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REuniõES DE DiRETORiA
No dia 26 de maio, a diretoria executiva da 
AFFeMg se reuniu virtualmente para discutir e 
alinhar as ações de interesses dos Associados, e 
outras, vinculadas à administração da entidade.

 No dia 4 de junho, a diretoria executiva e a 

presidência do conselho de Administração se 
reuniram virtualmente para analisar o parecer 
jurídico, de autoria dos Advogados josé Alfredo 
Borges e sebastião hasenclever, que concluiu 
pela legalidade da realização de Assembleia 
geral Ordinária – AgO - por meio virtual. 
Os diretores deliberaram sobre os 

procedimentos e o cronograma para realização da AgO de aprovação das contas referentes aos 
exercícios de 2019 e 2020, como previsto no art. 18, 
inciso II, do estatuto social. 
 

16 DE JunHO
Reunião das diretorias Regionais.

Finalmente! essa parece ser uma palavra adequada para marcar essa edição bimensal do 
“AFFeMg Notícias”, não somente pela chegada do nosso informativo, mas principalmente porque o 
governador, depois de muito protelar, cumpriu sua obrigação e decidiu acabar com o parcelamento 
do salário e retornar a escala para o quinto dia útil. demorou! Afinal, desde o segundo semestre do 
ano passado, o estado já estava em condições de colocar o pagamento em dia, pois a receita era 
mais que suficiente para cobrir os 500 milhões necessários para unificar a escala. 

esse ano, o cenário está ainda melhor. Além do desempenho extraordinário da 
arrecadação (até o dia 16 de julho são R$10 bilhões a mais do que no mesmo período do ano 
passado), o estado conta ainda com a receita extra de R$2,4 bilhões, resultado da “venda” da folha 
para o banco Itaú. Apesar das condições satisfatórias, o governo vinha mantendo a estratégia de 
definir outras prioridades antes de regularizar a escala. 

Coube à AFFEMG e ao Sindifisco-MG, por meio de campanhas no rádio, TV e internet, 
levar as informações às entidades de servidores, à sociedade e aos parlamentares. procuramos 
jogar luz sobre a situação das finanças estaduais. O discurso do governo ficou insustentável e a 
espera de longos 5 anos e meio pela regularização dos salários chegou ao fim.

É uma importante conquista, e para isso, muitos contribuíram. lembro que em dezembro 
de 2019, as entidades, na companhia do deputado joão Magalhães, reuniram-se com os 
secretários da Fazenda e planejamento e gestão para reivindicar a regularização. em março deste 
ano, novamente, nos reunimos com o secretário. A essa altura, já era do nosso conhecimento a 
negociação da folha, um recurso extra que decorre justamente do servidor e a sua capacidade de 
ser um cliente privilegiado, de risco zero para o banco, e com capacidade de consumir produtos 
como crédito consignado, seguro, consórcios. 

O deputado professor cleyton, da tribuna da Assembleia, repercutiu o que as entidades 
vinham afirmando, “o Tesouro tem recurso, não paga por que não quer”. O Deputado Ulisses 
Gomes foi enfático em questionar o Secretário da Fazenda sobre o saldo do fluxo de caixa, naquele 
dia da Audiência do programa “Assembleia Fiscaliza”. O deputado sargento Rodrigues, presidente 
da comissão de segurança, em audiência realizada no dia 17 de maio, não mediu palavras para 
mostrar que o governo mantinha uma estratégia cruel contra os servidores. Enfim, entre as 
entidades, foram inúmeros debates, videoconferências, vários vídeos informativos, muita luta que 
levou a uma conquista justa, que contou com o protagonismo de muitos atores. 

Mas, a luta não acaba! estamos mobilizados para reivindicar a quitação dos direitos 
atrasados, como por exemplo as férias-prêmio devidas aos servidores que se aposentaram desde 
2014, a regularização do valor do ponto/gepi e garantir o compromisso do governo de que o 13º 
salário será pago em dia. 

para todas as conquistas, nossa maior força sempre esteve aqui, ao nosso alcance: a 
confiança da classe, a união, a eficiência na definição das estratégias, a capacidade de dialogar e 
o nosso entusiasmo. essa soma continuará sendo o motor que nos levará às próximas conquistas.

EDITORIAL
união e estratégia: para todas as conquistas, 
nosso motor é apenas um.
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O tal Regime disciplinado pela 
lc 178/21, com vigência de 9 anos, obriga 
o estado a privatizar empresas públicas, 
impõe o teto dos gastos para limitar as 
despesas primárias, obriga fazer a refor-
ma administrativa, realizar leilões de des-
contos para pagamento de dívidas inscri-
tas em restos a pagar, submete o estado 
às normas de contabilidade do Tribunal 
de contas da união sob supervisão per-
manente do “conselho de supervisão do 
Regime de Recuperação Fiscal” que por 
sua vez, se reporta diretamente à secre-
taria do Tesouro Nacional.

A ingerência afeta todos os pode-
res, judiciário, legislativo, Mp, defenso-
ria pública, Tce e até os Municípios serão 
afetados. É um ato voluntário do gover-
no que só se efetiva com a autorização 
do legislativo, mas uma vez implantado, 
esse Regime vai impor, unilateralmente 
e sem ressalvas, obrigações, restrições e 
regras de administração que, na prática, 
e de forma dissimulada, comprometem 
a autonomia do estado numa espécie de 
intervenção branca.  

O governo deverá oferecer 
como contragarantia à união as recei-
tas dos impostos IcMs, ITcd, IpVA, Im-
posto de Renda dos servidores retido na 
fonte, receita do Fundo de participação 
dos estados, a parte estadual do IpI das 

exportações, ou seja, todas as receitas 
estarão disponíveis para contragaran-
tia das dívidas atuais e dos novos em-
préstimos que o estado poderá tomar. 
A lei não exclui nem os fundos, receitas 
vinculadas, sequer à quota parte do Mu-
nicípio. Assim, ao reduzir o montante 
das receitas, o governo estadual estará 
colocando em risco também o valor do 
repasse aos Municípios.

de concepção autoritária e cen-
tralizadora, a lei também obriga o esta-
do a desistir de ações judiciais que discu-
tam as dívidas e os contratos de refinan-
ciamento de dívidas com a união, e está 
proibido de propor novas ações.

Até o momento, só o Rio de ja-
neiro experimentou o retrocesso de se 
tornar território da união. O estado ade-
riu ao RRF em 2017, por 3 anos, como 
previa a lc 159 e renovou a adesão este 
ano. Outros cinco estados estão em vias 
de aderir: Rs, gO, Ap, RN e Mg.

para acompanhar essa grave 
afronta ao pacto federativo que é o Regi-
me, a Febrafite instituiu Comissão Espe-
cial que tem se reunido periodicamente 
para debater o assunto e traçar estra-
tégias de enfrentamento à tentativa da 
união de implodir os entes federados.

uma Nota Técnica foi solicitada 
ao Professor Fernando Scaff, Professor 

de direito Financeiro da usp, para subsi-
diar os debates na Audiência pública da 
comissão de Assuntos econômicos do 
senado. está em estudo a proposição 
de arguição de inconstitucionalidade da 
lc 178/21, em face do pacto Federativo, 
consagrado como cláusula pétrea na 
constituição Federal.

 
O que o Acordo da Vale ensina sobre 
RRF - O governo celebrou um Acordo ju-
dicial com a Vale, que importou R$37 bi-
lhões, para compensar as despesas e per-
das decorrentes do rompimento da Bar-
ragem em Brumadinho.  evidentemente, 
o Acordo precisa do aval da Assembleia 
legislativa. Os deputados defendem 
que R$1,5 bilhão seja repassado aos 853 
municípios mineiros na forma de transfe-
rência direta e especial, ou seja, recurso 
de livre aplicação pelas prefeituras, mas 
o governo recusa essa forma de repasse, 
e exige a celebração de convênio.

É de perguntar então, se o legis-
lativo não pode orientar a forma de des-
tinação de sequer uma fração dos recur-
sos, por que o “Acordo da Vale” tramita 
na AlMg? O que faz ali? como se subtrai 
assim a competência de um poder? O 
que restaria da competência constitucio-
nal da Assembleia numa eventual adesão 
ao Regime de Recuperação Fiscal? 

POLÍTICA - ESPECIAL RRF

regime de recuperação Fiscal 
transforma minas gerais, um Estado 

autônomo, a 2ª maior economia do país, 
num território da união

performático e didático, o pro-
fessor Guilherme Terreri é famoso pela 
personagem, Rita Von Hunty, estrela 
do vlog criado para aprofundar e debater 
temas da vida nacional como reforma 
administrativa, gênero e democracia.

