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PaRabÉnS, 
FUnDaFFEmG! 

No dia 03 de dezembro, durante 
a realização do 24º congresso Interna-
cional da uNIdAs – união Nacional das 
Operadoras de Autogestão em saúde, 
que reúne mais de 300 operadoras, in-
clusive as gigantes do setor com mais de 
500 mil filiados, o Programa de Promo-
ção à saúde “doses de cuidado” da FuN-
DAFFEMG, foi classificado em 3º lugar, 
entre os mais de 20 trabalhos inscritos. 

O Programa “Doses de Cui-
dado”  objetiva o monitoramento e 
o fornecimento de medicamentos e 
materiais  do Rol da ANs aos bene-
ficiários do plano em seu domicílio, 
possibilitando um tratamento dife-
renciado e personalizado aos porta-
dores de patologias crônicas.

6º ConGrEsso Luso-brAsiLEiro dE AuditorEs 
FisCAis EM junho dE 2022, – sALvAdor/bA

PÁGina 10



ExPEDiEntE: 
Informativo da Associação dos Funcionários Fiscais do estado de Minas gerais
Rua Sergipe, 893, Funcionários - belo Horizonte, minas Gerais - CEP 
30.130-171 -  Telefone:  (31) 3289-5600

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

Diretoria Regional
Regional Baixo Rio grande
Edson Martins de Oliveira
Regional centro-Norte
Eduardo de Souza Assis
Regional Mata
Astolfo Geraldo de Andrade
Regional Metalúrgica
Neuza Gomes de Oliveira
Regional Mucuri
Sirne Alcides Costa Salim
Regional Norte
Pedro Paulo de Araújo Ribeiro
Regional Oeste
Lucy Maria Torres Soares
Regional Paranaíba
Francisco Flávio Silva Nascimento
Regional Rio doce
Milton Guedes Metzker
Regional são Francisco
Edson Teixeira de Carvalho  - In memoriam 
Regional sudoeste
Arnaldo Sato
Regional sul
Antônio Carlos Gonçalves
Regional Vale do sapucaí
Gilson Marcos Campos

Conselho de administração: Membro efetivo ativo Lucas Rodrigues 
Espeschit, João Márcio Gonçalves, Fernanda Paixão Sales Bianco, 
Magda Alvarenga, Membro suplente ativo Paulo Cesar Pinto, Marlene 
Queiroz Amâncio, Membro efetivo aposentado Francisco Mota Santos, 
Francisco Lourenço Dias, Maurício Prado, Cleber Juarez Lucas Gomes, 
Membro suplente aposentado  Antônio Luiz Bernardes, Nelson Gomes 
dos Santos

Conselho Fiscal: Membro efetivo David Araújo, Nilton de Oliveira, 
Maria Inês Vieira da Silva, Membro suplente Maria das Dores Caetano 
Oliveira Alves, Gerson Eustáquio Barbosa Oliveira, Geraldo Sozinho

Jornalistas responsáveis: Mayra de Oliveira - 09261 - MG, Raquel 
Capanema - 10302-MG Proj. Gráfico e Diagramação Carlos 
Domingos - MTB 6050/MG Edição: Gráfica Editora Cedáblio Ltda 
tiragem: 3885 exemplares

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

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

o sEntiMEnto é GrAtidão!
Essa edição marca também o fim do mandato da atual diretoria, cabendo, portan-

to, um singelo e rápido balanço à luz do que nos propusemos realizar. 

com a chapa “união, para resistir e avançar”, nosso primeiro compromisso “a união 
de todos os Associados, elemento fundamental no qual se apoia a nossa resistência, é o ob-
jetivo para o mandato, e de onde vem o impulso para avançar em novas conquistas” foi cui-
dadosamente construído e dele resultou a união com o Sindifisco-MG, cuja principal matéria 
prima foi, sem dúvida, a maturidade e a 
confiança da classe, uma conquista que 
deve ser preservada, pois representa a 
nossa maior força para resistir e defender 
a carreira, os direitos e as prerrogativas 
de uma função essencial ao estado, e que 
deve ser valorizada. 

Naquela eleição, apresentamos 
um programa assentado no objetivo de 
cuidar da luta, em defesa dos direitos 
e dos interesses da classe, e cuidar da 
vida dos Associados e seus dependen-
tes. Nessa perspectiva, procuramos ze-
lar pela saúde administrativa, financeira 
e patrimonial da AFFeMg e ao mesmo 
tempo, ampliar as relações da AFFEMG 
com o mundo político, com as demais 
entidades de servidores e com a socie-
dade. durante dois terços do mandato, 
vivenciamos a experiência singular da 
pandemia, uma situação jamais imagi-
nada por qualquer um de nós. consegui-
mos nos adaptar, manter os atendimen-
tos, a prestação de serviços, prosseguir com a reforma e ampliação da colônia de cabo Frio 
e fazer o enfrentamento e luta contra reformas, a mais agressiva, a reforma da previdência. 

Compreendemos que a eleição, em chapa única, da atual Vice-Presidente, Sara 
costa, para dirigir a AFFeMg no triênio 2022/24 é um sinal de aprovação do rumo que a 
entidade está seguindo. claro, como tudo que fazemos, sempre há espaço para crescer e 
melhorar, assim também é com a Associação, que seguirá em ótimas mãos. 

Presidir a AFFEMG foi a maior e mais honrosa atividade que desempenhei na mi-
nha vida profissional. A rica convivência com os colegas e suas famílias, as boas relações e 
todo aprendizado compõem o meu acervo. O sentimento é gratidão. Obrigada, AFFEMG!

Pela primeira vez, durante a pandemia, e seguindo todos os protocolos de segu-
rança, as diretorias – executiva e Regionais – e o conselho de Administração se reuniram 
na sede, no dia 02/12. Além da pauta de assuntos de interesse dos Associados eles tam-
bém reservaram momentos para desejar boas-vindas aos novos diretores e conselhei-
ros eleitos e homenagear a Diretoria do triênio 2019-2021. 

