempo, o públi-
co pôde interagir pelo chat do canal da 
AFFeMg no youtube. Além disso, todos 
foram convidados a postar fotos nas re-
des sociais com a hashtag #NatalAffe-
mg. As imagens foram exibidas no te-
lão, para que a família AFFeMg pudes-
se matar um pouquinho das saudades! 

Ao longo de 3 horas de muita 

animação, as jornalistas da Associação, 
elisangela colodeti e Raquel capane-
ma, comandaram a festa exibindo ví-
deos e mensagens, como a da diretora-
-presidente Maria Aparecida Meloni, 
papá. Nas palavras dela, o desejo de 
toda a diretoria da AFFeMg, para os 
Associados, familiares e funcionários:  
“Que 2021 seja o ano em que vamos 

praticar a solidariedade, a fé nas pes-
soas e a esperança de vida plena e dig-
na para todos. Gente, essa live é só o co-
meço do que queremos fazer em breve: 
festejar com você um amanhã de paz e 
saúde. e esse dia está perto. Feliz natal”.

A nossa live está gravada e dis-
ponível para exibição em nosso canal do 
Youtube. 

AFFEMG aposta em 
festa de fim de ano virtual

para manter a segurança de todos, pela primeira vez na sua 
história, a Associação celebrou o natal com show on-line.
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 As restrições sanitárias, impos-
tas pela pandemia, mudaram os planos 
da AFFEMG em 2020. Nossos tradicionais 
encontros presenciais foram suspensos em 
março e devem continuar assim por mais 
um tempo. contabilizamos neste período 
180 mil óbitos no país. Um dos maiores 
aprendizados foi compreender a fragilida-
de humana e, também, a força e a abne-
gação dos que continuaram se esforçando 
para manter a arrecadação, combater a 
sonegação e cuidar da saúde de todos.
 Por isso, mergulhados em um 
momento desafiador e que exige cuida-
dos extremos, decidimos, eM NOMe dOs 
AssOcIAdOs, substituir as nossas cele-
brações presenciais por uma ação virtual e 
beneficente sem precedente na história da 
Associação: doamos e encorajamos mais 
pessoas e entidades a doar equipamen-
tos de proteção Individual – epIs (máscara 
N95 com respirador, avental e luvas) para 
22 hospitais filantrópicos no Estado pre-
sentes nas 13 diretorias Regionais e para 

o Hospital da Baleia em Belo Horizonte. 
esta foi a nossa forma de demonstrar gra-
tidão aos profissionais de saúde, pessoas 
como nós, com famílias e sonhos por rea-
lizar, mas, que desde o primeiro momento, 
estão na linha de frente, nos ajudando a en-
frentar o gravíssimo coronavírus. 
 A ação foi dividia em duas etapas: 
na primeira doamos equipamentos sufi-
cientes para cobrir, pelo menos, 8 mil plan-
tões de um profissional de saúde, segundo 
indicadores da Federação dos Hospitais Fi-
lantrópicos de Minas Gerais. 
 Ao todo, as doações da primeira 
etapa somaram 98.584 unidades, divididas 
da seguinte forma:
 
Luvas (P, M e G): 82.200 unidades
Máscara N95: 2.048 unidades
Aventais: 16.384 unidades

 Na segunda etapa abrimos o con-
vite para entidades e mais pessoas. diver-
sos Associados fortaleceram a arrecadação 

nesta etapa. Também recebemos o apoio 
de entidades parceiras como FuNdAFFe-
Mg, Fisco corretora, cOOpseF, Receita 
Solidária e Sindifisco-MG. Fornecedores 
da Associação compartilharam do mesmo 
ideal e fizeram doações como os escritórios 
de advocacia Borges e Hasenclever, Caixeta 
Advogados, a Village Serviços e a Dhisa Va-
lor contábil. 
 A dimensão ação solidária cha-
mou a atenção da imprensa em Minas e a 
AFFeMg virou notícia em diversas emisso-
ras, estações de rádio, portais na Internet 
e jornais. Foram 5 reportagens nas filiadas 
da Rede globo em diferentes regiões, jor-
nais e sites e canais na Internet. Os vídeos 
com a cobertura jornalística estão em 
nosso canal no YouTube: @affemgcanal. 
Nas próximas páginas, veja como foi a en-
trega em casa uma das regionais. 
 O sucesso da iniciativa solidária 
foi tão grande que a Associação chegou a 
estender a campanha, que findaria no dia 
15/12, para o dia 22/12/20. 

