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Na manhã do dia 26, a diretoria da AFFeMg - executiva e Regionais - se reuniu 
para definir a celebração de Natal na Entidade.

Os diretores avaliaram que ainda não há plena segurança sanitária para as tra-
dicionais confraternizações sociais da AFFeMg e, em muitas cidades, inclusive belo 
Horizonte e sedes Regionais, os eventos sociais estão restritos e limitados em número 
de participantes. sendo assim, este ano, mais uma vez, com muita alegria a Associa-
ção informa que o Natal 2021 da AFFeMg será um NATAL sOLIdáRIO.

REuNIõES DE DIREToRIA

EDITORIAL

MInAS nÃO MErECE!
desde que assumiu o estado, em janeiro de 2019, o governador colocou em an-

damento um programa que soma, entre outras características, a determinação de ven-
der o patrimônio público; uma conduta de desprezo explícito pela política, assim como 
pelo serviço e os servidores públicos, a intenção de entregar o comando do estado ao 
governo federal, por meio da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, que significa a 
capitulação definitiva do segundo maior Estado da federação. 

O tal Regime, previsto para durar 9 anos (mas podem se tornar 30, que é o prazo 
do contrato de renegociação da dívida) impõe gravíssimas consequências para toda a 
população mineira, especialmente os mais carentes, pois serão menos serviços públicos, 
zero de investimentos, contas de água e luz mais caras, dispensa de servidores, congela-
mento de salários, entre outros absurdos. 

Mas é pior, o tal Regime impõe uma intervenção do governo federal travestida no 
conselho de supervisão, como expresso no art. 11, do projeto de Lei 1202/19, em tramita-
ção na Assembleia Legislativa, todas as receitas estaduais ficam vinculadas ao pagamen-
to das parcelas da dívida, podendo a união sequestrar as receitas estaduais - IcMs, ITcd, 
IpI , IpI exportação, repasse do Fpe, IR retido na fonte - para garantir o contrato.

Tudo em nome do pagamento cego de uma dívida que nunca conseguimos se-
quer analisar, mas que o tal Regime pretende colocar uma pedra em cima, pois o estado 
será obrigado a desistir de qualquer ação que tenha por objeto a discussão de alguma 
cláusula do contrato, e terá que renunciar para sempre o direito de questionar.

O Orçamento para 2022 mostra que Minas alcançou o equilíbrio das contas, o dé-
ficit de 11 bilhões corresponde, praticamente, à soma de juros e amortizações da dívida, ou 
seja, o desequilíbrio está ali, na dívida. então deve se ater a ela, e mesmo assim, não pode ser 
uma renegociação cega, pois ninguém paga uma conta sem conferir o que está pagando. 

Não obstante a constituição Federal estabelecer que nosso modelo é o Federa-
lismo cooperativo e solidário, onde todos os entes  - estados, Municípios, distrito Federal 
e a união – são autônomos, que a união não tem a tutela sobre os demais entes, que não 
há entes subnacionais (termo totalmente equivocado), o comportamento do governo fe-
deral é de “chefão”, o “dono do boteco”. e o governo estadual parece concordar. 

Volto ao raciocínio do início, logo Minas? um estado grande, rico, economia pu-
jante, um povo que desde sempre vem escrevendo a história com a tinta do orgulho, da 
coragem, da  justiça, da cabeça erguida, um estado que tem oferecido ao país estadistas 
da grandeza de Juscelino, Tancredo, Ithamar Franco e tantos outros. Minas não merece!
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Entidades do Fisco condenam adesão 
ao regime de recuperação Fiscal

A possibilidade de adesão do es-
tado ao Regime de Recuperação Fiscal 
(RRF) foi criticada pelos representantes 
da AFFEMG e do Sindifisco-MG durante 
Audiência pública da comissão de Admi-
nistração pública da Assembleia Legisla-
tiva de Minas gerais, no dia 26. 

durante a Audiência, requerida 
pela deputada beatriz cerqueira, que 
contou com a participação de dezenas de 
entidades de servidores públicos, todos 
foram unânimes em condenar a propos-
ta do governo estadual que consta do pL 
1202/2019, em tramitação na Assembleia 
Legislativa. Marco couto, presidente do 
Sindifisco-MG acusou o governador Ro-
meu Zema de mentir ao prometer rea-
justes salariais para os servidores públicos 
depois que o estado aderir ao RRF. “O RRF 
proíbe qualquer tipo de aumento ou rea-
juste salarial para o funcionalismo, está 
expresso no artigo 8º da Lei 178”, alertou.

