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REuNIõES DE DIREToRIA
dia 16, diretorias executiva e Regionais se reuniram virtualmente. dentre os di-

versos temas da pauta, definiram os procedimentos que a AFFEMG e Fisco Corretora irão 
implantar para atender as exigências da 
Lei geral de proteção de dados - Lgpd. 

Fique atento, em breve todos 
os Associados irão receber o “Termo e 
consentimento”, documento essencial 
que deverá ser assinado pelos titulares. 

Outras orientações que são di-
vulgadas pela Associação!

EDITORIAL
Como a ética de negócios privados está impregnada 
nas relações do Estado com o servidor público

Nas últimas décadas, tem sido recorrente, nos espaços de comunicação da AFFeMg, 
denunciar a política de desvalorização do serviço público, precarização das relações estado/
Servidor, o enfraquecimento das instituições e das carreiras, inclusive aquelas que detêm a 
responsabilidade exclusiva e essencial de prover os recursos que sustentam a ação estatal, 
como é o caso dos Auditores Fiscais.

Ações complexas, coordenadas e travestidas de reformas, como a previdenciária e a 
administrativa, assim como a inação displicente e irresponsável de governantes, como são os 
16 anos sem concurso público para AFRe - tudo está relacionado - e faz parte de uma estra-
tégia cuidadosamente pensada para enfraquecer a ação estatal, ampliando o espaço para os 
interesses privados. e, a tudo isso, pode se adicionar ainda, por parte de governos, as demons-
trações de claro desrespeito e desprezo pelo servidor público.   

Na reforma da previdência, por exemplo, as entidades se empenharam juntas aos 
parlamentares estaduais para manter a regra (consagrada em lei federal) que garante que 
a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas portadores de deficiência, com 
laudo médico, só possa incidir sobre a parcela da aposentadoria ou pensão que exceda o do-
bro do valor da imunidade constitucional (5 salários mínimos).  Recentemente, do nada, sur-
giu um parecer que está orientando o Estado a ignorar a regra “até que uma lei estadual seja 
publicada regulamentando a imunidade em dobro”.  

esse parecer gerou a inusitada situação: um servidor aposentado, amparado em Lei 
federal, tem o direito à isenção do Imposto de Renda, mas por uma omissão calculada do 
estado, o servidor paga a contribuição previdenciária como se não fosse portador de doença 
incapacitante. Impossível deixar de perceber a perversidade da medida. Os administradores 
foram encontrar uma brecha pra morder um desconto maior na pensão e nos proventos do 
servidor aposentado com doença incapacitante!

A Emenda 156 da reforma da Previdência determina que o Estado deva demonstrar o 
déficit atuarial e aprovar lei específica para reduzir a parcela de imunidade tributária de cinco sa-
lários mínimos (limite do RGPS) para três salários. O Estado não demonstrou o déficit, tampouco 
aprovou lei nesse sentido, mas desde setembro de 2020 vem, inclusive o Ipsemg, calculando o 
desconto da contribuição previdenciária sem cumprir esses dois requisitos constitucionais. 

 O pagamento das férias-prêmio está comprovando, mais uma vez, essa lógica: de-
pois de esperar anos por um pagamento que deveria ter sido efetuado 30 dias após a publi-
cação da aposentadoria, o servidor que entrou na justiça, buscando se proteger do risco da 
prescrição, está sendo “obrigado” (ou talvez o adequado seja “coagido”) a assinar, em juízo, 
um termo de desistência da correção e juros devidos no período. Isso sob o argumento de que 
o pagamento está corrigido pelo valor do salário atual. Mas qual a diferença entre o salário de 
2015 e o atual, se nesse período não houve nenhum reajuste? Observe como prevalece a ética 
da dívida de cartão de crédito. 

E mais: como admitir a flagrante quebra e isonomia? O servidor que não entrou na 
justiça, recebe o crédito em conta como é seu direito e não terá que assinar nenhuma de-
sistência. Mas aquele que buscou a tutela jurisdicional para se proteger da prescrição estará 
impedido de reclamar a correção pelo atraso do pagamento? essa conduta seria uma espécie 
de castigo a quem judicializou?

se o servidor, de boa fé, recebe um valor indevido e, ao devolvê-lo aos cofres públicos, está 
sujeito a pagar juros e correção, por que o Estado estaria liberado de agir pautado na ética e justiça? 

E o que dizer se agregamos a essa reflexão as benesses tributárias, as anistias e par-
celamentos a perder de vista, concedidos às empresas intermediárias do IcMs, pago pelo 
cidadão contribuinte? 

Não podemos normalizar essa forma de relação, de servidor para servidor, essa é a 
reflexão necessária. 
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Conselho Deliberativo da Febrafite 
debate participação política do 

Fisco nas eleições de 2022
Reunido em Assembleia geral 

virtual (19/08) o conselho deliberativo 
da Febrafite debateu a importância da 
participação política do Fisco nas elei-
ções gerais de 2022.

em face do cenário atual mar-
cado por propostas que precarizam o 
serviço público e seus servidores, o pre-
sidente Rodrigo spada apresentou aos 
membros do conselho projeto aprova-
do pelas sete entidades nacionais que 
integram o Fórum Fisco (Anfip, Anafis-
co, Febrafite, Fenafisco, Fenafim, Sindi-
fisco Nacional e Unafisco Nacional), que 
busca ampliar o espaço dos servidores 
na arena política.

A iniciativa visa sensibilizar a 
classe fiscal sobre a importância de in-
serir no parlamento e nas assembleias 

legislativas, candidatos comprometidos 
com a defesa do serviço público, a inte-
gridade da receita tributária, dentre ou-
tros projetos do Fisco. Isso, como forma 
de garantir o bem-estar social.

A iniciativa foi bem recebida 
pelo conselho deliberativo. Os dirigen-
tes lembraram que, há muito tempo, a 
estratégia é uma bandeira da entidade 
nacional, extremamente necessária 
para o êxito das pautas políticas defen-
didas pela classe no parlamento.

 “precisamos resgatar a digni-
dade do serviço público, enfrentar as 
visões distorcidas do estado nacional, 
visões calcadas em preconceitos, pre-
cisamos combater propostas legislati-
vas que podem afetar a receita pública, 
reduzir a oferta de serviços públicos e 

precarizá-los”, afirmou o presidente da 
Febrafite.