AFFEMG SOLIDÁRIA – NATAL 2020
Associados realizam maior campanha solidária da história da Associação

HOSPiTAiS BENEFiCiADOS
BELO HORiZONTE 
Hospital da Baleia
BAiXO RiO GRANDE 
Hospital Casa do Caminho (Araxá) 
serviço Integrado de saúde dona Maria Modesto cravo (uberaba)

CENTRO-NORTE 
Hospital Nossa Senhora das Graças (Sete Lagoas)
MATA 
Hospital Maria José Baeta Reis (Juiz de Fora)

METALÚRGiCA 
Hospital Jacques Gonçalves (Belo Oriente) 
Hospital Municipal (Ipatinga) 
Hospital Dr. José Maria Moraes (Coronel Fabriciano) 
MUCURi 
Hospital Bom Samaritano (Teófilo Otoni)
NORTE 
Irmandade Nossa Senhora das Mercês (Montes Claros) 
Fundação Taiobeiras (Taiobeiras)

Os valores arrecadados são destinados para compra de novas remessas de EPis.
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RECONHECiMENTO

A diretora-presidente da Receita solidária manifestou apoio à AFFeMg pela inciativa da Associação e de seus Associados, 
ao promoverem a campanha AFFEMG SOLIDÁRIA neste Natal.

Veja a carta que nos foi enviada:

CARTA DE APOIO DA RS À AFFEMG

À Sra. Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni
Diretora-Presidente da AFFEMG

Senhora Presidente, 

Antes de mais nada, gostaria de parabenizar a AFFEMG por esta iniciativa tão louvável. Num 
ano de tanto sofrimento e incerteza, atitudes solidárias são necessárias e diria mais, obrigatórias, para 
quem tem condições de fazê-lo.

As festas organizadas pela AFFEMG sempre foram muito boas e nós, associados, aguardamos 
por esse evento festivo a cada ano. Mas, reverter o recurso financeiro desta festa para um fim solidário 
constitui um exemplo a ser seguido por todos, associados, entidades, empresas, cada um na medida de 
suas possibilidades. 

Será uma honra representar a Receita Solidária nessa live. Apesar de nossos recursos escassos, 
faremos uma pequena contribuição e  divulgaremos em nossas redes sociais e site, estimulando nossos 
associados a contribuírem também por essa nobre causa. 

Ligarei para o número indicado a fim de saber dos detalhes. 

Com um abraço solidário, 

Vera Maria Sampaio T. Z. Loyola
Diretora-Presidente da Receita Solidária

AçãO SOLIDáRIO
OESTE 
Hospital São João de Deus (Divinópolis) 
PARANAÍBA 
Hospital e Maternidade Renascer (Prata) 

Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Patrocínio (Patrocínio) 
Sanatório Espírita José Dias Machado (Ituiutaba)
RiO DOCE 
Hospital Evangélico (Governador Valadares)
SÃO FRANCiSCO 
Hospital Dr. Moisés Magalhães Freire (Pirapora)
SUDOESTE 
Hospital Santa Lúcia
SUL 
Hospital Regional do Sul de Minas (Varginha)

VALE DO SAPUCAÍ 
Hospital das Clínicas Samuel Líbano (Pouso Alegre) 
Hospital Escola de Itajubá (Itajubá)
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Regional Baixo Rio Grande - UBERABA E ARAXá

Regional Centro-Norte - SETE LAGOAS
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Regional Mata - JUIz DE FORA

Regional Metalúrgica - IPATINGA, BELO ORIENTE E CORONEL FABRICIANO
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Regional Norte - MONTES CLAROS E TAIOBEIRAS

Regional Mucuri - TéOFILO OTONI
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Regional Paranaíba - PRATA, PATROCíNIO E ITUIUTABA

Regional Oeste - DIVINÒPOLIS
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Regional Rio Doce - GOVERNADOR VALADARES

Regional São Francisco - PIRAPORA
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Regional Sul - VARGINHA