REUniõES DE DiREToRia
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Associados vão às urnas 
Nova Diretoria é eleita para o triênio 2022-2024

No dia 25 de novembro, foi rea-
lizada a eleição para escolha da nova di-
retoria, executiva e Regional, o conselho 
de Administração e Fiscal da AFFeMg. 
Ainda sob os reflexos e restrições trazidos 
pela pandemia da covid-19, os Associa-
dos fizeram questão de comparecer às 
urnas para manifestar o voto de apoio e 
confiança à nova equipe que vai adminis-
trar a entidade nos próximos três anos, 

sob a liderança da Diretora-Presidente 
sara costa Felix Teixeira. 

nas 49 seções de votação disponibi-
lizadas em todo o Estado, incluindo São Paulo 
e Rio de Janeiro, a chapa única “elo 22 – Inte-
gração e Ação” recebeu 490 votos a favor e 1 
contra, que corresponde a 25% dos eleitores 
aptos, assegurando legitimidade ao pleito.

A comissão eleitoral, presidida pela 
Associada Iracema ceci, concluiu a conta-

gem dos votos na sede da AFFeMg, no dia 
30 de novembro, e lavrou a Ata com o resul-
tado finalizando assim o processo eleitoral. 

A posse acontecerá no dia 03 de 
janeiro de 2022, quando a atual diretora-
-Presidente Maria Aparecida n. Lacer-
da e Meloni, Papá, transmite o cargo e, 
como autoriza o estatuto social da AFFe-
Mg, assumirá uma vaga no conselho de 
Administração da Associação. 
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BAIxO RIO GRANDE

CONTAGEM

MATA

METALúRGICA

CIDADE ADMINISTRATIVA

SuDOESTE

CENTRALSEF

O diretor, edson Martins de Oliveira, acompanhou o processo eleitoral. destaque 
para a presença do Associado Jaime Moisés, um dos veteranos da Regional. Além do que-
rido Jaime, o ex-Diretor Regional, Rodrigo da Cruz Lemos e o Superintendente, Gustavo 
Antônio, fizeram questão de comparecer à urna e registrar o voto nas eleições da AFFEMG.

Na Regional Metalúrgica, os votantes tiveram o apoio dos Associados Josué e 
Wilson, mesários na seção eleitoral.

Tudo transcorreu com muita tranquilidade e, como é comum na vida da AFFeMg, 
seja na sede ou nas diretorias Regionais, dia de eleição é um momento especial para 
matar a saudade! 

A diretora, Neuza gomes, deseja muita saúde e sucesso ao futuro diretor e a 
toda à diretoria AFFeMg.
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MuCuRI

RIO DOCE

PARANAíBA

OESTE

NORTE

SuL

“uma eleição tranquila” constatou o diretor, sirne salim. ele fez questão de rece-
ber a candidata à diretoria Regional, Mariza Onofra de carvalho, e juntos acompanharam 
a movimentação dos eleitores. 

O diretor da Regional Norte, 
Pedro Paulo Araújo foi um dos primeiros 
a votar, em Montes claros. durante o 
pleito os Associados Márcio Costa Lima 
e ciro dias Mourão deram a sua cola-
boração para essa importante atividade 
associativa atuando como mesários. Ao 
final, 22 votos confirmados, sendo um 
voto em trânsito.

O diretor da Regional, Antônio 
carlos gonçalves, fez questão de ser um 
dos primeiros a registrar o voto. Na se-
ção eleitoral da AFFeMg, em Varginha, 
foram 19 votos computados, sendo 17 
efetivos  e 2 votos em trânsito.

também em clima de muita tranquilidade e a alegria do reencontro, as eleições em 
governador Valadares foram realizadas no período de 13 às 17 horas.

depois de um longo período do afastamento imposto pela pandemia, reencontrar 
os colegas com saúde e em segurança é, sem dúvida, motivo para grande satisfação.  

O diretor, Francisco Flávio silva 
Nascimento, recebeu os Associados com 
um café caprichado. Foi um momento de 
dever democrático e reencontros. desta-
que para dois Associados muito admira-
dos em uberlândia, Baltazar severino, de 
97 anos, e Altamiro carrilho, 94 anos, que 
fizeram questão de votar nessas eleições 
da AFFeMg.

A Diretora da Regional, Lucy Maria torres Soares, agradeceu a todos os Asso-
ciados pelo comparecimento e apoio nestas eleições. “tudo ocorreu de forma tranqui-
la, no horário das 13h às 17h. Fechamos a urna com 14 votos computados.” 

Em Divinópolis, destaque para a presença do colega José Simões que, apesar das  
dificuldades de locomoção, fez questão de cumprir com o dever estatutário e democrático.

Lucy ainda ressaltou a participação dos Associados José Romeu da Silva e Lécio 
dos santos que se esforçaram, viajando de seus municípios, tudo em nome do espírito 
associativo e da valorização da AFFeMg.  
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A Regional Vale do sapucaí concluiu a eleição com tranquilidade.
Registramos grande presença dos ativos e, também, dos aposentados que vieram prestigiar o processo eleitoral, inclusive da cidade de Ouro Fino. 
Muitos aproveitaram o momento para encontrar os colegas que não viam há muito tempo.
O Diretor, Gilson Marcos Campos, e a futura Diretora, Lucilene Brianese, agradeceram a presença de todos.

VALE DO SAPuCAí

Ata da sexta reunião da comis-
são eleitoral da Associação dos Funcio-
nários Fiscais do estado de Minas gerais 
– AFFeMg, encarregada de dirigir e realizar 
as eleições do Conselho de Administração, 
da diretoria e do conselho Fiscal da entida-
de para o triênio 2022/2024.

Aos 30 (trinta) dias do mês de no-
vembro de 2021, às 15 (quinze) horas, reu-
niu-se a comissão eleitoral, eleita pela As-
sembleia geral Ordinária realizada em 14 
de julho de 2021, para a consolidação geral 
dos votos apurados nas Regiões Eleitorais, 
conforme estabelece o artigo 31, delibera-
ção 001/2021, desta comissão. 

ocorrências: 
1) – 3ª RE Frutal, 7ª RE Além Paraíba 

e 10ª RE Leopoldina - não houve votação.
2) – 16ª RE João Monlevade e 17ª 

Re Manhuaçu – as atas não foram enviadas 
no prazo estabelecido e as urnas não che-
garam em tempo hábil.