Pauta administrativa

O conselho deliberativo apro-
vou por maioria dos votos das 26 As-
sociações Filiadas (apenas dois votos 
contrários), as adequações estatutá-
rias para ajustar o nome jurídico da 
Febrafite que passará a se denominar 
“Associação Nacional das Associações 
de Fiscais de Tributos estaduais – Fe-
brafite”.

e por unanimidade, o conse-
lho aprovou ainda mudança no artigo 
nº 17 do estatuto social para incluir a 
previsão de realização de assembleias, 
inclusive AgO, em formato virtual.

AFFEMG NA MÍDIA
Em busca de mais canais para ampliar a divulgação das pautas de interesse da classe fiscal, AFFEMG e o Sindifisco-

-Mg fecharam parceria com a TV Alterosa, através no programa saber Viver.
Os vídeos das Entidades agora também vão ao ar todos os sábados, às 9h15 na emissora, no quadro Mulheres de 

Minas. A atração é comandada pelo deputado estadual professor Wendel  e apresenta histórias emocionantes e inspirado-
ras das mulheres do nosso estado.  
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Na 2ª quarta-feira de setembro, 
os Associados aposentados participa-
ram do tradicional encontro Mensal, 
oportunidade em que se atualizam so-
bre os principais assuntos do momen-
to, esclarecem dúvidas e interagem 
com a diretoria e os colegas.

em setembro, um dos temas 
da pauta foi a mudança do pagamento 
para o banco Itaú, que vai ser efetivada 
em janeiro, ou seja, no dia 7 de janeiro 
(5º dia útil) todos os servidores, ativos, 
aposentados e os pensionistas, recebe-
rão o salário pelo Itaú. A diretora-pre-
sidente, Maria Aparecida Meloni, papá 
informou sobre a reunião que realizou 
com o diretor do Tesouro, Felipe Afon-
so e o gerente Regional do setor públi-
co do Itaú, Joel Melchiades, lembrando 
que todos podem optar pelo seu banco 
de preferência, mas é preciso adotar 
algumas providências que a AFFEMG 
esclarece em carta enviada aos Asso-
ciados, aposentados e pensionistas. e 
o mais importante: o prazo para tomar 
as providências e não ter aborrecimen-
to e atraso para receber o salário é 30 
de novembro deste ano.

papá informou ainda sobre 
o 1º seminário Mineiro de Audito-
res Fiscais, uma realização conjunta 
da AFFEMG e o Sindifisco-MG, que 
acontecerá nas tardes dos dias 27 
e 28 de outubro. O evento será em 
modo híbrido, ou seja, presencial 
para um número de participantes, e 
virtual, transmitido pela plataforma 
Zoom, para aqueles que desejarem 
acompanhar as palestras de casa.

A programação científica do 1º 
seminário está organizada em torno do 
tema central “como o desafio das mudan-
ças pode inspirar oportunidades” condu-
zido por um time extraordinário de pales-
trantes em painéis muito instigantes.

A diretora presidente destacou 
que a AFFEMG e a Fisco Corretora estão 
preparando as medidas legais necessá-
rias determinadas pela Lei geral de pro-
teção dos Dados – LGPD, que entrou em 
vigor no último dia 02 de agosto. Todas 
as instituições, empresas que dispõem 
de informações pessoais estão obri-
gadas, pela Lei, a adotarem medidas 

de proteção dessas informações. “Isso 
não é nenhuma novidade para a Asso-
ciação e a Fisco, que sempre cuidaram 
com muita responsabilidade dos dados 
pessoais dos Associados, protegendo de  
vazamento ou uso indevido, em breve 
vamos enviar o Termo de consentimen-

to, que é o documento previsto na Lei 
para que os Associados titulares assi-
nem e a entidade possa continuar pres-
tando os serviços como sempre fez”.

Antes de terminar, papá convi-
dou para a próxima reunião, que será 
no dia 13 de outubro. 

ENCONTROS

Encontro de Aposentados
Encontro de Aposentados retorna ao calendário tradicional
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Na tarde da quinta-feira, dia 9, 
foi a vez das Associadas pensionistas 
inaugurarem o modo híbrido do encon-
tro Mensal. com algumas presenças no 
auditório e boa participação virtual, ini-
cialmente, as Associadas foram orienta-
das sobre os procedimentos que devem 
adotar em relação à mudança do paga-
mento para o banco Itaú.

Mudança do salário
 

 A diretora presidente, Maria 
Aparecida Meloni, papá, destacou 
que os pensionistas estão sujeitos 
às mesmas práticas dos servidores 
ativos e aposentados. Informou que 
nos próximos dias os Associados irão 
receber uma carta, em mala direta, 
com orientações sobre os procedi-
mentos necessários e, principalmen-
te, chamou atenção para o prazo: até 
o próximo dia 30 de novembro, pen-
sionistas e demais servidores devem 
regularizar a conta no Itaú, “ o atraso 
vai implicar em atraso do pagamen-
to, portanto não deixem para última 
hora”, alertou papá.

Acolhida e prevenção

O diretor de seguridade da 
Fundaffemg, Antônio caetano, falou 
sobre a programação do “setembro 
amarelo”, ou seja, o mês dedicado 
à saúde mental, lançando um alerta 
para os sintomas da depressão, an-
siedade, síndromes e todas as for-
mas como as doenças emocionais 
podem se manifestar e que, infeliz-
mente, se acentuaram muito com a 
pandemia.

caetano lançou um alerta para 
o  grave problema de suicídio, que 
mata mais de 800 mil pessoas, por ano, 
no mundo, “todas as doenças mentais, 
ou emocionais, devem ser olhadas com 
máxima atenção porque têm potencial 
para levar ao suicídio, a Fundaffemg, 
em parceria com a farmacêutica Jans-
sen, está implementando um progra-
ma para ajudar as pessoas que são aco-
metidas desse mal” informou o diretor.

www.fundaffemg.com.br

Palestra
 

 em seguida, papá convidou 
a psicóloga cristina castilho, para 
continuar a segunda parte da pales-
tra “Reflexões sobre o novo normal”, 
um momento de troca de experiên-

cias sobre como se adaptar melhor 
aos desafios da nossa nova realidade.