Regional Sudoeste - POçOS DE CALDAS
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Abelson, Abílio, Adair, Adalberto Eustáquio, Adalberto Salles, Adeilson, Adelaide, Ademir, Adenice, Adenilza, 
Aderval, Adevaldo, Adilson Nogueira, Adilson Dutra, Adina, Admilson, Adriana Magalhães, Adriana Márcia, 
Adriana Pinto, Adriane, Adriel, Afonso Morais, Afonso Brandão, Afonso Gabriel, Afrânio José,  Afrânio 
Morais,  Agmar, Agostinha, Ailton, Aimee, Airton, Alaide Alves, Alaide de Lemos, Alaide Mourão, Alair de 
Paula, Alair Soares, Alaor Candido,  Alaor daSilva, Alba de Paula, Alba Vieira, Alberto Tomiyo, Alberto Vieira, 
AlbertoTriebwasser, Alci, Alcides, Alcysio, Alda Almeida, Alda Nunes, Alencar,  Alessandra Maria, Alessandra 
Marise, Alessandro, Alex Adriane, Alex Discacciati, Alexandre Botelho, Alexandre Cotta, Alexandre Eustáquio, 
Alexandre Mourão, Alexandre Nunes, Alexandre Rodrigo, Alexandre Nominato, Alice, Aline Simões, Aline 
Ribeiro, Almir,  Aloisio Alves, Aloisio da Cunha, Aloisio de Castro, Aloysio Pessoa, Altayr, Álvaro, Alyrio, 
Amabile, Amanda, Amaro, Amélia Ernana, Amélia Maria, Amilar, Amilcar, Ana Alyne, Ana Carolina, Ana 
Cecília, Ana Cintia, Ana, Ana Lúcia, Ana Luiza, Ana Maria, Ana Marta, Ana Paula, Ana Regina, Ana Vilma, 
Ana Lúcia de Salles, Ana Lúcia Alvim, Ana Lúcia de Oliveira, Ana Maria de Barros, Ana Maria Soares, Ana 
Maria Correa, Ana Maria Pereira, Ana Maria Riccetto, Ana Maria Moraes, Ana Paula Silva, Anadyr, Anderson, 
André Ceolin, André Luiz, Andréa de Magalhães, Andréa Lúcia, Andréa Maria, Andréa,  Andréia Ferreira, 
Andrelina, Ângela Aparecida, Ângela Celeste, Ângela de Barros, Ângela de Alencar, Ângela Eustáquio, 
Ângela Maria, Ângela Tacia, Ângela Maria Reis, Ângela Maria de Magalhães, Ângela Maria 
Lima, Angelina, Ângelo, Anice, Anita Maria, Anita Silva, Anna Dias, Antônia, 
Antonietta, AntônioAmorim, Antônio Avelino, Antônio Avimar, Antônio 
Caetano, Antônio Carlos, Antônio Coelho, Antônio de Pádua, Antônio de 
Souza, Antônio de Oliveira, Antônio de Ávila, Antônio de Castro, Antônio dos 

