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A emoção do REENCONTRO marca o 
retorno dos Encontros Mensais de Aposentados/as 

e Pensionistas
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Reuniões de diRetoRia
No dia 29 de março, 
por via remota, as 
diretorias executiva 
e Regionais se 
reuniram para atualizar 
as informações 
e alinhar as ações 
voltadas para os 
interesses dos 
Associados.

EM OPOSIÇÃO DO REGIME 
DE RECUPERAÇÃO FISCAL

Entidades mobilizam parlamentares, prefeitos, servidores e a opinião pública 
e alertam sobre riscos do Regime de Recuperação Fiscal 
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aLÔ assoCiado
Campanha de 
ligações aos 
Associados chega à 
segunda etapa
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REFORMA ADMINISTRATIVA PEC 32 
É tema de reunião da AFFEMG e Sindifisco-MG 
com o Senador Anastasia e o Deputado Federal 

Subtenente Gonzaga 
Página 5

Faleceu no dia 23, 
o ex-secretário de 
Fazenda do estado 
de Mg, João camilo 
Pena, que também 
ocupou a Presidência 
da cemig, de Furnas 
centrais elétricas e foi 
Ministro da Indústria 
e do comércio. O 
ex-secretário foi 
homenageado 
pela AFFeMg em 
solenidade no dia 15 
de fevereiro de 2012.  



exPedIeNTe: 
Informativo da Associação dos Funcionários Fiscais do estado de Minas gerais
Rua sergipe, 893, Funcionários - Belo Horizonte, Minas Gerais - CeP 
30.130-171 -  telefone:  (31) 3289-5600

diretoria executiva 
diretora-Presidente
Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni
diretora Vice-Presidente
Sara Costa Felix Teixeira
diretora secretária
Patrícia David Salum
diretor secretário Adjunto
Edvaldo Ferreira
diretor Financeiro
José Edson Martins da Costa
diretor Financeiro Adjunto
Edir da Silva Martins
diretor Administrativo
Joaquim Coelho Simões
diretor Administrativo Adjunto
Marcos Lúcio Valente
diretora social 
Rose Laura Lopes Pinto
diretora social Adjunta
Lenivanda Oliveira Miranda Barbosa

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
Neuza Gomes de Oliveira
Regional Mucuri
Sirne Alcides Costa Salim
Regional Norte
Pedro Paulo de Araújo Ribeiro
Regional Oeste
Lucy Maria Torres Soares
Regional Paranaíba
Francisco Flávio Silva Nascimento
Regional Rio doce
Milton Guedes Metzker
Regional são Francisco
Edson Teixeira de Carvalho
Regional sudoeste
Arnaldo Sato
Regional sul
Antônio Carlos Gonçalves
Regional Vale do sapucaí
Gilson Marcos Campos

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.

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.

Jornalistas responsáveis: Elisangela Colodeti - Mg-11036JP, 
Raquel Capanema - 10302-Mg Proj. Gráfico e Diagramação 
Carlos A. C. Domingos - MTb 6050/Mg Edição: Impressa Gráfica 
Editora Cedáblio Ltda Tiragem 3820 exemplares.

envie sua correspondência para o AFFeMg Notícias: 
comunicacao@affemg.com.br, rua sergipe, 893, 
Funcionários, ceP: 30.130-171. Telefone: (31)3289-5613. O conteúdo 
dos textos e dos anúncios publicados nesta edição não refletem, 
necessariamente, a opinião da AFFeMg.

Telefones/e-mails úteis: Geral (31) 3289-5600/0800-283 2023, 
affemg@affemg.com.br Assessoria de Comunicação: 
(31) 3289-5613/ comunicacao@affemg.com.br Serviço 
Social (convênios AFFeMg, orientações previdenciárias) (31) 
3289-5626/social@affemg.com.br Cadastro (alterações 
cadastrais e informações sobre como se associar) (31) 3289 -5637/
cadastro@affemg.com.br Departamento jurídico (31) 
3289-5611, 3289-5610, 3289-5608 e juridico@affemg.com.
br  Fisco Corretora (31) 0800-031-5689, 3289-5686, 3289-5684, 
3289-5640/fisco@affemg.com.br Financeiro (31) 3289-
5604, 3289-5603, 3289-5602/financeiro@affemg.com.
br Reserva para colônias de férias (31) 3289-5636/colonia@
affemg.com.br

AFFEMG Notícias                                                     
Número 370

2

Alyne de Oliveira bautista é Auditora Fiscal da Receita estadual do Rio grande 
do Norte há 22 anos. lotada na área de Tributação da secretaria de Fazenda do estado 
como coordenadora do Programa de educação Fiscal. em 2019, no exercício da fun-
ção, constatou que a secretaria estadual de educação (instituição parceira da Fazenda 
nesse Programa), apesar de já contar com grande quantidade de cartilhas de educação 
Fiscal em estoque mais que suficiente para o trabalho do ano, estava contratando uma 
nova compra de cartilhas de igual conteúdo, por meio de um processo sem licitação, no 
valor de 4 milhões de reais. 

como o estado não necessitava daquele material, pois já dispunha de quan-
tidade suficiente e o conteúdo não trazia novidade, a Auditora posicionou-se pela in-
terrupção da compra. Pressionada pelos representantes da empresa fornecedora das 
cartilhas, decidiu levar o assunto ao conhecimento do Tribunal de contas do estado do 
RN que, após análise, determinou a suspensão do contrato. 

No dia 14 de abril, depois de uma ação de busca e apreensão em sua residência, 
a Auditora Alyne bautista foi presa. 

Portadora de ficha funcional exemplar, sem nunca ter sido penalizada, sequer 
por advertência funcional, nem condenada 
em qualquer ação judicial ao longo da vida, 
residindo e trabalhando na cidade de Natal, 
a Auditora permaneceu por 6 dias sob cus-
tódia na Penitenciária João chaves.

 A prisão não está relacionada à im-
probidade administrativa ou desvio de con-
duta funcional, mas resultou da insatisfação 
dos poderosos sócios da empresa ante a 
frustração do negócio e, como detinham 
acesso aos meios, exerceram, com sucesso, 
a máxima intimidação e retaliação.

A Auditora Fiscal Alyne sempre 
pautou sua vida funcional pela civilidade e 
pelo cumprimento da lei, estava no exercí-
cio regular da função coordenando o Pro-
grama de educação Fiscal da secretaria de 
Fazenda do estado, em sintonia com os 
objetivos do Programa Nacional de educa-
ção Fiscal disposto no Ato 37 da comissão 
Técnica Permanente/IcMs - gT 66, que 
tem entre suas diretrizes o compromisso com o despertar da consciência do cidadão 
para a qualidade do gasto e a boa aplicação dos recursos públicos. Não há ironia na 
sua injusta prisão. 

lamentavelmente, além de ser um retrato cru e grosseiro dos tempos sombrios 
que vivemos, essa prisão é um ato arbitrário, desprezível, indigno e revoltante, ainda 
mais quando sabemos que a empresa se serviu do aparato institucional do estado. 