Deliberações
1 – Foram considerados todos os 

votos recebidos até a data da homologação.
Nos termos do artigo 34, delibe-

ração 001/2021, às 17 (dezessete) horas, foi 
proclamada eleita a chapa “elo 22 – Inte-
gração e Ação”. 

Os membros eleitos serão em-
possados no dia 03 (três) de janeiro de 
2022, em horário e local que serão fixa-
dos de comum acordo entre a comis-
são Eleitoral, a Diretora-Presidente da 
AFFEMG e a Diretora-Presidente eleita, 
conforme estabelece o artigo 35, delibe-
ração 001/2021. 

O resultado final das eleições é o 
constante do quadro ao lado.

Sedes Eleitorais Votos Sim Votos Não Votos Brancos Total Eleitores
1ª RE BH – 1ª Seção 48 0 0 48 182

 2ª Seção 70 0 0 70 204
 3ª Seção 32 0 2 34 173
 4ª Seção 17 0 1 18 161

5ª Seção 13 0 0 13 148
2ª RE Araxá 1 0 0 1 8
3ª RE Frutal NÃO HOUVE VOTAÇÃO 4
4ª RE Uberaba 29 0 29 69
5ª RE Curvelo 4 0 0 4 7
6ª RE Sete Lagoas 8 0 0 8 30
7ª RE Além Paraíba NÃO HOUVE VOTAÇÃO 6
8ª RE Barbacena 2 0 0 2 14
9ª RE Juiz de Fora 60 1 0 61 177
10ª RE Leopoldina NÃO HOUVE VOTAÇÃO 11
11ª RE Muriaé 3 0 0 3 19
12ª RE São João Del Rey 5 0 0 5 8
13ª RE Ubá 1 0 0 1 7
14ª RE Caratinga 1 0 0 1 5
15ª RE Ipatinga 7 0 0 7 17
16ª RE João Monlevade 6
17ª RE Manhuaçu 7
18ª RE Betim 1 0 0 1 11
19ª RE Contagem – 1ª Seção 8 0 1 9 38

 2ª Seção       2 0 0 2 13
20ª RE Cons.Lafaiete 5
21ª RE Ponte Nova 1 0 0 1 5
22ª RE Teófilo Otoni 6 0 0 6 26
23ª RE Montes Claros 21 0 1 22 47
24ª RE Bom Despacho 4
25ª RE Divinópolis 14 0 0 14 45
26ª RE Itaúna  7
27ª RE Pará de Minas 3 0 0 3 7
28ª RE Passos 5
29ª RE São Seb. do Paraíso  13
30ª RE Araguari 1 0 0 1 5
31ª RE Ituiutaba 3 0 0 3 5
32ª RE Patos de Minas 6 0 0 6 10
33ª RE Patrocínio 3 0 0 3 3
34ª RE Uberlândia 29 0 1 30 100
35ª RE Gov.Valadares 24 0 0 24 32
36ª RE Pirapora 2 0 0 2 3
37ª RE Unaí 6
38ª RE Alfenas 2 0 0 2 8
39ª RE Andradas 4
40ª RE Guaxupé 1 0 0 1 10
41ª RE Poços de Caldas 12 0 0 12 45
42ª RE Lavras 1 0 0 1 10
43ª RE São Lourenço 1 0 0 1 10
44ª RE Varginha 19 0 0 19 38
45ª RE Extrema 3 0 0 3 24
46ª RE Itajubá 17
47ª RE Pouso Alegre 18 0 0 18 36
48ª RE Rio de Janeiro 4 0 0 4 53
49ª RE São Paulo 4 0 0 4 21
Totais 490 1 6 497 1929

aTa DE ConSoliDação 
DoS voToS
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FEnAFisCo se manifesta contra a cassação 
da liberação do Presidente do sindifisco-MG

Publicada no dia 09 do corrente, a 
nota aponta que o “Plano de Recuperação 
Fiscal tal como formatado implica que o es-
tado de Minas gerais, a título de obter uma 
renegociação de sua dívida junto ao gover-
no Federal, venha a abdicar de sua autono-
mia e dignidade, características que foram 
sempre um símbolo do Povo Mineiro”, afir-
mando ainda que “o governador omite de 
todos o fato de se tratar de uma operação 
que representa a rendição a que Minas ge-
rais está sendo submetida, com prejuízos 
flagrantes para toda a população atual e 
desdobramentos para as gerações futuras. 

“A ABed se vê na obrigação de 
vir a público para alertar que o Regime de 
Recuperação proposto pelo governo Fe-
deral é fruto de um processo de encontro 
de contas e renegociação de dívidas dos 
quais o estado de Minas gerais tomou 
parte, com a concordância de seu gover-
nador, na base do “pegar ou largar” em 
evidente afronta ao regime federalista 
consagrado em nossa constituição.”

“O Regime de Recuperação Fiscal 

traz em seu bojo, uma verdadeira capitu-
lação expressa pela possibilidade absurda 
de transferência do poder decisório e da 
gestão sobre temas de interesse do esta-
do, para um conselho de supervisão sob 
a regência do governo Federal. Tal conse-
lho, composto de 3 membros, um apenas 
de indicação do estado e dois de indicação 
da instância federal, será o órgão que de-
terá a última palavra sobre a gestão finan-
ceira do estado”. 

A AFFeMg compartilha integral-
mente a análise e preocupações manifes-
tadas pelos economistas no que se refere 
à possibilidade de adesão de Minas ao 
RRF. A capitulação não faz parte da his-
tória de nosso povo, que merece uma efi-
ciente atenção à saúde, educação, segu-
rança, qualificação, emprego e dignidade. 
MinAS SEM AMARRAS!

Veja a íntegra da Nota no site da 
AFFEMG: www.affemg.com.br

em nota publicada no dia 6 de de-
zembro, a Federação Nacional do Fisco es-
tadual e distrital – FeNAFIscO manifesta 
repúdio à decisão do governador Romeu 
Zema que cassou a liberação 
do Presidente do Sindicato e 
diretor Jurídico da Federação, 
Marco couto.  

“entendemos que a 
atitude de cassação da con-
dição necessária à represen-
tação sindical, promovida 
pelo senhor governador, é um 
golpe contra a organização 
sindical, que tem como um 
dos seus pilares a luta intran-
sigente pela defesa do estado 
democrático de direito, que, 
por evidente, passa pela saúde 
fiscal da união, Estados e municípios”.