José Eduardo, José Efigênio, José Enes, José Eudes, José Eustáquio, José Eymard, 
José Geraldino, José Geraldo, José Gomes, José Gonçalves, José Guilhermino, 
José Henrique, José Humberto, José João, José Lourenço, José Lúciano, José 
Lúcio, José Luiz, José Machado, José Madureira, José Magalhães, José Márcio, José 
Maria, José Martins, José Maurício, José Militão, José Monteiro, José Natalino, José 
Nelson, José Nicácio, José Odilon, José Onésio, José Oreglia, José Orlando, José Osvaldo, 
José Patrocínio, José Paulo, José Pedro,  José Ramos, José Reinaldo, José Reis, José Ribeiro, José 
Roberto, José Santos, José Silvério, José Souza, José Vagner, José Vanderley, José Victor, José Wilson, 
José Lopes, José Antônio Lazaroni, José Augusto de Macedo, José Carlos Antunes, José Carlos do Amaral, J o s é 
Eduardo França, José Eduardo Stelman, José Eustáquio Cardoso, José Geraldo dos Reis, José Geraldo Batista, 
José Geraldo Martins, José Gomes de Carvalho, José Henrique Righi, José Luiz da Cruz, José Luiz de Lima, José 
Luiz de Souza, José Luiz Correa, José Maria de Carvalho, José Maria Ferreira, José Maria Torres, José Pedro de 
Faria, José Roberto Medeiros, José Alexandre, Joséfa, Joséfina, Josefino, Judas, Judith, Júlia Dias, Júlia Galvão, 
Júlia Kalil, Juliana, Juliano, Júlio César, Júlio Marcello, Júnia de Salles, Júnia Gaudereto, Júnia Maria, Júnia 
Patrícia, Juracy, Juscelino, Jussara Kalil, Karla, Kátia de Medeiros, Kátia Gonçalves, Kátia Valéria, Kattia Fátima, 
Kinuko, Kira, Lair, Laura Alves, Laura Maria, Laura Pereira, Laurete, Lauricema, Lázaro, Léa, Leila Feliciana, 
Leila Maria, Leila Mary, Leila Mendes, Leila Rita, Leila Veloso, Lenira, Leonardo Augusto, Leonardo Caetano, 
Leonardo Gil, Leonardo Guerra, Leonardo Lucas, Leonice, Leopoldo, Lídia, Lilian Barbosa, Lilian Nascimento, 
Liliana, Lindberg, Lindemberg, Lindolfo, Lineu, Lourdes, Lourival da Fonseca, Lourival Bortot, Lucas 
Alvarenga, Lucas Antônio, Lucas Rodrigues, Lúcia Beatriz, Lúcia Garcia, Lúcia Helena, Lúcia Maria, Lúcia 

Valéria Albernaz, Valéria Carla, Valéria Gomes, Valter, Vanda Aparecida, Vanda Maria, Vanda Penna,Vandarcy, 
Vanderley, Vanessa de Lourdes, Vanessa Filizzola, Vanessa Terezinha, Vanete, Vânia Lúcia, Vânia Moreira, 
Vânia Gheiza, Vasco, Vera Lúcia, Vera Luciene, Vera Maria, Vera Regina, Vera Lúcia Carvalho, Vera Lúcia 
Esposito, Vera Lúcia Machado, Vera Lúcia Rodrigues, Vera Lúcia Azevedo, Vera Lúcia Rossetti, Vera Lúcia 
Maia, Vera Lúcia Mendes, Vera Lúcia Avelar, Vera Maria Sampaio, Vicente de Paula, Vicente Paulo, Vicente 
Liberal, Vicentina, Victoria, Vilma, Virgínia, Wagner, Wairton, Waldir Campolina, Waldir de Ávila, Waldir 
Orlando, Walmir Alves, Walter Fernando, Walter Passos, Wanda Aurélia, Wanda Lúcia, Wanda Nonato, Wanda 
Viegas, Wander, Wanderly, Wandril, Wânia,  Washington Alves, Wellington Cifani, Wellington Leite, Wellington 
Luiz, Welton, Wertson, Wesley, Wildes, William, Wilma, Wilson Spinola, Wilson Teixeira, Wilton, Wolney, 
Zayra, Zélia Aarão, Zélia Maria, Zélia Rezende, Zélia Tavares,Zélia Maria, Zélia Maria Guedes, 
Zely, Zenaide Félix, Zenaide Ribeiro, Zeni, Zenilda, Zilca, Zilda Cirinéia, Zilda Ferreira, 
Zilda Maria

Regional Vale do Sapucaí - POUSO ALEGRE E ITAJUBá

Metropolitana - BELO HORIzONTE

... ...
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em dezembro a Associação decidiu que as inscrições 
para participação no percurso II da exposição de Artes 
Cartografias Afetivas seriam prorrogadas para o dia 8 de 
janeiro de 2021. Ou seja, se você ainda não se inscreveu 
entre no site: affemg.com.br

Desde o ano passado, a  AFFEMG  propôs que a 
exposição de Artes fosse uma jornada afetiva das expres-
sões artísticas, prestando uma homenagem poética a todas 
as nossas Regionais.

Cada percurso em que optamos por caminhar é do-
tado de singulares, rotas, desvios e atalhos. Depois de cada 
curva a paisagem pode se transformar. essa é a nossa rea-
lidade atual.

