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Atualmente, mais de 30% dos cargos que compõem o quadro de Auditores Fiscais 
estão vagos e outros 30% já implementaram as condições de aposentadoria imediata. É 
evidente a necessidade de abertura do concurso público, da mesma forma como é evidente 
que o esvaziamento da força de trabalho dessa atividade que é essencial ao estado, sem a 
qual não se efetivam as políticas públicas. Aqui em Minas, essa é uma realidade que beira a 
irresponsabilidade dos administradores públicos aos quais competem decisões de solução 
dessa ameaça institucional. 

em 2018, a reposição do quadro foi a principal pauta tratada com o governador 
pimentel em reunião realizada no palácio da Liberdade. A mesma reivindicação também 
foi apresentada ao atual secretário de Fazenda, na primeira reunião realizada com as 
entidades em dezembro de 2018, antes mesmo de ele tomar posse. Nos dois últimos anos, 
não houve uma reunião em que essa questão não tenha sido levada, mas entre a consciência 
da necessidade e a ação concreta parece haver o abismo intransponível da vontade política. 
Afinal, Estados em situação fiscal igual à de Minas estão realizando concursos.  

Apesar desse cenário de absurda e inaceitável redução do quadro, a Fiscalização 
está trabalhando à exaustão, apresentando resultados que batem todas as metas, levando 
a receita a patamares surpreendentes como foi o crescimento em 2020, 17% em janeiro 
e 12% em fevereiro, projetando 19% para março deste ano. e não somente o trabalho 
de auditorias, constituição de crédito e cobranças, mas também oferecendo soluções 
econômico-tributárias para viabilizar a vinda de empresas para o território mineiro.

Então, convidamos os colegas à reflexão: é razoável sacrificar o planejamento e 
a programação fiscal, paralisar trabalhos em andamento, para executar tarefas tópicas 
de fiscalização sob demanda? Por exemplo, faz sentido parar o trabalho em andamento, 
aquele programado mediante análise criteriosa de indicadores, e mandar os Auditores, em 
mutirão, desafogar a liberação de processos de ITcd, tudo porque alguém reclamou com 
o governador que a liberação está lenta? Assim como aconteceu com a transferência dos 
Auditores da dFT-5, remanejados para cobrir outros setores esvaziados, na base do “parem 
tudo e vão fazer isso que é mais urgente”, ou “temos que atender porque reclamaram com 
o governador”.

Mutirões, assim com as “Blitzen”, são algumas das muitas formas de execução de 
trabalhos fiscais, mas sempre contextualizadas num planejamento da programação. Mas 
não é isso que está acontecendo na seF. 

Não foi com esse nível de improvisação que chegamos ao honroso patamar de 
“melhor Administração Tributária do país” conforme pesquisa do BId. Resultado que não 
veio de graça, mas por meio de uma construção cuidadosa que combina técnica primorosa 
e cultura organizacional em mais de um século de secretaria de Fazenda.  

Alertamos que a política de “enxugar gelo” não vai resolver o problema estrutural 
da escassez da força de trabalho. esse problema se resolve com concurso público para 
AFRE. Além de ineficaz, essa política pode produzir um resultado danoso para a classe. 
pessoas mal intencionadas poderiam acreditar, por exemplo, que a demora na liberação do 
ITcd acontece porque a Fiscalização está trabalhando pouco, e não porque o quadro está 
muito, absurdamente, defasado. Alerta que dirigimos aos ocupantes dos altos cargos de 
direção da seF porque é deles a responsabilidade de agir. 

EDITORIAL

Reuniões de Diretoria 
No dia 3, por via 

remota, as diretorias 
executiva e Regionais 
se reuniram para 
desenvolver, implantar e 
alinhar as ações voltadas 
para os interesses dos 
Associados. 
e, no dia 11, a diretoria 
executiva se reuniu 
novamente para traçar as ações da AFFeMg previstas para 2021.

porque não podemos aceitar a política de 
“enxugar gelo” quando se trata de executar as 
ações programadas no planejamento fiscal
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como estratégia ao enfrentamento 
de propostas que podem ser apreciadas no 
congresso Nacional a qualquer momento e 
precarizar o serviço público, entre elas, as pro-
postas de Emenda à Constituição 186/2019, 
conhecida como a pec emergencial, e a 
32/2020, que trata da reforma da Administra-
ção pública, a Assembleia geral extraordinária 
(Age) da Febrafite aprovou, no dia 1º de mar-
ço a criação de uma comissão parlamentar 
para acompanhar pautas legislativas de inte-
resse da entidade, sob coordenação do dire-
tor de Assuntos Legislativos, o auditor fiscal do 
Rio grande do Norte Ribamar damasceno.

Nesse momento são muitos os pro-
jetos que, do ponto de vista do conteúdo, têm 
impacto direto sobre a nossa condição de 
servidor público e no exercício da atividade fis-
cal, por isso, nosso trabalho precisa se dar de 
forma coordenada”, explicou o presidente da 
Febrafite, Rodrigo spada.

AFFEMG na Comissão 
A diretora-presidente da AFFeMg, 

Maria Aparecida Meloni, papá, integra o gru-
po. Também fazem parte da comissão Mar-
celo Mello (presidente da Afisvec/Rs), Rubens 
Roriz (presidente da Aafit/dF), Antônio pereira 
(vice-presidente da Afrafep/pB), Warley Bra-
ga Hildebrand (presidente da Fiscosul/Ms), 
Liberman Bichara Moreno (presidente da 
Affeam/AM), entre outros.

Fórum das Carreiras de Estado
O presidente do Fonacate (Fórum 

Nacional das carreiras de estado), Rudinei 
Marques, traçou um panorama da situação 
atual envolvendo a pec emergencial e a pec 
32 (Reforma Administrativa), sob a perspec-
tiva dos interesses e direitos dos servidores 
públicos.

O Fonacate já trabalha na edição de 
um texto substitutivo global da pec 32 e um 
projeto de lei para avaliação de desempenho 
no serviço público. Os textos visam corrigir fa-
lhas e evitar a precarização do serviço público.

Administrações Tributárias
O auditor fiscal do Rio de Janeiro, 

Fábio Verbicário, integrante da comissão 
Técnica da Febrafite, apresentou estudo com 
as recomendações para as Administrações 

Tributárias adotadas nos países membros da 
Organização para a cooperação e o desen-
volvimento econômico (Ocde) e do centro 
Interamericano de Administrações Tributárias 
(cIAT).

Os organismos internacionais in-
centivam a mudança de foco das atividades 
do Fisco adotadas de maneira reativas para 
proativas. Os elementos básicos de uma ad-
ministração tributária mais efetiva devem ser: 
fomentar a conformidade tributária, reduzir a 
burocracia, construir e manter a confiança dos 
contribuintes.

Prêmio Nacional de Educação Fiscal
A solenidade de premiação referen-

te à edição 2020, prevista para acontecer em 

maio deste ano em Belo Horizonte (Mg), está 
suspensa devido às restrições da pandemia do 
novo coronavírus. sobre a edição 2021, novas 
definições ainda serão comunicadas. 

Eleições das Diretorias
por unanimidade, a Age elegeu a 

nova diretoria do Febrafite saúde. O presi-
dente do conselho de Administração do Fisco 
saúde (pe), pablo cavalcanti, ocupa agora o 
cargo de diretor técnico-operacional e a audi-
tora fiscal da receita estadual de Minas gerais, 
Fátima Thaer Jounis, assessora da presidência 
da Fundaffemg, foi eleita para o cargo de dire-
tora administrativo-financeiro.

Direção de Comunicação 
Face à vacância do cargo de diretor 

de comunicação da Febrafite, o presidente, 
Rodrigo spada fez algumas considerações 
sobre a importância deste cargo para a Febra-
fite. em seguida apresentou o novo diretor, o 
auditor fiscal da Receita estadual do ceará Mi-
chel Gradvohl, filiado à Auditece /CE.  