Ao final, foram sorteados 
brindes e as participantes na sede 
foram convidadas para um lanche 
servido no centro de convivência,  
tudo conforme as normas de segu-
rança sanitária estabelecidas na le-
gislação municipal. 

Encontro de Associadas 
Pensionistas, a volta ao convívio 

associativo com muita informação

ENCONTROS
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Em 2021, adotando as normas internacionais de segurança sanitária, Febrafite, Apit, entidades nacionais representativas do 
Fisco Federal Sindifisco Nacional e Unafisco Nacional, com apoio institucional da Rede de Auditores Fiscais de Língua Portuguesa e 
da Law Academy vão realizar o 5º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, que vai debater o tema: Os Impostos e o Combate 
às desigualdades. 

A proposta dos organizadores é levantar a reflexão urgente e necessária para a sociedade mundial e, em particular, para os 
Auditores Fiscais, sobre o papel dos tributos para a redução das desigualdades sociais. 

O evento será realizado em formato híbrido: presencial e on-line no período de 13 a 15 de Outubro, no Hotel Nau são Rafael 
Atlântico (Albufeira), Portugal.

O Brasil é o 10º país mais desigual do mundo, num ranking de mais de 140 países pesquisados. Na comparação entre os 
sistemas tributários  brasil e portugal, é nítido o caráter regressivo do nosso sistema determinado, entre outros fatores, pela prepon-
derância da tributação do consumo sobre a propriedade e a renda do capital.

Este é o debate que se pretende obter a partir dos painéis, palestras e reflexões que compõem a programação científica do  
5º congresso Luso-brasileiro de Auditores Fiscais.

As inscrições presenciais devem ser feitas pelo site:  www.congressolusobrasileiro.org.br
Ou por e-mail: congresso2020@apit.pt

Participação on-line
O evento será transmitido nas redes sociais em “sinal aberto” sem necessidade de qualquer inscrição ou registro prévio.

CONGRESSO INTERNACIONAL

DIA 13/10
13h –  Recepção às entidades organizadoras e aos congressistas
15h – Abertura oficial do evento
 Palestra Magna: Vasco branco guimarães
 senador Antonio Anastasia

DIA 14/10
10h30 –  Tributação e desigualdade de gênero
 Palestrantes: Cidália Lopes, Sofia Afonso Ferreira e Tathia-
ne pischtelli 
12h – A Tributação como Instrumento de Redução das desigual-
dades sociais
 Palestrantes: Élida graziane pinto, susana peralta, Miguel 
Lopes batista e Roberto Kupski 
14h30 – combater as desigualdades com reforço da Ação Fiscali-
zadora e colaboração com entidades Judiciais

 Palestrantes: pedro Marinho Falcão / Manoel Nazareno 
procópio de Moura Júnior 
16h30 –  sistema Fiscal Justo e Reforma Tributária
 Palestrantes: Rocha Andrade e Rodrigo spada 

 DIA 15/10
10h30 – combate às desigualdades pela Ética, Transparência e 
proteção de dados
 Palestrantes: Eduardo Castro Marques, Paulo de Morais 
12h –  Whistleblowers e o combate ao crime econômico e fiscal
 Palestrantes: Ana gomes, João paulo batalha e Adão carvalho
14h30 – Associativismo e sindicalismo de classe em prol do com-
bate às desigualdades
 Palestrantes: Antônio castela, Mauro silva e Kleber cabral
16h30 – palestra de encerramento
 Palestrante: pedro chagas Freitas

Programação - horário de Portugal

A entrada de brasileiros em Portugal foi liberada no dia 2 de setembro sem a necessidade de quarentena, mas é neces-
sário o teste RT-PCR para embarque internacional e outros protocolos sanitários devem ser observados e respeitados.

Acompanhe as atualizações e as ações de combate ao cOVId-19 no site do Ministério da saúde português:  
covid19.min-saude.pt
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A AFFEMG e o Sindifisco-MG realizam em outubro o 
1º Seminário Mineiro de Auditores Fiscais 2021 - Como o desafio das 

mudanças pode inspirar oportunidades? 

VEM Aí

Como o desafio das 
mudanças pode 

inspirar oportunidades? 

INSCRIÇõES
As inscrições estão abertas no site do evento:
www.seminarioauditoresfiscais.com.br
Inscrições para participação presencial: de 04/10 até 15/10
Inscrições para participação virtual: de 04/10 até 20/10

INFoRMAÇõES
http://www.seminarioauditoresfiscais.com.br
(31) 3289-5709
eventos@affemg.com.br

O seminário está marcado para os dias 27 e 28 de outubro 
e será realizado em formato híbrido: presencial (na casa pampu-
lha, em belo Horizonte) e virtual.

A ideia é que durante dois dias a disseminação de conhe-
cimentos e sensibilização do AFRe sejam promovidas através de 
palestras, painéis e dinâmicas com a presença de especialistas de 

relevância nacional e internacional. Em um cenário transformado 
pelos desafios tributários, sanitários e econômicos, o valor intrínse-
co da atividade se mantém e precisa ser evidenciado por meio do 
compartilhamento de conhecimento e debates com a sociedade. 
esta também será uma oportunidade para reencontros seguros, 
confraternização e o fortalecimento dos laços associativos.

P R O G R A M A Ç Ã O
Data Horário

27/10

11h30 Receptivo e Credenciamento
13h50 Abertura do Seminário

Radiografia dos desafios
Temática Palestrante

14h30 A crise democrática e o desmonte do Estado Brasileiro. Carol Proner

15h20 Reforma Tributária: como fazer acontecer? 
Experiência de outros países e o caso brasileiro Francisco Tavares

16h10 Intervalo
16h30 Panorama atual da Reforma Tributária no Brasil Manoel Procópio Júnior

17h10 Gestão Fiscal como estratégia de Estado: Auditor Fiscal, Receita, 
Investimento Público e Gasto Social. Élida Graziane Pinto

17h50
18h05

Radiografia dos desafios e reflexões para a construção do novo 
paradigma

Rodrigo Spada - Febrafite
Charles Alcântara - Fenafisco

18:20 Encerramento 

Mapa das Oportunidades 

28/10

14h A importância da criatividade para criar o futuro agora Márcio Ballas

14h40 O limite da Transformação do conhecimento para o ambiente 
digital Fernando Aguillar

15h30
Construir oportunidades em meio às adversidades: as 
competências técnicas e comportamentais essenciais para o 
Auditor Fiscal

Flávia Lippi

16h10 Intervalo
16h30 O papel do Auditor Fiscal na concretização dos Direitos Sociais Rita de La Feria

17h10 Palestra de encerramento: Como o desafio das mudanças pode 
inspirar oportunidades? José Garcez Ghirardi

18h Encerramento
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 Na noite do dia 23, cinquenta Audito-
res Fiscais se reuniram em modo 100% virtual, 
e participaram de um debate preparatório que 
vai orientar palestrantes do seminário marca-
do para o fim do mês de outubro.