A diretora-presidente da AFFe-
Mg, Maria Aparecida Meloni, papá, falou 
dos riscos para a continuidade da presta-
ção dos serviços públicos caso o regime 
seja aprovado, destacando principalmente 
o artigo da Lei que autoriza a união a se-
questrar as receitas do estado para garantir 
o pagamento da dívida, “não há ressalva, 

nem mesmo para as vinculações da saúde 
e educação, todas e quaisquer vão garantir, 
em primeiro lugar, o pagamento da dívida e 
só depois, com o que sobrar, o governo vai 
atender os hospitais, a segurança, o funcio-
namento das escolas, etc”.

papá chamou atenção “ tudo isso 
em nome do pagamento cego de uma 
dívida que nunca sequer foi analisada, 
pergunto: quem recebe uma fatura do 
cartão de crédito e paga sem nem olhar 

o que está ali? É preciso jogar luz sobre 
essa conta”, destacou. 

Ao final, Papá lembrou das inú-
meras medidas tomadas pelo governo 
federal que vêm corroendo as receitas 
estaduais: transformando tributos em 
contribuições não são compartilhadas 
com os estados; concedendo benefícios 
fiscais em impostos estaduais, como a 
Lei Kandir; dando benefícios no IpI que é 
um tributo compartilhado; impondo aos 
estados contratos com regras leoninas 
e extorsivas como o caso do Regime de 
Recuperação Fiscal, entre tantos outros. 
“As lideranças políticas de Minas devem 
se unir em torno dos três senadores 
mineiros e colocar em debate o pacto 
Federativo, a autonomia dos estados, 
a começar pela comissão de Assuntos 
econômicos do senado, que é a casa da 
Federação”, concluiu. 

Em meio à crise provocada pelo 
aumento dos preços dos combustíveis, 
governo federal fala em reduzir o IcMs. 
como os mineiros vão lidar com um rom-
bo de R$3,7 bilhões na receita? 

para a AFFeMg o “desapareci-
mento” desses recursos compromete 
serviços públicos essenciais como saúde, 
educação e segurança pública! É o que 
pode acontecer se os senadores aprova-
rem o pLp 11/20. O assunto foi o desta-
que do comentário político do Jornal da 
Band, do dia 20, logo que a Febrafite e a 
AFFeMg divulgaram que a perda total 
estimada, para Minas, é de R$ 3,7 bilhões, 
só em 2021. (assista ao vídeo em nosso 
canal no YouTube: @affemgcanal).

se levarmos em conta a cota-
-parte municipal de 25%, belo Horizon-

te, por exemplo, perderá mais de R$ 74 
milhões, Alfenas? R$ 3,1 milhões, conta-
gem? R$ 42 milhões! Apesar de absurda, 
a proposta foi aprovada na câmara dos 
deputados (13/10). para as entidades, a 
união, autora do pLp, age de má-fé ao 
culpar o IcMs pela alta dos combustíveis. 
A causa do preço nas bombas estar “nas 
alturas” se deve à política de preços da 
petrobrás. 

para esclarecer a população, 
AFFEMG e Sindifisco publicaram no Jor-
nal estado de Minas, Nota pública em 
defesa da receita de Minas e de nossas 
cidades. A AFFeMg também enviou car-
ta contendo esclarecimentos sobre os 
efeitos da proposta para a Associação 
Mineira de Municípios e a Frente Mineira 
de prefeitos. 

Participe dessa importante 
ação de cidadania: fale com o prefei-
to, escreva para os Senadores!

Reduzir o ICMS sobre os combustíveis - AFFEMG alerta 
sobre perda de receita e é destaque na imprensa 
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13º salário em dia: uma 
conquista da classe

O governo de Minas informou que 
pagará o 13º salário dos servidores em par-
cela única no dia 15/12. A nota informa ain-
da que será a primeira vez - em seis anos 
- que o abono natalino será quitado sem 
atraso e sem parcelamento.

para a AFFeMg, o pagamento do 
13º em dia é resultado dos esforços dos ser-

vidores da secretaria de Fazenda. Mesmo 
durante a pandemia, o Fisco bateu me-
tas, aumentou a arrecadação e alertou a 
população sobre o dinheiro em caixa. em 
situações como essa, é comum, que uma 
vertente, ou outra, tome para si a autoria 
da conquista, mas as entidades do Fisco 
sabem que os efetivos responsáveis são os 

Auditores Fiscais, e vão continuar dando 
publicidade aos bons resultados do traba-
lho fiscal, com reflexos positivos para mais 
de 600 mil servidores ativos, aposentados e 
os pensionistas. 