Ações judiciais
O vice-presidente Marcos carnei-

ro fez um rápido informe sobre a ação que 
dispõe sobre concurso público para o Fisco 
(AdI 4883/2012), transitada em julgado no 
mês passado, e as AdIs 6400 e 6577, que 
tratam sobre teto único da Administração 
Tributária.

Na próxima assembleia virtual, pre-
vista para o dia 29 deste mês, o escritório que 
presta assessoria jurídica para a Febrafite vai 
trazer um detalhamento dos possíveis desdo-
bramentos das ações.

primeira aGE da Febrafite em 2021 cria 
comissão para acompanhar propostas que 

podem precarizar o serviço público
A reunião on-line teve participação de 45 dirigentes do Fisco estadual

Nesse momento são muitos 
os projetos que, do ponto 
de vista do conteúdo, têm 

impacto direto sobre a nossa 
condição de servidor público 
e no exercício da atividade 

fiscal, por isso, nosso 
trabalho precisa se dar de 

forma coordenada, explicou 
o presidente da Febrafite, 

Rodrigo Spada.
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No dia 2 de março, a diretora-
-Presidente da AFFEMG, Maria Apareci-
da Meloni, Papá, e o Presidente do Sin-
difisco-MG, Marco Couto, se reuniram 
com o secretário de Fazenda, gustavo 
Barbosa, para discutirem assuntos que 
compõem a pauta da classe: concurso 
público, incorporação de parte da grati-
ficação e pagamento de direitos atrasa-
dos (férias-prêmio e ponto/gepi).

Concurso

com 30% do quadro vago e 
outros quase 30% dos Auditores ativos 
em condições de se aposentar, não há 
dúvida sobre a necessidade imediata 
de abrir concurso para compor o qua-
dro. Além da recomposição da força 
de trabalho, o que nos parece óbvio, 
preocupa-nos a transmissão, para as 
futuras gerações, do conhecimento 
acumulado e, principalmente, da cul-
tura organizacional, um valor que tem 
sido a marca da seF - reconhecida no 
país e por organismos internacionais 
- e que precisa ser preservada. segun-
do o secretário, ele tem essa cons-
ciência e se comprometeu a discutir 
com o procurador geral do estado as 
medidas para viabilizar o encaminha-
mento do processo junto ao governo. 
 

Incorporação

 Atualmente, na composição da 
remuneração do Auditor Fiscal o ven-
cimento básico corresponde a 25% e 
a gratificação representa 75%. Essa é 
uma distorção que gera insegurança 
e precisa ser corrigida mediante a in-
corporação de parte da gratificação ao 
vencimento básico, como já ocorreu 
em outros momentos da nossa histó-
ria. em resposta, o secretário arguiu 
o impacto financeiro dessa medida e 
argumentou que  não  tem condições 
de apoiar a iniciativa face à situação 
do caixa. Repetiu, como em outras 
ocasiões, que o governo quer colocar 
o salário dos servidores no 5º dia útil e 
pagar direitos atrasados como as fé-
rias-prêmio, por exemplo, e terminou 
taxativo: “enquanto não atender os di-

reitos básicos dos servidores é impos-
sível apoiar essa pauta”, afirmou.

Direitos atrasados

 As lideranças levantaram, en-
tão, a expectativa sobre a negociação 
da folha de salários com bancos - cujas 
tratativas já começaram - e deve re-
presentar uma entrada de aproxima-
damente R$ 2,5 bilhões e como esse 
recurso extra pode ser empregado 
na quitação dos direitos atrasados. 
Argumentaram que o “ativo” negocia-
do nesse evento é o servidor e o seu sa-
lário, como um cliente privilegiado, de 
risco zero e consumidor de produtos 
bancários, portanto é justo que esse 
recurso seja aplicado na quitação dos 
direitos atrasados, a começar pelas 
férias-prêmio atrasadas desde 2014 e 
o acerto do valor do ponto/gepi. Mais 
uma vez, a resposta do secretário 
foi  não. Não concordou com a expec-
tativa de receita de R$ 2,5 bilhões, que 
considerou superavaliada, nem aceitou 
a destinação proposta, afirmando que o 
recurso vai entrar no fluxo de caixa para 
pagar o salário dos servidores e que o 
orçamento deste ano já incorporou   a 
receita da “venda” da folha.

Outros argumentos ainda fo-
ram apresentados, como o crescimen-

to extraordinário da receita em janeiro 
e fevereiro deste ano, resultado que, 
evidentemente, representa receita ex-
tra no caixa; a necessidade de sinalizar 
para os servidores uma mínima valo-
rização, que nem seria aumento, mas 
apenas o pagamento de atrasados, es-
pecialmente num contexto de redução 
de salário face do aumento da contri-
buição previdenciária, mas nenhum 
argumento foi capaz de sensibilizar o 
senhor secretário gustavo Barbosa.

É bom lembrar que esse go-
verno foi eleito com o voto massivo 
do funcionalismo ante sua promessa 
de valorizar o servidor, voltar a escala 
de salários para o 5º dia útil, pagar os 
direitos atrasados. decorrido mais da 
metade do mandato, o compromisso 
não se cumpriu, servidores continuam 
com salários parcelados e atrasados, 
inclusive o 13º.

sem diálogo, a valorização 
veio na forma de uma reforma da pre-
vidência duríssima, cuja tabela de alí-
quotas da contribuição previdenciária 
é uma das mais altas do país. em mo-
mento algum sequer apresentou uma 
proposta para regularizar direitos ven-
cidos, dentre os quais, o mais expressi-
vo, as férias-prêmio não pagas desde 
2014.    

aFFEmG e sindifisco-mG se reúnem 
com secretário Gustavo barbosa
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Efeitos da pEC 186 Emergencial 
para os servidores públicos

em live, promovida pela AFFeMg, 
sINdIFIscO-Mg e sINdesp, o advogado, 
pós-graduado e mestrando em direito 
público, o advogado Nazário Nicolau, fa-
lou sobre os efeitos da pec emergencial, 
texto já aprovado no senado, previsto de 
ser aprovado na Câmara Federal até o final 
dessa semana. 

Ao vivo, pelo canal da AFFeMg no 
YouTube, a palestra foi transmitida dire-
to do auditório da Associação, no dia 9 de 
março. Na abertura, a diretora-presidente 
da AFFeMg, Maria Aparecida Meloni, 
Papá, o Presidente do Sindifisco-MG, Mar-
co couto e o presidente do sindesp, João 
Vitor, deram as boas-vindas e desejaram a 
todos um bom proveito da live.  

Nazário Nicolau fez uma apresen-
tação de aproximadamente 1 hora sobre 
os efeitos da pec para os servidores públi-
cos: “A ideia do governo Federal, como ve-
mos, é a de alterar vínculos jurídicos, como 
observamos primeiro com a reforma da 
previdência, agora com a PEC 186, unifica-
da com a 188, e no futuro também com a 
pec 32”. 

O advogado falou sobre as prin-
cipais diretrizes da proposta e analisou os 
dispositivos do texto aprovado no senado. 
“A PEC, que cria mecanismos de ajuste fis-
cal para união, estados e Municípios, visa 
a limitação dos direitos sociais, dá priori-
dade ao controle financeiro dos entes fe-
derativos, estabelecendo ferramentas de 
controle do gasto e redução de direitos em 
situações de risco fiscal”, afirmou. 