A diretora-presidente da AFFeMg, 
Maria Aparecida Meloni, papá, e o presiden-
te do Sindifisco, Marco Couto, abriram o En-
contro agradecendo a disponibilidade dos 
colegas para essa participação. em seguida, 
a diretora social da AFFeMg, Rose Laura 
Lopes, explicou a dinâmica dessa iniciativa 
para discussão dos cinco temas: 

• Reforma Tributária: como fazer acon-
tecer?

• gestão Fiscal como estratégia de esta-
do: Auditor Fiscal, Receita, Investimen-
to público e gasto social;

• Transformação do conhecimento para 
o ambiente digital; 

• construir oportunidades em meio às 
adversidades: as competências essen-
ciais para o Auditor Fiscal;

• O papel do Auditor Fiscal na concreti-
zação das necessidades sociais.

O encontro contou com a cola-
boração da facilitadora service e business 
design e consultora na designThinkers 
Group, Thalita Barbalho, para as questões 
tecnológicas, e o palestrante de conteúdo, 
o professor José garcez ghirardi, profes-
sor, pós doutor da FgV- direito – sp. 

Preparando a canção
“O Auditor Fiscal é o protagonista. 

Nenhum palestrante será tão importante 
quanto o fruto do diálogo da classe que 
desenvolve um trabalho fundamental 
para o país e leva esperança para um bra-
sil desesperançado”, saudou o professor 
garcez.    

Após um breve diagnóstico dos 
problemas que mais criam entraves ao 
desenvolvimento econômico, ele desta-
cou a importância do Auditor Fiscal para 
a solução da crise atual. “precisamos rever 
o sistema tributário regressivo e lutar con-
tra um contexto adverso de ataque ao ser-
vidor público, por outro lado, o momento 
de diminuição da atividade econômica 
representa uma grande pressão sobre o 
Fisco, por isso é essencial ter consciência 
de que vocês são os protagonistas”. 

Após a exposição, os Auditores 
foram divididos em 5 salas virtuais para a 
discussão dos cinco temas selecionados 
e ao final do tempo de discussão esta-
belecido todos se reencontraram na sala 
coletiva do Zoom. A empolgação era ge-
ral e os participantes pediram mais tem-
po para lapidar as conversas temáticas 
antes da apresentação dos resultados. 
como bem pontuou a diretora social, a 
dinâmica era uma experiência, que afinal 
se mostrou muito produtiva. em comum, 
os grupos trouxeram a necessidade de 
despertar os Auditores, sensibilizá-los 
para as mudanças, a necessidade de tor-
nar a tecnologia uma aliada, de promover 
um processo de educação/ capacitação 
contínuo da classe, fortalecer a represen-

tação política para aprovação de pautas 
importantes para o servidor fazendário e 
a sociedade como um todo e construir um 
projeto unificado que mostre para onde 
precisamos caminhar em busca do futuro 
que queremos.

O professor garcez se mostrou 
entusiasmado com o resultado e o en-
volvimento dos participantes. Agradeceu 
a oportunidade e fez suas considerações 
finais, “o sistema tributário vai funcionar 
se os Auditores Fiscais tiverem condições 
de trabalho. O estado é feito de pessoas e 
a qualidade do serviço reflete isso. O Fisco 
tem uma função nevrálgica na democra-
cia brasileira e precisamos defendê-lo. 
um sistema tributário sadio se faz com a 
atuação de profissionais de excelência.” 

1º Seminário Mineiro de Auditores Fiscais 
Inscrições abertas para Auditores 

Fiscais a partir do dia 4 de outubro pelo site: 
seminarioauditoresfiscais.com.br

O evento, promovido pela AFFe-
MG e Sindifisco-MG, acontecerá em for-
mato híbrido (presencial e virtual), nos dias 
27 e 28 de outubro de 2021, na casa pam-
pulha, em belo Horizonte, e pela internet. 

para as entidades o seminário 
será uma oportunidade para a troca de 
experiências, o fortalecimento dos laços 
associativos e desenvolvimento de novos e 
importantes conhecimentos.

Tudo de forma segura e respeitan-
do os protocolos sanitários estabelecidos 
pela prefeitura de bH. 

CONSTRUÇÃO COLETIVA
Contribuições para nortear painéis técnicos do

1º Seminário Mineiro de Auditores Fiscais 
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SAuDADES

Belo Horizonte e Região

VeNde-se
• Fazendinha, 50.517m², boa topogra-

fia, área para cultura e campo criação 
de gado de leite ou de corte, pode ser 
transformada em pousada (ecoturismo), 
possui 3 casas construídas, córrego mar-
geando grande parte da propriedade. 
Localização: margens da bR-040, Reti-
ro dos Macacos, esmeraldas, distrito de 
Andiroba. R$ 1,2 milhão, Tratar com Laís: 
(31)3916-8719 ou (31)98518-8120.  
Aceita contraproposta.

• Judith Maria barbosa faleceu no dia 23 de 
Agosto de 2021 na cidade de são João del 
Rei/ Mg.

• sra. edda Rabelo colen brandão, esposa 
do Associado Osvaldo colen brandão, fa-
leceu no dia 25 de Agosto de 2021 na ci-
dade de Montes claros/ Mg, onde residia.

• sr. José gonçalves da silva Filho, pai do 
Associado Jorge Luiz gonçalves da silva, 
faleceu no dia 25 de Agosto de 2021 na 
cidade de Montes claros/Mg.

• sr. Roberto Nonato da silva, irmão do As-
sociado Rubens Nonato da silva, faleceu 
no dia 29 de Agosto de 2021 na cidade de 
belo Horizonte/Mg.

• guerino Magini Ferraz faleceu no dia 27 de 
Agosto de 2021 na cidade de Andradas/Mg.