O  Percurso II da Exposição Cartografias Afeti-
vas traz novas proposições que se ajustam ao trajeto e nutrem-
-se da força do passo mantido diante das adversidades.

Acesse o regulamento no site da AFFEMG, confira as 

novidades e mãos a obra: faça da arte um caminho seguro e 
promissor em tempos tão fragilizados.

Aproveite essa prorrogação: inscreva-se até o dia 8 de 
janeiro e participe!

Arte para alimentar a alma 
Cartografias Afetivas - Percurso II: 

Inscrições prorrogadas!

A AFFeMg lamenta o falecimento dos Associados abaixo nominados. 
estamos solidários com as famílias e desejamos que os momentos felizes e as boas lembranças  sejam o alento que transforma 

a tristeza e a dor em terna saudade.  
(Relação dos nomes dos Associados e data do falecimento)

SAUDADES

Afranio campolina de Medeiros 10/05/2020
Ambrosina Rodrigues dutra 14/04/2020
Amelia Angelica de Oliveira 26/09/2020
Ana Angelica Varela de Oliveira 05/06/2020
Anita de brito cerqueira 25/03/2020
Antonio carlos de Vasconcelos 29/08/2020
Antonio de castro Franca 02/09/2020
Antonio Marcelino de Menezes 08/11/2020
Antonio sampaio 22/08/2020
Antonio soares de Oliveira 09/03/2020
Argenaria Carvalho dos Santos 18/10/2020
Arlete sebastiana Moreira 18/07/2020
belma Afonso Viotti 11/10/2020
Carmen Vasques Cunha Campos 03/04/2020
celso Lopes de Almeida 13/07/2020
celso Rodrigues pinto 09/10/2020
Dalmo Jose de Almeida Pinheiro 15/10/2020
daria Oliveira silva 02/05/2020
djalma Morais santos 13/10/2020
egberto brandao 15/08/2020
elbor Ladislau 02/08/2020
Elisangela Alves Mota Chinelato 19/06/2020
elza dos Reis Novais 21/03/2020
elza gazola silva 01/05/2020
ercy da costa palmela 01/09/2020
Ethel Duarte Linhares 29/06/2020
evaldo Lebre de Lima 15/11/2020
Eweraldo Coutinho 07/09/2020
geraldo Antonio Ferreira 14/07/2020
gilberto de Moura 05/09/2020
gualter Jose Negreiros de Andrade 25/10/2020

Helena Alves Pereira 07/09/2020
Helenice Alvarenga 12/03/2020
Hilda Ferreira Ventura 28/07/2020
Idina Lopes granato 08/03/2020
Ildea campos Viana 15/09/2020
Ivaldo dominici 08/10/2020
Jarcy seixas souza 27/10/2020
Joana Ribeiro Martins 01/09/2020
Joao Antonio Lovato Filho 16/11/2020
Joao Hamilton Ayres 13/11/2020
Joao Henrique Renno Matos 17/07/2020
Joao Nogueira batista 25/10/2020
Jose Augusto de Souza Filho 13/06/2020
Jose carlos duarte barcelos 30/06/2020
Jose david ubaldo 12/07/2020
Jose de Melo Filho 03/09/2020
Jose do Patrocinio Chagas 05/10/2020
Jose dornelas brum 08/03/2020
Jose emidio da silva 07/09/2020
Jose eugenio pereira 25/07/2020
Jose Expedito da Rocha 06/08/2020
Jose goncalves Froes 23/04/2020
Jose Marigenes de paiva 19/07/2020
Jose Martins Lucio 28/05/2020
Leda Machado Santana 05/06/2020
Leticia Rada Rodrigues 18/06/2020
Lilia de Carvalho Guedes 25/09/2020
Manoel Messias de Queiroz 27/06/2020
Mara denise Ribeiro de Morais 20/04/2020
Marcelo Hasenclever Borges 15/07/2020
Maria Aparecida cabral Leite 06/11/2020