Nazário passou por diversos as-
pectos da proposta, como as alterações 
constitucionais quanto à verba da saúde, 
a inclusão do art. 167-A, também chama-
do de “regra de ouro”, e as consequências 

da aplicação dessa regra quando do atin-
gimento de 95% dos gastos na equação 
despesas x receitas correntes. Nazário 
citou, inclusive, as vedações administra-
tivas e a possibilidade de congelamentos 
de direitos e garantias dos servidores. “As 
medidas indicadas poderão ser implemen-
tadas por atos do chefe do poder executivo 
com vigência imediata, sendo facultado 
aos demais poderes e órgãos autônomos 
implementá-la em seus respectivos âmbi-
tos”, explicou. 

sobre o pagamento dos precató-
rios, o advogado informou que “os estados, 
o distrito Federal e os Municípios que, em 
25 de março de 2015, se encontravam em 
mora no pagamento de seus precatórios 
quitarão, até 31 de dezembro de 2029, 
seus débitos vencidos e os que vencerão 
dentro desse período, atualizados pelo 
Índice Nacional de preços ao consumidor 

Amplo especial (IpcA-e), ou por outro 
índice que venha a substituí-lo, deposi-
tando mensalmente em conta especial 
do Tribunal de Justiça local, sob única e 
exclusiva administração deste, 1/12 (um 
doze avos) do valor calculado percentual-
mente sobre suas receitas correntes líqui-
das apuradas no segundo mês anterior 
ao mês de pagamento, em percentual 
suficiente para a quitação de seus débitos 
e, ainda que variável, nunca inferior, em 
cada exercício, ao percentual praticado 
na data da entrada em vigor do regime 
especial a que se refere este artigo, em 
conformidade com plano de pagamento 
a ser anualmente apresentado ao Tribunal 
de Justiça local”.

O palestrante chamou atenção 
ainda para a revogação do art. 91, dos Atos 
das disposições constitucionais Transitó-
rias, que obriga a união ressarcir os esta-
dos pelas perdas decorrentes da Lei Kan-
dir. Foi essa regra, que agora está sendo 
revogada, que ensejou a AdO 25 do sTF 
e que resultou no Acordo da união com os 
estados, por meio do qual Minas vai rece-
ber pouco mais de R$7 bilhões pelas perdas 
acumuladas da Lei Kandir. 

Ao final, foram abertas pergun-
tas aos cerca de 200 participantes, que 
acompanharam a transmissão ao vivo. 
A live com o advogado Nazário Nicolau 
continua disponível no canal da AFFeMg 
no YouTube, para aqueles que desejarem 
acessar o conteúdo.
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Neste primeiro trimestre, desde 
o primeiro anúncio, a AFFeMg e dezenas 
de entidades ligadas ao serviço público 
trabalharam para impedir o avanço de 
uma armadilha: a proposta de alteração 
da constituição, batizada de pec 186/19, 
que deveria se limitar à aprovação do au-
xílio emergencial, mas que trazia em seu 
escopo dezenas de medidas nocivas ao 
funcionalismo.

A AFFeMg sempre deixou clara 
a sua participação da campanha nacional 
pela rejeição da pec 186/19 e da ‘refor-
ma’ Administrativa e segue conclamando 
os servidores e servidoras a pressionar os 
parlamentares pelas redes sociais e com 
envio de mensagens 

Cronologia

A chamada pec emergencial foi 
aprovada pelo Senado (4/3) e pela Câma-
ra (11/3), mas não em sua forma original 
- com os dispositivos como a desvincu-
lação de fundos públicos, a autorização 
para congelamento de salários (faculta-
tiva aos e stados), progressões, promo-
ções e concursos públicos. 

No dia 24 de fevereiro, a AFFeMg 
e outras onze entidades encaminha-
ram uma carta ao presidente do sena-
do, Rodrigo pacheco, reivindicando a 
remoção dos dispositivos danosos da 
pec e manifestando profunda preo-
cupação com a possível aprovação da 
proposta.

As entidades se colocaram ao 
dispor do legislativo para auxiliar a su-
peração da crise arrecadatória e o aper-
feiçoamento da alocação dos recursos 
públicos.

Mas o senado aprovou o docu-
mento sem grandes mudanças e a pec 
foi enviada à Câmara. 

As entidades estaduais e federais 
se reuniram novamente e amplificaram a 
campanha: aumentaram o contato com os 
deputados federais, de forma organizada e 
assertiva, em busca de apoio para tentar su-
primir as regras da proposta em tramitação.

No dia 9, AFFEMG, Sindifisco-
-Mg e sINdesp ainda promoveram uma 
palestra em formato de live para mobi-
lizar e tirar as dúvidas dos Associados e 
servidores do FIscO e eppggs sobre o 
tema. 

Resultado do esforço

A força-tarefa surtiu o primeiro 
efeito. No dia 10, durante o primeiro tur-
no de votação em Plenário, a Câmara dos 
deputados aprovou o destaque que su-
primiu da pec a desvinculação de fundos 
públicos. uma das medidas reivindicada 
por servidores da área fiscal.

Quase dois dias depois, no início da 
madrugada do dia 12, a votação em segun-
do turno da pec emergencial foi concluída 
na Câmara: um novo auxílio emergencial 
foi aprovado - sem definição do valor para 
o cidadão - com R$ 44 bilhões por fora do 
teto de gastos entre outras mudanças. 
Além disso, o que mais mudou?

Contenção fiscal

para a união, medidas de con-
tenção de despesas com pessoal e com 
isenções tributárias serão acionadas 
quando for atingido um gatilho relacio-
nado às despesas obrigatórias. Outra 
questão mantida - e preocupante - é que 
foi mantida no texto a previsão de que 
uma lei complementar que permita pri-
vatizações para reduzir a dívida pública.

Serviço Público

graças ao empenho das entida-
des e dos parlamentares aliados ao servi-

ço público foi retirado do texto aprovado 
a proibição de promoção funcional ou 
progressão de carreira de qualquer ser-
vidor ou empregado público. A mudança 
protege servidores da união, dos esta-
dos, do distrito Federal e dos Municípios, 
inclusive no caso de se decretar estado 
de calamidade pública de âmbito nacio-
nal. Mas nem todos os artifícios foram 
barrados.

Proibições

para estados e Municípios, have-
rá a proibição de conceder benefícios e 
incentivos tributários, renegociar dívidas 
e criar programas ou linhas de financia-
mento vinculadas a subsídios. Toda vez 
que uma apuração bimestral indicar que, 
nos 12 meses anteriores, a despesa che-
gar a 95% da receita corrente. Minas ge-
rais já atingiu este limite (96,9%).

Quando atingido o gatilho ficam 
vedadas a criação de cargo que implique 
aumento de despesa; a realização de 
concurso público para vagas novas; e a 
adoção de medida que implique reajuste 
de despesa obrigatória acima da varia-
ção da inflação.

A Frente parlamentar Mista em 
defesa do serviço público estima que 
essas regras devam levar a um congela-
mento salarial do funcionalismo até 2036.

o que muda com a aprovação 
da pEC Emergencial

FOTO: AgêNcIA câMARA NOTÍcIAs

POLÍTICA
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APOSENTADO E PENSIONISTA 
ANOTE NA AGENDA:
Participe dos primeiros encontros virtuais de 2021 da AFFEMG!

Já faz um tempo desde a última vez que nos vimos.

A saudade e a necessidade de compartilhar experiências não podem mais esperar.

por isso a Associação vai realizar os “primeiros encontros virtuais de 2021” e espera a sua participação 
pela Internet através da plataforma de reuniões Zoom®.

 
 em breve vamos mandar as orientações de acesso e o link da sala virtual para que possamos nos rever, 
descontrair e transmitir informações importantes sobre como a AFFeMg se mantém ativa e trabalha o tempo 
todo por você.

 

ENCONTRO VIRTUAL DE APOSENTADOS
Dia: 14 de abril (quarta-feira) 
Horário: 15h 
Local: pela plataforma Zoom®. Você receberá o convite pela Internet.

ENCONTRO VIRTUAL DE PENSIONISTAS
Dia: 15 de abril (quinta-feira) 
Horário: 15h 
Local: pela plataforma Zoom®. Você receberá o convite pela Internet.