O vlog Tempero Drag é um ca-
nal no Youtube, lançado em 2015, que  
começou como uma plataforma para 
falar de veganismo, mas foi na política, 
filosofia e na sociologia que “Rita” viu seu 
público crescer de forma exponencial. 
Tudo é tratado com muito humor.

A página, com 809 mil inscritos, 
defende a educação como ferramenta 

de emancipação e ganhou destaque jus-
tamente por ter a clara missão de lutar a 
favor do conhecimento. 

No dia 28 de maio, a equipe do 

vlog lançou um vídeo sobre os prejuízos 
causados ao Rio de janeiro por conta da 
adesão ao Regime de Recuperação Fis-
cal e foi além: trouxe alertas aos estados 
que flertam com este equívoco, como é 
o caso de Minas Gerais.    

guilherme consultou a AFFE-
MG para entender melhor os perigos 
por trás do RRF e criar o roteiro, assina-
do por ele.

O material já foi visto por mais 
de 132 mil pessoas.

Assista você também ao vídeo 
no vlog TEMPERO DRAG e DiGA nÃO 
ao Regime de Recuperação Fiscal.

Armadilhas do Regime de Recuperação Fiscal são destaques em vlog nacional
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A agência de publicidade “Bra-
sil 84” foi a responsável pela execução 
e distribuição da campanha em todo o 
estado. As peças audiovisuais chamam 
atenção para a farsa por trás da pro-
posta do governo federal de ajuda aos 
estados via adesão ao Regime de Recu-
peração Fiscal e são promovidas pelo 
Sindifisco-MG com o apoio da AFFEMG, 
que colaborou na criação de dois episó-
dios do Fiscocast, um podcast dedica-
do exclusivamente ao tema.

  A mensagem joga luz sobre 
o verdadeiro significado do RRF: uma 
grande encenação que, se for concre-
tizada, Minas se tornará uma mario-
nete nas mãos da união, assistindo, 
impotente, à precarização dos serviços 
públicos, redução de investimentos e 
privatização de estatais, entre outros 
prejuízos. 

Os vídeos são exibidos nas re-
des sociais e nas emissoras globo, 
Band Minas e Record. uma petição foi 
criada para a campanha e amplamente 
divulgada.
Assine você também:
www./minassemamarras.com.br

campanha de mídia que critica
a adesão de minas ao rrF 

tem apoio da aFFEmg
Televisão, podcast e mídia impressa exibem 

peças do “Minas Sem Amarras” 

POLÍTICA - ESPECIAL RRF

A imprensa repercutiu a entrevista con-
cedida pela coordenadora Nacional da Audito-
ria cidadã da dívida, Maria lúcia Fattorelli, ao 
programa entrevista coletiva da TV Band Minas.

No dia 5 de junho, Fatorelli sentenciou 
“se aderir ao Regime de Recuperação Fiscal, 
Minas será administrada por um conselho de 
supervisão e não mais pelo governador Romeu 
Zema (Novo).” 

Além do executivo, serão afetados tam-
bém os outros poderes, o legislativo e o judiciá-
rio. A perda de autonomia e de poderes afetaria 
também os governadores que serão eleitos em 
2022 e 2026, já que o regime terá a duração de, 
no mínimo, nove anos.

EnTREViSTA
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em ritmo acelerado, a 
pec 32/20 tramita na comissão 
especial da câmara Federal, sob 
a presidência do dep. Fernando 
Monteiro e relatoria do dep. Ar-
tur Maia/BA.

No último dia 2, as enti-
dades do Fisco estadual, Federal 
e Municipal se reuniram com o 
professor de direito Administra-
tivo da uFMg, eurico Bitencourt, 
advogado e consultor do sena-
dor Anastasia.

A Febrafite foi representada por 
seu presidente Rodrigo spada, a vice-presi-
dente Maria Aparecida Meloni papá, Mar-
celo Mello (Rs), Rubens Roriz (dF), Ribamar 
(RN) e Antônio Pereira (PB); o Sindifisco 
Nacional, representado pelo presidente 
Kleber Cabral e a Fenafim por seu presi-
dente célio silva.

Como bem afirmou o Professor, 
o “texto da pec 32/20 é, tecnicamente, 
muito mal feito e, no conteúdo, destrói 
a administração pública, sendo mesmo 
contraditório com a própria exposição de 
motivos”.

sob a perspectiva do Fisco, alguns 
pontos da proposta são absolutamente in-
compatíveis com a função do Auditor Fiscal.

Vínculo provisório – na pec 32/20 
é necessário excluir vínculo por experiência 
previsto no art. 39-A, inciso I e novas hipó-
teses de contratação por prazo determina-
do do art. 39-A, §2º, todos.

A proposta prevê a substituição 
do estágio probatório pelo vínculo de ex-
periência para atividades fins, inclusive no 
Fisco. hoje, já existe na Administração pú-
blica o estágio probatório com avaliação 
de desempenho realizada por comissão de 

servidores efetivos e estáveis.
No caso do Fisco, o acesso a dados 

sigilosos no período de vínculo de experiên-
cia, com a possibilidade de futura demis-
são, implica em insegurança jurídica para a 
sociedade, os contribuintes e as empresas.

cargos de liderança e gerência - a 
pec 32/20 prevê a contratação por recru-
tamento amplo dos cargos de liderança e 
gerência de áreas técnicas e estratégicas 
do serviço público, como consta no art. 37, 
inciso V, e o desligamento dos servidores, 
no art. 41-A, parágrafo único.

esse dispositivo autoriza o apare-
lhamento do estado, que cargos e funções 
sensíveis da Administração pública pode-
rão ser preenchidos sem concurso público, 
sujeitos a interferências do poder político e 
econômico, comprometendo a eficiência, 
a impessoalidade e a imparcialidade que 
devem nortear o serviço público.

Para o presidente da Febrafite, Ro-
drigo spada, “o Fisco não pode ser usado 
como máquina de pressão sobre adversá-
rios, nem servir para distorcer os negócios, 
a espionagem, o sigilo fiscal é uma prerro-
gativa do negócio, serve para proteger a 
sociedade e a livre concorrência de outros 
interesses não republicanos”.

A democracia não se 
faz apenas no parlamento, mas 
também em diálogo com enti-
dades e a sociedade organizada, 
mas isso não tem sido possível 
nesse momento, pois as enti-
dades e os cidadão, de modo 
geral, estão impedidos de aces-
sar o congresso. essa forma de 
funcionamento, sem debate, faz 
com que o relator tenha autono-
mia plena para apresentar o tex-
to que bem entender e ao final, 

o senado, como a casa revisora, apenas 
chancela.

para vencer esse bloqueio, as enti-
dades estão buscando alternativas. em um 
encontro virtual no mês de maio, o próprio 
senador Anastasia sugeriu que o professor 
eurico Bitencourt pudesse ser um interlo-
cutor para discussão dos pontos de maior 
interesse para os Fiscos na pec 32. É isso 
que estamos tentando, buscar caminhos 
para viabilizar o diálogo, apontar equívocos 
grosseiros e impedir a demolição do servi-
ço público.

para as entidades é vital: ingres-
so exclusivamente pelo concurso públi-
co; estabilidade para todos os servidores 
efetivos, manutenção do Regime jurídico 
Único evitando um “limbo jurídico” com 
diferentes formas de vínculo; irredutibi-
lidade salarial; regulamentação de ava-
liação de desempenho por lei comple-
mentar evitando que a definição se dê 
por Medida provisória; rejeição ao vínculo 
provisório e à contratação por recruta-
mento amplo para cargos de gerência e 
assessoramento técnico.

Faça contato com os deputados, 
participe dessa luta, NãO À pec 32/20!

reforma administrativa, também 
chamada pEc da rachadinha, é a demolição 

dos serviços públicos no Brasil

PEC 32
No dia 27 de maio, a comissão do Trabalho da AlMg promoveu um de-

bate sobre os efeitos da reforma administrativa para os servidores. 
O presidente do Sindifisco-MG, Marco Couto, falou em nome da Fena-

fisco, das demais entidades representativas dos servidores da Fazenda de MG e 
também do “Movimento Basta”. 

ele observou que apesar do texto em tramitação no congresso parecer 
não alcançar os servidores estaduais, eles poderão ser atingidos sim, e criticou 
duramente a proposta do governo federal, referindo-se à pec 32 como “a pec do 
peculato, da rachadinha”.  “Com o fim da estabilidade, é isso que nós vamos ter, a 
volta do coronelismo, do apadrinhamento”. 
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nas ruas: é a voz dos 
mineiros contra a pEc 32!