Os Auditores Fiscais desempenham uma função essencial ao funcionamen-
to do estado e precisam estar protegidos, não somente de sonegadores de tributos 
e suas sofisticadas versões e práticas lesivas ao estado e à sociedade, mas tam-
bém da influência, do assédio, das pressões, intimidações e retaliações do poder 
econômico e do poder político que deságuam em arbitrariedades como essa que a 
Auditora Fiscal, Alyne, sofreu. 

esse triste episódio compõe um quadro surreal para o Fisco brasileiro e con-
figura uma derrota para a educação Fiscal e o ideal de cidadania que trabalhamos 
para construir. 

Não há desagravo capaz de reparar os seis dias e seis noites passadas pela Au-
ditora numa cela de prisão lotada, em plena pandemia. Nossa solidariedade à Auditora 
Fiscal, Alyne bautista e o pedido para que as autoridades competentes apurem os fatos 
e os excessos, pois há fartos indícios de que a prisão tenha sido um flagrante de abuso 
de autoridade, na forma da lei 13.869/2019.

EDITORIAL

Revoltante e REAL: Auditora Fiscal é 
presa por denunciar corrupção
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No dia 30 de abril, a convite da de-
putada estadual Andrea de Jesus (PsOl), o 
deputado estadual Flávio Serafini (PSOL/
RJ) falou para um grupo de entidades so-
bre os impactos negativos que o RRF im-
pôs ao serviço público no Rio de Janeiro e 
aos servidores. 

O objetivo do encontro era mostrar 
as consequências para o estado, a socieda-
de e os servidores no caso de uma eventual 
adesão do governo de Minas ao Regime de 
Recuperação Fiscal conforme consta do Pl 
1202/2021, em tramitação na Assembleia 
legislativa. 

“A crise no Rio era séria, servidores 
com 3 meses de salários atrasados, a narra-
tiva que se impôs era o grande aumento das 
despesas, mas na verdade, houve um super-
dimensionamento da crise. Tivemos uma 
queda de 20% das re-
ceitas dos royalties e 
do IcMs, uma queda 
do PIb estadual (entre 
2013 e 2016 a receita 
foi igual a de 2009), 
houve um aumento 
do endividamento, 
investimento em 
grandes obras para as 
Olimpíadas e a copa 
e ainda uma redução 
na capacidade do go-
verno de induzir uma 
solução; sabemos 
que os estados têm 
uma limitação, então 
a crise econômica jo-
gou o estado na crise 
fiscal”, descreveu o Deputado.

de acordo com o deputado Flávio 
serafini, o Regime de Recuperação Fiscal tem 
uma “tônica punitivista que induz um proces-
so rigoroso de redução do gasto sem nenhum 
critério de análise sobre a essencialidade ou a 
urgência da despesa que está sendo cortada, 
por exemplo, os servidores no Rio estão há 7 
anos sem correção salarial porque o conselho 
de supervisão do Regime não aprova reposi-
ção da inflação. embora se diga que o Regime 
permita ao estado contratar para reposição 
em caso de vacância dos cargos, isso não está 
acontecendo, na educação, onde há milhares 
de cargos vagos, não é autorizado contratar, 
os professores passaram a fazer horas extras 
para suprir as vagas, e também para com-
pensar o rebaixamento salarial com 7 anos de 
congelamento; agora mesmo, solicitamos in-

vestimento para compra de equipamentos e 
instalação de internet nas escolas, mas o con-
selho de supervisão do Regime não permitiu; 
na saúde, em 2020, o Rio tinha 450 cargos 
vagos de médicos, mas o conselho congelou 
essas vagas, em plena pandemia, o Rio não 
pode contratar médicos, ou seja, o conselho é 
uma camisa de força que diz o que pode, e o 
que não pode, ser feito”, afirmou. 

Questionado sobre qual seria a 
vantagem para o estado aderir ao Regime, 
o Deputado Serafini foi categórico, “O Re-
gime afronta o pacto federativo, ele resume 
todos os aspectos da administração pública 
ao tema único da gestão da dívida, o Rio fez 
um ajuste severo, se impôs uma profunda 
austeridade e mesmo assim a dívida conti-
nua explosiva, impagável, porque a incidên-
cia dos juros não para; em 2016, a dívida era 

de 54 bi e em 2018 chegou a 71 bi, portanto 
cresceu 17 bi (mais de 30%), em dois anos; o 
Regime serviu para aumentar em muito o 
endividamento do estado e não resolveu ne-
nhum dos problemas reais, nem a previdên-
cia, nem melhoria e ampliação dos serviços”, 
respondeu o deputado. 

diante de informações que mos-
tram um Regime leonino, que afrontou a au-
tonomia federativa e impôs cortes orçamen-
tários gravíssimos sobre serviços essenciais 
ao Rio de Janeiro, a questão colocada foi: por 
que o estado aceitou esse Regime? como se 
deu a negociação? e a resposta do deputa-
do Flávio Serafini: “não houve negociação 
entre as partes, o Regime é um contrato de 
adesão, portanto sem muita margem de 
negociação, desde o início, por questões da 
política interna, inclusive envolvendo o Tce, 

o Rio se colocou de forma subserviente, não 
opôs resistência, por exemplo, o estado foi 
obrigado a abrir mão das ações judiciais e 
nem sabemos o impacto disso”. 

Ao final, o deputado alertou que o 
Regime de Recuperação Fiscal é a asfixia, 
induz a terceirização de serviços públicos, 
se o estado não está em crise profunda, 
não entendo porque perder a autonomia 
de gerir sua própria política pública, o Rio 
é tutelado pelo governo federal, não vale a 
pena”, finalizou. 

Rio de Janeiro
O Rio de Janeiro aderiu ao RRF em 

2017, por 3 anos. em dezembro de 2020 re-
correu ao supremo Tribunal Federal pedin-
do a prorrogação do Regime para “evitar o 
colapso das contas fluminenses”. Por meio 

de nota, o governo 
estadual informou 
que a retomada do 
pagamento da dívi-
da custará aos cofres 
públicos 31 bilhões 
de reais em 2021 e 
que a suspensão do 
Regime poderia ter 
impactos em várias 
áreas, entre elas, no 
pagamento da folha 
dos servidores e na 
prestação de serviços 
essenciais”.   

Minas Gerais
No início de 

março, o governador 
Romeu Zema enviou à Assembleia legislati-
va o substitutivo 1 ao Projeto de lei 1202/19, 
no qual pede autorização da Assembleia 
legislativa para aderir ao Regime de Recu-
peração Fiscal com a união. O RRF, que tem 
vigência de 9 anos. Além de obrigar o estado 
a privatizar empresas públicas, fazer a refor-
ma administrativa igual à reforma federal, 
adotar o teto dos gastos limitando o cresci-
mento das despesas primárias, realizar lei-
lões de descontos para pagamento de dí-
vidas inscritas em restos a pagar, adequar 
a previdência aos termos do modelo fede-
ral, submete o estado às normas de con-
tabilidade do Tribunal de contas da união 
sob supervisão permanente do “conselho 
de supervisão do Regime de Recuperação 
Fiscal”, vinculado diretamente à Secretaria 
do Tesouro Nacional. 