  
 

IMPORTANTE:
 Mantenha seu cadastro junto à AFFEMG atualizado. É por e-mail e por WhatsApp que você receberá 
as instruções para a sua participação e o link de acesso à sala virtual.

ENCONTROS

NOVIDADES
Haverá surpresas: 

Para movimentar 
os nossos encontros 
faremos sorteios de brindes 
e presentes entre os 
participantes que estiverem 
on-line.

DICA
Salve o número WhatsApp da Comunicação no 
seu celular.  

(31) 97345-1064
só assim você consegue receber as informações sobre 

a AFFeMg. essa é uma exigência do aplicativo para o envio de 
mensagens para os Associados através das listas de transmis-
sões que possuímos de cada uma das Regionais.
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associados se unem novamente e 
arrecadam mais de r$ 72 mil em Epi’s 

para os profissionais da saúde, em minas

Ao todo, nas 
duas etapas da 
ação solidária 

promovida 
pela AFFEMG, 

foram arrecadados 
R$220.000,00

No fim do ano passado, 
a AFFEMG destinou todo o recurso que 
foi reservado para a confraternização 
natalina, para compra de epI´s, que fo-
ram doados para 21 hospitais filantró-
picos de todas as regiões do estado. A 
tradicional “festa presencial” não ocor-

reu - em obediência às medidas de iso-
lamento - mas foi substituída pela “festa 
da solidariedade” dedicada aos profis-
sionais de saúde que atuam no combate 
ao coronavírus.

em 2021, a ação se repetiu. Os As-
sociados fizeram novas doações e ainda 

levaram mais entidades a se unirem à cau-
sa (coopsef, Fisco corretora, FuNdAFFe-
MG, Receita Solidária e Sindifisco-MG).

O dinheiro foi empregado na 
aquisição de 1.028 máscaras N95 com 
respirador, 8.280 aventais e 41.000 luvas 
dos tamanhos M e g.

segunda etapa da ação solidária promovida pela 
aFFEmG tem cobertura da imprensa em belo Horizonte

SOLIDARIEDADE

programas de Rádio e TV repercu-
tiram a entrega, no Hospital da Baleia. Na 
segunda-feira (22), a diretora-presidente 
da AFFeMg, Maria Aparecida Meloni, 
papá, deu entrevista para o programa do 
Jornalista eustáquio Ramos, na Itatiaia. 
Papá falou sobre a importância da ação 
solidária promovida pela AFFeMg, que 
levou milhares de equipamentos de pro-
teção individual aos profissionais de saúde 
do Hospital da Baleia, na capital. ela tam-

bém falou sobre as entidades apoiadoras: 
coopsef, Fisco corretora, FuNdAFFeMg, 
Receita Solidária e Sindifisco-MG. 

No mesmo dia, a diretora social, 
Rose Laura Lopes, participou ao vivo no 
estúdio do programa Brasil urgente, na 
Band Minas. ela conversou com o jorna-
lista, Marcos Maracanã, sobre as doações 
feitas pela AFFEMG e sobre a importância 
da iniciativa, neste momento tão grave 
para o país. 

Rose Laura, em seguida, foi con-
vidada a falar na Band News FM.

Assista às entrevistas completas 
nas redes sociais ou no canal da AFFEMG 
no YouTube 

As diretorias Regionais também 
se organizaram para uma ampla cober-
tura de cidades mineiras e brilharam nas 
TVs e rádios locais. 
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Baixo Rio Grande - uberaba

Mata - Juiz de Fora

Norte - Montes claros

Oeste - divinópolis Rio Doce - governador Valadares

Centro-Norte - sete Lagoas

Mucuri - Teófilo Otoni
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Metalúrgica - Belo Oriente  Ipatinga

Paranaíba - patrocínio

Vale do Sapucaí - pouso Alegre

Sudoeste - poços de caldas Sul - Varginha

Itajubá

 Ituiutaba prata

 coronel Fabriciano
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A mobilização contínua da 
AFFeMg e outras entidades foi de-
cisiva para que o governo de Minas 
honrasse o compromisso com seus 
servidores e anunciasse o paga-
mento do 13º salário, previsto para 
o mês de abril. 

As entidades utilizaram 
amplamente espaços na mídia im-
pressa, televisiva e rádio, para pres-
sionar o governo. Nossa campanha 
permaneceu no ar na Band Minas 
e na Band News FM, comprovando 
por meio de levantamentos feitos 
junto à SEF, que havia recursos para 
o pagamento. 

O anúncio da quitação foi 
feito no dia 1º de março. segundo 
a diretora-presidente da AFFeMg, 
Maria Aparecida Meloni, papá, “ain-
da que não seja um desfecho com-
pletamente satisfatório, conside-
rando que a força-tarefa criada em 
defesa dos direitos dos servidores 
pleiteava a quitação integral em 
março, a nova escala sinaliza o cum-
primento do compromisso assu-

Depois de ação conjunta de Entidades de 
servidores, governo anuncia quitação do 13º

mido pelo secretário Igor eto, no 
último dia 18 de fevereiro, durante 
reunião com representantes dos 
servidores estaduais”.

A nota conjunta publica-
da pelas entidades, você pode 
acessar na íntegra no site da 
AFFeMg. 

13º SALáRIO
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FisCo aTiVo: 
EsTaDo ForTalECiDo 

Ações dos servidores da SEF-MG são destaque na mídia 
e ilustram vídeo exibido na televisão

FOTOs: dIVuLgAçãO seF/Mg

SEF

A AFFeMg defende altivamen-
te a divulgação do trabalho do Auditor 
Fiscal. em plena pandemia os servidores 
bateram recordes históricos na arreca-
dação. O combate à sonegação também 
merece destaque. Recentemente, no dia 
4 de março, os fiscais deflagraram uma 
operação contra o comércio e o trans-
porte clandestinos de gado e cumpriram 
mandados no Triângulo Mineiro e no es-
tado de são paulo.

Batizada de ‘Baby Beef’, ação 
também apurou a lavagem de dinheiro 
e falsidade de documentos. Mandados 
de prisão, busca e apreensão foram 
cumpridos em Iturama, união de Mi-
nas, Jandira e são paulo capital.

participaram da operação ser-
vidores da secretaria de estado de Fa-
zenda de Minas gerais (seF-Mg), da 
pMMg, do depen-Mg, do gaeco são 
paulo, do grupo Armado de Repressão 
a Roubos e Assaltos (garra), e da divi-
são de capturas da polícia civil do esta-
do de são paulo.

A ação levada a efeito desbara-
tou o esquema e revelou para a socie-

dade o que o servidor público apurou. 
Isto cria expectativa de recuperação de 
ativos de valores significativos para o 
estado. É uma ação importantíssima no 
combate à sonegação e ao crime tribu-
tário, além de vários outros descaminhos.

estimulados por este e outros 
tantos resultados históricos, a AFFeMg 
e o Sindifisco-MG lançaram, em mar-
ço, um novo vídeo sobre os feitos do 
FISCO e a importância do papel dos 
AFRes na superação da crise. A peça 
destaca que o crescimento da arre-
cadação em fevereiro deste ano foi 
19% superior ao montante arreca-
dado em 2020: quase R$1 bi a mais.  
 O vídeo ainda prova que a ma-
nutenção dos escritórios da secretaria 
de estado de  Fazenda no Rio, são pau-
lo e distrito Federal, garantiu receita 

extra em 2020 e possibilitou a atração 
de novas empresas para Minas.