Maria Aparecida gomes peralva da silva 11/10/2020
Maria Aparecida Rezende 08/09/2020
Maria cirina da conceição 10/04/2020
Maria da conceicao Teixeira dos santos 28/09/2020
Maria da gloria Martins duarte 11/05/2020
Maria da gloria porto Ottoni 27/03/2020
Maria d’Aparecida silva 09/11/2020
Maria das Dores Coelho Pereira 22/03/2020
Maria das Merces diniz 26/11/2020
Maria emilia Miranda guimaraes 29/09/2020
Maria grinaura Temoteo dutra 26/10/2020
Maria Hilda Seraphim Coelho 11/10/2020
Maria Jose da silva carmo 26/05/2020
Maria Terezinha Grossi 04/09/2020
Miguel Rezende da silva Araujo 28/06/2020
Niuton Jose da silva 09/11/2020
Odila Ignez de Vasconcelos 11/06/2020
Odon Macedo Junior 12/07/2020
Oswaldo eustaquio de Almeida 27/03/2020
Raimundo Benoni Rufino Franco 04/12/2020
Raymunda Maria Lopes da silva 05/09/2020
Redir Mendes de sa 20/08/2020
Renato Azi 15/07/2020
Roberto Admar de Carvalho 09/11/2020
Roberto Apparecido Mesquita 27/03/2020
Wagner Pinto Domingos 26/07/2020
Walda de Giani Oliveira 30/06/2020
Walter de Melo 08/08/2020
Walter Moreira 25/11/2020
Wilson Pires Camargos 02/11/2020
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Convocatória 2021
dos 35 projetos inscritos na con-

vocatória 2021, 29 foram considerados 
aptos a participar da seleção para nosso 
apoio financeiro em 2021. A Comissão de 
Seleção está trabalhando para a divulga-
ção dos vencedores, com data prevista 
para 22/dez. Acompanhem as notícias em 
nossas mídias sociais!

E-mail do SERVAS, em 
agradecimento pela 

campanha de cestas básicas
O seRVAs, que vem distribuindo 

em todo o estado as cestas básicas ad-
quiridas e doadas pela Receita solidária, 
nos enviou um e-mail agradecendo por 
nossa campanha. Repassamos, em nossas 
mídias sociais, o conteúdo da mensagem 
para vocês que têm contribuído generosa-
mente para o sucesso dessa empreitada.

 Agradecemos a todos que estão nos 
apoiando, colaboradores e parceiros. Juntos 
estamos garantindo a sobrevivência de mui-
tas famílias durante a pandemia de cOVId.

Entrega de doações no Lar Sta 
Terezinha - Ribeirão das Neves

Nossas tradicionais visitas a lares 
de idosos foram inviabilizadas pela pande-
mia de covid 19. entretanto, com o valor 
que seria destinado a essa atividade, mais 
uma vez adquirimos 12 pacotes de fraldas 
geriátricas com 42 unidades cada, 05 pa-
cotes de fraldas geriátricas com 07 unida-
des cada e recebemos como bonificação 
12 pacotes de toalhas umedecidas com 40 
unidades cada.

desta vez as fraldas foram entre-
gues, no dia 27/nov, ao Lar de Idosos santa 
Terezinha, rua Pernambuco, 212, Justinó-
polis - Ribeirão das Neves.

enviamos nossos votos de muita 
saúde para os idosos, na expectativa de po-
dermos, em breve, retomar nossas visitas!

A RS participou do Natal 
AFFEMG 2020

Foi com muita satisfação que par-
ticipamos do Natal AFFeMg 2020! como 
as festividades de final de ano estão res-
tritas em função da cOVId 19, a AFFe-
Mg realizou, no dia 11/dez, uma live com 
a banda Brilhantina. Além dos recursos 
doados pela AFFeMg e parceiros, durante 
o evento foram recebidas doações para a 
compra de epIs - equipamentos de pro-
teção Individual, destinados a hospitais fi-
lantrópicos mineiros. A RS fez uma doação 
simbólica de RS 1.000,00 para essa causa 
tão justa e importante.

uma nobre iniciativa que obteve mui-
to sucesso! parabéns a todos que participaram!