“Ao assim agir, o senhor gover-
nador ignora por completo não apenas a 
carta cidadã de 1988, que consagrou sig-

nificativo avanço para a liberdade sindical 
no plano das relações entre o Estado e 
o sindicato, mas também o próprio fato 
de o Brasil ser signatário de convenções 

internacionais que garantem a proteção 
aos representantes sindicais. É o que se 
verifica na convenção nº 135, ratificada 
pelo Brasil em 18/05/1990, cujo artigo 1º 

dispõe: os representantes dos trabalhado-
res na empresa devem beneficiar de uma 
proteção eficaz contra todas as medidas 
que lhes possam causar prejuízo, incluindo 

o despedimento, e 
que sejam motivadas 
pela sua condição de 
representantes dos 
trabalhadores ou pe-
las atividades dela de-
correntes, pela sua fi-
liação sindical ou pela 
sua participação em 
atividades sindicais, 
na medida em que 
atuem em confor-
midade com as leis, 
convenções coletivas 
ou outras disposições 

convencionais em vigor”.
e conclui a nota que a cassação 

configura uma postura antidemocrática, 
ditatorial, antissindical. 

 a associação brasileira de Economistas pela Democracia 
– abED publica nota de Repúdio à adesão de minas 

Gerais ao Regime de Recuperação Fiscal
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A primeira Assembleia geral da 
Febrafite pós-pandemia aconteceu em 
Fortaleza, no período de 3 a 5 de novem-
bro, quando foram discutidas as Reformas 
em tramitação no congresso Nacional, 
PEC 32 - Reforma Administrativa, PEC 110 
- que trata da Reforma Tributária; a situação 
dos quadros da carreira de Auditor Fiscal 
nos estados, bem como a atualização do 
ranking salarial; planos de saúde do Fisco e 
a eleição do estado que irá sediar o 6º con-
gresso Luso-brasileiro de Auditores Fiscais. 

Reforma administrativa - Apro-
vada na comissão de constituição e Justi-
ça da câmara, a proposta está pronta para 
ser votada em Plenário, mas a ampla e 
contundente mobilização dos servidores 
públicos, por suas entidades, e dos parla-
mentares da oposição levou ao impasse e 
paralisou a Reforma. Para este ano, não há 
condição política de ser aprovada. 

Reforma Tributária - A PEC 
110/2019, que está no senado, prevê a uni-
ficação da base tributária do consumo (iPi, 
PiS, Cofins, iSS e iCMS) com a criação de 
um Imposto sobre Valor Agregado dual, 
sendo, a contribuição sobre Bens e servi-
ços de competência da união, e o Imposto 
sobre Bens e serviços para estados e mu-
nicípios (unificando iCMS e iSS). 

6º Congresso luso-brasileiro 
- em disputa apertada, três estados se 
apresentaram para receber o 6º congres- so Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais: Rio 

grande do Norte, Tocantins e Bahia.  Na 
campanha para conquistar os votos dos 
membros do conselho deliberativo da 
Febrafite, os Presidentes Edilson Oliveira 
(Asfarn), Jorge Couto (Audifisco) e Mar-
cos Carneiro (iAF) prepararam um farto 
material sobre as belezas, cultura e in-
fraestrutura dos seus estados. No ano em 
que o Brasil vai celebrar o Bicentenário da 
Independência, a Bahia, foi escolhida para 

receber o 6º Congresso Luso-brasileiro de 
Auditores Fiscais. (veja mais na página 10)

Homenagens

A reunião do conselho delibera-
tivo homenageou o ex-presidente da Fe-
brafite - gestão 2018-2020, Juracy Soares, 
e a Vice-Presidente pela região Sudeste, 
Maria Aparecida neto Lacerda e Meloni 
Papá, que encerra seu mandato à frente 
da AFFeMg. 

situação do Fisco Estadual, 
reformas e homenagens
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em noite de reencontros, bom-hu-
mor e muita emoção, Associados da AFFe-
Mg, familiares e convidados se reuniram no 
Auditório para prestigiar o Associado, José 
gomes que acaba de lançar  “Quando a Vida 
Tem sentido” seu primeiro livro.

Na oportunidade, a diretoria da 
Fundaffemg prestou justa homenagem ao 
seu ex-presidente, inaugurando sua foto na 
Galeria de Presidentes que fica no segundo 
andar da sede da Associação. gomes foi pre-
sidente da Fundaffemg por três vezes e, em 
seu livro, conta com muito bom humor, um 
pouco dessa história.

Amigos da Fundaffemg e familiares 
fizeram questão de prestigiar o autor na noite 
especial de 18 de novembro. “O livro é um tri-
buto à vida, que nos lança desafios e também 
traz muitas alegrias,” disse.

O livro “Quando a Vida Tem sentido” foi 
lançado pela editora caravana grupo editorial.

CuLTuRAL

Parceria AFFEMG e sindifisco-MG 
realiza Exposição Cultural

Um evento que abraça as Diretorias 
Regionais da AFFEMG e os 30 anos do Sindifisco 

A “Exposição Percursos” encerrou 
o projeto cultural da AFFeMg de 2021 em 
grande estilo, reunindo obras das três etapas 
da mostra cartografias Afetivas da AFFeMg 
e marca os 30 anos do sindifisco. em pouco 
mais de um mês de exposição, os visitantes 
puderam conferir no segundo e terceiro an-
dares da sede da Associação, o talento de As-
sociados e dependentes num rico acervo que 
reuniu pinturas, esculturas, bordados, fotos e 
poesias, além dos painéis que contam a histó-
ria de 30 anos do sindicato. 

Para a Diretora Social da AFFEMG, 
Rose Laura Lopes, o projeto cultural pensa-
do em 2019, como forma de homenagear 
as regionais, que são os braços da Associa-
ção no estado, culminou de forma brilhan-
te com a Exposição Percursos.  Ela lembrou 
que apesar da pandemia o projeto se man-
teve vivo em 2020 e com a flexibilização do 
protocolo da covid foi possível, nesse mês 
de novembro, unir os três percursos em 
uma única exposição presencial. “A exposi-
ção representa o abraço da AFFeMg para 
acolher os Associados, e principalmente 

nesse momento de pandemia foi muito 
importante”, comemorou Rose.