POLÍTICA - ESPECIAL RRF

Os impactos do Regime de 
Recuperação Fiscal para os servidores 

A reunião remota contou com a presença da diretora-presidente da AFFeMg, Maria 
Aparecida Meloni Papá e do presidente do Sindifisco-MG, Marco Couto
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seguindo a tendência de outras casas 
legislativas, a Assembleia legislativa de Minas 
suspendeu, durante a onda roxa, a tramitação 
de projetos que não estejam ligados à recupe-
ração do estado neste cenário de pandemia. 
Mas o Pl 1202/2019 que trata do Regime de 
Recuperação Fiscal continua em tramitação e 
pior, sua eventual aprovação preocupa e muito 
a sociedade e os servidores em geral.

Para sensibilizar os deputados e a 

opinião pública, AFFeMg e sindifisco-Mg 
lançaram no dia 27 de março uma campanha 
de esclarecimento da população, chamando 
atenção para os efeitos perversos que a ade-

são ao Regime poderá trazer para o presente 
e o futuro do estado. 

um vídeo foi divulgado nas Redes so-
ciais e exibido no horário nobre da band Minas.

 Além de expor a falta de senso de 
oportunidade do governo, ao tentar aprovar 
a medida num cenário de agravamento da 
pandemia, as entidades alertam sobre as con-
trapartidas extremamente danosas para o es-
tado, com impacto negativo direto em setores 
essenciais, como saúde e educação, e perdas 
significativas também para os municípios.

este primeiro  vídeo foi veiculado na 
TV band Minas e, em pouco tempo, se tornou 
um viral nas redes sociais.

“estamos à beira do colapso: faltam 
médicos, oxigênio, medicamentos... empre-
sários em pânico e desemprego geral. As ci-
dades estão no limite e, no meio deste caos, 
o governo de Minas quer votar Regime de 
Recuperação Fiscal para tirar mais dinheiro da 
saúde, da educação e dos municípios por nove 

anos. Isso é perverso. 
diga não ao Regime de Recupera-

ção Fiscal”.
Já em abril, as entidades reforçaram o 

alerta e aproveitam a comemoração do dia 21, 
dia da Inconfidência Mineira, para conclamar 
os mineiros a defender nosso ideal de liberda-
de. comparando a adesão ao RRF ao aprisio-
namento do nosso povo, das nossas riquezas e, 
principalmente, da nossa autonomia.     

assista e compartilhe os vídeos. 
eles estão no canal da aFFeMG no Youtu-
be e, também, em nossas redes sociais.

Entidades lutam contra o 
Regime de Recuperação Fiscal 

Campanha lançada pela AFFEMG e Sindifisco-MG 
critica proposta que prejudica Minas e os Mineiros

Não vamos desprezar
a nossa história.

Nós lutaremos contra o 
Regime de Recuperação 

Fiscal.

No dia 7 de abril, AFFeMg e 
entidades de servidores Públicos se 
reuniram com a deputada beatriz cer-
queira. Além da leitura do cenário, a 
deputada informou sobre os projetos 
do governo em tramitação na AlMg 
e chamou atenção para a conexão da 
Pec 32, que trata da Reforma Adminis-
trativa, em tramitação no congresso 
Nacional, e que vem sendo acompa-
nhada pelo deputado Federal, Rogério 
correia, e o Pl 1202/19, que trata do 
Regime de Recuperação Fiscal, desta-
cando que ambos seguem a mesma 
lógica: o ataque aos servidores e o 
desmonte do estado.

Por proposição da deputada, 
serão realizadas audiências públicas para 
debater o RRF e a arrecadação de Mg.

A diretora-Presidente da 
AFFeMg, Maria Aparecida Neto lacerda 
e Meloni, Papá, participou da reunião.

RRF e PeC 32 são 
temas de debate 
com dep. Beatriz 

Cerqueira

No dia 21, dia da 
Inconfidência Mineira, o 
Jornalista Orion Teixeira 
destacou em seu blog a 
nossa campanha contra o 
RRF. A reportagem elen-
cou os principais riscos da 
adesão ao programa do 
governo Federal. Acesse: 
blogdoorion.com.br
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Além de abordarem o tratamen-
to do Fisco como carreira típica de estado, 
a estabilidade e o ingresso exclusivamente 
por concurso público, as entidades argu-
mentaram quanto a inoportunidade desse 
momento para tramitação de uma proposta 
tão complexa como a Reforma Administra-
tiva e levantaram alguns pontos previstos 
na Pec que são incompatíveis com a função 
do Auditor Fiscal, como por exemplo, o vín-
culo de experiência (uma espécie de auditor 
trainee), a adoção do recrutamento amplo 
para cargos estratégicos, liderança e gerên-
cia técnica e o rebaixamento da autonomia 
federativa, hipótese prevista no texto da 
Reforma onde a União definiria um modelo 
único de arranjo da máquina administrativa 
vinculando estados e municípios. 

No conteúdo, o deputado compar-
tilha as preocupações e abordagens das en-
tidades e informou que um novo texto está 
sendo trabalhado pela comissão Parlamen-
tar sob a coordenação do deputado Profes-
sor Israel, falou ainda sobre as possibilidades 

de melhorar a proposta no curso de trami-
tação da Pec durante as audiências públicas 
que serão realizadas e ao final, se colocou à 
disposição para continuar discutindo a Re-
forma Administrativa e também para de-
bater o Regime de Recuperação Fiscal, Pl 
1202/19, em tramitação na Assembleia le-

gislativa cujo conteúdo também prevê corte 
de direitos dos servidores. 

A AFFeMg participou da reunião 
sendo representada pela diretora-Presiden-
te, Maria Aparecida Meloni Papá, o diretor 
da Regional Rio doce, Milton Metzker, e o 
diretor da Regional Mucuri, sirne salim. 

POLíTICA

em audiência virtual realizada no 
dia 16 com dirigentes de entidades nacionais 
do Fisco o senador Antonio Anastasia (Psd/
Mg) teceu críticas à Pec 32/32 - Reforma Ad-
ministrativa - encaminhada pelo governo fe-
deral que, na sua avaliação “veio embrulhada 
em modismos desnecessários”.

O senador traçou uma análise 
abrangente da Pec apontando para sua 
fraqueza técnica, equívocos conceituais e 
modismos que levam distorções. “O 
texto da Pec 32 é ruim e precisamos re-
conhecer a fraqueza técnica da propos-
ta, a criação de vínculo de experiência, 
dentre outros pontos, previsto na Pec 
32 é uma aberração jurídica, disse o se-
nador Anastasia. 

O Presidente da Febrafite, Ro-
drigo spada, levantou pontos que preo-
cupam os Auditores Fiscais previstos no 
texto da Pec 32. Além da criação de vín-
culo, experiência que, se aprovado na for-
ma apresentada, dá margem para minguar 
o princípio da impessoalidade do concurso 
público, a criação de cargos de lideranças 
em funções de gestão da Administração Tri-
butária e a necessidade de se estabelecer a 

isonomia do teto constitucional para o Fisco. 
Para o senador Anastasia a ques-

tão do teto salarial é uma pauta delicada. 
No entanto, concordou que vincular o teto 
ao subsídio do governador é um erro por se 
tratar de cargo de natureza política, “não 
vejo problema de constitucionalizar essa 
questão, seria um alívio para os estados e 
pode ser tratada no contexto da reforma 
administrativa”. 