• sr. cristiano Isidoro gomes da silva, irmão 
da funcionária sheila - Fisco, faleceu no dia 
29 de Agosto de 2021 na cidade de belo 
Horizonte/Mg.

• sr. Antonio Macedo, pai da Associada de-
nise Maria garcia Macedo, faleceu no dia 
29 de Agosto de 2021 na cidade de belo 
Horizonte/Mg.

• Kira Maria Fialho Vale faleceu no dia 31 de Agos-
to de 2021 na cidade de belo Horizonte/Mg.

• sr. edison de Oliveira pedra, cônjuge da 
Associada Marília de dirceu silva pedra, fa-
leceu no dia 01 de setembro  de 2021 na ci-
dade de belo Horizonte/Mg, onde residia.

• Virgínia Maria Medeiros pereira Leite fa-
leceu no dia 12 de setembro  de 2021 na 
cidade de Rio Acima/Mg.

• Maria Helena Furtado da silva faleceu no 
dia 10 de setembro de 2021 na cidade de 
belo Horizonte/Mg.

• Cleber do Santos Mesquita faleceu no dia 
10 de setembro de 2021 na cidade de di-
vinópolis/Mg, onde residia.

• Lucy de castro Alves faleceu no dia 05 de 
Setembro de 2021 na cidade de Uberlân-
dia/Mg, onde residia.

• Newton bianco de souza faleceu no dia 10 
de setembro de 2021 na cidade de Juiz de 
Fora/Mg, onde residia.

• eulina saturnino Mateus faleceu no dia 06 
de Setembro de 2021 na cidade de Jequiti-
bá/Mg, onde residia.

CHAPA ELo 22: INTEGRAÇÃo E AÇÃo  
cARgO NOMe

Diretoria Executiva 
Diretora-Presidente Sara Costa Felix Teixeira
Diretor Vice-Presidente Marco Túlio da Silva
Diretor Secretário José Aparecido de Pádua
Diretor Secretário Adjunto Lucas Rodrigues Espeschit
Diretor Financeiro Edvaldo Ferreira
Diretor Financeiro Adjunto Edir da Silva Martins
Diretora Administrativa Lenivanda Oliveira Miranda Barbosa
Diretora Administrativa Adjunta Alessandra Maria Oliveira de Souza
Diretora Social Rose Laura Lopes Pinto
Diretora Social Adjunta Fernanda Paixão Sales Bianco

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 Geraldo Pereira Borges
Regional Mucuri Mariza Onofra de Carvalho
Regional Norte Pedro Paulo de Araújo Ribeiro
Regional oeste João Márcio Gonçalves
Regional Paranaíba Luis Eduardo Carmona Fernandes
Regional Rio Doce Milton Guedes Metzker
Regional São Francisco Maria das Dores Caetano Oliveira Alves
Regional Sudoeste Pedro Ricardo de Almeida e Almeida
Regional Sul Marcelo José Lins Barbosa
Regional Vale do Sapucaí Lucilene Aparecida Brianese

Conselho de Administração 
Membro efetivo ativo CA Marise Angélica Moreira Elerati
Membro efetivo ativo CA Arnaldo Sato
Membro efetivo ativo CA Ana Cíntia Morato Lara
Membro efetivo ativo CA Magda Alvarenga 
Membro suplente ativo CA Marco Antônio Couto dos Santos
Membro suplente ativo CA Marlene Queiroz Amâncio
Membro efetivo aposentado CA Francisco Mota Santos
Membro efetivo aposentado CA Francisco Lourenço Dias
Membro efetivo aposentado CA Maurício Prado
Membro efetivo aposentado CA Cleber Juarez Lucas Gomes
Membro suplente aposentado  CA Antônio Luiz Bernardes
Membro suplente aposentado  CA Marcos Lúcio Valente

Conselho Fiscal
Membro efetivo CF David Araújo
Membro efetivo CF Sirne Alcides Costa Salim
Membro efetivo CF Maria Inês Vieira da Silva
Membro suplente CF Francisco Flávio Silva Nascimento
Membro suplente CF Nelson Gomes dos Santos
Membro suplente CF Antônio Martins Dias Filho

(Art. 8º da deliberação nº 001/2021 – comissão eleitoral)
ASSoCIAÇÃo DoS FuNCIoNÁRIoS FISCAIS Do ESTADo DE MINAS GERAIS – 
AFFEMG

 A comissão eleitoral da AFFeMg, nos termos do artigo 8º da deliberação nº 
001/2021, comunica aos Associados que foi homologada a “Chapa ELO 22: INTEGRA-
çãO e AçãO” para concorrer às eleições do conselho de Administração, da diretoria e 
conselho Fiscal da entidade, para o triênio 2022/2024, a ser realizada na data de 25 de 
novembro de 2021.

Iracema Ceci Amaral Renan
Presidente da Comisão Eleitoral

AVISO IMPORTANTE
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Rua Sergipe, 893, Funcionários. Telefone: 0800 031 5689

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

Segurança para tudo o 
que é importante para 
você.
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RECEITA SOLIDáRIA

 desde o início da campanha, em 
16/abril/2020, já promovemos a remessa 
de 5.343 cestas básicas, bem como reali-
zamos as respectivas prestações de contas 
em nossas redes sociais, conforme consoli-
dado ao lado:
1) 9ª compra: quantia arrecadada de R$ 
5.976,25 acrescida de R$ 3.600,00 referen-
tes a projeto cancelado.
(2) 10ª compra: quantia arrecadada de R$ 
2.849,50 acrescida de R$ 3.600,00 referen-
tes a projeto cancelado.
(3) 11ª compra: quantia arrecadada de R$ 
5.700,00 acrescida de R$ 3.600,00 referen-
tes a projeto cancelado.
(4) 12ª compra: quantia arrecadada de R$ 
6.540,00 acrescida de R$ 4.000,00 referen-
tes a projeto cancelado.
(5) 13ª compra: quantia arrecadada de R$ 
5.369,46 acrescida de R$ 4.000,00 referen-
tes a projeto cancelado.
As 139 cestas foram entregues na creche 
etelvina caetano de Jesus, para distribuição 
às famílias da região.
(6) NubeM – Núcleo de benefício Mirandi-
nha, localizado no bairro Citrolândia/Betim.
(7) Associação espírita christopher smith, 
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, localizado em Ribei-

rão das Neves.
(11) cAbAL – centro de Apoio social do 

bairro balneário água Limpa, localizado 
em Nova Lima.