DATA DE 
AQUISIÇÃO

Nº  
CESTAS

VALOR NF (R$) DT ENTREGA 
NO SERVAS

1ª COMPRA 22/abr 226 18.554,59 23/abr

2º COMPRA 04/mai 246 20.541,00 07/mai
3ª COMPRA 16/mai 100 8.350,00 19/mai
4ª COMPRA 02/jun 74 6.179,00 08/jun
5ª COMPRA 02/jul 70 5.845,00 06/jul
6ª COMPRA 03/ago 80 6.680,00 06/ago
7ª COMPRA 03/set 93 5.580,00 08/set
8ª COMPRA 30/set 135 8.100,03 02/out
9ª COMPRA 09/nov 123 9.532,51 * 11/nov
10ª COMPRA 30/nov 83 6.432,52 ** 02/dez
TOTAiS 1.230 95.794,65

Nossa campanha para aquisição
de cestas básicas continua!

* 9ª compra: a quantia arrecadada de 
R$ 5.976,25 foi acrescida de R$ 3.600,00 referen-
te a parte do valor destinado ao 1º projeto sele-
cionado em 2019, que foi cancelado por impos-
sibilidade de realização das oficinas em virtude 
da cOVId.

** 10ª compra: do mesmo modo que 
a 9ª compra, a quantia arrecadada em novem-
bro, de R$ 2.849,50, foi acrescida de R$ 3.600,00 
também referente a parte do valor destinado ao 
1º projeto selecionado em 2019, que foi cancela-
do por impossibilidade de realização das oficinas 
em virtude da cOVId. 

Agradecemos a solidariedade de 
nossos colaboradores, pois suas contribuições 
permanentes têm ajudado muitas famílias a so-
breviverem nesta profunda crise sanitária e eco-
nômica. Ajude-nos a divulgar nossa campanha!

Dados para depósito: Banco 756 - 
bancoob/ Agência 4086 /conta-corrente nº 
010839001-2 / Assoc. civil dos servidores da seF/
MG - Receita Solidária / CNPJ 14.934.501/0001-50

em nosso site www.receitasolidaria.
org.br estão disponíveis, além das prestações de 
contas, os documentos, fotos e listagem das en-
tidades/municípios beneficiados. confira!

Desde o início da campanha, em 16/abril, já promovemos a remessa de 1.230 ces-
tas básicas, bem como realizamos as respectivas prestações de contas em nosso site e 
redes sociais, conforme consolidado abaixo:

RECEITA SOLIDáRIA
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Horários
O atendimento ao Associado continua de segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.Teremos um grande prazer em atendê-lo.

*Anote nossos números de celular:
• presidência (31) 98482-8860
• serviço socia (31) 99951-0193
 (31) 99951-0193 (Alexandre)
 (31) 99951-0207 (Maria elisa)
• Jurídico (31) 99372-0875
• Cadastro e financeiro (31) 98482-8389
•  comunicação (31) 9934-5567
• diretoria social (31) 99893-1653
•  Fisco corretora (31) 98447-2972
• FuNdAFFeMg (31) 99313-0098
•  colônias (31) 99254-0450 ou (31) 97562-0328
•  corporativo (31) 997562-0274 ou (31) 99773-7649

Você também pode entrar em contato conosco pelos números:
• Recepção sede (31) 3289-5600 ou 5633 ou 5733
• geral  (0800) 283 2023

Atendimento telefônico AFFEMG: 
o que você precisa saber
A AFFEMG está sempre pronta para atender VOCÊ.

Em nenhum momento, durante uma das maiores crises 
sanitárias da humanidade, a Associação deixou de atender, repre-
sentar e defender seus mais de 4.000 Associados.

 
 Tecnologia

para permitir que os atendimentos continuassem durante o 
teletrabalho, a AFFEMG implantou um sistema Siga-me.

O Siga-me permite que o usuário programe a transferên-
cia de chamadas de um telefone para qualquer outro número.

Dessa forma, quando alguém liga para a AFFEMG, automati-
camente a chamada é desviada para o número cadastrado.

Contudo, o Siga-me  NÃO ENVIA O SINAL DE OCUPA-
DO quando um funcionário está em atendimento. O que faz com 
que, quem aguarda na linha, acredite que não há alguém do outro 
lado para atendê-lo (a).

pedimos a gentileza, nestes casos, para insistir, ou utilizar 
nossos e-mails, nosso chat no site, ou mesmo nossos contatos de 
WhatsApp*.