A AFFeMg, o sindifisco Nacional/ds gov. Va-
ladares e o sindifisco-Mg reforçaram campanha con-
tra a Reforma Administrativa no leste de Minas.

em governador Valadares, Teófilo Otoni e Ipa-
tinga a população conferiu, do final do mês de junho 
e julho outdoors em pontos estratégicos das cidades 
com a crítica das entidades à pec 32.

A região é base eleitoral do deputado federal 
euclydes pettersen, que integra a comissão especial 
que analisa a pec na câmara dos deputados.

Os diretores Regionais da AFFeMg, Neuza 
gomes (Metalúrgica) e sirne Alcides (Mucuri) e Mil-
ton Metzker (Rio doce) ajudaram na mobilização e 
deram destaque à  iniciativa. 
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em cumprimento ao estatuto social, nessa quarta-feira, dia 14, 
a AFFEMG realizou a Assembleia Geral Ordinária para constituir a Comissão 
eleitoral que conduzirá as eleições da diretoria e os conselhos de Administração 
e Fiscal da entidade para o triênio 2022/2024.

Após a saudação da Diretora-Presidente da AFFEMG, Maria Aparecida 
Meloni, papá, a AgO foi formalmente instalada pelo presidente do conselho de 
Administração, Francisco Mota santos que, destacando a atipicidade da AgO rea-
lizada de forma virtual, indicou o Associado josé Aparecido de pádua, para presi-
dir os trabalhos. Após sua saudação, o Presidente convidou os Associados Antônio 
caetano jacinto lemos e edvaldo de Almeida santos, para secretariar a mesa.
 por proposta do Associado Marco Túlio da silva, e aprovada por unani-
midade, a AGO constituiu a Comissão Eleitoral com os seguintes membros:
1. carmen syla guimarães Moura
2. Vera Maria Sampaio Teixeira Z. Loyola
3. luiza helena Nunes Braga
4. Iracema ceci Amaral Renan
5. Adevaldo Antônio de castro
 Ao final, a mesa propôs e a AGO aprovou o dia 25 de novembro de 
2021 para realização das eleições da AFFEMG, triênio 2022/2024.

AGO

assembleia geral ordinária aprova, por unanimidade, 
as contas dos Exercícios de 2019 e 2020

conforme editais de convo-
cação publicados no jornal estado de 
Minas, do dia 15 de junho, no dia 30, a 
AFFeMg realizou as Assembleias gerais 
Ordinárias para análise das contas dos 
exercícios de 2019 e 2020.

Impedida legalmente de realizar 
eventos presenciais, face à pandemia da 
covid-19, a entidade garantiu a partici-
pação dos Associados de forma remota 
pela plataforma Zoom combinada com 
a plataforma de suporte tecnológico da 
empresa Tafner que dispõe de um siste-
ma seguro e com validade jurídica. Todos 
os relatórios possuem certificado digital 
com registro de chave pública Icp-Brasil.

Após a saudação da diretora-
-presidente da AFFeMg, Maria Apareci-

da Meloni, papá, a AgO foi formalmente 
instalada pelo presidente do conselho 
de Administração, Francisco Mota san-
tos que, destacando a atipicidade da 
AgO realizada de forma virtual, apre-
sentou a mesa.

Presidente – joão Alberto Vizzotto.
para secretariar os trabalhos: josé 

Aparecido de pádua e Fátima Taher jounis. 
Após a leitura dos pareceres do 

conselho Fiscal e do conselho de Admi-
nistração, o contador, Wander Moreira, da 
empresa dhisa, apresentou as contas e as 
demonstrações de Resultados. em segui-
da, o presidente, joão Alberto Vizzotto, co-
locou as contas em votação, sendo apro-
vadas por unanimidade dos presentes.

Todo o processo ocorreu de 

acordo com as normas legais vigentes, 
em face do período pandêmico, orienta-
das em Parecer Jurídico específico para 
a entidade.

AGO virtual
Comissão Eleitoral é eleita 

por unanimidade 
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conselho deliberativo da Febrafite 
se reúne com diretoria do comsefaz

No dia 10 de junho o conselho 
Deliberativo da Febrafite recebeu o di-
retor-institucional do comsefaz (comitê 
Nacional dos secretários de Fazenda dos 
estados e do distrito Federal), o auditor 
fiscal, André Horta, representando o pre-
sidente do comitê, Rafael Fonteles, secre-
tário da Fazenda do piauí, para discussão 
de pautas conjuntas das entidades.

durante as apresentações, o presi-
dente da Febrafite, Rodrigo Spada destacou 
que “nossa última grande vitória foi a ma-
nutenção do artigo 167, IV, da constituição 

Federal, que permitiu a manutenção da 
vinculação de receitas para o trabalho das 
Administrações Tributárias dos três entes”.

spada citou ainda outras pautas 
conjuntas com o comsefaz, a exemplo 
da atuação para que o Fisco seja definido 
como atividade típica de estado na Refor-
ma Administrativa, com teto único, des-
vinculado de cargos de natureza política.

para André horta o comsefaz e 
Febrafite têm participado de articulações 
importantes, como a defesa da Reforma 
Tributária ampla. “Comsefaz e Febrafite 

têm um histórico de lutas em defesa de 
pautas importantes para os estados e o 
Fisco, e essa parceria vem sendo intensi-
ficada, fortalecendo a defesa dessas ban-
deiras conjuntas”, afirmou.

coordenada pelo presidente da 
Febrafite, Rodrigo Spada, a Assembleia 
geral, realizada em modo virtual, con-
tou com participação de dirigentes de 19 
Associações Filiadas que discutiram as 
ações de oposição à Reforma Adminis-
trativa, pec 32, em parceria com o Fona-
cate e a Frente parlamentar servir Brasil.

No dia 8 de junho, o 
canal no YouTube do estra-
tégia concursos, um portal 
nacional sobre concursos 
públicos, divulgou entrevista 
concedida pela diretora-pre-
sidente da AFFeMg, Maria 
Aparecida Meloni, papá, so-
bre a necessidade e a luta da 
entidade pela realização de 
concurso público para o de 
Auditor Fiscal da Receita es-
tadual, na seF/Mg.

papá falou sobre o trabalho da 
AFFeMg que tem se empenhado na co-
brança do certame e as expectativas so-
bre a Representação formal da entidade 

ao Ministério público de Mg apontando 
a omissão do governo face à defasagem 
do quadro. “estamos há 16 anos sem 
concurso para Auditor Fiscal da Receita 
estadual, atualmente, mais de 30% do 
quadro estão vagos e 20% dos ativos 

podem se aposentar imediata-
mente”, disse.

Apesar do cenário crí-
tico, papá mostra-se otimista. 
Não há estado sem o tributo, 
pagá-lo não é um ato volun-
tário. O Auditor tem um papel 
fundamental no controle da 
arrecadação, no combate à so-
negação, na garantia da recei-
ta, na proteção da concorrên-
cia e na justiça fiscal.” contou à 

jornalista Thaís Mendes. 
para assistir a entrevista acesse 

o blog da AFFeMg na Internet ou bus-
que pelo canal estratégia concursos no 
YouTube.

COnCuRSO PÚBLiCO

diretora-presidente revela otimismo sobre a 
matéria em entrevista a canal especializado
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prêmio nacional de Educação Fiscal
Apesar dos desafios e dificul-

dades impostas pela pandemia de co-
vid-19, a edição 2020 do prêmio Nacio-
nal de educação Fiscal recebeu 122 ins-
crições de escolas, 80 de instituições, 27 
de imprensa, 17 de tecnologia, no total 
de 246 projetos.

em razão das restrições para 
conter a covid-19, não foi possível reali-
zar a tradicional solenidade de premia-
ção em formato presencial, previsto 
para acontecer em Belo horizonte, com 
a participação dos finalistas de todas as 
regiões do país, convidados especialis-
tas da área.

Mas a coordenação-geral do prê-
mio Nacional de educação Fiscal, gestão 
2020-2022, se prepara para dar sequência 
à essa importante iniciativa de cidadania e 
informa os novos cronogramas da 9ª e 10ª 
edições da premiação nacional:

EDiÇÃO 2020
A 9ª edição do prêmio concluiu 

a etapa da avaliação de campo, con-
forme publicação, em 26/08/20, no site 
www.premioeducacaofiscal.org.br.

Os projetos classificados na Eta-

pa estadual passarão à comissão julga-
dora e, logo após, haverá a publicação 
dos finalistas do ano da premiação.

EDiÇÃO 2021
considerando que o público 

envolvido com os projetos de educa-
ção Fiscal, coordenados pelos grupos 
de educação Fiscal dos estados e do 

gT66 do confaz, em especial os que 
incluem as escolas da rede pública 
do país que tiveram seus calendários 
alterados e aulas em modo virtual a 
Febrafite decidiu suspender a edição 
2021 e promoverá uma edição Bienal 
2021/22.