O mesmo pensa o Associado, Re-
nato Falci botti. ele escreveu uma carta 
aberta à sociedade sobre o assunto. Leia: 

O Estado de MG anunciou que os servidores públicos receberão o 13º salário no dia 15/12, integral e em parcela única.
Deixo aqui os parabéns a todos nós servidores públicos estaduais por tudo que temos feito ao longo do tempo para res-

gatar a garantia desse direito inalienável. 
Todos contribuíram a seu modo e de acordo com sua competência funcional. Em modo especial os servidores da Secre-

taria de Fazenda que, de forma incansável, alavancaram a receita do Estado a patamares nunca antes vistos em termos reais 
(corrigidos pela inflação), em que pese estarmos em tempo de pandemia.

Esse sempre foi e continuará sendo o propósito da instituição SEF-MG: dotar o Estado dos recursos necessários para fazer o 
que é necessário ao bem-estar social, independentemente de qual seja o governo de plantão. Inclusive pagar 
o servidor em dia. Isso é obrigação. Não é favor. Isto porque somos Servidores Públicos de Carreira de Estado. 
Não servimos aos governos, mas ao Estado.

Portanto parabéns aos Servidores Públicos. Em especial à SEF-MG. E de forma mais especial ainda 
aos Auditores Fiscais da Receita Estadual, responsáveis diretos por esse sucesso financeiro do Estado de MG, 
que mesmo com os quadros de pessoal altamente defasados, haja vista que desde 2005 não ocorre concurso 
para suprir aposentadorias, falecimentos e outros desligamentos, demonstraram toda a sua competência 
técnica, engajamento institucional, entrega pessoal e envolvimento com as questões e necessidades sociais e 
econômicas do Estado, e conseguiram essa proeza financeira sem precedentes na história de Minas Gerais.”

ReNATO FALcI bOTTI
Auditor Fiscal aposentado e Associado AFFeMg

A AFFeMg nasceu da necessidade de valorização, 
proteção e defesa dos que desempenham um papel funda-
mental na sociedade: o servidor!

Lutamos por você! estamos com você! principalmen-
te nos momentos de grandes ameaças aos direitos de quem 
se dedica a cuidar de todos.

Nessa data, reforçamos o nosso compromisso de 
continuar lutando por quem é a ponte entre o estado e os 
direitos do cidadão!

parabéns servidora e servidor!
uma homenagem AFFeMg
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Eleições nas Entidades são 
destaque no Encontro de outubro

ENCONTRO DE APOSENTADOS

No dia 13, realizado de forma hí-
brida e seguindo o protocolo de seguran-
ça contra a covid-19, para os Associados 
presentes, o encontro trouxe várias infor-
mações relevantes. 

Férias-Prêmio

A diretora-presidente da AFFeMg, 
Maria Aparecida Meloni, papá, abriu a 
reunião informando sobre a agenda de 
audiências judiciais para os Acordos re-
lativos às férias-prêmio e tranquilizou so-
bre a assistência dos advogados. 

Eleições Sindifisco-MG

Tal como informado no encontro 
de setembro, papá introduziu o tema das 
eleições, destacando a importância do 
trabalho conjunto das entidades para as 
lutas em defesa dos interesses classistas, 

“considero que a união das nossas entida-
des é um sinal do nosso amadurecimento 
enquanto categoria, precisamos seguir 
esse rumo junto com os colegas que pas-
sarão a nos liderar”, alertou. 

papá convidou o presidente do 
Sindifisco-MG, Marco Couto, e o candidato 

a presidente, edson Mateus para tomarem 
assento à mesa e apresentarem as propos-
tas da chapa para as eleições que aconte-
cerão no dia 11 de novembro. 

Marco fez um breve balanço do 
trabalho da gestão atual, em seguida pas-
sou a palavra para o candidato edson Ma-
teus, “estou convicto de que a união das 
entidades só nos fortalece, vamos conti-
nuar o trabalho conjunto e peço aos filia-
dos que compareçam para votar no dia 
11, apesar de chapa única, quanto maior 
a quantidade de votos, mais legitimidade 
temos para prosseguir a luta”, afirmou.  

Ao final, Papá falou sobre a elei-
ção da AFFeMg, que será no dia 25 de 
novembro e reiterou o apelo para que to-
dos coloquem na agenda o compromisso 
de voto, lembrando ainda que a chapa 
eLO 22 participará do próximo encontro 
de Aposentados de novembro (10/11). 
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O evento foi realizado em Albu-
feira, entre os dias 13 e 15 de outubro, em 
formato híbrido. O anfitrião, Nuno Barro-
so, presidente da ApIT, seguido de Rodri-
go Keidel Spada, Presidente da Febrafite, 
deram as boas-vindas aos participantes. 