O material audiovisual tem um 
minuto de duração e é exibido duran-
te os comerciais do horário nobre da 
Band Minas e, também, na Band News 
FM. ele também está disponível nas re-
des sociais da AFFeMg e do sindicato. 
Assista, comprove e compartilhe você 
também!
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2017 - em 2017, o então diretor-presi-
dente, sinval pereira, a diretora Finan-
ceira, Maria Aparecida Meloni, papá, a 
economista Maria eulália e a Associada 
Magda Alvarenga, manifestavam con-
tra a ameaça do momento, a reforma 
da previdência de Temer. 
2018 - em 2018 um evento especial 
para as pensionistas da AFFeMg mar-
cou a data. O Juiz de direito do Tribunal 
de Justiça de Minas gerais, dr. Lailson 
Braga Baeta Neves, filho da pensionista 
Marinês Braga Baeta Neves e do faleci-
do Associado Helton Ventura Baeta Ne-
ves, foi convidado a falar sobre o siste-
ma judiciário brasileiro e o impacto do 
seu funcionamento atual sobre a vida 
dos cidadãos. 
2019 - em 2019 a Vice diretora-pre-
sidente sara Félix foi escolhida para 

representar a associação, num debate 
na TV Federaminas. Única mulher na 
mesa, sara falou sobre os 22 anos da 
Lei Kandir e a crise econômica do es-
tado de Minas gerais. Também esti-
veram presentes o procurador do es-
tado, Onofre Batista, o presidente do 
ceAT, Marcelo Jabour, e o professor 
da uFMg e presidente da ABRAdT, 
Valter Lobato.
2020 - em 2020, já diretora-presidente, 
papá participou da Audiência pública 
promovida pela comissão de defesa 
dos direitos da Mulher da Assembleia 
Legislativa, presidida pela deputada 
Andréia de Jesus. A reunião ocorreu na 
praça sete, em Belo Horizonte, e deba-
teu o tema “sempre Vivas: mulheres, 
história e resistência”. papá criticou as 
inúmeras ações e manifestações ofi-

ciais de discriminação contra a mulher; 
reivindicou providências do parlamen-
to na proteção das mulheres e punição 
exemplar para os crimes de feminicídio.

Hoje, nossa luta é contra o re-
trocesso da pec 186. se pudéssemos, 
estaríamos ocupando as ruas em pro-
testo contra o desmonte do estado, a 
reforma administrativa. O que temos 
feito é pressionar político da forma 
como podemos, por e-mail e telefone. 
Buscamos trazer informações e escla-
recer servidores com debates on-line e 
a população com campanhas na mídia. 

A força das mulheres, que mar-
cou nossa homenagem ao dia delas, 
nas redes sociais, continua sendo uma 
das nossas maiores inspirações para 
permanecermos firmes, sem desistir 
jamais. 

no mês da mulher, a aFFEmG 
relembra seu histórico de ações

O dia da mulher sempre 
foi de luta na Associação. Ao 

longo dos anos, não deixamos de 
marcar a data com ações, pela 
defesa dos direitos de todos os 

brasileiros. Em 2021, pela primeira 
vez, não pudemos nos unir 

presencialmente, pelas medidas de 
restrição impostas pela pandemia 
que assola o país. Nesta semana, 

relembramos nossos últimos 
encontros. A memória nos ajuda 
a nos manter confiantes de que a 
força da AFFEMG não se perde, 

mas somente se aprimora.

DIA INTERNACIONAL DA MuLhER
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Rua Sergipe, 893, Funcionários. Telefone: 0800 031 5689

Segurança para tudo o que é importante para você. 

Faça um 
seguro de 

vida, viagem 
e imóvel ou 
automóvel 

na Fisco 
Corretora. 

Os melhores 
planos e 

vantagens 
para sua 

segurança 
estão aqui! 

Visite nosso site: www.fiscocorretora.com.br Horário de 
Funcionamento: 
8h às 12h e 13h às 17h
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Belo Horizonte e Região

ALugA-se

• Aluga-se apartamento no Bairro Funcionários - Rua Alagoas, 336 - Próx. Igreja da Boa Viagem.  Com 4 quartos, sala, copa, cozi-
nha, DCE, área de serviço, 4 vagas de garagem.  Tratar com Braz - 31-9.9175-1118.

• Terezinha Augusta soares sou-
sa faleceu no dia 15 de Janeiro de 
2021 na cidade Montes claros/Mg, 
onde residia.

•  Isnard Orrico Nogueira faleceu no 
dia 01 de Fevereiro de 2021 na ci-
dade de Brasília/dF, onde residia.

• Maria da conceição Nicácia Quei-
roga, esposa do Associado urbano 
Queiroga, faleceu no dia 31 de Ja-
neiro de 2021 na cidade de conta-
gem/Mg, onde residia. 

• Wilhem Marti, esposo da Associada 
Maria das dores Avelar Marti  fale-
ceu no dia 28 de Janeiro de 2021  na 
cidade de Varginha/Mg, onde resi-
dia.

•  Juracy de Abreu Reis faleceu no dia 
27 de Janeiro de 2021 na cidade de 
Belo Horizonte/Mg, onde residia.

• José Martins gomes faleceu no dia 
26 de Janeiro de 2021 na cidade de 
Mococa/sp, onde residia. sr. José 
Martins era irmão do Associado se-
bastião Lázaro Martins.

• Ruy Rodrigues  faleceu no dia 25 de 
Janeiro de 2021 na cidade de Ipa-
tinga/Mg, onde residia.

•  Laura Machado faleceu no dia 23 
de Janeiro de 2021 na cidade de 
pouso Alegre/Mg.

• Zélia de Almeida Rocha faleceu no 
dia 17 de Janeiro de 2021 na cidade 
de Belo Horizonte/Mg. A mesma 
residia em Matipó/Mg.

• Irley proba Lessa faleceu no dia 12 
de Janeiro de 2021 na cidade de 
Muriaé/Mg, onde residia. 

• clea Tury guimarães, esposa do Asso-
ciado Titular Jacy guimarães, faleceu 
no dia 12 de Janeiro de 2021 na cida-
de de Juiz de Fora/Mg, onde residia.

• Antônio Maria claret Torres Mes-
quita faleceu no dia 13 de Janeiro 

de 2021 na cidade de Lavras/Mg, 
onde residia.

• Augusto Anselmo faleceu no dia 
12 de Janeiro de 2021 na cidade de 
governador Valadares/Mg, onde 
residia.

•  Maria soares Lima da silva faleceu 
no dia 27 de Julho de 2020 na cida-
de de Visconde do Rio Branco/Mg, 
onde residia.

• cleri pereira guimarães, esposa do 
Associado titular pedro Henriques 
guimarães faleceu no dia 14 de de-
zembro de 2020 na cidade de ubá/
Mg, onde residia.

•  eder Rodrigues de Almeida faleceu 
no dia 05 de Janeiro de 2021 na ci-
dade de Belo Horizonte/Mg.

• Benedita Maria sampaio calipo fa-
leceu no dia 02 de Janeiro de 2021 
na cidade de campinas/sp.

• José Victor Nogueira da silva, ir-
mão da Associada titular Tânia 
Maria de Fátima Marques silva, 
faleceu no dia 29 de dezembro de 
2020na cidade de Belo Horizonte/
Mg, onde residia.

• Renato Murilo Ferreira Brito faleceu-
no dia 28 de dezembro de 2020 na 
cidade de Ipatinga/Mg, onde residia.

• Mauro Araujo ulhoa faleceu no dia 
25 de dezembro de 2020 na cidade 
de Juiz de Fora/Mg, onde residia.

• Leila Morais Arão uba faleceu no 
dia 27 de dezembro de 2020 na ci-
dade de Belo Horizonte/Mg.

• Jair Ferraz da silva faleceu no dia 
16 de dezembro de 2020 na cidade 
de Teófilo Otoni/Mg, onde residia.

• Farid saber faleceu no dia 15 de 
dezembro de 2020 na cidade de 
Andradas/Mg, onde residia.

• José Alves Mageste faleceu no dia 

12 de dezembro de 2020 na cida-
de de Muriaé/Mg. O mesmo residia 
em caratinga/Mg. 