Na próxima gestão, a diretora so-
cial, que permanece no cargo, fala da pro-
posta de criação de uma galeria virtual, que 
vai facilitar o acesso de todos os Associados 
às obras produzidas nestas três etapas da 
mostra Cartografias Afetivas, assim como 
de outras exposições culturais promovidas 

pela AFFeMg, que já são uma tradição. 
Para Rose, “a Exposição Cultu-

ral é muito importante para nós porque 
a nossa categoria, o Fisco é muito duro, 
racional, mas quando a gente vê esses 
trabalhos belíssimos, a dedicação, tan-
ta sensibilidade, conhecemos um outro 
lado, mais leve, que vale a pena ser co-
nhecido e admirado”.

literatura e homenagem ao ex-presidente 
da FUnDaFFEmG, José Gomes 
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“esse será, sem dúvida, um momento oportuno para de-
batermos assuntos de interesse das Administrações tributárias e 
da classe fiscal, especialmente nosso papel na consolidação da 
nossa independência, e vamos ouvir o que pensam renomados 
especialistas e representantes do cenário político nacional”, des-
taca o presidente do Instituto dos Auditores Fiscais do estado da 
Bahia, Marcos carneiro.

O evento é realizado anualmente, sendo uma edição no 
Brasil e outra em Portugal, com o objetivo de promover a integra-
ção, o intercâmbio e a qualificação dos auditores fiscais, além de 
debater temas fiscais e políticos na perspectiva do desejável de-
senvolvimento econômico, da melhoria do ambiente de negócios, 
da segurança jurídica e, especialmente, da busca pela justiça fiscal 
e do desenvolvimento social.

O Congresso Luso-brasileiro de Auditores Fiscais é reali-
zado pela Febrafite, Sindifisco nacional, Unafisco nacional e As-
sociação Sindical dos Profissionais da inspeção tributária e Adua-
neira – APit de Portugal. 

Prepare-se, vem aí o 6º Congresso 
Luso-brasileiro de Auditores Fiscais

No bicentenário da independência, Salvador, a 1ª capital 
do Brasil, vai receber o Congresso Luso-Brasileiro.

Chapa Elo 22 promoveu encontro em Juiz de Fora
 
no dia 12 de novembro a Regional Mata recebeu a comitiva eleitoral para um encontro. A Diretora-Presidente, Maria Apa-

recida Meloni, Papá, e a Vice-Presidente e atual candidata à Presidência da AFFEMG, Sara Costa Felix, fizeram a apresentação das 
propostas aos Associados de Juiz de Fora e região.

Regional Mata
Juiz de Fora
Diretor  Astolfo Geraldo de Andrade
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Aposentados marcam presença 
no último encontro do ano na AFFEMG

O encontro de Aposentados de 
novembro ocorreu de forma híbrida.

A Diretora-Presidente, Maria 
Aparecida Meloni, Papá, abriu a reunião 
dando boas vindas e chamando a aten-
ção para a importância de não se fechar 
as contas do Banco do Brasil, até 31/12/21. 
Papá explicou que o encerramento da 
conta acarreta a devolução dos paga-
mentos e gera transtornos aos servido-
res, de acordo com mensagem enviada 
pela Superintendência de Planejamento, 
Gestão e Finanças – SPGF. Ela ressaltou, 
porém, que o fato não foi verificado entre 
os Associados, mas pediu que todos aju-
dassem a alertar outros colegas servido-

res sobre o cuidado.
na sequência, Papá convidou 

os membros da chapa elo 22, para con-
versarem um pouco com os Associados 
presentes e de casa. A Vice-Presidente 
da AFFeMg, sara costa Felix Teixeira, 
que concorreu à presidência da entidade 
agradeceu a confiança e falou sobre os 
desafios nesses tempos de muitas mu-
danças, destacando a Reforma Adminis-
trativa e a importância da união de todos 
na luta contra o desmonte do serviço pú-
blico e a garantia dos direitos da classe. 

Outro tema repassado, por Papá, 
foi quanto ao pagamento das férias-prê-
mio dos Auditores, reforçando que den-

tro do acordo, pela via administrativa, o 
governo adotou para todos os servidores 
o critério de correção pelo valor da remu-
neração atual, pelo teto, sem contribui-
ção previdenciária e desconto do IR. 

Ao final, Papá destacou as impor-
tantes conquistas da classe alcançadas 
graças à coesão com Sindifisco-MG nas 
pautas comuns. “Isso mudou para melhor 
as condições de reivindicação, diálogo 
e capacidade de enfrentar os desafios e 
obstáculos colocados para a categoria. 
Nos últimos anos, foram ataques múlti-
plos contra os servidores e só foi possível 
resistir porque as entidades estavam tra-
balhando juntas”.

O encontro de dezembro foi espe-
cial! Após três anos de encontros mensais, 
presenciais ou de forma virtual, entre Aposen-

tados e a Diretora-Presidente, Maria Apareci-
da Meloni, Papá, desta vez o bate-papo teve 
um tom de despedida. Papá completou, em 

2021, seu mandato à frente da AFFeMg e ela 
aproveitou a reunião para agradecer a parce-
ria de todos os Aposentados.

A força do trabalho conjunto da AFFEMG e Sindifisco nas conquistas da 
categoria, foi destaque no encontro de Aposentados de novembro
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Pensionistas se reúnem, 
presencialmente, no 

último encontro do ano 
O encontro de dezembro foi 

marcado pela presença das Pensionistas 
na sede da AFFeMg, para a tradicional 
reunião com a Diretora-Presidente Ma-
ria Aparecida Meloni. Papá, aproveitou o 
momento de descontração para se des-
pedir e agradecer o carinho de todas ao 
longo dos três anos de gestão. 

No dia 11 de  novembro, o encon-
tro de Pensionistas da AFFEMG aconteceu 
de forma remota. na oportunidade Papá, 
também falou um pouco sobre o fim do 
mandato dela, mas lembrou que deixava 
apenas o cargo de Diretora-Presidente 
da AFFEMG. na próxima gestão Papá 
assume a vaga no conselho Administra-

tivo da entidade e continua colaborando 
com os trabalhos e as lutas da classe.  