 “Nós, da Febrafite, poderíamos 
falar muito do papel dos impostos no 
combate à desigualdade, vivemos num 
país que sob qualquer aspecto, sob qual-
quer metodologia, é um dos países mais 
desiguais do mundo, mas temos muito 
que aprender e queremos ouvir”, afirmou 
o presidente spada. 

Homenagem 

Além dos agraciados com o prê-
mio Nacional de educação e cidadania 
Fiscal 2021 e as Medalhas de Mérito ApIT, 
a Febrafite homenageou Nuno Barroso, 
que recebeu das mãos do presidente de 
honra da Febrafite, Roberto Kupski, e do 
presidente Rodrigo spada a comenda da 
Ordem do Mérito da Federação.

Palestras Magnas

 “A melhor pedagogia para com-
preender o que é um imposto é entendê-
-lo como uma amputação patrimonial. 
Alguém, que é proprietário, tem parte do 
seu patrimônio amputado e apropriado 
legitimamente pelo estado. Hoje, a lei-
tura pictórica é de que aquele que sofre 
a amputação fica mais pobre. O Estado 
acumula e não existe a expectativa de 
haver redistribuição. Isso precisa mudar”. 
com essas palavras, o professor doutor 
Vasco branco guimarães iniciou sua fala, 
na abertura do 5º congresso Luso-brasi-
leiro de Auditores Fiscais. 

O professor abordou ainda outros 
problemas: a acumulação excessiva de 
capital e a má remuneração do trabalho 
como pontos a serem combatidos. segun-
do ele, “o ser humano é estruturalmente 
contra o imposto. O instinto é de sobrevi-
vência. Quando se resolve as questões da 

sobrevivência, há uma segunda dimensão, 
que é da segurança. A civilização começa 
quando se chega à segurança. Como ultra-
passar essa linha? só com educação, rigor 
na gestão e transparência. Quando há re-
torno! Os estados que falham nisso, são 
estados em crise, alto grau de sonegação, 
conflitos. Todo ser humano quer materiali-
dade e explicações sobre aquilo que é dele 
apropriado” afirmou. 

em seguida, o senador Antonio 
Anastasia trouxe um olhar sobre o pano-

rama brasileiro e abriu sua fala questio-
nando as condições de o país colocar em 
prática mudanças necessárias no sistema 
tributário, que possam combater as desi-
gualdades sociais. “estamos nós no brasil 
preparados para dar aos impostos essa 
nova dimensão? por ora, não. digo com 
tristeza, ainda temos um quadro de ima-
turidade institucional”, declarou. 

para o senador, a insegurança ju-
rídica é um dos problemas. “Onde há ins-
tabilidade não pode haver planejamento 

5º Congresso Luso-brasileiro 
de Auditores Fiscais 

No sul de Portugal, região do Algarve, em evento híbrido, Auditores Fiscais 
(BR) e Inspetores Tributários (PT) discutiram a relação dos Tributos e a 

desigualdade, na perspectiva histórica e social.



7

Outubro
2021CONGRESSO INTERNACIONAL

e sem planejamento, como diminuir as 
desigualdades? como pode um gestor 
público atuar sem um planejamento mí-
nimo? O próprio setor privado não pode 
planejar os investimentos, em função da 
situação de insegurança”, afirmou. 

segundo Anastasia, é desejável a 
segurança jurídica, também a qualifica-

ção é imprescindível, “cada vez mais au-
ditores qualificados numa carreira digna, 
colaborando para criação de um ambien-
te de estabilidade jurídica, é fundamental 
para vermos uma alvorada de desenvol-
vimento em progresso no país”, concluiu.  

Rodada de Painéis 

Ao longo dos três dias de con-
gresso, foram realizados 7 painéis, onde 
foram abordados temas específicos, den-

tro da proposta geral do congresso “Os 
impostos e o combate às desigualdades”. 
“Tributação e desigualdade de gênero”, 
“sistema Fiscal Justo e Reforma Tributária 
e Whistleblowers” e “combate ao crime 
econômico e Fiscal”, dentre outros. 

O Assessor especial do secretá-
rio de estado de Fazenda – Mg e Associa-

do da AFFeMg, Manoel procópio Moura 
Júnior, foi palestrante no painel que tra-
tou o tema “combater as desigualdades 
com reforço da Ação Fiscalizadora e 
colaboração com entidades Judiciais”. 
Muito elogiado pelos congressistas, por 
sua clareza, abrangência de pesquisa e 
consistência da análise, Manoel repre-
sentou, não só, o pensamento brasilei-
ro sobre esse tema, mas também deu 
uma amostra da competência do Fisco 
Mineiro. 

Encerramento 

Nuno santos Félix, subdiretor 
geral da Administração Tributária portu-
guesa, fechou a noite com uma mensa-
gem aos Auditores Fiscais. 