• Antônio carlos Vieira da silva fale-
ceu no dia 09 de Fevereiro de 2021 
na cidade de Belo Horizonte/Mg.

• Maria clara Valias dos santos, neta 
da pensionista Lídia Maria Mendes 
Valias, faleceu no dia 05 de Feve-
reiro de 2021 na cidade de elói 
Mendes/Mg, onde residia.

• paulo Medeiros pena faleceu no dia 
22 de Fevereiro de 2021 na cidade 
de Uberlândia/MG, onde residia.

•  Alceu gonzaga faleceu no dia 24  
de Fevereiro de 2021 na cidade de 
curitiba/pR, o mesmo residia em 
Londrina/pR.

•  dulce Vieira Maia faleceu no dia 22 
de Fevereiro de 2021 na cidade de 
Alfenas/Mg, onde residia.

• Leontina soares pena, mãe da As-
sociada titular Ilda soares pena da 
silva, faleceu no dia 04 de Março 
de 2021 na cidade de divinópolis/
Mg, onde residia.

• Antônio Fábio campos de Araújo 
faleceu no dia 03 de Março de 2021 
na cidade de Barbacena/Mg, onde 
residia.

• Alberacy de Barros gomes faleceu 
no dia 07 de Março de 2021 na cida-
de de Manhuaçu/Mg.

• edésio Moreira de castro faleceu 
no dia 08 de Março de 2021 na ci-
dade de Abaete/Mg, onde residia.

• dolores guedes guimarães faleceu 
no dia 13 de Março de 2021 na cida-
de de Montes claros/Mg.

•  Nilda Vargas souza santos, esposa 
do Associado titular edson santos, 
faleceu no dia 08 de Março de 2021 
na cidade de Além paraíba/Mg, 
onde residia.

CLASSIFISCO
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Vacinação contra a gripe:
ainda mais necessária

Desde 1999, o Ministério da 
Saúde promove a campanha anual 
de vacinação contra a gripe. Na 
FUNDAFFEMG, a vacina é disponibilizada 
a todos os benefi ciários, e, em 2021, a 
ação ocorrerá de 3 a 7 de maio.

O pneumologista Dr. Márcio 
Guimarães, médico credenciado da 
FUNDAFFEMG,  ressalta que a vacina 
contra a gripe é ainda mais importante 
em momento de pandemia. “Apesar de 
não prevenir a Covid-19, a vacina ajuda 
a evitar casos de gripe e suas potenciais 
complicações, como pneumonia. 
Além disso, os grupos de risco são os 
mesmos, os sintomas das doenças são 
parecidos, e, com a imunização, fi ca 
mais fácil identifi car uma infecção por 
coronavírus.”

Alto contágio
A gripe, ou infl uenza, é uma 

doença altamente contagiosa e mais 
frequente no outono e inverno – épocas 
marcadas por temperaturas mais baixas 
e maior permanência em locais fechados 
e pouco ventilados. Por isso, a campanha 
sempre ocorre em meados de março e 
abril. Para o pneumologista, “por mais 
que pareça uma doença simples, a 
gripe pode agravar-se e levar à morte, 
principalmente em idosos e pessoas 

com doenças crônicas. Além disso, é 
importante que os grupos de risco se 
vacinem todos os anos, pois o vírus 
sofre mutação, e é necessário reforçar a 
proteção com as novas variantes.” 

Recomendações
O início da vacinação contra 

a Covid-19 trouxe certo alívio para 
a população brasileira. No entanto, 
o período de disponibilização do 
imunizante pode coincidir com a vacina 
contra a gripe, gerando dúvidas.

Mesmo sem estudos científi cos 
sobre a coadministração das vacinas, o 
Ministério da Saúde recomenda que elas 
não sejam aplicadas juntas e ressalta a 
necessidade de um intervalo de pelo menos 
15 dias entre a vacina contra a Covid-19 e 
qualquer outra.

Cuidado permanente
Em Varginha, o beneficiário 

Antônio Carlos Gonçalves, diretor da 
Regional Sul da AFFEMG, participa 
todos os anos da campanha da 
FUNDAFFEMG, assim como seus 
familiares: “Temos de nos valer de 
todos os recursos oferecidos pela 
Medicina para conservar nossa saúde e 
bem-estar e envelhecer com saúde”.

Mesmo que a vacina contra a 
gripe não conste no ROL de cobertura 
obrigatória da ANS, a FUNDAFFEMG 
considera relevante realizar a ação para 
prevenir as doenças e manter a saúde de 
seus benefi ciários.

A campanha de vacinação 
da FUNDAFFEMG contra 

a gripe será em maio. 
Acompanhe os canais de 

comunicação do plano para 
verifi car o cronograma de 

sua cidade.

NOVIDADES NA REDE 
CREDENCIADA 
A partir de março, os benefi ciários da 
FUNDAFFEMG terão acesso ao Hospital 
Orizonti, do Grupo Oncomed, localizado 
na capital mineira. Acompanhe nosso site 
e redes para saber mais.
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Cada vez mais perto de você
Entender as dores, as necessidades 

e as expectativas dos benefi ciários é 
primordial para construir um plano 
mais humano, de confi ança e sólido. 
A FUNDAFFEMG está em constante 
evolução para tornar a comunicação 
mais próxima e assertiva, trazendo o 
benefi ciário para perto e cuidando da sua 
saúde de forma rápida e efi caz.

Durante 2020, constatamos que, 
para estar perto, não é necessariamente 
preciso estar ao lado das pessoas e, 
assim, construímos pontes para fortalecer 
ainda mais essa relação. Atualmente, 
a FUNDAFFEMG conta com diversas 
ferramentas e canais que, além de 
proximidade, trazem agilidade e rapidez 
aos processos e ao atendimento ao 
benefi ciário, seja qual for a necessidade.  

Conheça todos os canais 
disponibilizados para você: 

Central de Atendimento:
o número (31) 2103-5858 está disponível de segunda 

a sexta-feira, das 6h40 às 19h20, e em 
regime de plantão, das 19h20 às 6h40. 

Aos sábados, domingos e feriados, o 
funcionamento é 24 horas. 

Chat virtual:
lançado no ano passado, direciona 

o benefi ciário automaticamente 
para o setor responsável por 

sua solicitação. Para realizar um 
atendimento, basta acessar 

www.fundaff emg.com.br.

Aplicativo:
nesta ferramenta, o benefi ciário tem 

várias informações sobre o Plano e consegue 
buscar o prestador que melhor se enquadre em sua 

necessidade, no ícone de Rede Credenciada. O app permite 
ainda acesso à carteirinha virtual, às notícias divulgadas 

em nossos boletins e jornais, além de oferecer o serviço de 
envio de notifi cações em tempo real. 

WhatsApp: 
as mensagens de WhatsApp devem ser enviadas para 

(31) 99313-0098, com atendimento de segunda a sexta, 
das 8h às 17h.

Site: no endereço  www.fundaff emg.com.br é 
possível conferir as informações sobre o Plano, 

acompanhar as novidades, acessar a lista de 
“perguntas frequentes” e realizar uma busca 

pela rede credenciada.

Redes sociais: nos canais digitais 
da FUNDAFFEMG, o benefi ciário 
fi ca por dentro dos assuntos do 
momento, além conteúdos diários 
com informações e dicas de saúde. 
Busque por FUNDAFFEMG no 
Facebook e Instagram e acompanhe.

Boletins: enviados mensalmente 
para todos os benefi ciários, o boletim 

FUNDAFFEMG Com Você repassa 
informações sobre temas atuais, além de 

conteúdos importantes sobre saúde. 

DADOS ATUALIZADOS
Receber informações em primeira mão é sempre 
bom, mas, para que isso ocorra, é essencial que o 

benefi ciário esteja com seus dados atualizados junto 
ao Plano. Se você mudou de endereço ou trocou 

de telefone ou e-mail, entre em contato com nossa 
Central de Atendimento e faça a atualização.