Veja o novo cronograma no site 
da Febrafite: premioeducacaofiscal.org.br

GiRO - REGiOnAL nORTE
No dia 13 de julho, os 

Associados da Regional Norte, 
inspirados pelo sucesso da ação 
AFFeMg sOlIdáRIA, repetiram 
a dose de cuidado e respeito ao 
próximo numa ação muito impor-
tante para a santa casa de Mon-
tes claros neste segundo semes-
tre de 2021.

 A arrecadação começou 
em 10 de junho e foi finalizada no 
dia 2 de julho.

No dia 13 de julho foram 
doados alimentos não perecíveis, 
epIs (máscaras, toucas, luvas, sa-
patilhas hospitalares) ao hospital 
Irmandade Nossa senhora das 
Mercês - santa casa de Montes 
claros.

destacamos o empenho 
pessoal do diretor da Regional 
Norte, pedro paulo de Araújo Ri-
beiro e das funcionárias Maxsane 
Barboza e liliane Freitas na mo-
bilização desta iniciativa solidária 
que estimulou tantas doações
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No dia 9 de junho, a diretora-
-presidente, Maria Aparecida Meloni papá, 
depois de saudar os presentes, iniciou a reu-
nião com uma notícia importante, a reivin-
dicação da AFFeMg por concurso público 
registrou mais um avanço, “o número ideal 
de vagas hoje seria em torno de 400, mas 
deve ficar em 317. É preciso tempo para trei-
nar e para que os novos possam assimilar a 
cultura da instituição, hoje avaliada como a 
melhor administração fazendária do país, 
de acordo com pesquisa do Bando Intera-
mericano de Desenvolvimento”, afirmou.

em seguida, papá convidou os 
Associados efetivos para as Assembleias 
gerais Ordinárias previstas no estatuto so-
cial, aprovação das contas de 2019 e 2020 
e constituição da comissão eleitoral.

No encontro de junho, papá des-
tacou que a AFFeMg continua a campa-
nha de oposição ao Regime de Recupe-
ração Fiscal, não somente pelo risco que 
esse projeto representa para a autonomia 
do Fisco, mas também para os poderes, o 
regime democrático e o próprio estado. 

O presidente do Sindifisco-MG, 
Marco couto, presente ao encontro, com-
plementou as informações sobre o assunto 
e explicou que as entidades estão lideran-
do a luta contra o RRF e a pec 32/20. Apro-
veitou para promover a campanha Minas 
sem Amarras, “se o Regime for aprovado 
fica vedado qualquer reajuste salarial pelos 
próximos 9 anos, então, se pensarmos que 
a previsão de inflação é de 8% este ano, 
tanto tempo sem correção vai arrochar os 
rendimentos do servidor,” alertou.

e completou dizendo que o clima 
político é favorável à nossa luta, mas não 
podemos relaxar. As entidades mantêm a 
campanha de mídia, participa de audiên-
cias públicas, está enviando cartas aos de-
putados e aos prefeitos. O objetivo é mobi-
lizar todo o estado.

A reunião do dia 14 de julho, foi 
realizada logo após a AgO que elegeu a co-
missão eleitoral e designou o dia da eleição 
para a diretoria e conselhos na AFFeMg.

A diretora-presidente, papá, abriu 

a reunião informando os presentes sobre 
a reabertura gradual na sede da AFFeMg 
e Regionais a partir de agosto. em segui-
da, passou a palavra para o diretor de 
Assistência à saúde da FuNdAFFeMg, 
Antonio caetano jacinto lemos, que, em 

consonância com a diretora-presidente,  
afirmou que as atividades do plano de saú-
de também devem acompanhar o mesmo 
cronograma, ou seja, um retorno gradual, 
dos setores mais demandados, e atenden-
do os protocolos de segurança. 

papá informou ainda que o pró-
ximo encontro de Aposentados será rea-
lizado, extraordinariamente, no dia 25 de 
agosto, última quarta-feira do mês. Isso 
porque a AFFeMg pretende implementar 
a modalidade de encontro híbrido, ou seja, 
o evento será transmitido por meio da pla-
taforma zoom, diretamente do auditório 
da sede em Belo horizonte, onde haverá 
até 60 Associados presentes. E até o final 

de agosto um bom número de colabora-
dores já terão tomado a segunda dose da 
vacina. 

“estamos felizes em trazer essa 
informação, mas precisamos da colabora-
ção de todos, o uso de máscara, o distan-
ciamento social e todas as medidas indica-
das no protocolo que ajudem na proteção 
de todos” afirmou a Diretora-presidente.

de volta à pauta do dia, papá com-
partilhou com os presentes os avanços das 
campanhas contra a aprovação da pec 
32/20, “estamos agindo e acompanhando 
com muita atenção e fazemos um apelo 
aos colegas que tenham contatos próxi-
mos de  parlamentares que manifestem 
e ajudem a esclarecer sobre os riscos de 
aprovação da pec e o retrocesso contido 
na reforma”, conclamou.

papá atualizou os presentes sobre 
o trabalho da Febrafite, tanto na Frente 
Nacional de defesa dos serviços públicos, 
como também contra o RRF, junto com a 
Associação dos Membros dos tribunais de 
contas do Brasil, a ATRIcON. “Buscamos a 
assessoria do professor de direito Finan-
ceiro da USP, Fernando Scaff e estamos 
preparando uma audiência pública na co-
missão de Assuntos econômicos do sena-
do para debater o Regime na perspectiva 
de do pacto federativo”, declarou. 

Outra frente de trabalho da Asso-
ciação é a preservação de direitos adquiri-
dos e ou aqueles não pagos, como férias-
-prêmio, “insistimos e esperamos que o 
governo apresente uma proposta de paga-
mento, nem que seja parcelada”, revelou.

Ao final todos puderam se mani-
festar e participar do sorteio de 10 cestas 
juninas. 

Encontro Virtual dE aposEntados 
Em breve, e seguindo rígidos protocolos de segurança reuniões serão híbridas

ENCONTROS
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em junho, as pensionistas fo-
ram recebidas na sala virtual com mui-
to entusiasmo. A Organização do en-
contro reservou várias surpresas.

A diretora-social, Rose laura, 
apresentou a pauta do dia e reforçou 
o convite para o 19º ARRAFFeMg, e 
compartilhou informações sobre as 
impressões das participantes sobre o 
AFFeMg + tech. Várias pensionistas 
aderiram ao programa facilitador e es-
tão felizes sobre as descobertas digi-
tais com o suporte da Associação.

Maria elisa, do serviço social, 
falou sobre a alegria de compartilhar 
boas notícias durante os encontros e 
apresentou a primeira atração da reu-
nião: o humorista, Thiago carmona, 
que arrancou risadas com suas piadas 
inspiradas em divertidas lembranças 
da infância.

Ao fim da reunião os microfo-
nes foram abertos para que todas pu-
dessem falar e fazer sugestões. como 
muitas presentes, a Associada, Francis 
Reis, fez questão de manifestar sua sa-
tisfação com o cuidado que a AFFeMg 
tem com os Associados. em suas pa-
lavras, “mesmo durante a pandemia, 
não se esqueceu das pensionistas, não 
apenas cuidando do nosso bem-estar 
e das questões jurídicas e de luta, mas 
do nosso entretenimento e congrega-
ção”.  

 O Encontro de Pensionistas 
volta em 26 de Agosto de 2021.

Atuante no grupo e curiosa so-
bre o tema, a Associada Valda pauli-
na, aproveitou os encontros para tirar 
dúvidas e mais: compartilhou o que já 
sabia com os colegas. para ela o What-
sApp é uma mão na roda e serve como 
arquivo pessoal, “já tenho o “meu gru-
po” no WhatsApp. somente eu partici-
po e arquivo ali as coisas que me inte-
ressam e ficam bem fáceis de acessar.”

A Associada Najla de paula 
cruz, registrou sua satisfação com o 
que aprendeu. “graças às explicações, 
hoje descobri que só conseguia ver 
vídeos do YouTube no celular quando 
estava conectado via Wi-Fi, e agora, já 
acertei isso.”

participantes ainda trocaram 
experiências sobre o armazenamento 
em Nuvem, o aplicativo de reuniões 
virtuais ZOOM e aprenderam como 
editar fotos e vídeos no WhatsApp.

Encontro de pensionistas 
Informação e diversão marcam reunião virtual

ENCONTROS
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 pelo 19º ano, a nossa tradicional 
festa reuniu a família AFFeMg. Mas des-
ta vez, num anarriê para lá de moderno 
aconteceu no dia 2 de julho.

em respeito às medidas sa-
nitárias em vigência no estado, foi 
realizada uma live pelo canal da Asso-
ciação no YouTube com muita música, 
interatividade, sorteios de prêmios e 
animação.