“cada um de vós, Inspeto-
res e Auditores Fiscais, não pode 
deixar nunca de ser um defensor 
de todos os contribuintes. cada 
euro em fraude e evasões fiscais é 
um euro a menos para as escolas, 
hospitais, e para o funcionamento 
do estado como um todo. poder-
-se-á discutir se quer mais estado, 
ou menos estado, mais serviços 
públicos, ou menos serviços públi-
cos, uma maior ou menor redistri-
buição de riqueza, mas ninguém 
deverá duvidar do papel necessá-
rio da administração fiscal para a 
existência e funcionamento des-
se estado, para tornar efetiva e 
real essa distribuição de riqueza, 
para nos colocar a um passo mais 
próximo dessa justiça fiscal e, por 
conseguinte, dessa justiça social. 
Que todas as administrações 
saibam ser fortes com os fortes, 
moderadas com os fracos e com 
coragem, defensoras de todos. 
defender todos os contribuintes 
é querer que cada um pague na 
medida da sua capacidade, nem 
mais, nem menos”, afirmou.
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Regional Norte
Montes Claros
Diretor Pedro Paulo de Araújo Ribeiro

Regional Sul
Varginha
Diretor Antônio Carlos Gonçalves

Regional Oeste
Divinópolis
Diretora Lucy Maria Torres

regional norte 
recebe a 

candidata 
Sara Felix

Diálogos com a Chapa ELO 22 
movimentam regional Sul

 
No dia 20, foi a vez de 

Varginha receber a comitiva 
para um encontro na parte da 
tarde. A diretora-presidente, 
Maria Aparecida Meloni, 
papá, e a Vice-presidente e 
atual candidata à Presidência 
da AFFeMg, sara costa Felix, 
fizeram a apresentação das 
propostas acompanhadas 
pelo candidato à Diretoria da 
Regional sul, Marcelo José 
Lins barbosa.

 regional Oeste recebe a Chapa ELO 22 

Já no dia 21, a chapa visitou a cidade de divinópolis e le-
vou ao conhecimento dos Associados da Regional Oeste as pro-
postas para o próximo triênio. A diretora Regional Lucy Maria 
Torres nos contou que foi um diálogo muito produtivo com escla-
recimentos de interesses da classe. Os AFRes que participaram 
da reunião reconheceram os desafios e conquistas da Associação 
e valorizaram a união das entidades AFFEMG e Sindifisco-MG, o 
que torna a classe mais forte.

Lucy Maria ainda fez um agradecimento pela confiança 
recebida por dirigir a Regional por 6 anos. “Foi uma oportunida-
de de aguçar meus sentimentos de amor, confiança e reconhe-
cimento por tudo que a AFFeMg faz e como nos representa.” 

No dia 14 de outubro, a atual diretora-presidente da AFFeMg, Maria Aparecida Meloni e a futura diretora-presidente, sara 
Felix se reuniram com os Associados na sede da Regional Norte, em Montes claros, e apresentaram a chapa eLO 22 e as propostas 
para o triênio 2022-2024. 

desse diálogo, destaque para a fala do Associado, Nelson gomes dos santos, “o apelo, o pedido que ora faço, é que os colegas 
compareçam à eleição e legitimem, reconheçam a chapa ELO 22 Integração e Ação”.

Faça como o Nelson: participe deste processo democrático na Associação e estimule os colegas também.  
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Na gravação feita na sede da As-
sociação, Maria Aparecida Meloni, papá, 
conta um pouco da sua história de vida, que 
começou na cidade mineira de Leopoldina, 
desde cedo, recheada de luta e superação. 
Aos 16 anos, perdeu o pai e, ao lado da irmã 
e da mãe, seu grande exemplo de mulher, 
apostou todas as fichas na educação para 
vencer desafios e conquistar uma carreira. 

Os passos guiados pela sabedoria e 
incentivo da mãe, dona cecília, garantiram 
a emancipação da filha Auditora, que fez 
carreira na secretaria de Fazenda de Minas 
gerais. Vencendo preconceitos, se tornou 
a primeira presidenta da AFFeMg, por três 
mandatos consecutivos, “foi muito desafia-
dor, muitos colegas, em 2009, diziam: ela 
não vai dar conta, é uma mulher e a entidade 
é muito grande, complexa”, lembrou papá.

Ao final da entrevista professor 

Wendel pediu que papá, deixasse uma 
mensagem e ela foi rápida em dizer: “sou 
uma testemunha de que a mulher pode es-
tar aonde quiser, e o meu recado, minha su-

gestão é um convite à reflexão, uma maior 
consciência sobre isso, porque estamos 
numa virada de afirmação da representati-
vidade da mulher”.