Mesmo de forma virtual, o 
encontro proporcionou, a todos, mo-
mentos divertidos com a participa-
ção das Pensionistas no bate-papo e, 
principalmente, durante o tradicional 
sorteio de brindes. 
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Muita emoção na homenagem 
feita pela AFFEMG aos Associados

que faleceram no período de março de 2020 a dezembro de 2021
O programa especial para o canal 

da AFFeMg no YouTube, gravado na sede 
da Associação, conduzido pela jornalista Ra-
quel capanema e participação da diretora-
-Presidente Maria Aparecida Meloni Papá 
é uma homenagem a todos os Associados 
que faleceram durante a pandemia intitula-
da “como Foi Bom conviver com Você”. 

Para Papá, foram dois anos de 
muitas perdas, colegas queridos, de larga 
convivência, que deixam saudade, e por 
causa das restrições sanitárias, não foi 
possível sequer a merecida despedida dos 
amigos e familiares. então, essa foi a for-
ma que a família  AFFeMg encontrou para 
prestar um tributo, dizer adeus e muito 
obrigado pelos anos de amizade.  

O programa foi um composto de 
mensagens, vídeos, fotos, e um lindo re-

pertório de músicas que emocionaram na 
voz da cantora Mariana Nunes e banda. 

O programa foi ao ar na noite do 
dia 08 de dezembro, mas está disponível 

no canal da AFFeMg no YouTube. Acesse 
youtube.com/affemgcanal e se emocione 
também com a homenagem carinhosa 
que abraça todos nós.



14

AFFEMG Notícias                                                     
Número 376

Emoção e solidariedade marcam a 
entrega de cestas básicas

AçãO SOLIDáRIA

neste fim de ano, a AFFEMG re-
petiu o sucesso da Ação solidária que mar-
cou o Natal de 2020 e destacou o espírito 
solidário de nossos Associados e entidades 
parceiras na luta contra a cOVId-19. 

Em dezembro de 2020, a  As-
sociação destinou o fundo reservado 
para a confraternização natalina, para 
a compra de EPi´s. A ação beneficiou 
21 hospitais filantrópicos de todas as 
regiões do Estado.

A ação foi dividida em duas eta-

pas (dezembro/20 e março/21) e arreca-
dou R$ 220 mil.

O valor foi empregado na aqui-
sição de milhares de máscaras N95 com 
respirador, aventais e luvas.

em dezembro de 2021 a fome 
não pôde esperar e a ação foi focada na 
aquisição de cestas básicas.

Novamente a AFFeMg fez ques-
tão de destinar os recursos reservados 
para a confraternização natalina para aju-
dar quem mais precisa. Foram adquiridas 

2 mil cestas básicas que são distribuídas 
por todo o estado. cada cesta montada e 
entregue teve valor unitário de R$100.

Os Associados também fo-
ram convidados a fazer parte desta 
festa da solidariedade e, entusiasma-
dos, atenderam ao chamado da ação 
e mostraram que o olhar da família 
AFFeMg está sensibilizado com as ma-
zelas que afligem nossos conterrâneos. 
As entregas das doações seguem até ja-
neiro de 2022.

 rEGionaL muCuri - tEófiLo otoni  rEGionaL são franCisCo - pirapora

rEGionaL oEstE -  DivinópoLis
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SAuDADES
CLASSIFISCO

FuNCIONáRIOS ADEREM À AçãO SOLIDáRIA 

belo Horizonte e Região

vendo
• Apto Lourdes – De frente 3 quartos, sala, 

suíte, dependência, varanda, 2 vagas, por-
teiro, aquecimento solar, elevador. Tratar 
com gilberto – 99981-2461.

alugo 
• Apartamento de 2 quartos, 1 suíte, 1 vaga, 80 

m2, na Av. Pasteur com Av. Brasil, no Funcio-
nários, em frente ao colégio Arnaldo, em Belo 
Horizonte. disponível a partir de dez/2021. 
Contato: (31) 99629-0916 falar com Marcelo.

Equipamento
• Um motor de popa, 15 HP, Mariner Yamaha, 

Marathon, 1992, conservação ótima e funcio-
namento perfeito. com capote para prote-
ção durante o uso, outro durante o transporte 
rodoviário e um carrinho para suporte em 
posição vertical em ligeiros deslocamentos 
domésticos. Uma “chata” (barco feito por en-
comenda) em bom estado de conservação, 
5m de comprimento, 1,4m de largura, bordas 
(0,52m) e bancos mais altos para conforto das 
pernas e maior segurança. Oito “porta varas” 
ou “secretários”. O peso maior é compensado 
pela maior estabilidade. contato para os dois 
anúncios: (31) 3287.2965, falar com Flávio.

interior
vendo

• Lote-Área-terreno à venda 333,30m² Situa-
do à Rua Bernardo Guimarães no Parque 
Jardim Morada do sol – Montes claros/
Mg. direto com o proprietário. Telefone 
(31)98435-3672.

• Paulo Emílio Lima Azevedo faleceu no dia 15 de 
Outubro de 2021 na cidade de Porto Seguro/BA.

• edene gonçalves de Oliveira faleceu no dia 17 
de Outubro de 2021 na cidade de Belo Hori-
zonte/Mg.

• sr. Moacir Araujo gloria faleceu no dia 19 de 
Outubro de 2021 na cidade de Belo Horizon-
te/Mg, onde residia. 

•  guimas guimarães faleceu no dia 17 de Ou-
tubro de 2021 na cidade de Osasco/SP, onde 
residia.

• Maria Aparecida Rangel Maia Mesquita fale-
ceu no dia 27 de Outubro de 2021 na cidade 
de Lavras/MG, onde residia.

• Manoel delvaux castanon faleceu no dia 28 
de Outubro de 2021 na cidade de Belo Hori-
zonte/Mg

• nelma Ferreira Lima Boncompagni, irmã do 
Associado Hélio Ferreira Lima faleceu no dia 
28 de Outubro de 2021 na cidade de Belo Ho-
rizonte/Mg, onde residia.

• eusvonia Alipio da silva faleceu  no dia 29 de 
Outubro de 2021 na cidade de coronel Fabri-
ciano/Mg.