Associados de outros estados, 
Regionais e sede puderam cantar as 
músicas que alegram as quadrilhas de 
são joão, cada um do seu jeitinho e com 

muita segurança!
Na semana do show foram com-

partilhadas receitas típicas para estimu-
lar os participantes a relembrar os sabo-
res tradicionais desta época. As receitas 
passo a passo, com o jeitinho AFFeMg 
de cuidar, estão disponíveis em todas as 
redes sociais e no site: são receitas de 
canjica doce cremosa e canjiquinha com 
costelinha e bacon.

Os Associados que embarcaram 
na ideia e reproduziram as delícias em 
casa aprovaram com louvor!  

 Foram quase 2h de show exclusivo 

e boa música. A live do 19º ARRAFFeMg já 
foi assistida mais de 800 vezes após a libe-
ração do vídeo em nosso canal.

durante o show, 25 Associados 
foram sorteados e ganharam uma linda 
cesta com produtos típicos das festas de 
são joão escolhidos com muito carinho.

e como a interatividade é uma 
marca do nosso arraial, dezenas de As-
sociados e suas famílias enviaram fotos 
e selfies dessa confraternização! Assim, 
estivemos juntos e matamos a saudade, 
enquanto o nosso forte abraço não chega.

Confira na galeria.

19º arraFFEmg: alEgria, 
anarriÊ E sEgurança
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SAuDADES

AlugA-se
Belo Horizonte e Região

VeNde-se
• Vende-se apartamento com  4 quartos  um  

por  andar, em frente ao  Minas II  - Bairro serra, 
com área de lazer completa,  com piscina,  con-
domínio  barato, 3  vagas,  e  porteiro. somente 
VeNdA. pode ser financiado, tratar direto com 
proprietário, contato:  (31) 98822-2202.

• Apartamento  02 quartos , uma suíte e dois ba-
nheiros em granito, com 2 vagas de garagem, 
todo decorado, localizado  na  Rua estevão 
pinto – serra, próximo ao Tribunal de justiça. 
com área de lazer infantil, incluindo salão de 
festa, sauna e academia. sem piscina. porta-
ria com porteiro. somente VeNdA. pode ser 
financiado, tratar direto com proprietário, con-
tato: (31) 98822-2202.

interior
VeNde-se 

• Apto, no centro, patos de Minas - 333 m2 de 
área construída, arejado sala p/ 3 ambientes 
em tábua corrida, varandas e lavabo. sala de 
jantar ou sala de TV. área de serviço grande c/ 
dce  e armários e bancadas despensa com ar-
mários. copa/cozinha grande, pia dupla. Insta-
lação para fogão e lava louças embutido. Mesa 
em granito para 4 pessoas. Banheiro social em 
mármore no piso e bancada. Quatro quartos, 
sendo 2 suítes com varandas, em tábua corri-
da (3 deles com armários) e ar-condicionado. 
suíte master c/ banheira de hidromassagem, 
box em vidro temperado. prédio com eleva-
dor sobre pilotis, 3 andares, 2 apartamentos 
p/ andar. Box de despejo na garagem, 3 vagas 
de garagem em linha. salão de festa, churras-
queira, fogão, freezer.  preço: R$ 880.000,00. 
condomínio: R$ 600,00, contato (31) 99929-
2310.

Outros Estados
• Alugo apartamento para temporada em gua-

rapari, na praia do Morro, 3 quartos, suíte, de 
frente, área c/ churrasqueira e banho, 2 vagas 
de garagem, 1º andar Av. praiana Nº 1471no 
meio da praia, mobilador com antena para-
bólica. Tratar: (32) 98885-0334, contato josé 
Toledo.

• josé severino salgado, cônjuge da Associada, 
Maria clara junqueira Ferreira lopes, faleceu 
no dia 16 de setembro de 2020 na cidade de 
Varginha/ Mg, onde residia.

•  Maria Izabel Rocha Fernandes, faleceu no dia 
21 de Maio de 2021 na cidade de Belo horizon-
te/ Mg, onde residia.

• Rubens da silva Rodrigues, faleceu no dia 21 
de Maio de 2021 na cidade de Belo horizonte/ 
Mg, onde residia.

• josé Alves praes, faleceu no dia 22 de Maio de 
2021 na cidade de Belo horizonte/ Mg, onde 
residia.

• edena souza de Assis, faleceu no dia 26 de 
Maio de 2021 na cidade de Belo horizonte/ 
Mg, onde residia.

• Beatriz cavalcanti, irmã do Associado Muri-
lo cavalcanti, faleceu no dia 21 de Maio de 
2021 na cidade de Belo horizonte/ Mg, onde 
residia.

• Ilton de Oliveira chaves, faleceu no dia 27  de 
Maio de 2021 na cidade de Belo horizonte/ 
Mg , onde residia

• dulcinea Franco Vilas Boas, faleceu no dia 30 

de Maio de 2021 na cidade de poços de caldas/ 
Mg, onde residia.

• jandira costa de paula, faleceu no dia 29 de 
Maio de 2021 na cidade de cachoeira de Mi-
nas/ Mg, onde residia.

• gerson eustáquio Barbosa Oliveira, faleceu no 
dia 07 de junho de 2021 na cidade de uberaba/ 
Mg, onde residia.

• conceição de Trindade Fernandes, faleceu no 
dia 12 de Maio de 2021 na cidade de campo 
Belo/ Mg, onde residia.

• cecília de deus simões, faleceu no dia 21 de 
Abril de 2021 na cidade de patos de Minas/ 
Mg, onde residia.

• Terezinha Magalhaes Tibo, faleceu no dia 18 
de junho de 2021 na cidade de Montes claros/ 
Mg, onde residia.

•  Raimundo Nunes Mourão, faleceu no dia 27 
de Maio de 2021 na cidade de Belo horizonte/ 
Mg, onde residia.

• Ronaldo Rocha, cônjuge da Associada  clenilda 
gomes da cunha, faleceu no dia 17 de junho de 
2021 na cidade de Ipatinga/ Mg, onde residia.

• carmelino pedro Ferreira, faleceu no dia 12 de 

junho de 2021 na cidade de Belo horizonte/ 
Mg, onde residia.

• joaquim Mares Ferreira, faleceu no dia 20 de 
junho de 2021 na cidade de Belo horizonte/ 
Mg, onde residia.

• sr. joão salgado Trindade, faleceu no dia 17 de 
junho de 2021 na cidade de Itabira/ Mg, onde 
residia.

• Maria Aparecida Macedo faleceu no dia 23 de 
junho de 2021 na cidade de Alfenas/ Mg, onde 
residia.

•  elias joaquim Alves, faleceu no dia 28 de junho 
de 2021 na cidade de pirapora/ Mg, onde re-
sidia.

• hugo Rezende chaves, faleceu no dia 01 de 
julho de 2021 na cidade de divinópolis/ Mg, 
onde residia.

• edson Teixeira de carvalho, diretor da  Regional 
são Francisco - pirapora, faleceu no dia 05 de ju-
lho de 2021 na cidade de Belo horizonte/ Mg. O 
mesmo residia na cidade de pirapora/Mg. 

• josé geraldo do carmo, faleceu no dia 18 de 
junho de 2021 na cidade de carandaí/ Mg, 
onde residia.

“SEPuLTAnDO  OS  MEuS  MORTOS”
José Osvaldo de Souza

Auditor Fiscal da Receita estadual Aposentado

 Num dos seus últimos e mais comoventes livros, antes de passar ao plano 
espiritual para então apresentar-se como “Irmão X”, Humberto de Campos com-
põe uma coletânea de registros de passamento de pessoas que, de alguma ma-
neira, fizeram por merecer, a seu juízo, a homenagem ou a lembrança afetiva do 
grande escritor.  São os “seus” mortos, que vão recebendo menção ou panegíricos, 
qual encaminhamento virtual como sugere o título da obra cuja inspiração original 
remonta a um estranho personagem (Pope) dos urais, o qual se incumbia de, so-
litariamente, sepultar cadáveres de miseráveis abandonados. Pois bem: Humber-
to de Campos reuniu algumas dezenas de figuras diversificadas da vida brasileira, 
falecidas ao longo de determinado tempo e que, para ele, ostentavam valor ou 
razões para integrarem um dos capítulos, em número de quarenta e dois.