Campanha Rede Solidária – prestação de contas

Prestações de contas de 2019 e 
2020 são aprovadas

Os associados da Receita solidária, em atendimento ao art. 15 
do estatuto da Associação, se reuniram no dia 18/08/2021 em Assembleia 
Ordinária, regularmente convocada e, após parecer favorável do conse-
lho Fiscal, aprovaram, por unanimidade, a prestação de contas de 2019 e 
2020, os Relatórios da diretoria executiva do mesmo período e o plano de 
Trabalho para 2021.

Nesse mesmo dia, em Assembleia extraordinária foi aprovada, 
por unanimidade, a composição da Comissão Eleitoral que irá conduzir as 
eleições para o biênio 2022/2023 da entidade.

As assembleias ocorreram somente agora, e por videoconferên-
cia, em função da pandemia de Covid-19 que impede a realização de reu-
niões presenciais.

A prestação de contas de 2019 e 2020, da Receita solidária, já está 
disponível no nosso site www.receitasolidaria.org.br . Confira!

Nossa campanha Rede Solidária continua!
A fome aumenta à medida em que a crise sanitária e econômica se prolongam. Muitas famílias se encontram em situação de 
risco e por isso precisamos fortalecer nossa campanha Rede solidária.
participe doando o valor correspondente a uma ou mais cestas básicas (valor aproximado de R$ 70,00 cada), mediante depósito 
na conta da Receita Solidária, ou colabore com o valor que for possível para você. O importante é ser solidário!
Chave PIX 14.934.501/0001-50 (nº do CNPJ)
Dados para depósito: Banco 756 - BANCooB/ Agência 4086 /conta-corrente nº 010839001-2 / 
Assoc. Civil dos Servidores da SEF/MG - Receita Solidária
Acompanhe nossas mídias sociais - site, Facebook e Instagram, onde divulgamos as prestações de contas!
participe e nos ajude a divulgar esta campanha convidando amigos e familiares a participarem. Todos juntos pela vida!

Já são 94 Projetos Sociais financiados 
pela Receita Solidária

Mesmo com todas as dificuldades impostas pela 
pandemia de covid-19, mais 06 projetos sociais foram con-
cluídos em 2021! dois deles já foram divulgados, o “AAMAR 
em família” e o “cozinha solidária”.

Além deles, os projetos “água fonte de vida”, “Aten-
dendo com amor e qualidade”, “Sementes musicais” e “Conti-
nuidade do projeto construindo um sonho”, todos da seleção 
2020, já foram integralmente pagos pela Rs. 

Confira os detalhes em nosso novo site, em “Nosso 
trabalho / Financiamento de projetos sociais / Lista de proje-
tos selecionados”.

Fique atento, neste mês de setembro será divulgada 
nova convocatória!

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)
21ª COMPRA 30/jul/21 365 25.659,50 02/ago SERVAS
22ª COMPRA 11/ago/21 100 7.030,00 11/ago CABAL (11)
23ª COMPRA 30/ago/21 300 21.090,00 01/set SERVAS
TOTAIS 5.343 378.742,95
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afetando crianças, jovens e adultos. 
“Questões socioeconômicas, desemprego 
e estresse social são fatores agravantes 
para o número de casos. E acredita-se que 
o cenário deve persistir no pós-pandemia”, 
explica a médica. 

Para vencer esse desafi o e evitar 
que o problema avance e atinja mais 
pessoas, é preciso disseminar informações 
e incentivar o envolvimento e apoio de 
quem está próximo. Para colocar o objetivo 
em prática, a FUNDAFFEMG foi convidada 
para participar do movimento Falar 
Inspira Vida, criado pela farmacêutica 
Janssen, com o apoio de diversas 
empresas e instituições de todo o Brasil. 
“A FUNDAFFEMG abraça a iniciativa por 
valorizar a prevenção de doenças, sejam 

físicas ou mentais, e defender o tratamento 
precoce e a oferta da assistência devida em 
qualquer estágio do adoecimento”, ressalta 
Dra. Regina Celi.

No portal do Falar Inspira Vida, 
o público tem acesso a uma série de 
conteúdos para entender sobre o assunto 
e, assim, compartilhar e dialogar com 
amigos e familiares, inspirando cada vez 
mais a vida e a superação de transtornos 
mentais, como a depressão. 

1

Setembro amarelo: diálogo e refl exão
Neste Setembro Amarelo, 

a FUNDAFFEMG quer ir além da 
conscientização e destacar a importância 
da saúde mental e a necessidade de se 
falar sobre isso. É preciso mostrar que 
informação, escuta, conversa e empatia 
são essenciais para colaborar com o 
equilíbrio emocional do próximo. 

Até pouco tempo, falar sobre 
suicídio era um tabu. No entanto, o 
problema se tornou uma epidemia 
silenciosa e contínua, sendo uma das 
principais causas de morte em todo 
o mundo, segundo estimativas da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 
E isso reforça a necessidade de se falar 
sobre o tema.

A médica e superintendente técnica 
da FUNDAFFEMG, Dra. Regina Celi, 
pontua que “devemos trazer o assunto 
do suicídio para nossos debates e, acima 
de tudo, trabalhar em sua prevenção”. 
Ela destaca que, segundo a Organização 
Panamericana de Saúde (OPAS), a cada 
ano, 800 mil pessoas cometem suicídio 
ao redor do mundo. Cada morte afeta 
aproximadamente 135 pessoas adjacentes. 
Portanto, 108 milhões de pessoas são 
afetadas anualmente por essas mortes. 
“Há mais óbitos por suicídio do que 
por HIV, câncer de mama, guerras e 
homicídios”, frisa.

Além disso, a sociedade vive um 
momento em que os transtornos mentais 
têm tido aumento sem precedentes, 

• Desânimo 
• Irritabilidade 
• Insônia 
• Angústia 
• Alterações de humor 
• Desesperança

Lembre-se: a depressão pode ser 
tratada! Procure auxílio médico em 
nossa rede credenciada ou agende 
uma consulta em nossos CSIs 
(Centros de Saúde Integral).   