• Adilson campos ezequiel faleceu no dia 03 de 
novembro de 2021 na cidade de Pouso Ale-
gre/Mg, onde residia.

• José Moreira Filho, pai da Associada Maria de 
Lourdes Barros Moreira,faleceu no dia 05 de 
Novembro de 2021 na cidade de Belo Hori-
zonte/Mg, onde residia.

•  Maria do carmo Melo colamarco Filho fale-
ceu no dia 30 de Outubro de 2021 na cidade 
de Além Paraíba/MG, onde residia.

• Wanda Torres correa  faleceu no dia 09 de 
Novembro de 2021 na cidade de Montes cla-
ros/Mg, onde residia.

• gilda Alves silva de Oliveira faleceu no dia 15 
de Novembro de 2021 na cidade de Juiz de 
Fora/Mg, onde residia.

• Zélia Heringer Ribeiro faleceu no dia 14 de 
Novembro de 2021 na cidade de governador 
Valadares/Mg, onde residia.

• José Ribeiro César Leite faleceu no dia 17 de 
Novembro de 2021 na cidade de Belo Hori-
zonte/Mg, onde residia.

• Maria Regina Amora soares faleceu no dia 
21 de Novembro de 2021 na cidade de Rio de 
Janeiro/RJ, onde residia.

• Mhyrtes de Souza Assis, mãe do Diretor Re-
gional centro sul – eduardo Assis, faleceu no 
dia 25 de Novembro de 2021 na cidade de 
Sete Lagoas/MG.

• Alcides Masci Laponez Maia faleceu no dia 
27 de Novembro de 2021 na cidade de Belo 
Horizonte/Mg, onde residia.

• Alcides Masci Laponez Maia faleceu no dia 
27 de Novembro de 2021 na cidade de Belo 
Horizonte/Mg, onde residia.

• carlos Wager costa faleceu no dia 04 de de-
zembro de 2021 na cidade de Belo Horizonte/
Mg, onde residia.

Os funcionários da AFFeMg, Fun-
daffemg e Fisco Corretora se mobilizaram e 
aderiram à campanha de cestas básicas da 
RECEitA SOLiDÁRiA. Desde outubro eles 
decidiram doar o valor do almoço mensal 
de confraternização dos aniversariantes e 
somar com o custo da tradicional reunião 
de fim de ano. O montante foi entregue à 
Presidente da Receita Solidária, para ser 
convertido em cestas básicas, que serão 
doadas às famílias carentes no estado. 

No dia 06 de dezembro, num gesto 
simbólico, os representantes dos funcioná-
rios, Sheila (Fisco), Juliana (Fundaffemg) e 
Wesley (AFFEMG) entregaram à Vera um 
cheque no valor de 17 mil reais. “A doação 
veio em boa hora, pois os efeitos da pande-
mia ainda serão sentidos por muito tempo, é 
nosso objetivo minimizar os efeitos da crise 
e ajudar aos que mais precisam”, agradeceu 
a Presidente, em nome da Receita Solidária. 

a RECEiTa SoliDÁRia é a as-
sociação filantrópica dos funcionários 
da Secretária da Fazenda de minas Ge-
rais. Seja um associado. venha partici-
par dessa corrente do bem!

Consulte o site e saiba como se 
tornar um doador!*

CORAL MELODIA ESTá DE VOLTA 
depois de quase dois anos sem ensaios presenciais, neste mês de novembro, o co-

ral Melodia está retomando às aulas semanais, sob a regência do Maestro Ronaldo Poncia-
no. em breve, com um lindo e novo repertório, o coral estará abrilhantando os eventos das 
entidades.
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Colegas prestam 
homenagem a 
newton bianco

Neste ano, Newton Bianco 
de souza, o Bianco para a maioria, sr. 
Newton para mim, embarcou num 
avião a jato fretado por JC (era como 
ele falava quando se referia a Jesus 
Cristo).

Falar sobre ele é fácil e difícil, 
porque retratá-lo em poucas palavras 
é um desafio, mas ainda assim, ousarei 
fazê-lo.

um ser humano generoso, 
amigo, presente e bem-humorado. Às 
vezes irônico e com certo humor crítico 
ou ácido. Por onde passava distribuía 
bondade sem cobrar reciprocidade.

um homem de família. um pai 
“alicerce” para todas as situações. Um 
avô e bisavô sonho de consumo de 
todo neto e bisneto.

um servidor público “servidor”. 
um superintendente de vanguarda, 
oportunizando a ocupação de cargos 
comissionados pelas mulheres, numa 
época em que o preconceito e a visão 
machista ainda grassavam significati-
vamente.

Um fiscal cumpridor de seus 
deveres. um Associado da AFFeMg 
“ativo”, mesmo aposentado. um par-
ticipante assíduo das assembleias do 
Sindifisco e da AFFEMG nos momentos 
críticos vividos pela classe nos anos 90.

nas eleições classistas, ele era 
figura obrigatória para “roubar votos” 
da chapa contrária, pois sua opinião 
era respeitada e ouvida pelos seus 
contemporâneos. Nestes momentos 
era comum ouvirmos da oposição: “O 
Bianco está na Rua Halfeld cercando 
os eleitores. ele conversou com fulano. 
este voto está perdido”.

depois de aposentado, quando 
a hemodiálise o permitia, pois ele se 
submeteu a três sessões semanais du-
rante 13 anos, era encontrado, na parte 
da manhã, na Rua Halfeld esquina com 
a Galeria Pio x. naquela esquina, junta-
mente com seus amigos inseparáveis, 
Varotto, Márcio Milagres, caetano e 
outros mais, falava sobre a vida, polí-
tica, futebol, loteria e ele sempre me 

dizia que ansiava pela minha aposen-
tadoria para que eu pudesse me juntar 
ao grupo, pois a turma carecia de uma 
figura feminina.

era um homem pródigo, bon-
doso, sempre pronto a auxiliar todo 
mundo. sem nenhum apego, me auxi-
liava nas campanhas de assistência de 
que eu participava e, não raro, fazia o 
Varotto abrir a carteira e ele, Bianco, 
pegava o dinheiro, fazendo-o contri-
buir com o montante que julgava justo.