 Na esteira do intuito do grande escritor, vejo-me levado a realizar singela 
compilação de algumas pessoas, interligadas sob o teto da Secretaria de Fazenda, 
que nos deixaram nesta última e cruciante quadra, e às quais sou indissoluvelmen-
te vinculado pelo afeto, respeito, admiração e gratidão. Devo iniciar com Olney 
Brito de Carvalho (22 de março), amigo desde a infância, colega da Faculdade de 
Direito da uFMG, Procurador Fiscal do Estado. Seguem-se Márcio Garcia Vilela (22 
de abril) e João Camilo Pena (23 de abril), Secretários de Fazenda com os quais 
tive a honra de trabalhar, verdadeiras reservas morais do Estado. Lembro Antônio 
Fernando Drumond Brandão (12 de abril), tão querido e respeitado na classe e com 
o qual iniciei carreira na então Delegacia Fiscal de Pará de Minas, no princípio de 
1961.  Também Alencar de Castro Freire (6 de abril), enérgico funcionário dedicado 
à coisa bem feita. Por fim, Raimundo Nunes Mourão (18 de junho), último rema-
nescente do pequeno e heroico grupo fundador da nossa AFFEMG. Tive a honra 
de trabalhar sob seu comando e o privilégio de manter com ele, já no seu final, um 
telefonema dificultado pela audição nos seus 103 anos. 

Restou-me, e a tantos, a boa lembrança, na falta da despedida em que 
compartilharíamos os sentimentos, sendo certo que cada um tem a sua própria 
relação de perdas inestimáveis. Como Humberto de Campos, na sua estranha me-
táfora, vamos ou cada qual vai sepultando, dolorosamente, os “seus” mortos, na 
intimidade da dor e da saudade.
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RECEITA SOLIDáRIA

DATA DE 
AQUISIÇÃO Nº CESTAS VALOR NF (R$) DT ENTREGA DESTINO

1ª COMPRA 22/abr/20 226 18.554,59 23/abr SERVAS
2ª COMPRA 04/mai/20 246 20.541,00 07/mai SERVAS
3ª COMPRA 16/mai/20 100 8.350,00 19/mai SERVAS
4ª COMPRA 02/jun/20 74 6.179,00 08/jun SERVAS
5ª COMPRA 02/jul/20 70 5.845,00 06/jul SERVAS
6ª COMPRA 03/ago/20 80 6.680,00 06/ago SERVAS
7ª COMPRA 03/set/20 93 5.580,00 08/set SERVAS
8ª COMPRA 30/set/20 135 8.100,03 02/out SERVAS
9ª COMPRA 09/nov/20 123 9.532,51 (1) 11/nov SERVAS
10ª COMPRA 30/nov/20 83 6.432,52 (2) 02/dez SERVAS
11ª COMPRA 29/dez/20 120 9.300,00 (3) 05/jan SERVAS
12ª COMPRA 27/jan/21 155 10.540,00 (4) 28/jan SERVAS
13ª COMPRA 01/mar/21 139 9.368,60 (5) 04/mar Creche Etelvina (5)
14ª COMPRA 30/mar/21 165 11.005,50 31/mar SERVAS
15ª COMPRA 06/abr/21 296 19.743,20 08/abr SERVAS

16ª COMPRA 20/abr/21
60 4.002,00 25/abr NUBEM (6)
200 13.340,00 22/abr Ass. Esp. Christopher Smith (7)
440 29.348,00 26/abr SERVAS

17ª COMPRA 10/maio/21
100 6.670,00 13/mai Ocupação Dandara (8)
100 6.670,00 12/mai Projeto Ideal do Amanhã (9)
389 25.946,30 11/mai SERVAS

18ª COMPRA 31/mai/21
465 32.689,50 07/jun SERVAS
150 10.545,00 08/jun Ass. Esp. Christopher Smith (7)

19ª COMPRA 01/jul/21
369 25.940,70 02/jul SERVAS
100   7.030,00 02/jul Ass. Esp. Christopher Smith (7)

20ª COMPRA 08/jul/21 100   7.030,00 09/jul Amigos de Minas (10)
TOTAIS 4.578 324.963,45

campanha rede solidária – prestação de contas

(1) 9ª compra: quantia arrecadada de 
R$ 5.976,25 acrescida de R$ 3.600,00 
referentes a projeto cancelado.
(2) 10ª compra: quantia arrecadada de 
R$ 2.849,50 acrescida de R$ 3.600,00 
referentes a projeto cancelado.
(3) 11ª compra: quantia arrecadada de 
R$ 5.700,00 acrescida de R$ 3.600,00 
referentes a projeto cancelado.
(4) 12ª compra: quantia arrecadada de 
R$ 6.540,00 acrescida de R$ 4.000,00 
referentes a projeto cancelado.
(5) 13ª compra: quantia arrecadada de 
R$ 5.369,46 acrescida de R$ 4.000,00 
referentes a projeto cancelado.
As 139 cestas foram entregues na cre-
che etelvina caetano de jesus, para dis-
tribuição às famílias da região.
(6) NuBeM – Núcleo de Benefício Miran-
dinha, localizado no bairro citrolândia/
Betim.
(7) Associação espírita christopher smi-
th, localizada no bairro paraíso/Bh. 
(8) Ocupação dandara, localizada no 
bairro pampulha/Bh.
(9) projeto Ideal do Amanhã, localizado 
em Raposos.
(10) Amigos de Minas – R. Adotivo josé Fer-
reira, 25 Monte Verde, Ribeirão das Neves.

Doações para Creche Etelvina 
Caetano de Jesus

No dia 07/fev/21 a forte chuva que atingiu diversas 
regiões de Belo horizonte alagou completamente a creche 
etelvina, ocasionando a perda de todos os bens e equipa-
mentos que estavam no local. essa creche, situada no bairro 
primeiro de Maio, em Bh, oferece acompanhamento socio-
familiar e 04 refeições diárias a 224 crianças, adolescentes e 
seus familiares.

diante dessa calamidade, e com o intuito de auxi-
liar a reestruturação da creche, a Receita solidária destinou 
recursos de projetos sociais que não foram realizados em 
2020, em função da pandemia de covid-19, no valor de R$ 
9.896,94, para reposição de diversos itens abaixo listados:

Micro system (rádio) para as salas de aula / caixa de 
plástico com tampa para congelamento de alimentos / carri-
nho para carga e descarga / lixeiras 45l / Forno a gás industrial / 
camas para o berçário / caixas organizadoras de 50l / Balde de 
suco 30l / caixas de hortifrúti para verduras / processador de ali-
mentos / gaveteiros de mesa / Tintas para pintura de paredes.

desde o início da campanha, em 16/abril/2020, já promovemos a remessa de 4.578 cestas básicas, bem como realizamos as 
respectivas prestações de contas em nossas redes sociais, conforme consolidado abaixo:
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Conheça os colaboradores da FUNDAFFEMG que atuam em entidades 
representativas das operadoras de autogestão: 

Em desenvolvimento constante 
Uma organização precisa estar 

sempre em aprimoramento e isso só é 
possível com colaboradores alinhados 
ao seu propósito e antenados às 
novidades da área. Na FUNDAFFEMG, 
as equipes vão além das funções e estão 
sempre em busca de novidades para 
aprender e compartilhar conhecimento 
com os demais colegas. Como 
resultado, o ambiente de trabalho se 

torna mais promissor, já que todos 
estão em constante evolução.

Atualmente, oito colaboradores 
da FUNDAFFEMG atuam em 
instituições representativas das 
operadoras de autogestão. Essa 
presença ativa faz com que a equipe e 
o Plano se desenvolvam e continuem a 
oferecer o melhor plano de saúde para 
os beneficiários.

Flávia Alves atua na FUNDAFFEMG 
e na Unidas-MG e reforça a importância 
da presença nessas instituições: “A 
possibilidade de trocas de informações 
entre as empresas de autogestão permite 
ampliação do conhecimento e praticidade 
nos fluxos do dia a dia. Isso possibilita 
ações com olhares distintos e novos 
direcionamentos dentro da FUNDAFFEMG, 
trazendo um retorno no trabalho diário”.

Simone Lima dos Santos
Gestora de Compliance na FUNDAFFEMG
*Comissão de Qualidade e Governança Corporativa – Unidas Nacional: membro do Subgrupo de Trabalho B: Programa 
de Segurança da Informação e Subgrupo de Trabalho D: Programa de Compliance, Riscos e Integridade.
*Subcomissão Mista de LGPD – Unidas Nacional: membro do Subgrupo de Trabalho G2: Estabelecimento de normativos 
para aplicação do art.52 e seguintes da LGPD e Comunicação de incidentes.