Os dirigentes ponderaram que as 
limitações impostas pela pandemia tornam 
o momento inadequado para aprovação de 
mudanças tão profundas na administração 
pública. Apesar de reconhecer a preocupação 

das entidades, o senador considera que have-
rá espaço para debate e alterações. destacou 
que há muitos aspectos convergentes entre 
os membros da comissão especial e aquilo 
que as entidades defendem, como por exem-
plo a questão da estabilidade.

“embora existam ilhas de exce-
lência, como é o caso do Fisco, a sociedade 
brasileira tem a percepção generalizada de 
um serviço público de má qualidade, e não 
podemos negar que precisamos avançar 
na busca de melhorias. entendo que a re-
forma não pode ser aprovada a toque de 
caixa e sem debate público. Até o final deste 
ano há ambiente para debate e já estamos 
trabalhando no texto substitutivo à Pec 32, 
informou o senador. 

Participaram da reunião, além do 
Presidente da Febrafite, Rodrigo Spada, o 
Presidente da Anfip, Décio Lopes; o Presi-
dente da Fenafim, Célio Silva; o Diretor de 
Assuntos Parlamentares do Sindifisco Na-

cional, george souza; a Vice-presidente da 
Federação e diretora-presidente da AFFe-
Mg, Maria Aparecida e Meloni (Papá); e 
o Professor da Faculdade de direito da 
uFMg, eurico bitencourt Neto.

Em reunião com Senador Anastasia, 
Entidades do Fisco discutem 

reforma administrativa

entidades do Fisco estadual e Federal se reúnem com deputado 
subtenente Gonzaga para discutirem a PeC 32/2020
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Na tarde do dia 31 de março, o 
Professor de direito Administrativo da 
uFMg, eurico bitencourt, que já ocupou 
cargos de secretário adjunto de Plane-
jamento e gestão e de subsecretário da 
casa civil no governo de Minas, falou a 
Pec 32/2020 e explicou os impactos da 
reforma para os servidores.

“esse é um tema muito impor-
tante que ficou um pouco de lado no 
fim do ano passado na Câmara dos De-
putados, e cuja tramitação foi retomada 
no início deste ano. É muito importante 
trazer aqui alguns pontos principais dessa 
PEC”, disse.

O professor agrupou os disposi-
tivos da proposta em grandes temas, a fim de 
facilitar a compreensão dos participantes: 

“Abordamos especialmente os te-
mas que tratam das carreiras dos cargos pú-

blicos e das relações entre os servidores e a 
administração pública. Observando o texto da 
proposta, é possível verificar que, dificilmen-
te, ela atingirá seus objetivos, caso aprovada. 
entre esses objetivos estão a aproximação 

dos serviços públicos dos cidadãos, a sim-
plificação da administração pública e a 
racionalização da administração pública. 
É difícil atingir esses objetivos, primeiro 
porque uma parte desses dispositivos se-
ria desnecessária para se atingir essas fi-
nalidades. É possível atingi-las mudando 
a forma de agir, sem alteração legislativa. 
Por outro lado, parte dos dispositivos pro-
postos não contribuem para eficiência e 
profissionalização. Ao contrário, abrem 
brechas preocupantes para utilização de 
cargos públicos, de modo não necessa-
riamente compatível com carreiras es-
truturadas e uma administração pública 
racionalizada”, alertou. 

A live foi transmitida pelo canal do 
Sindifisco-MG no Youtube e está disponível 
para quem quiser acessar. O endereço é you-
tube.com/sindifisco 

FEBRAFITE

A Assembleia geral Ordinária da 
Febrafite realizada no dia 30 de março por vi-
deoconferência, que reuniu representantes do 
Fisco de todo país discutiu o cenário político na 
perspectiva dos servidores e deliberou ações 
em conjunto com as entidades nacionais dos 
Fiscos visando o fortalecimento da função e a 
valorização da carreira. 

O presidente da Febrafite, Rodrigo 
spada, destacou o esforço dos dirigentes jun-
to aos deputados de cada estado, o que resul-
tou na aprovação da emenda, em destaque 
apresentado pelo deputado Mauro benevi-
des Filho (PdT-ce), que manteve a vinculação 
constitucional de recursos para as administra-
ções tributárias na Pec 186 - emenda consti-
tucional 109/21.

Os dirigentes discutiram possíveis 
ações judiciais que poderão ser impetradas no 
supremo Tribunal Federal contra a Reforma 
Administrativa - Pec 32/2020, que suprime 
direitos dos servidores e precariza o serviço pú-
blico do país. 

Outro ponto debatido pelo conselho 
trata do Teto constitucional Único. A Febrafi-
te estuda o cabimento das entidades filiadas 
impetrarem Mandado de segurança coletivo, 
em nome de seus Associados, visando a con-
firmação da categoria dos Auditores Fiscais 

da Receita como carreira única e, por simetria, 
obter a guarida judicial para a consagração do 
Teto constitucional vinculado ao subsídio de 
Ministro do sTF. 

alterações no estatuto social 
Para aprimorar o arcabouço estatu-

tário da Febrafite, o conselho constituiu uma 
comissão composta pelos dirigentes: Marcos 
carneiro (bA), caetano Mello (PI), Jorge couto 
(TO), edison Junior (ce), Marcelo Mello (Rs) e 
sara Felix (AFFeMg), que será assessorada pe-
los advogados do escritório Farag, Ferreira & 

Vieira. As alterações serão discutidas e aprova-
das em Assembleia geral extraordinária, agen-
dada para o dia 28 de abril, em formato virtual.

Prestação de contas 2020
coube ao Vice-Presidente Rubens 

Roriz apresentar o relatório de administração 
e o diretor financeiro, Acácio de Almeida, fez 
a apresentação das contas do exercício 2020 
da Febrafite. submetidas à manifestação do 
conselho, as contas da Febrafite e da Febrafite 
saúde foram aprovadas por unanimidade pe-
los presentes.

AGO Febrafite

Federação busca mecanismos 
para fortalecer a pauta do Fisco 

Reforma Administrativa
AFFEMG e Sindifisco-MG promovem live com Professor 

de Direito Administrativo da UFMG Eurico Bitencourt



7

Abril
2021ENCONTROS

aPosentados 
Na tarde da segunda quarta-fei-

ra de abril, dia 14, mais de 130 Associados 
da região Metropolitana e diretorias Re-
gionais, participaram do primeiro encon-
tro virtual de Aposentados(as). A reunião 
aconteceu em modo virtual pela plata-
forma ZOOM. Os convites e instruções 
foram enviados com antecedência pelos 
correios, e-mail e WhatsApp.