NOVO PORTAL
Em breve, a 

FUNDAFFEMG lançará o 
Portal do Benefi ciário. Lá, 
será possível consultar 
valores de contribuição, 
analisar o histórico de 
atendimentos e fi car 
por dentro das regras de 
utilização do Plano, entre 
outros assuntos de seu 
interesse. 
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É possível tratar e controlar a obesidade 
Conhecida pelo acúmulo 

excessivo de gordura corporal, 
a obesidade é um mal que 
assombra a população mundial 
e considerada uma doença 
crônica pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). No 
Brasil não é diferente, já que 
aqui existem mais de 20 milhões 
de indivíduos obesos, e parte da 
população apresenta sobrepeso.

Fatores e prevenção 
Segundo a Dra. Thaís 

Libero, endocrinologista 
credenciada da FUNDAFFEMG, 
a obesidade é causada por uma interação 
entre o ambiente, a predisposição genética 
e o comportamento humano, ou seja, os 
hábitos de uma pessoa. “Usualmente há 
consumo de alimentos calóricos em volume 
superior ao utilizado pelo organismo. Ou 
seja, a ingestão alimentar é maior do que 
o gasto energético, gerando no dia a dia o 
acúmulo de gordura e, consequentemente, 
ganho de peso”, diz. Assim como diversas 
doenças, ela é fator de risco para outras 
enfermidades, como diabetes mellitus tipo 
2, hipertensão arterial, apneia do sono, 
osteoartrose e vários tipos de câncer, como 
de esôfago, cólon, mama, endometriose e 
de vesícula biliar.

A médica explica que a melhor 
forma de prevenir a obesidade é adotando 
um estilo de vida mais saudável. “Só é 
possível prevenir quando há manutenção 
de uma alimentação saudável e equilibrada 
associada à prática de exercícios físicos 
regulares. A atividade física tem grande 
importância no controle do peso por 
aumentar o gasto energético diário e gerar 

melhora metabólica e cardiovascular”. 
Dra. Thais esclarce ainda que “a obesidade 
é uma doença crônica multifatorial, não 
passível de cura, mas sim de controle, 
necessitando de cuidados em longo prazo, 
com modificação de estilo de vida e, muitas 
vezes, tratamento farmacológico.”

GABOM 
Entre os diversos programas 

de promoção da saúde oferecidos pela 
FUNDAFFEMG está o Grupo de Apoio à 

Boa Medida (GABOM). Nele, 
os especialistas trabalham 
para estimular a mudança no 
estilo de vida dos beneficiários 
participantes, por meio de 
dietas personalizadas e 
adoção de hábitos saudáveis 
que proporcionem mais 
qualidade de vida no decorrer 
dos anos. O formato em grupo 
permite o compartilhamento 
de experiências entre as 
pessoas, com troca de 
informações entre elas e os 
especialistas.

Ângela Leopoldina, 
beneficiária da FUNDAFFEMG desde 
2002 e participante do GABOM, relata 
que, com o programa, teve sucesso 
em sua reeducação alimentar e 
benefícios para a saúde, como perda 
de peso e alimentação saudável, sem 
excessos. “A troca com os colegas e 
os esclarecimentos com profissionais 
envolvidos, como nutricionista e 
endocrinologista, foram fundamentais 
para essa mudança”.

A FUNDAFFEMG também 
oferece o REGABOM, um programa 
que ocorre de forma esporádica para 
aqueles que desejam continuar o 
acompanhamento por mais tempo.

Participe! 
Uma turma do GABOM será 

iniciada em abril, com inscrições até 10 de 
março. Para participar, entre em contato 
com a Central de Atendimento pelo        
(31) 2103-5858 / 99313-0098 (WhatsApp) 
ou fundaffemg@fundaffemg.com.br.     
As vagas são limitadas!

A Organização 
Mundial da Saúde estima 
que, em 2026, haverá  
75 milhões de crianças 
obesas no mundo. O IBGE 
aponta que, no Brasil, uma 
entre três crianças com 
idades de cinco a nove 
anos está acima do peso. 

DE OLHO NAS CRIANÇAS VOCÊ SABIA?

A obesidade e o sobrepeso estão relacionados ao 
estilo de vida e hábitos de parte da população, causando 
riscos à saúde. No entanto, existem diferenças entre as 
duas classificações. 

Sobrepeso: quando uma pessoa pesa mais do 
que é considerado saudável ou normal para sua idade, 
sexo e altura. 

Obesidade: quando a pessoa atinge um estado 
com quantidade excessiva de gordura corporal. 
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Mulher, sua saúde está em dia?
 Antigamente, a área da saúde, principalmente a Medicina, era 

dominada por homens, e as mulheres sofriam uma série de preconceitos. 
Atualmente, o cenário mudou, e, como um refl exo da competência, 
sensibilidade e dedicação – atributos fortes do sexo feminino, elas 
aumentaram, e muito, sua presença no mercado. Na FUNDAFFEMG, por 
exemplo, a equipe atual é composta por mais mulheres do que homens. São 
grandes vitórias, pelas quais devemos continuar trabalhando.

Outro ponto em que precisamos evoluir é sobre os cuidados com 
a saúde da mulher: costuma haver uma grande preocupação com a fase 
reprodutiva. No entanto, é preciso ir além, pensando no bem-estar do corpo 
e da mente como um todo, abordando todas as doenças e enfermidades 
mais comuns entre elas para buscar a prevenção ou o tratamento.   

Este é o nosso objetivo na FUNDAFFEMG, buscando promover a 
saúde global das nossas benefi ciárias, todos os dias. 

Dra. Regina Celi, Superintendente Técnica da FUNDAFFEMG

É com essa mensagem 
que a FUNDAFFEMG inicia as 
comemorações do Dia Internacional 
da Mulher, olhando para dentro 
e entendendo que a saúde da 
mulher vai além do câncer de 
mama. Nesta matéria, você vai 
entender a importância de realizar 
acompanhamento médico e exames 
de rotina durante todo o ano. 

Cuidado e prevenção
As mulheres dedicam 

mais tempo à sua saúde. Segundo 
informações do Ministério da Saúde, 
em 2017 houve 80 milhões de consultas 
femininas a mais do que as masculinas. 
Mesmo assim, um bom número deixa 
de adotar os cuidados rotineiros.

Ir ao médico, realizar check-ups 
e exames é a principal medida para 
prevenir agravos nas diferentes fases 
da vida da mulher. Ficar vigilante com 
a própria saúde ajuda a identifi car 
precocemente sintomas físicos e 
psíquicos de possíveis problemas e 
mudar hábitos.

Mulher, agora que você viu um pouco 
sobre os cuidados necessários em cada fase 
da vida, é hora de buscar auxílio médico e 
seguir as recomendações dos especialistas. 
Nossa rede credenciada possui todas as 
especialidades necessárias para que você fi que 
sempre bem e saudável.

Para cada momento, 
um cuidado
Da infância à velhice, não 

importa a idade, a mulher precisa de 
cuidados especiais e preventivos para 
manter a qualidade da saúde. 

Menarca: é o momento 
da primeira menstruação, fase 
marcada por mudanças corporais 
e psicológicas do processo de 
amadurecimento. O primeiro contato 
com o ginecologista deve ocorrer, 
permitindo identifi car possíveis más-
formações do aparelho reprodutor ou 
alterações hormonais graves.

Menacme: fase após a 
primeira menstruação, caracterizada 
pela entrada da mulher no período 
reprodutivo. É necessário adotar 
alguns exames na rotina, como 
papanicolau, autoexame das mamas, 
ultrassonografi a ginecológica e 
obstétrica e exames de DST, para 
quem já iniciou a vida sexual. Também 
é preciso vacinar-se contra o HPV. 