Márcia Mariano
Gestora da Auditoria na FUNDAFFEMG
*Comissão de Regulação e Normas Técnicas – 
Unidas Nacional: membro efetivo

Flávia Alves
Gestora do CSI e SEMPRE
*Diretora de treinamento e 
desenvolvimento – Unidas 
Nacional

Fátima Taher
Assessora da diretoria na FUNDAFFEMG
*Diretora administrativa e financeira – Febrafite-Saúde
* Presidente do Conselho
Fiscal – Unidas Nacional

Flávia Maria Coelho Baeta Lara
Gestora de operações na 
FUNDAFFEMG 
*Comissão de Comunicação – Unidas 
Nacional: membro efetivo

Nathália Góes
Gerente de TI na 
FUNDAFFEMG 
*Comissão de TI e 
Sub-comissão LGPD 
– Unidas Nacional: 
membro efetivo  

Dra. Regina Celi
Superintendente de Saúde 
da FUNDAFFEMG
*Comissão de Modelo de 
Atenção à Saúde – Unidas 
Nacional: membro efetivo  

Guilherme Luiz Oliveira Tadeu
Contador na FUNDAFFEMG 
*Comissão Contadores e Atuários Nacional 
– Unidas Nacional: membro efetivo

Além do constante 
desenvolvimento, a atuação da equipe 
nas instituições é benéfica para os 
beneficiários em razão da prestação 
de serviços. “Estando na Unidas, o 
relacionamento com as empresas fica 
mais próximo, abrindo a possibilidade 
de parcerias, como a realizada em Juiz 
de Fora com a CEMIG-SAÚDE”, lembra 
Flávia Alves. 

Ela destaca que o envolvimento 
dos colaboradores de várias áreas “mostra 
o amadurecimento da FUNDAFFEMG 
como empresa de autogestão, com 
processos bem definidos, ações de grande 
impacto na sustentabilidade do plano e na 
assistência aos beneficiários”.

Para Fátima Taher, que também atua 
na Unidas Nacional e na Febrafite-Saúde, “é 
importante participar de entidades relacionadas 

ao mercado de saúde suplementar para 
acrescentar elementos ao desenvolvimento 
do plano”. 

A FUNDAFFEMG tem orgulho 
de contar com uma equipe dedicada 
a agregar ainda mais qualidade 
ao plano de saúde, tornando a 
experiência do beneficiário mais 
satisfatória e assertiva.
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Carteira de vacinação em dia: compromisso 
com a saúde individual e coletiva

A vacinação é um processo 
que começa cedo. Logo nos primeiros 
dias de vida, o bebê recebe a vacina 
BCG e a primeira dose de Hepatite B 
para se manter imunizado contra a 
tuberculose e a hepatite. Com o passar 
dos meses e anos, outras vacinas e 
doses de reforço são ministradas para 
promover a saúde e evitar doenças. 

Segundo Dr. José Geraldo Leite 
Ribeiro, vice-presidente da Sociedade 
Brasileira de Imunizações – Regional 
Minas Gerais, “atualmente as crianças 
recebem uma quantidade grande de 
vacinas, estando protegidas contra 
doenças que causavam morte ou 
sequelas no passado. É um grande 
avanço, propiciado pela evolução 
das pesquisas e da Medicina”. Para 
organizar o calendário de vacinação, 
com respeito aos intervalos necessários 
e garantindo que nenhuma dose 
fi que para trás, o médico destaca a 
importância da carteira de vacinação. 

O documento é indispensável 
para todas as pessoas, de todas as 

faixas etárias, contendo o histórico 
de vacinação e as datas para os 
próximos retornos. Mantê-lo 
atualizado é um compromisso com 
a saúde individual e coletiva. “Com 
o esquema de vacinação em dia, 
estamos protegidos contra agentes 
infecciosos. Mais ainda, não seremos 
veículos desses agentes, garantindo 
a segurança de outras pessoas com 
quem nos relacionamos e que, por 
algum motivo, não possam elas 
mesmas se vacinarem.”

As mensalidades da FUNDAFFEMG por faixa etária 
seguem apresentando números estáveis em 2021. A cota 
do trimestre (junho a agosto/21) está em R$ 212,47, valor 
que continua sendo inferior ao do mesmo período de 2020 
(R$ 228,92).

No último semestre de apuração da cota 
(outubro/2020 a março/21), as despesas assistenciais foram 
mais altas. A FUNDAFFEMG lembra que é essencial manter 
a consciência sobre a utilização do plano, pois isso é o que 
possibilita um bom resultado fi nal a todos os benefi ciários.

Busque assistência sempre que necessário, mas com 
parcimônia. Contamos com você!

Valor da cota permanece estável em 2021

Em casos como o da Covid-19, quando não há um imunizante 
ou a cobertura vacinal está baixa e a circulação do vírus está 
alta, é preciso seguir as recomendações de prevenção até que 
uma quantidade relevante de imunizados seja atingida. 

Atenção, adultos
Há um intenso cuidado com 

a vacinação das crianças, mas não se 
registra o mesmo comportamento 
entre os adultos, que precisam 
também se imunizar, de acordo 
com o calendário específico. 
O infectologista explica que “a 
proteção gerada pelas vacinas 
na infância pode decair com o 
tempo, e o reforço em dia é o que 
garante a proteção de adultos e 
adolescentes.”

Daí a necessidade de cuidado 
com a carteira de vacinação infantil. 
“Tendo o documento, é possível 
detectar se já é momento de um 
reforço. Além disso, os calendários 
de vacinação evoluem e sempre há a 
possibilidade de que um adulto não 
tenha recebido alguma vacina na 
infância que, agora, está disponível”, 
destaca Dr. José Geraldo.

Nosso compromisso
A FUNDAFFEMG entende 

a importância da vacinação e, este 
ano, promoveu, mais uma vez, a 
Campanha de Vacinação Contra 
a Gripe. Durante os quatro dias 
da ação, foram vacinados 5.408 
beneficiários em 33 cidades do 
Estado de Minas Gerais. 
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A importância da Medicina Integrativa
Com práticas voltadas para o bem-estar integral do 

paciente, a medicina integrativa está ganhando mais espaço. 
Além da abordagem preventiva, ela é complementar aos 
tratamentos médicos convencionais, contribuindo para a 
recuperação do paciente acometido por uma enfermidade. 

Atualmente, na FUNDAFFEMG algumas terapias são 
adotadas, como Homeopatia e Acupuntura. Há profissionais na 
rede credenciada aptos a contribuir com diagnóstico, prevenção 
e tratamento de doenças por meio da Medicina Integrativa.

Para falar sobre um desses tratamentos, a Homeopatia, 
a FUNDAFFEMG convidou a Dra. Margareth do Rosário Oliveira 
Costa, médica homeopata credenciada.

 
Como a Homeopatia auxilia nos tratamentos 

médicos convencionais?
A Homeopatia atua auxiliando a saúde integral. Na 

filosofia homeopática acredita-se que o adoecer físico é a 
“ponta do iceberg “ de um desequilíbrio da energia vida. Ela é 
responsável por todo o equilíbrio do ser humano, e o tratamento 
convencional só está minimizando os sintomas físicos. É preciso 
tratar o doente e não somente a doença.

Homeopatia tem ação preventiva? Quais problemas 
podem ser evitados?

Sim! Muitas vezes o paciente está na fase funcional 
do desequilíbrio da energia vital (sem lesões em qualquer 
órgão predisposto) e, por meio do tratamento homeopático, 
é possível reestabelecer o equilíbrio, impedindo a evolução de 
alguma doença.

Além disso, a especialidade vai além da prevenção 
de doenças individuais. A Homeopatia não olha apenas o 
indivíduo. Ela também age na prevenção coletiva, como em 
situações de epidemia. Nessas situações, estuda-se o gênio 
epidêmico presente em uma região para evitar que mais 
pessoas sejam afetadas.

 
Esse tipo de tratamento funciona melhor quando 

iniciado na infância? 
Pacientes de qualquer idade podem ser auxiliados pelo 

tratamento homeopático. No entanto, a energia vital dos mais 
jovens permite uma resposta mais favorável aos tratamentos. 

Quanto mais cedo o paciente iniciar o tratamento – seja 
com relação à idade ou ao surgimento dos primeiros sintomas 
físicos e/ou mentais –, mais beneficiado ele pode ser. O remédio 
homeopático interage com a energia vital do paciente e quanto 
maior a competência dessa energia – presente nos mais jovens – 
mais favorável será a resposta e maior será o benefício.

Os tratamentos de Medicina Integrativa funcionam 
sem o tratamento médico convencional e o uso de 
medicamentos?

Tratamentos convencionais são fundamentais e salvam 
muitas vidas. Porém, a Homeopatia trata os pacientes em 
seu estado mental ou físico, agudo ou crônico, de forma mais 
integral do que as abordagens convencionais. 