Inspiração solidária!
Funcionários da AFFEMG lançam campanha pela esperança

DEPUTADO WEnDEL nA AFFEMG 

A Diretora-Presidente da AFFEMG é destaque no quadro Mulheres 
de Minas do programa Saber Viver do SBT, comandado pelo 

Deputado Estadual, Professor Wendel

Retomando uma prática que já 
havia se incorporado à agenda das Enti-
dades - o almoço dos aniversariantes do 
mês - no dia 29 de setembro, os funcioná-
rios da AFFeMg, FuNdAFFeMg e da FIs-
cO corretora se reuniram virtualmente. 

sem almoço, pois as restrições 
sanitárias ainda não permitem, e porque 
muitos, ainda não imunizados e conti-
nuam em teletrabalho, mas com muita 
inspiração. depois de avaliarem previa-
mente com suas gerências, os funcioná-
rios deliberaram que o valor economizado 
com os almoços  presenciais dos meses 

de out/nov/dez será revertido em doações 
para a “Receita solidária” e integrará, a 
também tradicional, campanha solidária 
de fim de ano dos funcionários. Todo o va-
lor será convertido em cestas básicas. 

RECEITA SoLIDÁRIA
A presidente da Receita solidária, 

Vera Loyolla, foi convidada para orientar o 
grupo nesta ação e participou do encon-
tro virtual de aniversariantes solidários. 

Fique de olho no AFFeMg Notí-
cias e nas redes sociais para integrar essa 
campanha. 
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O 1º seminário Mineiro de Audito-
res Fiscais, iniciativa conjunta da AFFeMg 
e Sindifisco-MG, reuniu na Casa Pampulha, 
em belo Horizonte, de forma híbrida, ou seja 
parte presencial e remota, Associados de vá-
rias partes de Minas e de outros estados para 
dois dias de muita atualização e aprendizado. 

A abertura, no dia 27 de outubro, 
foi feita pela diretora-presidente da AFFe-
Mg, Maria Aparecida Meloni, papá, e o 
vice-presidente do Sindifisco-MG, Hugo 
Sena. Também fizeram parte da mesa o 
presidente da Febrafite, Rodrigo Spada, o 
presidente da Fenafisco, Charles Alcântara, 
o secretário Adjunto de Fazenda de Minas 
gerais, Luiz cláudio gomes e o subsecretá-
rio da Receita estadual, Osvaldo scavazza.

Ciclo de Palestras:
Radiografia dos Desafios e Mapa 

das oportunidades

para coordenar os painéis, foi con-
vidado o artista, Márcio ballas que, com um 
jeito alegre e irreverente, deu leveza ao even-
to, apesar do caráter extremamente preo-
cupante ligado a questões que envolvem a 
classe como: reforma tributária, arrecada-

ção, valorização do trabalho do Auditor Fis-
cal, justiça social, entre outras.

palestrantes se revezaram para 
discutir o valor intrínseco da atividade do 
Auditor Fiscal, que precisa ser evidenciada 
por meio do compartilhamento de conhe-
cimento e debates com a sociedade, como 
defendem os organizadores do evento.

Nos dois dias de evento, onze pales-
trantes apresentaram ao público problemas 
e propostas de soluções que envolvem a re-
ceita pública. Temas que destacaram a crise 
democrática e o desmonte do estado em 
face do caráter das reformas e que ameaça a 
autonomia federativa, a necessidade de uma 
reforma tributária que mude o perfil do atual 
sistema, que seja menos regressiva e puniti-
va para os mais pobres e passe a garantir os 
direitos fundamentais do cidadão, e ainda 
tratou os temas ligados ao papel do Auditor 

Fiscal no contexto da atual e profunda crise 
econômica que atravessamos. 

como convidado internacional, par-
ticipou do seminário o mestre e doutor em 
direito e especialista na área tributária, pro-
fessor Vasco branco guimarães. Na palestra 
ministrada direto de portugal, via internet, 
ele apresentou o tema “O papel do Auditor 

Fiscal na concretização dos direitos sociais”, 
onde destacou a função dos Auditores como 
essencial para que um estado consiga exer-
cer a sua autonomia.

 
Encerramento

O evento culminou na divulgação 
a carta do 1º seminário Mineiro de Au-
ditores Fiscais lida pelo Auditor Fiscal da 
Receita estadual, Osvaldo Flores.

Logo após, o presidente do 
Sindifisco-MG, Marco Couto, destacou 
a simbologia da iniciativa conjunta das 
entidades e que resultou na realização do 
Seminário, confirmando que a força da 
categoria advém da nossa união. 