Não podíamos esperar mais! com 
essas palavras a diretora-Presidente da 
AFFeMg, Maria Aparecida e Meloni, Papá, 
visivelmente emocionada pelo reencon-
tro, fez a saudação inicial e compartilhou 
com os participantes as frentes de traba-
lho em que a AFFeMg está engajada: a 
luta contra a Reforma Administrativa e a 
campanha contra o Regime de Recupe-
ração Fiscal em Minas (leia mais sobre 
os perigos da proposta nesta edição). ela 
ainda informou sobre as ações judiciais 
contra aspectos da Reforma da Previ-
dência, duas ações diretas de inconstitu-
cionalidade, um Mandado de segurança 
coletivo está sendo preparado em face 
da redução do limite de imunidade tribu-
tária para 3 salários mínimos e uma outra 
questão que se refere a erro de cálculo da 
contribuição previdenciária que está sen-
do avaliada em âmbito administrativo.  

inclusão digital – ciente de que 
nem todos os Associados têm familiari-
dade com as novas tecnologias – ferra-
mentas que contribuem bastante para 
facilitar a comunicação durante este 
período de isolamento social, a AFFeMg 
lançou o projeto de inclusão digital, um 

curso exclusivo para Associados que de-
sejarem usar e extrair o melhor dos recur-
sos digitais. As aulas serão prestadas pela 
empreendedora social em longevidade e 
terapeuta ocupacional, gal Rosa, que foi 
apresentada aos Associados durante o 
encontro. em maio, todos receberão in-
formações detalhadas do curso on-line.  

A diretora social, Rose laura lo-
pes, informou sobre o próximo evento 
social da AFFeMg, uma live com o violei-
ro e poeta chico lobo em homenagem 
ao dia das Mães.  

saúde – a diretoria da FuNdAFFeMg 
esclareceu sobre a campanha de vacina-
ção contra a gripe e cuidados que devem 
ser observados, como prazo para quem 
se vacinou contra a cOVId-19. 

Para finalizar, a Diretora Social con-
duziu um sorteio de brindes entre os pre-

sentes. e então os microfones foram aber-
tos e os participantes puderam conversar e 
matar um pouco a saudade na sala virtual.

O próximo encontro ocorre no 
dia 12 de maio.

Pensionistas
A tarde de quinta-feira, dia 15, 

também deixou um gostinho de quero 
mais. desta vez, foram as pensionistas 
que se reencontraram. 

Maria elisa e Alexandre, do ser-
viço social da AFFeMg, deram as boas-
-vindas e fizeram a abertura do encontro. 
em seguida, a diretora-Presidente Papá 
passou algumas informações de interesse 
mostrando que mesmo durante a pande-
mia, a entidade não mede esforços para 
defender os direitos de seus Associados. 

seguindo a pauta do encontro 
do dia anterior, a diretora Presidente 
convidou as Associadas para as aulas de 
inclusão digital, que serão ministradas 
em modo virtual e também para o even-
to on-line que está sendo programado 
para o dia das Mães. 

um momento muito marcante 
foi protagonizado pela pensionista, Ma-
ria Madalena, que está se recuperando 
de um rigoroso tratamento médico. sua 
história de superação foi compartilhada 
com os presentes inspirando e emocio-
nando quem ouviu o relato.  

A próxima reunião já tem data 
marcada: dia 13 de maio!

Ao final, foram sorteados brin-
des aos presentes. 

Emoção marca o retorno aos 
Encontros Virtuais de Associados

Ao retomar a agenda mensal dos Encontros de Aposentados(as) e de Pensionistas a 
AFFEMG supera o obstáculo do distanciamento social e fortalece os laços associativos.  
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Viajar é bom demais, não é?
Ainda mais quando a bagagem 

volta repleta de boas lembranças.
desde que reabrimos as colônias 

de Férias não paramos de receber elogios!

Os Associados e seus dependen-
tes são recebidos com muito carinho e 
com rígidos protocolos de segurança e 
higiene. Tudo para que descansem com 
tranquilidade e com a proteção da saúde.

em cada edição, compartilha-
mos aqui a experiência dos Associados. 

desta vez é a Rute gomes san-
tiago que nos conta como foi sua esta-
dia na colônia de cabo Frio!

CoMuniCado: FÉRias CoLetiVas
As Colônias de Férias de Santa Cruz de Cabrália e Guarujá estão fechadas até o dia 06 de maio de 2021, devido à 

antecipação das férias coletivas, em virtude da pandemia.
A boa notícia é que essa decisão permitiu que as duas unidades retomem o funcionamento no dia 07 de maio, 

sem mais interrupções, até o final de 2021.
Já estamos esperando a sua reserva a partir do dia 7 de maio.
A hospitalidade que você já conhece, com a segurança de protocolos sanitários que visam preservar sua saúde 

e bem-estar. 
 informações - Colônias de Férias aFFeMG

(31) 99254-0450 ou (31) 97562-0328   ·   e-mail: colonia@affemg.com.br

O QUE VAI PELAS COLÔNIAS

“Retornamos da Colônia II, em Cabo Frio, e quero 
nesta oportunidade externar meus parabéns para toda 

equipe da Colônia!
Ficamos literalmente felizes e satisfeitos com os 

procedimentos de segurança e o atendimento durante todo 
o período de estadia. Os funcionários estão muito bem 

paramentados em todos os setores.
Não posso deixar de destacar também o perfeito 

atendimento no café da manhã, bem como a arrumação 
do quarto, camareiras eficazes… E, finalmente, parabenizo 

toda a Diretoria e Conselheiros da AFFEMG em nome da 
Diretora-Presidente, Maria Aparecida (Papá).

Que belíssima obra a da reforma da Colônia !!!
Me senti em um Resort de Ponta!

Parabéns pelo projeto perfeito, de uma beleza 
estonteante.

DEUS abençoe infinitamente todos vocês.”
Rute Gomes Santiago

COLôNIAS
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• Antônio Alves da costa, irmão da Associada 
Maria cristiana esteves, faleceu no dia 17 de 
Abril de 2021 na cidade de belo Horizonte/
Mg, onde residia.

• Maria de Fátima de Matos Maia, compa-
nheira do Associado Jaime Tolentino Miran-
da Neto, faleceu no dia 07 de Abril de 2021 na 
cidade de Montes claros/Mg, onde residia.

• Nilton Pedri, irmão do Associado  luiz Pedri, 
faleceu no dia 12 de Abril de 2021 na cidade 
de Jaraguá do sul/ sc.

• Antônio Fernando drumond brandão fale-
ceu no dia 10 de Abril de 2021 na cidade de 
belo Horizonte/Mg, onde residia. 

• Alencar de castro Freire, Associado e Pai da 
funcionária Juliana cardoso Freire – Analista 
de Recursos Humanos/FuNdAFFeMg, fa-
leceu no dia 06 de Abril de 2021 na cidade 
de belo Horizonte/Mg.

• Fernando Nolasco Myrrha faleceu no dia 
06 de Abril de 2021 na cidade de belo Ho-
rizonte/Mg.

• Tito livio salles de Oliveira faleceu no dia 06 
de Abril de 2021 na cidade de belo Horizonte/
Mg. O mesmo residia em contagem/Mg.