Cuide de você para ajudar o próximo 
Estar em dia com a saúde física e mental é um pré-requisito para ajudar 

amigos e familiares. Portanto, o primeiro passo é investir no seu bem-estar e 
buscar ajuda quando necessário. Fique atento aos sintomas da depressão: 

“Como os transtornos mentais 
podem prejudicar a saúde 
física, devemos procurar 

por profi ssionais de saúde 
preparados para auxiliar 
no enfrentamento desses 
problemas ao perceber os 

sintomas deles.” 

Cuide de você para ajudar o próximo 
Estar em dia com a saúde física e mental é um pré-requisito para ajudar 
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Os cuidados com as crianças começam ainda durante a 
gestação, no pré-natal. Após o nascimento, inicia-se uma fase 
de muitas descobertas para pais e fi lhos. Para acompanhar o 
correto desenvolvimento dos bebês, é essencial a ida periódica 
ao pediatra. Com esse acompanhamento, o especialista avalia 
o crescimento, indica vacinas e orienta quanto a alimentação e 
outras situações. 

Para falar sobre a importância dessa rotina e esclarecer 
os pontos principais da puericultura, a FUNDAFFEMG 
conversou com a pediatra Dra. Giane Marques, que atende no 
Centro de Saúde Integral (CSI) de Belo Horizonte.

Periodicidade de consultas 
• Uma semana de vida: primeira visita ao consultório do 

pediatra
• De zero a seis meses: consultas mensais 
• De seis meses a dois anos: consultas trimestrais 
• Entre dois e quatro anos: consultas semestrais
• Nesse período, consultas adicionais podem ser feitas a 

qualquer momento. 
 “O segundo semestre de vida é marcado por grandes 

e importantes mudanças, como os novos alimentos na dieta, 
as primeiras palavras, a dentição, a comunicação por gestos e 
o desenvolvimento motor. O monitoramento destes marcos 
permite que o pediatra e a família intervenham em tempo hábil 
quando necessário”, ressalta Dra. Giane.

Mil dias de vida 
Os cuidados na infância vão além do desenvolvimento e 

servem como alicerce para prevenir doenças em outras idades 
e colaborar para uma vida saudável em todos os aspectos. De 
acordo com a pediatra, “a ciência reconhece que, no período 
gestacional e nos dois primeiros anos de vida, chamados ‘mil dias 
de vida’, há um processo de modulação genética, onde gens são 
‘ligados’ ou “desligados” por infl uência da interação com o meio 
ambiente – processo geralmente defi nitivo, determinando o 
funcionamento do organismo ao longo de toda a vida”. 

2

Cuidado integral começa cedo

As aulas presenciais recomeçaram 
e é hora de reforçar os cuidados 
para evitar a Covid-19. Compartilhe 
essas dicas com as crianças e os 
adolescentes:
• Explique sobre a necessidade de 
distanciamento social.
• Reforce que os objetos pessoais 

não devem ser compartilhados.
• Fale sobre o uso correto da máscara (troca a cada 
duas horas ou quando estiver úmida)
• Coloque máscaras reserva na mochila

Cuidados na puericultura 
Atenção aos principais pontos avaliados durante as 

consultas desse período:
Alimentação: a nutrição adequada permite que a 

criança cresça e se desenvolva efetivamente. Defi ciências 
nutricionais podem impedir que ela atinja seu potencial.

Vacinação: além de prevenir doenças, impede que 
repercussões do adoecimento prejudiquem o crescimento e 
desenvolvimento do bebê, uma vez que a criança doente não 
se alimenta de forma adequada. 

Crescimento: é monitorado por meio do infantômetro, 
da balança pediátrica e da fi ta métrica, permitindo que o 
desenvolvimento da criança seja comparado com o seu 
passado e com os parâmetros estabelecidos pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Analisar a criança individualmente é 
fundamental, pois cada ser humano é único e com tendências 
particulares e relacionadas às respectivas famílias. 

Desenvolvimento: o acompanhamento considera 
os parâmetros de aquisição de linguagem, comunicação e 
interação pessoal e social, de habilidades motoras amplas, 
como sentar, andar, pular, correr, e motoras delicadas, como 
pinçar, desenhar e escrever. Tais habilidades se distribuem 
conforme as faixas etárias e seu monitoramento possibilitará 
que a criança tenha seu desenvolvimento estimulado no ponto 
em que seja detectada necessidade. A saúde visual e auditiva 
e avaliação dos aspectos emocionais e comportamentais 
também complementam a consulta. 

Atenção pais: cuidar de uma 
criança não é tarefa fácil, mas é muito 
gratifi cante. As peculiaridades do ser 
humano nessa faixa etária são múltiplas, 
com uma dependência total e absoluta 
do cuidado. Assim, é importante que 
as pessoas estejam bem com a própria 
saúde física e mental para não impactar 
no desenvolvimento das crianças. Se 
precisar, busque auxílio. 
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Cada vez mais perto de você
Ao seu lado, com persistência e 

dedicação, a FUNDAFFEMG vem construindo 
um plano cada vez melhor. Junto a 
beneficiários, credenciados, prestadores e 
parceiros, toda a equipe trabalha para oferecer 
soluções rápidas e de qualidade, primando 
sempre pela oferta da saúde integral. 

Confira a evolução dos números do 
primeiro semestre 2021 frente ao mesmo 
período do ano anterior.  

ATENDIMENTO VIRTUAL 

+ 12 mil solicitações atendidas 
a Evolução de 68%
Mesmo com o home office, os canais digitais 
de atendimento (e-mail, WhatsApp e chat) 
mantiveram pleno funcionamento. 

TELEATENDIMENTO

94% de aprovação a Evolução de 18%
A Central de Atendimento Telefônico segue 
apoiando os beneficiários no esclarecimento 
de dúvidas, repasse de informações e outros. 
Segundo a pesquisa de satisfação, mais de 94% 
das avaliações indicaram notas 4 e 5 (satisfeito e 
muito satisfeito).

YOUTUBE

111 inscritos e 206 vídeos 
a Evolução de 33% nas visualizações
O SEMPRE-FUNDAFFEMG seguiu com 
atividades no ambiente virtual, incentivando 
autocuidado dos beneficiários mesmo em casa. 
E com a visitação cada vez mais frequente ao 
canal, as visualizações dos vídeos saltaram e o 
número de inscritos tem crescido mensalmente. 