A diretora-presidente da AFFeMg, 
Maria Aparecida Meloni, papá, agrade-
ceu a participação de todos, palestrantes, 
a presença institucional da secretaria de 
Fazenda, os Associados e filiados pre-
sentes e em modo remoto. Visivelmente 
emocionada saudou os servidores pelo 
dia 28, lembrando aos colegas, Audito-
res Fiscais da responsabilidade social que 
decorre da função que exercem, “sabe-
mos que é o estado que deve prover a 
universalização de vida digna para todos, 
e só poderá fazê-lo por meio de uma tri-
butação progressiva, na AFFeMg e no 
Sindifisco-MG, esse tema sempre esteve 
no centro de nossas discussões. Nunca 
fomos indiferentes!” e anunciou a cam-
panha “Ação  solidária AFFeMg” que vai 
doar 2.000 cestas básicas a famílias ca-
rentes de Minas.  

1º Seminário Mineiro de Auditores Fiscais 
discute política fiscal e desigualdade social em 
dois dias de boas reflexões e muito aprendizado
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Exposição apresenta as três etapas da Mostra 
Cartografias Afetivas promovida pela AFFEMG 

e marca os 30 anos do Sindifisco-MG
O Vernissage da exposição “per-

cursos”, promovida na sede da AFFeMg 
em parceria com o Sindifisco-MG, foi 
aberto na noite do dia 26 de outubro, 
marcando a volta do público presencial 
a eventos da Associação. 

seguindo rigorosamente os pro-
tocolos de segurança sanitária da pre-
feitura de belo Horizonte, o evento reu-
niu 40 pessoas no auditório. A diretora-
-presidente da AFFeMg, Maria Apare-
cida Meloni, papá, saudou os artistas e 
convidados destacando o importante 
significado da parceria das entidades or-
ganizadoras.

O presidente do sindi-
fisco-MG, Marco Couto, agra-
deceu a AFFeMg pelo esforço 
conjunto na realização da mos-
tra e a artista plástica, uma das 
curadoras da exposição, Rosi-
freitas Bakir. A artista destacou 
que a parceria da AFFeMg e 
Sindifisco-MG além de com-
partilhar percursos, também 
abriu portas para a valorização 
do trabalho criativo e artístico 
dos auditores e familiares.

Logo após as boas vin-
das, o público visitou as peças 
que fazem parte da mostra em 
exposição no segundo andar. 
São fotografias, pinturas e es-

culturas, além de 39 obras em 
bordado executadas pelo grupo 
“Bordaffemg”, que homena-
geia 39 cidades de Minas, que 
compõem os três percursos da 
mostra “Cartografias Afetivas”. 

No centro de convi-
vência foi instalada a expo-
sição de poemas e um rotei-
ro de história/memória que 
narra, em imagens e textos, 
as três décadas de história do 
sindifisco-Mg. 

A exposição “percur-
sos” pode ser visitada até o dia 
26 de novembro, na sede da 
AFFeMg, de segunda a sexta 
de 9h às 17h.
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RECEITA SOLIDáRIA

desde o início da campanha, em 16/
abril/2020, já promovemos a remessa de 5.748 
cestas básicas, bem como realizamos as res-
pectivas prestações de contas em nossas redes 
sociais, conforme consolidado abaixo:
(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 creche etelvi-
na Caetano de Jesus, para distribuição às famí-
lias da região.
(6) NubeM – Núcleo de benefício Mirandinha, 
localizado no bairro citrolândia/betim.
(7) Associação espírita christopher smith, locali-
zada no bairro paraíso/bH. 
(8) Ocupação dandara, localizada no bairro 
pampulha/bH.
(9) projeto Ideal do Amanhã, localizado em Ra-
posos.
(10) Amigos de Minas, localizado em Ribeirão 
das Neves/Mg.
(11) cAbAL – centro de Apoio social do bairro 
balneário água Limpa, localizado em Nova 
Lima/Mg.
(12) Associação comunitária Quilombola de 
Vereda de Viana, localizada em são João da 
ponte/Mg.

Campanha 
rede Solidária 
– prestação de 
contas

Convocatória 2021 para seleção de 
Projetos Sociais a serem executados em 2022

A Receita solidária divulgou em seu site e mídias sociais o processo de seleção de pro-
jetos sociais para apoio financeiro no ano de 2022. 

Entidades sem fins lucrativos, sediadas em nosso Estado, que tenham como foco a 
melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade podem se candida-
tar a receber o apoio financeiro da Receita Solidária.