• sra. Rosa Maria Aymoré brasil faleceu no 
dia 02 de Abril de 2021 na cidade de belo 

Horizonte/Mg, onde residia.
• Waldir Orlando Ribeiro faleceu no dia 01 de 

Abril de 2021 na cidade de belo Horizonte/
Mg, onde residia.

•  Ismael severino de Andrade faleceu no 
dia 30 de Março de 2021 na cidade de belo 
Horizonte/Mg. 

• Marcelo sales de Oliveira faleceu no dia 28 
de Março de 2021 na cidade de Poços de 
caldas/Mg, onde residia. 

• guiomar barros Alves de carvalho faleceu 
no dia 28 de Março de 2021 na cidade de 
belo Horizonte/Mg, onde residia.

• laúcio carneiro Pinto faleceu no dia 25 de 
Março de 2021 na cidade de Itajubá/Mg.

•  José Anacleto dutra de Resende faleceu no 
dia 19 de Março de 2021 na cidade de são 
João del Rei/Mg, onde residia.

• Patrícia botaro schmidt Pinto, Filha do As-
sociado sebastião schmidt Pinto, faleceu 
no dia 14 de Março de 2021 na cidade de 
Juiz de Fora/Mg.

•  Terezinha Helena de Oliveira Mota faleceu 
no dia 23 de Março de 2021 na cidade de 
belo Horizonte/Mg.

•  caio Júlio cézar de souza Rego faleceu no dia 

23 de Março de 2021 na cidade de Maceió/Al.
• Olney brito de carvalho faleceu no dia 20 de 

Março de 2021 na cidade de belo Horizon-
te/Mg.

• cláudio Olinto Hazan, irmão do Associado Ri-
cardo Olinto Hazan, faleceu no dia 17 de Março 
de 2021 na cidade de belo Horizonte/Mg.

• elza cardoso Marzano Macieira faleceu no 
dia 17 de Março de 2021 na cidade de belo 
Horizonte/Mg.

• Terezinha cardoso dos santos faleceu no 
dia 17 de Março de 2021 na cidade de belo 
Horizonte/Mg, onde residia.

• délcio geraldo de Oliveira faleceu no dia 
15 de Março de 2021 na cidade de belo 
Horizonte/Mg.

SAuDADES

Belo Horizonte e Região

AlugA-se

• Aluga-se apartamento no bairro Funcio-
nários - Rua Alagoas, 336 - Próx. Igreja da 
Boa Viagem.  Com 4 quartos, sala, copa, 
cozinha, dce, área de serviço, 4 vagas de 
garagem.  Tratar com Braz (31)99175-1118.

CLASSIFISCO

A comunicação digital veio mesmo para ficar. Graças às ferramen-
tas virtuais conseguimos manter, mesmo durante o necessário isolamento, 
o contato com o nosso Associado. Tiramos dúvidas, oferecemos opções 
culturais seguras e mantemos você informado sobre cada passo da Asso-
ciação na defesa dos seus direitos.

Mas, para que isso aconteça, é importante que você mantenha o 
seu cadastro junto à AFFeMg atualizado.

se você criou e ou alterou o seu e-mail, informe para nós:
(31) 9.7315-0178 - cadastro@affemg.com.br
e, se você não abre mão da comunicação via WhatsApp, lembre-

-se de salvar o nosso número em seu celular para receber tudo na tela do 
seu aparelho! só assim conseguiremos que as nossas mensagens, que são 
de seu interesse, cheguem até você. essa é uma exigência do aplicativo de 
mensagens para o envio de informações. 

O nosso número é:  (31) 9.7345-1064 
Anote, fique por dentro e aproveite!

CaMPanHa de LiGaÇões 
CHeGa À sua 2ª etaPa

A partir do dia 26 de abril, a AFFeMg realiza uma nova rodada de ligações 
aos Associados. Nossos funcionários vão conversar brevemente com você para sa-
ber se está tudo bem e se você precisa de apoio durante o isolamento.

As ligações são uma cortesia da Associação que deseja nutrir nossos laços 
e divulgar os serviços a que todos têm direito.

atenÇÃo: Nossos funcionários não pedem códigos, informações pes-
soais e nem dinheiro. estamos aqui para ajudar e manter o contato. evite golpes.

Mais informações, entre em nosso site na área CoMuniCados.

aFFeMG diGitaL: a uM CLiQue DE VOCÊ!
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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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Movimente-se em busca da saúde
Mais saúde, bem-estar e disposição, menos cansaço, 

estresse e ansiedade. A prática diária de exercícios físicos traz 
estes e outros benefícios, e, por isso, a FUNDAFFEMG celebra 
o Dia Mundial da Atividade Física, 6 de abril, incentivando seus 
beneficiários a utilizarem os programas do SEMPRE – Serviço 

de Medicina Preventiva. Um canal no YouTube permite que 
as atividades cheguem até a casa deles: videoaulas semanais 
são disponibilizadas no ambiente online, contribuindo para 
o condicionamento físico e o alívio do estresse do dia a dia e 
permitindo dar adeus ao sedentarismo. Confira as opções!

E aí, já escolheu uma atividade? Inscreva-se no canal da FUNDAFFEMG 
no YouTube e aproveite essa oportunidade de se movimentar.

Luciana Beatriz Silva é professora 
do Saúde em Passos e explica que 
a prática é uma oportunidade de 
descontração e alívio do estresse. 
Com 20 minutos de duração, a aula 
começa com alongamento, seguido 
pela dança. Para finalizar, há uma nova 
rodada de alongamento. Além de ajudar 
a melhorar o condicionamento físico, a dança é 
aliada do bem-estar e da autoestima. 

“A aula é para todos, independentemente da idade. 
Eu tenho uma aluna, por exemplo, que usa bengala e 
faço toda a adaptação pra que ela se sinta confortável 
em dançar”, explica Luciana. 

Cleuza Maria Siqueira da 
Silveira é professora de yoga 
há 17 anos e acredita na paz 
interior trazida pela atividade 
e nos ganhos em flexibilidade, 
equilíbrio, força e relaxamento. 
Realizada em 20 minutos, a 
videoaula apresenta exercícios 
de respiração que contribuem para a 
circulação da energia pelo corpo.

“Ao prestar atenção na sua respiração, a pessoa 
olha para dentro de si, e isso influencia todos os 
aspectos emocionais. Ao ganhar flexibilidade, 
ela aprende a ter jogo de cintura. O ganho em 
equilíbrio é muito mais que físico”, avalia Cleuza.

Suelen Yuri de Almeida Mizugai 
faz parte do projeto Ativação, um 
grupo de atividade física voltado 
para os beneficiários de 20 a 59 
anos. São trabalhadas a força, a 
flexibilidade, a respiração, a postura e o 
condicionamento cardiorrespiratório. 

“Assim como qualquer atividade física, 
o Ativação tem como objetivo melhorar as 
condições físicas e a qualidade de vida das pessoas. Mas, 
acima de tudo, busca incentivar que elas façam qualquer 
tipo de exercício físico no mínimo cinco vezes por semana. 
Pode ser caminhada, andar de bicicleta, correr, subir e 
descer escadas, nadar, dançar, algo que, além de trazer o 
benefício para a saúde, seja prazeroso”, explica Suelen.