Climatério: muito confundido 
com a menopausa, ocorre entre os 40 

e os 45 anos. Nessa fase, a atenção ao 
câncer de mama deve ser redobrada, 
com acompanhamento periódico 
do ginecologista ou mastologista. 
Também costumam surgir presbiopia 
ou vista cansada – problemas 
oftalmológicos que necessitam de 
avaliação do especialista.

Menopausa: fase da cessação 
da menstruação. A mulher costuma 
sofrer com as consequências da 
redução ou descontrole hormonal, por 
isso a consulta com o endocrinologista 
é fundamental para que os sintomas 
possam ser amenizados por meio 
da reposição hormonal. Ainda 
assim, as consultas regulares com o 
ginecologista devem ser mantidas. 

Senescência: inicia-se aos 
65 anos e é marcada por alterações 
decorrentes de processos fi siológicos, 
como queda ou embranquecimento 
dos cabelos, perda de fl exibilidade 
da pele e aparecimento de rugas. 
A mulher deve manter as visitas 
ao ginecologista e iniciar o 
acompanhamento com geriatra. 

8 DE MARÇO

Dia
Internacional 
da Mulher
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Entrega de doações em Itambacuri
Nossas tradicionais visitas a lares de idosos foram inviabilizadas pela pandemia de covid 19. entretanto, com o valor que seria 

destinado a essa atividade, e buscando atender a principal necessidade da Associação Amigos do Lar de Idosos de Itambacuri a Rs doou, 
no dia 25/fev/21, 32,9 m de percal e 16,5 m de plástico com não tecido para confecção de roupas de cama, no valor total de R$ 1.003,51.

O mencionado Lar de Idosos está localizado na rua Francisca sena, 45, Bairro Várzea, em Itambacuri/Mg.
enviamos nossos votos de muita saúde para os idosos, com a alegria de podermos oferecer-lhes um pouco de conforto!

Nossa campanha para aquisição de cestas básicas continua!

A creche etelvina caetano de Jesus, 
7ª classificada para apoio da Receita Solidá-
ria em 2021, localizada no bairro primeiro 
de Maio, foi duramente atingida pelas for-
tes chuvas do dia 07/fev/21. A gravidade da 
situação, com a perda de tudo que se encon-
trava no local, nos levou a priorizar o atendi-
mento de seu projeto, que tem por objetivo 
a aquisição de equipamentos para cozinha; 
sem, entretanto, prejudicar os demais proje-
tos selecionados. 

A creche atende 452 pessoas, in-
cluindo crianças da educação infantil (4 me-
ses a 6 anos), bem como crianças e adoles-
centes do programa In Famiglia (6 a 18 anos) 
e seus familiares. são oferecidos para todos 
os atendidos, de acordo com sua faixa etária, 
assistência social, oficinas, passeios, arte e 

pintura, atendimento odontológico, capoei-
ra, recreação, acompanhamento psicosso-
cial, escuta ativa, dentre outras atividades.

estamos auxiliando também na divul-
gação da campanha promovida pela creche 
que busca doações financeiras, assim como 
materiais de higiene e limpeza, móveis e ele-
trodomésticos.

em momentos de tanta tristeza a 
solidariedade é o que traz alento aos cora-
ções dos atingidos! 

Colabore e ajude-nos a divulgar 
esta campanha!

Obras Educativas Padre Giussani/ 
Creche Etelvina Caetano de Jesus / CNPJ 
23.253.255/0001-61 

CEF / Ag 0086/ Op. 003 / cc 
501.844-0  - CHAVE PIX (23 253 255 0001) 

61) - Pag Seguro (pag.ae/bjcZ2Zt)

DATA DE AQuISIÇÃO Nº CESTAS VALOR NF (R$) DT ENTREGA 
NO SERVAS

 1ª COMPRA 22/abr/20 226 18.554,59 23/abr
 2º COMPRA 04/mai/20 246 20.541,00 07/mai
 3ª COMPRA 16/mai/20 100 8.350,00 19/mai
 4ª COMPRA 02/jun/20 74 6.179,00 08/jun
 5ª COMPRA 02/jul/20 70 5.845,00 06/jul
 6ª COMPRA 03/ago/20 80 6.680,00 06/ago
 7ª COMPRA 03/set/20 93 5.580,00 08/set
 8ª COMPRA 30/set/20 135 8.100,03 02/out
 9ª COMPRA 09/nov/20 123 9.532,51 (1) 11/nov
10ª COMPRA 30/nov/20 83 6.432,52 (2) 02/dez
11ª COMPRA 29/dez/20 120 9.300,00 (3) 05/jan
12ª COMPRA 27/jan/21 155 10.540,00 (4) 28/jan
13ª COMPRA 01/mar/21 139 9.368,60 (5) 04/mar (5)
TOTAIS 1.644 125.003,25

Campanha emergencial – creche devastada pelas chuvas

desde o início da campanha, em 
16/abril/2020, já promovemos a remessa 
de 1.644 cestas básicas, bem como reali-
zamos as respectivas prestações de con-
tas em nosso site e redes sociais, confor-
me consolidado abaixo:

(1) 9ª compra: a quantia arreca-
dada de R$ 5.976,25 foi acrescida de R$ 
3.600,00 referente à parte do valor destina-
do ao 1º projeto selecionado em 2019, que 
foi cancelado por impossibilidade de reali-
zação das oficinas em virtude da COVID.

(2) 10ª compra: do mesmo modo 
que a 9ª compra, a quantia arrecadada em 
novembro, de R$ 2.849,50, foi acrescida 
de R$ 3.600,00 também referente à parte 
do valor destinado ao 1º projeto seleciona-

do em 2019, que foi cancelado por impos-
sibilidade de realização das oficinas em 
virtude da cOVId.

(3) 11ª compra: do mesmo modo 
que nas duas compras anteriores, a quantia 
arrecadada em dezembro, de R$ 5.700,00, 
foi acrescida de R$ 3.600,00 também refe-
rente à parte do valor destinado ao 1º pro-
jeto selecionado em 2019, que foi cance-
lado por impossibilidade de realização das 
oficinas em virtude da COVID.

(4) 12ª compra: também nesta 
aquisição a quantia arrecadada em ja-
neiro, de R$ 6.540,00, foi acrescida de R$ 
4.000,00 referente à parte do valor desti-
nado ao 6º projeto selecionado em 2019, 
que foi cancelado por não atender ao dis-

posto na convocatória. 
(5) 13ª compra: do mesmo modo 

que nas compras anteriores, a quantia ar-
recadada em fevereiro, de R$ 5.369,46 foi 
acrescida de R$ 4.000,00 referente à parte 
do valor destinado ao 6º projeto selecio-
nado em 2019, que foi cancelado por não 
atender ao disposto na convocatória.

em virtude das fortes chuvas que 
atingiram o bairro primeiro de Maio em BH, 
no dia 07/fev/21, e a consequente situação 
de carência que isso acarretou, decidimos 
pela remessa das 139 cestas adquiridas este 
mês à Creche Etelvina Caetano de Jesus, 
para distribuição às famílias da região.

Agradecemos a solidariedade de 
nossos colaboradores, pois suas contri-
buições permanentes têm ajudado muitas 
famílias a sobreviverem nesta profunda 
crise sanitária e econômica. Ajude-nos a 
divulgar nossa campanha!

Chave PIX 14.934.501/0001-50 
(nº do CNPJ)

Dados para depósito: Banco 
756 - Bancoob/ Agência 4086 /conta-
-corrente nº 010839001-2 / Assoc. Civil 
dos Servidores da SEF/MG - Receita 
Solidária 

Nosso site está em manutenção. 
por esse motivo acompanhem a divulga-
ção das prestações de contas em nosso 
Facebook e Instagram. Assim que possível 
também serão disponibilizadas em nosso 
site remodelado. Acompanhem nossas 
mídias sociais! 