A inscrição de projetos para o processo seletivo começou em 20/09/2021 e terminará 
em 22/10/2021.

para saber mais e nos ajudar a divulgar essa campanha acesse, além de nossas mídias 
sociais Facebook e Instagram, o nosso Site https://receitasolidaria.org.br para ter acesso ao 
Regulamento, clicando em “Nosso Trabalho/Financiamento de projetos sociais/como partici-
par da seleção de projetos”.

Nossa campanha Rede Solidária continua!
A fome e a miséria ainda batem à porta de milhões de brasileiros. Muitas famílias se encon-

tram 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 aproxi-

mado 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!

Eleições na Receita 
Solidária para o Biênio 

2022/2023
A Receita solidária, seguindo o seu 

estatuto e Regimento Interno, divulga aos 
seus Associados que realizará eleições em 
17/11/2021 para substituição da diretoria 
executiva e do conselho Fiscal para o biênio 
2022/2023.

O último dia para registro de chapa 
é dia 18/10/2021.

O Regulamento e o cronograma 
eleitorais estão em nosso site, em “Nosso 
Trabalho/Notícias”.

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

24ª COMPRA
20/set/21 100 7.030,00 20/set Amigos de Minas (10)
21/set/21 100 7.000,00 21/set Assoc. Comun. Quilombola (12)

25ª COMPRA 29/09/21 205 14.411,50     30/set SERVAS

26ª COMPRA 13/10/2021 100 7.030,00 Cestas adquiridas e ainda não 
entregues ao Cabal (11)

TOTAIS 5.848 414.214,45
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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.

SAuDADESCLASSIFISCO
Belo Horizonte e Região

Vendo
• um motor de popa, 15 Hp, Mariner Yama-

ha, Marathon, 1992, conservação ótima 
e funcionamento perfeito. com capote 
para proteção durante o uso, outro du-
rante o transporte rodoviário e um car-
rinho para suporte em posição vertical 
em ligeiros deslocamentos domésticos. 
uma “chata” (barco feito por encomen-
da) em bom estado de conservação, 5m 
de comprimento, 1,4m de largura, bordas 
(0,52m) e bancos mais altos para confor-
to das pernas e maior segurança. Oito 
“porta varas” ou “secretários”. O peso 
maior é compensado pela maior estabili-
dade. contato para os dois anúncios: (31) 
3287.2965, falar com Flávio.

Alugo 
• Apartamento de 2 quartos, 1 suíte, 1 

vaga, 80 m2, na Av. pasteur com Av. 
brasil, no Funcionários, em frente ao 
colégio Arnaldo, em belo Horizonte. 
disponível a partir de dez/2021. 
contato: (31) 99629-0916 falar com 
Marcelo.

• sra. geralda Ramos Marciano de Oliveira, 
mãe do Associado Marcos Afonso Marciano 
de Oliveira, faleceu no dia 20 de setembro de 
2021 na cidade de belo Horizonte/Mg.

• Marlene Mendes Marquito de paula faleceu 
no dia 21 de setembro de 2021 na cidade de 
betim/Mg.

• Terezinha candida Jardim faleceu no dia 
19 de setembro de 2021 na cidade de Ita-
nhandu/Mg, onde residia. 

• eunice Mendes de Freitas faleceu no dia 
24 de setembro de 2021 na cidade de belo 
Horizonte/Mg, onde residia.

• Maria Ribeiro, sogra do Associado Luiz 
eustáquio Linhares de Araújo, faleceu no 
dia 26 de setembro de 2021 na cidade de 
belo Horizonte/Mg, onde residia.

• Maria de Lourdes sales Ribeiro faleceu no 
dia 29 de setembro de 2021 na cidade de 
Andradas/Mg, onde residia.

• sílvio José gonçalves faleceu no dia 01 de 
Outubro de 2021 na cidade de belo Hori-
zonte/Mg, onde residia.

• cirilo gonçalves Morais faleceu no dia 03 de 
Outubro de 2021 na cidade de belo Horizon-
te/Mg, onde residia.

• João Ferreira dos santos faleceu no dia 03 de 
Outubro de 2021 na cidade de Itaúna/Mg.

• Helena pereira de siqueira, mãe do Asso-
ciado Luiz gonzaga siqueira Monteiro, fa-
leceu no dia 06 de Outubro de 2021 na ci-
dade de belo Horizonte/Mg, onde residia.

• Vicente gonçalves de brito faleceu no dia 
13 de Outubro de 2021 na cidade de uber-
lândia/Mg, onde residia.

• José Lucimar da silva costa faleceu no dia 
12 de Outubro de 2021 na cidade de belo 
Horizonte/Mg.

• paulo emílio Lima Azevedo faleceu no dia 
15 de Outubro de 2021 na cidade de porto 
seguro/bA.