Simone Braga é professora de 
Condicionamento Físico. As aulas 
têm 20 minutos, começam com 
alongamento, e, depois, há exercícios 
de fortalecimento dos músculos ou 
condicionamento cardiorrespiratório. 
Para finalizar, relaxamento ou exercício 
de respiração. As aulas podem ser feitas 
por pessoas com mais de 60 anos, sem riscos de 
lesão para o praticante.

“Para quem ainda não faz nenhum tipo de exercício, 
ainda há tempo de começar. São diversos os prejuízos 
do sedentarismo à saúde. Estar em movimento é ter 
qualidade de vida”, avalia Simone.

CONDICIONAMENTO FÍSICO SAÚDE EM PASSOS

ATIVAÇÃO YOGA
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Vacinação contra a gripe em nova data
A campanha de vacinação contra a gripe da FUNDAFFEMG será 

antecipada: as vacinas estarão disponíveis de 19 a 23 de abril. Acompanhe 
os canais de comunicação do Plano para orientações sobre locais e horários. 
Todos os beneficiários podem se vacinar com a influenza (quadrivalente), 
utilizada para prevenir a gripe (H1N1 e H3N2). Neste ano, a vacina foi 
atualizada, podendo ser aplicada em bebês a partir de 6 meses.

FUNDAFFEMG representada na 
Diretoria da Febrafite-Saúde 

A assessora da Diretoria 
Executiva da FUNDAFFEMG, 
Fátima Taher Jounis, foi eleita 
diretora Administrativa e Financeira 
da Febrafite-Saúde. A entidade 
foi criada para operar planos 
privados de assistência à saúde, 
na modalidade de autogestão, 
principalmente em estados da 
federação que ainda não têm 
planos de saúde para auditores 
do fisco. Atualmente, congrega 
as 13 operadoras de Associações 
de Auditores Fiscais de Tributos 

POSSO TOMAR A VACINA 
DO CORONAVÍRUS E A DA 

GRIPE NA MESMA SEMANA?

O Ministério da Saúde 
recomenda um intervalo de pelo 
menos 15 dias entre a aplicação do 
imunizante da Covid-19 e qualquer 
outra vacina, inclusive a de gripe. 
Além disso, pessoas com sintomas 
de gripe ou Covid-19 devem 
esperar 30 dias após o fim das 
manifestações para se imunizarem 
contra o novo coronavírus.

Cota de março a maio de 2021 tem economia 
A cota trimestral segue apresentando números com 

economia para os beneficiários. A cota do trimestre (março a 
maio) está em R$ 204,71, valor 10,6% inferior ao do mesmo 
período no ano passado, quando estava em R$ 228,92. 

O custo assistencial subiu frente ao do registrado na 
cota anterior, em função do crescimento da utilização do 
plano de saúde pelos beneficiários. Ainda assim, o resultado 
é considerado um valor equilibrado. É crucial manter a 
utilização sempre com consciência, ou seja, buscando a 
assistência sempre que necessário, mas com parcimônia e 
sem excessos. É isso que possibilita um bom resultado final 
para todos os beneficiários.

Estaduais que têm planos de 
saúde, entre elas a FUNDAFFEMG.

Fátima Taher iniciou a 
atuação em 1º de março, com 
mandato até 2022, quando haverá 
nova eleição. Ela segue também 
como presidente do Conselho Fiscal 
na Unidas Nacional. A Diretoria da 
FUNDAFFEMG celebra a notícia e 
parabeniza Fátima, ciente de que 
o atendimento de reciprocidade 
e a troca de conhecimentos vão 
aprimorar, ainda mais, a assistência 
à saúde prestada aos beneficiários.

SE JÁ TIVER TIDO COVID-19, POSSO TOMAR 
A VACINA CONTRA A GRIPE?

Segundo a Fiocruz, acredita-se que não deve haver nenhuma 
interação importante e que a vacinação é segura. Mas, caso tenha sido 
infectado e ainda esteja no período de transmissão, não saia de casa. 
Entre em contato com a nossa Central de Atendimento – (31) 2103-5858 – 
e saiba como proceder. 
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Atenção ao bem-estar na 
jornada de trabalho 

A pandemia do coronavírus fez com que as organizações 
se adaptassem às novas formas de trabalho para cuidar da saúde 
e segurança das pessoas. E muitas empresas adotaram o home 
office para evitar aglomeração e, assim, prevenir a transmissão 
da Covid-19. Nesse novo cenário de trabalho, é igualmente 
importante estar atento e manter um ambiente ergonômico, ou 
seja, adequado e confortável para atividades, o que se reflete 
diretamente na saúde mental e física. 

Conforme Dra. Walneia Cristina Almeida Moreira, médica 
do Trabalho e ex-presidente da Associação Mineira de Medicina 
do Trabalho (AMIMT), “é preciso que o posto de trabalho seja 
apropriado, possuindo as características dimensionais que 
possibilitem posicionamento e movimentação do corpo, além 
de estar em local com boa ventilação e luminosidade”. Para 
auxiliar quem está em home office, ela compartilha algumas 
orientações; confira no infográfico.

DICAS DE ERGONOMIA
Escolha um local iluminado para o home office, com menos ruídos e menor 
circulação de pessoas.

Certifique-se de que o monitor do seu computador esteja alinhado à sua 
cabeça, na linha reta dos olhos. Uma opção é colocar uma pilha de livros 
embaixo dele, até a altura correta.

As articulações dos cotovelos, quadril, joelho e pés devem estar relaxadas, a 
uma angulação de 90°.

Antebraços precisam ficar sempre apoiados na mesa, evitando apoiar 
apenas os punhos.

Mantenha a coluna sempre apoiada nas costas da cadeira, evitando 
curvaturas para frente ou para trás.

Mouse e teclado posicionados em linha reta ajudam a evitar movimentos 
repetitivos.

O ideal é que as plantas dos pés fiquem apoiadas no chão. Se houver 
necessidade, algum objeto pode ser utilizado como apoio.

Realize pequenas pausas alterando a postura, levante-se e ande um pouco 
pela casa; isso melhora a circulação sanguínea.

Evite exagerar no consumo de café ao longo do dia e tome bastante água. 
Faça alongamentos antes e após o expediente.

CADA VEZ MAIS PERTO DE VOCÊ
Atenção, beneficiário: mudou de endereço ou trocou de telefone fixo, celular 
ou e-mail? Envie uma mensagem para fundaffemg@fundaffemg.com.br 
informando seus novos dados de contato.

Com o cadastro em dia, você recebe nossos boletins mensais, 
informações sobre o Plano e todo e qualquer comunicado 
sobre mudanças relevantes e de interesse do beneficiário.     
E esta é uma das metas da FUNDAFFEMG: estar cada vez 
mais próxima de você, para oferecer atendimento completo   
e de qualidade, sempre que você precisar.
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CONFIRA AS 
OPÇÕES DE 
ASSISTÊNCIA:

Escolha a vida: médicos 
alertam sobre o momento 
delicado da Covid-19 

No contexto atual da pandemia, 
todo o Brasil enfrenta um dos momentos 
mais delicados desde a confirmação 
do primeiro caso de Covid-19 em 
território nacional. A alta ocupação dos 
leitos hospitalares, incluindo de terapia 
intensiva (UTI), preocupa em muitos 
municípios de vários estados – inclusive 
em Minas Gerais.