eu não tenho dúvida nenhuma 
que, como eu, todos os que tiveram 
o privilégio de conviver com ele, têm 
uma história de ajuda, de apoio ofere-
cido pelo sr. Newton. ele foi um divisor 
de águas na vida de muitos de nós, pro-
piciando a saída da água turva para a 
água limpa.

creio eu que já deu para traçar 
um retrato, ainda que 3x4, de quem foi 
Newton Bianco de souza.

gratidão é a palavra.
maria Teresa de C. Soares

Newton Bianco de souza, o 
nosso queridíssimo BiAnCO! Quantas 
saudades nos deixa e quantos foram 
os momentos que marcaram sua pas-
sagem na seF, em especial, na sRF/Juiz 
de Fora. um homem extremamente 
generoso e de vanguarda! Visionário, 
mas realista! A ele, minha eterna grati-
dão e grande admiração! 

marcus abib

Justa e Digna 
Homenagem 

No dia 29, sob a direção do supe-
rintendente Regional da Fazenda de Juiz de 
Fora, carlos gustavo Baeta damasceno, foi 
reinaugurado o Auditório Newton Bianco de 
souza, na sede da sRF.

No início do mês de dezembro o di-
retor da Regional Mata, Astolfo geraldo de 
Andrade, fez questão de prestar mais uma 
homenagem ao colega Newton Bianco du-
rante a reinauguração do Auditório da seF 
em Juiz de Fora. O local foi rebatizado e agora 
é conhecido como Auditório Newton Bianco.

A solenidade contou com a presen-
ça do Superintendente, da Diretora-Presi-
dente da AFFeMg em modo virtual, de Tô-
nia, filha do Bianco, representando a família 
e vários colegas aposentados e da ativa que 
trabalharam com ele. 

O prédio onde está o auditório faz 
parte de uma arquitetura tombada, reer-
guida em 1929. O imóvel foi construído pelo 
Engenheiro Pantalioni Arcuri, o mesmo que 
arquitetou e construiu o cine Teatro central 
e outros imóveis históricos da cidade.

“Bianco foi um servidor exemplar, 
querido por seus pares e um defensor da 
atividade fiscal na busca da receita própria. 
desde sempre um associado das nossas enti-
dades representativas – AFFeMg e sINdIFIs-
cO. deixa-nos como legado e exemplo a ser 
seguido a necessidade imperiosa de todos 
os servidores se juntarem às suas entidades 
representativas para, com elas, levantar bar-
reiras às reformas e modelos administrativos 
que permeiam os ocupantes do executivo na 
união e no estado de Mg”, disse em seu dis-
curso o diretor da Regional Mata, Astolfo.

Um  prédio tombado que com-
põe a rica história da cidade de Juiz de 
Fora, polo da zona da mata mineira, e 
um auditório com paredes decoradas 
por belos afrescos. Ali, a memória da ci-
dade leva o nome de um servidor público 
exemplar, auditor Fiscal extraordinário, 
ser humano que nos inspira por suas inú-
meras virtudes. bianCo, PRESEnTE! 
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RECEITA SOLIDáRIA

desde o início da campanha, em 16/
abril/2020, já promovemos a remessa de 5.948 
cestas básicas, bem como realizamos as res-
pectivas prestações de contas em nossas mí-
dias sociais, conforme consolidado abaixo:
(1) 9ª compra: quantia arrecadada de R$ 5.976,25 
acrescida de R$ 3.600,00 referentes a projeto can-
celado.
(2) 10ª compra: quantia arrecadada de R$ 2.849,50 
acrescida de R$ 3.600,00 referentes a projeto can-
celado.
(3) 11ª compra: quantia arrecadada de R$ 5.700,00 
acrescida de R$ 3.600,00 referentes a projeto can-
celado.
(4) 12ª compra: quantia arrecadada de R$ 6.540,00 
acrescida de R$ 4.000,00 referentes a projeto can-
celado.
(5) 13ª compra: quantia arrecadada de R$ 5.369,46 
acrescida de R$ 4.000,00 referentes a projeto can-
celado.
As 139 cestas foram entregues na creche etelvina 
caetano de Jesus, para distribuição às famílias da 
região.
(6) nUBEM – núcleo de Benefício Mirandinha, loca-
lizado no bairro citrolândia/Betim.
(7) Associação Espírita Christopher Smith, localizada 
no bairro Paraíso/BH. 
(8) Ocupação Dandara, localizada no bairro Pampu-
lha/BH.
(9) Projeto ideal do Amanhã, localizado em Raposos.
(10) Amigos de Minas, localizado em Ribeirão das 
Neves/Mg.
(11) CABAL – Centro de Apoio Social do Bairro Bal-
neário Água Limpa, localizado em nova Lima/MG.
(12) Associação Comunitária Quilombola de Vereda de 
Viana, localizada em São João da Ponte/MG.

Acompanhe nossa prestação de contas 
em nossas mídias sociais Facebook e Instagram e 
em nosso site em Nosso Trabalho/Notícias

Campanha rede 
solidária 

prestação de contas

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/mai/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/set/21 205 14.411,50 30/set SERVAS
26ª COMPRA 08/out/21 100 7.030,00 09/out Cabal (11)
27ª COMPRA 29/out/21 100 7.030,00 30/out SERVAS
TOTAIS 5.948 421.244,45

Nossa campanha 
Rede Solidária continua!

A fome e a miséria ainda batem à porta 
de milhões de brasileiros. Muitas famílias se en-
contram em situação de risco e por isso precisa-
mos fortalecer nossa campanha Rede solidária.

Participe doando o valor correspon-
dente a uma ou mais cestas básicas (valor 
aproximado de R$ 70,00 cada), mediante de-
pósito na conta da Receita solidária, ou cola-
bore 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, Face-
book e Instagram, onde divulgamos as presta-
ções de contas!
Participe e nos ajude a divulgar esta campanha 
convidando amigos e familiares a participa-
rem. todos juntos pela vida!
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Rua Sergipe, 893, Funcionários. Telefone: 0800 031 5689
Visite nosso site: www.fiscocorretora.com.br Horário de 

Funcionamento: 
8h às 12h e 13h às 17h

Não deixe que os imprevistos 
atrapalhem as boas energias 

do fim de ano

Boas festas! 
Os melhores planos e vantagens 
para sua segurança estão aqui! 