É importante que o médico homeopata seja bem 
qualificado para eleger realmente os medicamentos mais 
indicados para cada caso e indivíduo.

A FUNDAFFEMG pauta sua atuação pelo conceito 
da Atenção Primária à Saúde (APS). Ou seja, todas as 
ações, programas e campanhas são estruturados visando 
à promoção da saúde e à prevenção de doenças, de modo 
integrado e contínuo. Dessa forma, a FUNDAFFEMG estimula 
que os beneficiários tenham uma vida mais saudável, 
evitando, da infância à vida adulta, o acometimento de 
enfermidades mais graves.

Neste sentido é que o SEMPRE-FUNDAFFEMG – Serviço 
de Medicina Preventiva – oferece o programa Despertar para a 
Saúde. A iniciativa instrui os beneficiários sobre a importância do 
cuidado preventivo, das atitudes individuais de cada um em prol 
de sua saúde e sobre quando é necessário buscar auxílio médico. 
Isso permite que o vínculo entre plano e beneficiário seja cada vez 
mais forte e resulte em uma cooperação mútua pela saúde. 

O Despertar para a Saúde faz parte da agenda 
do SEMPRE e, este ano, foi realizado de forma remota, 
ressaltando que o distanciamento social também é uma 

prática de promoção à saúde enquanto a cobertura vacinal 
ideal contra a Covid-19 não for atingida. O programa teve 
a presença do hebiatra Dr. Paulo César Pinho Ribeiro e da 
psicóloga clínica Karen de Assis. Em uma conversa aberta 
com os participantes, eles falaram sobre: o ponto de vista 
médico e psicológico da pandemia; vacinas; cuidados com a 
rotina das crianças e adolescentes; ações para convivência e 
vínculos afetivos; e a importância do lazer e do equilíbrio neste 
período de distanciamento e isolamento. A psicóloga ainda 
abordou sobre o retorno presencial das aulas e o acolhimento 
socioemocional das crianças e adolescentes por parte dos 
profissionais das escolas. 

Se você não pôde participar, acompanhe os canais 
de comunicação da FUNDAFFEMG e fique atento à próxima 
oportunidade. A divulgação é feita com antecedência para 
que todos possam se programar. Lembre-se: todos os 
beneficiários podem participar do Despertar para a Saúde. 
Fique ligado e se inscreva! 

Desperte para a sua saúde
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O que você tem feito para 
preservar a sua visão? Muitas pessoas 
só buscam atendimento médico após 
notar algum sintoma mais grave, uma 
atitude incorreta e que possa causar 
inúmeros danos aos olhos. Doenças 
oculares como glaucoma, catarata, 
degeneração macular relacionada 
à idade (DMRI) e edema macular 
diabético (EMD) são silenciosas e 
a única forma de identifi cá-las é 
realizando as consultas de rotina com 
o médico oftalmologista.

De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde, 
cerca de 60% das cegueiras podem 
ser evitáveis com diagnóstico 
precoce e tratamentos. 

E a pandemia de Covid-19 
acendeu alerta para um problema 
que já vem afetando crianças e 
adultos: o excesso de exposição a 
aparelhos eletrônicos, com aulas 
online, longas jornadas de trabalho 
no computador e revezamento 
entre televisão e celular. Segundo 
a oftalmologista Ana Cristina 
Picchioni Baêta, da clínica Alcance 
Oftalmologia, credenciada da 
FUNDAFFEMG, é comprovado 
cientifi camente que o tempo de 
exposição aos aparelhos eletrônicos 
pode afetar a visão. “O excesso de 

uso pode gerar aumento da miopia 
devido à acomodação da distância 
de uso do aparelho. Há também o 
ressecamento ocular, já que os olhos 
piscam menos quando concentrados 
em uma tela e, consequentemente, 
deixam de lubrifi car. Por isso, é 
essencial que os pais incentivem seus 
fi lhos a adotarem hábitos saudáveis 
de forma a retardar o aparecimento 
e progressão da miopia e de outras 
doenças oculares.”

A importância do piscar
Um ato involuntário, o piscar 

é responsável pela distribuição 
da lágrima na superfície ocular e 
sua lubrifi cação. Quando estamos 
concentrados em uma tarefa em 
frente às telas, piscamos menos e 
aí está o perigo: a não adequada 
lubrifi cação pode causar síndrome do 
olho seco. “O ideal é que a cada hora 
de uso da tela sejam feitas pausas 
de 15 minutos para piscar com mais 
tranquilidade e olhar para longe”, 
recomenda Dra. Ana. 

Crianças e tecnologia 
Para que não haja prejuízo à 

visão logo cedo, a Dra. Ana lembra 
aos pais ser essencial que as crianças e 
adolescentes também façam a pausa 
de 15 minutos a cada hora de tela para 
cuidar da saúde dos olhos. Mesmo em 
período de aulas online, as crianças e 
os adolescentes devem realizar pausas 
e, além disso, evitar o uso de aparelhos 
digitais em outros momentos. 

A oftalmologista pontua 
que algumas doenças oculares têm 
relação com a falta de vitaminas e 
outros nutrientes. “Assim, ter uma 
alimentação saudável, realizar 
atividades seguras ao ar livre, exercitar 
e hidratar. Tudo isso é essencial para 
preservar a boa visão. Também é 
importante usar óculos com proteção 
UVA/UVB ao se expor ao sol.”

Além desses cuidados, 
segundo Ana Picchioni, o 
acompanhamento com o 
oftalmologista deve ser regular. 
Lembre-se: cuidar da visão é abrir os 
olhos para a saúde! 

Atenção à 
saúde dos 
olhos
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aFFEmg + tech
TECNOLOGIA

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

A AFFeMg sabe que a comuni-
cação digital veio para ficar e quer tornar 
este universo mais acessível. Nos últimos 
3 meses, a turma do AFFeMg + tech que 
já conta com mais de 200 participantes 
avançou neste ambiente. O projeto foi 
criado para aperfeiçoar as habilidades de 
uso das mídias digitais e incentivar a par-
ticipação dos Associados, dependentes e 
funcionários neste universo. O AFFeMg + 
tech é uma parceria com a empreendedo-
ra social em terceira idade, gal Rosa.

O terceiro encontro foi transmi-
tido exclusivamente aos participantes no 
dia 01 de junho e tratou sobre as principais 
dúvidas sobre o WhatsApp. gal Rosa ain-
da aproveitou a live, transmitida pelo ca-
nal do YouTube da AFFeMg, para explorar 
os recursos que o aplicativo de mensagens 
oferece.

Atuante no grupo e curiosa sobre 
o tema, a Associada Valda paulina, apro-

veitou os encontros para tirar dúvidas e 
mais: compartilhou o que já sabia com os 
colegas. para ela o WhatsApp é uma mão 
na roda e serve como arquivo pessoal, “já 
tenho o “meu grupo” no WhatsApp. so-
mente eu participo e arquivo ali as coisas 
que me interessam e ficam bem fáceis de 
acessar.”

A Associada Najla de paula cruz, 
registrou sua satisfação com o que apren-

deu. “graças às explicações, hoje descobri 
que só conseguia ver vídeos do YouTube 
no celular quando estava conectado via 
Wi-Fi, e agora, já acertei isso.”

participantes ainda trocaram ex-
periências sobre o armazenamento em 
Nuvem, o aplicativo de reuniões virtuais 
ZOOM e aprenderam como editar fotos e 
vídeos no WhatsApp.

O projeto AFFeMg + tech tem 
uma proposta simples, prática e eficiente!

turma avança e avalia sucesso da experiência!

O QuE VAi PELAS COLÔniAS
desde que reabrimos as colônias de Férias recebemos muitos elogios! 
Cada relato é muito gratificante.
Os Associados e seus dependentes são a razão de todo o cuidado e carinho. 
Nas colônias de cabo Frio, guarujá e porto seguro, tudo é planejado para que vocês descan-

sem com tranquilidade e proteção. e em cada edição, compartilhamos a experiência dos Associados. 
desta vez, o casal Marco Túlio e jade contam da alegria de se hospedar com a AFFeMg no litoral 
fluminense.

Agradecemos à AFFEMG por proporcionar 
alegria, tranquilidade e descanso nas nossas férias. 
Tivemos a oportunidade de conhecer e apreciar a ex-
celente estadia na Colônia de Férias de Cabo Frio - RJ. 
Ficou muito legal a ampliação e reforma. Capricharam!

Parabéns a todas as pessoas engajadas na 
gestão da AFFEMG, aos envolvidos na reforma e aos 
funcionários(as) da colônia.

Voltaremos com certeza!
Um muito obrigado,                                                                        Marco Túlio e jade