Frente a isso, o governo de 
Minas e as prefeituras adotaram 
diversas medidas preventivas. Com 
variações nos municípios, as restrições 
visam aumentar o distanciamento social 
e evitar que a doença se alastre com 
mais rapidez.

Em entrevista coletiva realizada 
pela Prefeitura de Belo Horizonte, o 
infectologista Dr. Estevão Urbano, 
membro do comitê de combate à 
doença da capital, ressaltou que “a 
situação não é grave, é gravíssima”, 

destacando que dados têm sido 
analisados diariamente para que 
medidas sejam tomadas em prol da 
segurança das pessoas.

Opinão unânime
Todos os especialistas 

médicos são unânimes ao indicar o 
isolamento social e as medidas de 
higiene como os principais meios para 
frear a transmissão do vírus. Dessa 
forma, a FUNDAFFEMG orienta os 
beneficiários a evitarem se expor 
desnecessariamente. “Pedimos que 
utilizem, sempre que possível, os canais 
virtuais de atendimento oferecidos e, se 
for necessária a assistência presencial, 
que deem preferência a atendimentos 
em consultórios e clínicas, evitando 
prontos-atendimentos”, diz Dra.  Regina 
Celi, superintendente de Saúde da 
FUNDAFFEMG. 

• EuSaúde FUNDAFFEMG: canal para atendimento via WhatsApp pelo 
(31) 98625-3239, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, para 
dúvidas sobre Covid-19. 

• Central de atendimento FUNDAFFEMG: pelo (31) 2103-5858, de 
segunda à sexta, das 6h40 às 19h20, para agendar consultas e pedir 
orientações.

Use máscara

Higienize as mãos 
recorrentemente

Evite aglomerações

PAPEL DE TODOS
Todo mundo tem um 
importante papel no combate 
ao novo coronavírus. Siga as 
medidas preventivas:
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desde o início da campanha, em 
16/abril/2020, já promovemos a remessa de 
2.105 cestas básicas, bem como realizamos 
as respectivas prestações de contas em 
nosso site e redes sociais, conforme conso-
lidado abaixo:

(1) 9ª compra: a quantia arrecadada 
de R$ 5.976,25, foi acrescida de R$ 3.600,00 
referente à parte do valor destinado ao 1º pro-
jeto selecionado em 2019, que foi cancelado 
por impossibilidade de realização 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 selecionado em 2019, 
que foi cancelado por impossibilidade de rea-
lização 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 projeto 
selecionado em 2019, que foi cancelado por 
impossibilidade de realização das oficinas 
em virtude da cOVId.

(4) 12ª compra: também nesta aqui-
sição a quantia arrecadada em janeiro, de R$ 
6.540,00, foi acrescida de R$ 4.000,00 refe-
rente à parte do valor destinado ao 6º projeto 
selecionado em 2019, que foi cancelado por 
não atender ao disposto na convocatória. 

(5) 13ª compra: do mesmo modo 
que nas compras anteriores, a quantia arreca-

dada em fevereiro, de R$ 5.369,46 foi acresci-
da de R$ 4.000,00 referente à parte do valor 
destinado ao 6º projeto selecionado em 2019, 
que foi cancelado por não atender ao dispos-
to na convocatória.

em virtude das fortes chuvas que 
atingiram o bairro Primeiro de Maio em bH, 
no dia 07/fev/2021, e a situação de carência 
que isso acarretou, decidimos pela remessa 
das 139 cestas adquiridas nesse mês à creche 
etelvina caetano de Jesus, para distribuição às 
famílias da região.

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!

Chave PiX 14.934.501/0001-50 (nº 
do CnPJ)

dados para depósito: Banco 756 
- siCooB/ agência 4086 / conta-corrente 
nº 010839001-2 / assoc. Civil dos servido-
res da seF/MG - Receita solidária

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

RECEITA SOLIDáRIA

novos Parceiros da Campanha Rede 
solidária

Nossa campanha de cestas básicas recebe reforços impor-
tantes a partir deste mês. A FUNDAFFEMG, durante a campanha de 
vacinação contra a gripe lançou a ação FUNDAFFEMG + VOCÊ, Um 
pequeno gesto de doação faz a diferença. Em BH foram recolhidas 
doações de alimentos que serão destinadas à Rede Solidária e outras 
instituições. No interior, pela dificuldade logística de estoque e distri-
buição dos alimentos, optou-se pelo estímulo de contribuições finan-
ceiras a favor da Receita solidária para aquisição de cestas básicas.

A Acs – Assessoria de comunicação social da seF também 
aderiu à nossa campanha elaborando um vídeo, que convida todos a 
participarem dessa Rede solidária, e ajudando na sua divulgação. O 
vídeo, de um minuto e quarenta segundos, foi produzido e editado 
pelo Assessor-chefe, Ronny Rodrigues, que reconheceu a importância 
da campanha, cujo objetivo principal é ajudar famílias carentes que ti-
veram os problemas financeiros agravados em função da pandemia.

Mais colegas da seF se juntaram à campanha e estão muito 
empenhados em alavancar as doações, resultando, nos primeiros seis 
dias de abril, numa arrecadação de R$ 19.743,20, que propiciaram a 
aquisição de 296 cestas básicas, de imediato encaminhadas para dis-
tribuição em todo o estado de Mg.

Agradecemos imensamente a generosidade de todos os en-
volvidos nesta campanha! A situação sanitária e econômica de nosso 
país está muito grave e muitas famílias estão dependendo da mobili-
zação social para sobreviverem. 

contamos com seu apoio permanente! Venha fazer parte 
dessa Rede solidária!

Nossa campanha para aquisição de cestas básicas continua!

como é do co-
nhecimento de todos, 
estamos vivendo grave 
crise sanitária e econô-
mica, em que a fome 
tem atingido um núme-
ro imenso de famílias. Tal 
conjuntura e a intenção 
de contribuir para ame-
nizá-la motivaram a Re-
ceita solidária a organi-
zar uma Rede solidária, 
cujo objetivo é a doação 
de cestas básicas. Para 
tanto, gostaríamos de 
contar com a participa-
ção de todos vocês. 

essa Rede con-
siste no compromisso de, 
nos próximos 05 meses, 
cada participante doar o 
valor correspondente a 
uma ou mais cestas bási-
cas (valor aproximado de 
R$ 70,00 cada), mediante 
depósito na conta da Re-
ceita solidária.

se possível, nos ajude a fortalecer essa Rede, convidando um 
amigo ou familiar. 

Juntos vamos salvar vidas!

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)
14ª COMPRA 30/mar/21 165 11.005,50 31/mar
15ª COMPRA 06/abr/21 296 19.743,20 08/abril
TOTAIS 2105 155.751,95