NOTÍCIAS SITE FUNDAFFEMG

31 matérias 
a Evolução de 24% no volume de notícias
O plano prima por conteúdo de qualidade 
e, por isso, a periodicidade dos conteúdos é 
mantida para permitir que os beneficiários 
sigam atualizados sobre o universo do cuidado 
integral da saúde. 

COMUNICAÇÃO
 

Mais de 150 mil disparos a Evolução de 7%
Com envio de comunicados, boletins 
informativos, SMS e outros conteúdos, a 
FUNDAFFEMG mantém contato permanente 
com beneficiários, credenciados, prestadores 
de serviços e parceiros.
 
Instagram a Evolução de 178% no alcance 
Facebook a Evolução de 353% no alcance 
A FUNDAFFEMG segue aprimorando sua 
presença nas redes sociais: acompanhe os 
perfis no Instagram e no Facebook, interaja 
com o conteúdo e contribua para que ele 
alcance mais pessoas. 

BOLETIM COM VOCÊ BENEFICIÁRIO

Mais de 6 mil pessoas atingidas 
São enviados mensalmente assuntos sobre as 
regras da operadora e temas relacionados à 
saúde integral, cuidado e prevenção.

BOLETIM COM VOCÊ CREDENCIADO

Mais de 2.500 credenciados atingidos
Uma via para alinhar procedimentos e 
contribuir para uma boa rotina dos nossos 
parceiros, auxiliando para que possam 
atender aos beneficiários com cada vez    
mais excelência.
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E não para por aí! Além dessas 
atividades, o primeiro semestre teve 
mais novidades que contribuíram 
com o dia a dia do benefi ciário e do 
credenciado. 

Novo Portal de  
Credenciados: concentra 
os processos administrativos 
relacionados ao plano – solicitação de 
autorizações de atendimento, exames 
e procedimentos, envio eletrônico de 
guias e notas fi scais, digitalização de 
guias TISS e entrega de documentos 
via plataforma FTP. 

Ampliação da rede 
credenciada: em 2021, o plano 
passou a contar com um novo parceiro 
que chegou há pouco na capital 
mineira, o Hospital Orizonti e sua 
Cooperativa Médica Sccooper. 

IDSS: uma equipe foi criada 
para estudar como aprimorar cada vez 
mais o nível de excelência do plano 

de saúde frente ao IDSS – Índice de 
Desempenho da Saúde Suplementar, 
divulgado anualmente pela ANS.

Reorganização da rede 
credenciada: para manter somente 
os prestadores efetivamente ativos, 
o plano realizou a atualização da 
rede credencia junto à ANS e no seu 
sistema interno. 

Gestão do relacionamento 
com os credenciados: a unidade de 
Rede Credenciada atendeu a mais de 
3.200 demandas no primeiro semestre. 
Destaque para as negociações de 
reajustes contratuais mantidos em 
percentuais abaixo dos indexadores 
infl acionários, o que gera economia 
para a FUNDAFFEMG e fomenta a 
sustentabilidade do plano mantendo o 
padrão de excelência para o benefi ciário. 

Autorizações de 
procedimentos: houve 8% de 
aumento nas autorizações frente ao 

período anterior. Apenas no primeiro 
semestre, o plano realizou mais de 
11 mil autorizações entre clínica 
cirúrgica, obstétrica, pediátrica e 
psiquiátrica.

O Plantão de Atendimento, que 
apoia benefi ciários e credenciados 
nas autorizações fora do horário útil 
de funcionamento da Operadora, 
atendeu a mais de 150 ligações no 
primeiro semestre, uma evolução de 
16% frente ao ano anterior.

OPME (utilização de 
órteses, próteses e materiais 
especiais): o plano realiza no 
mínimo três orçamentos antes 
de autorizar um procedimento 
com estes materiais – focando no 
equilíbrio entre preço e qualidade. 
Com isso, entre janeiro e junho 
de 2021, houve economia de 
R$644.553,61 frente ao primeiro 
semestre de 2020.

Os benefi ciários da FUNDAFFEMG aproveitaram, neste semestre, e participaram dos programas e serviços 
oferecidos nos parceiros e nos centros de atendimento exclusivos do plano.

A FUNDAFFEMG quer você cada vez mais perto e atuante no seu dia a dia. Sua presença é fundamental para que o 
objetivo de promoção da saúde seja cumprido. 

Participe dos programas, acompanhe os canais de comunicação, dê sugestões e fi que cada vez mais próximo da 
FUNDAFFEMG. Você é essencial para mantermos a excelência do nosso plano, com custos equilibrados e uma gestão efi caz!

Eu Saúde – canal de atendimento on-line específi co para Covid-19
• 1.127 benefi ciários em atendimento remoto com especialistas 
• 1.945 contatos feitos pela equipe do CSI para orientações e monitoramento dos benefi ciários
• 813 pedidos de exames RT-PCR

+60 Saúde 
• 38 benefi ciários, na faixa etária de 78 anos, sendo monitorados na Atenção
   Primária à Saúde 

Centro de Saúde Integral
• Belo Horizonte: 5.285 atendimentos
• Juiz de Fora: 306 atendimentos

SEMPRE 
• 8 programas realizados durante o primeiro semestre, para diversos públicos

Campanha de vacinação 
• 5.500 benefi ciários vacinados contra a gripe

CADA VEZ
+ PERTO DE
VOCÊ!



AUDITOR FISCAL 
é essencial, pois 

pagar tributo 
garante a vida em 

sociedade

Instituído desde 2009 pela Lei 
14.662, o Dia do Auditor Fiscal é 

celebrado no mesmo dia de “São 
Mateus”, apóstolo cobrador de impostos. 

Esta função milenar confirma que 
a nossa vida em sociedade depende da 

contribuição de todos para que o Estado 
possa prover bens públicos essenciais. 

Neste mês de setembro, a AFFEMG 
homenageia o profissional que garante 
a integridade da receita pública, aquele 

que, apesar das adversidades, se 
reinventa, não foge à luta, trabalha duro 

e ainda nos inspira.
Nas redes sociais a Associação 

divulgou uma campanha, cujas peças 
homenageiam Auditores, ativos e 

aposentados, e destacam a importância 
destes servidores para a sociedade, 

a receita pública e a recuperação do 
Estado.

Aproveite e siga a AFFEMG nas 
Redes Sociais: @affemg
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