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A AFFEMG está 
a um clique
 de você!
Salve o número da AFFEMG no seu 
celular e passe a receber informações, 
comunicados, programação de 
eventos e muito mais!  
Só assim será possível ficar por 
dentro de tudo o que é de interesse 
do Associado com mais agilidade e 
conforto. Essa é uma exigência do 
aplicativo de mensagens para envio 
de comunicação em massa. 
 
Guarde na agenda do aparelho o 
(31) 97345-1064 e aproveite essa 
comodidade!
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72 aNoS dE 
VaNGuarda

Tudo pode acontecer quando nós acreditamos. Mas é preciso coragem para 
fazer acontecer! 

Foi assim que em 1950 nasceu a AFFEMG: lutando por igualdade, refletindo a 
consciência classista dos servidores e desafiando retrocessos. Neste fevereiro de 2022, 
quando comemoramos mais um ciclo da Associação, é natural lançar o olhar para 
nossa história e tudo o que nos trouxe até aqui. Os fundadores da Associação eram 
visionários: imbuídos do desejo de promover justiça, desafiaram a regra em vigência, 
quando não era permitida a formação de sindicatos de servidores públicos. 
Mesmo assim, se uniram, há exatamente 72 anos!

Nosso caminho é repleto de conquistas, aprendizado e superação de desafios. 
Hoje, representamos mais de 4 mil Associados. Estamos presentes em 13 regionais e em 
três diferentes Estados na imponência e hospitalidade de nossas três Colônias de Férias. 
Oferecemos um dos maiores planos de saúde de autogestão dos fazendários no país, a 
Fundaffemg, e, também, a confiança nos serviços da Fisco Corretora de Seguros.

Toda a dedicação dos que fazem a AFFEMG uma entidade sólida, 
independente e 100% custeada pelos seus Associados, resultou na conquista do status 
de uma das maiores Associações de Fiscais do país, não só em números e patrimônio, 
mas em força política e relevância nacional.    

Nos dias atuais, o Brasil e Minas Gerais enfrentam uma séria crise. O serviço 
público segue ameaçado, há péssima distribuição de renda, sentimos os duros 
efeitos da pandemia e de decisões pouco republicanas dos governantes. Para piorar,  
corremos o risco de perder as conquistas que ainda nos restam e que nos definem 
como inconfidentes: paira sobre nós a ameaça do Regime de Recuperação Fiscal. 

A AFFEMG não se abala. Segue firme e leal aos seus objetivos de representar 
e lutar pelos direitos dos Associados, pela autonomia do Estado e por justiça fiscal 
e social para todos. Fomos além, nos adaptamos aos novos tempos, diversificamos 
nossa oferta de serviços e hoje nem mesmo a distância nos impede de atender 
plenamente nossos Associados. Seja na assessoria jurídica, no apoio e orientação do 
Serviço Social, no estímulo à participação e desenvolvimento de atividades culturais, 
esportivas e muito mais. 

Somos ricos quando unimos forças, ideias, solidariedade e trabalho. Somos 
revolucionários neste sonho coletivo que nos move e nos moverá por mais tantas e 
tantas décadas.

Estamos preparados para o presente e o futuro que desponta.
aFFeMG 72: vamos celebrar!
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Fevereiro 2022

Na semana em que 
celebramos o aniversário da AFFEMG, 
mais precisamente dia 18/02, sexta-
feira, reunimos, ao vivo, mais de 400 
espectadores em uma transmissão 
repleta de música boa, emoção e 
segurança. 
 A animação virtual ficou por 
conta da Banda Brilhantina e a interação 
no chat foi destaque! Foram muitas 
mensagens de carinho e saudade 
no canal da AFFEMG no YouTube e 
também via e-mail e WhatsApp (confira 
nas ilustrações). 
 Além de um repertório elogiado, 
a atividade contou com um sorteio 
exclusivo para os Associados titulares. 
Foram sorteadas mais de uma dezena 
de estadias nas Colônias de Férias da 

Aniversário

um show de 72 anos! 

Música, animação e prêmios marcam 
aniversário da AFFEMG

Uma noite para ficar na história! 
Um show com mais de 3,5 mil visualizações! 

AFFEMG, um celular SAMSUNG S21 
128GB, quatro Tablets SAMSUNG A7 e 
seis Kindles PaperWhite 8GB. 
Quem pensa que a sorte parou por 
aí, se enganou! Todos os Associados 
que se inscreveram para participar 
do sorteio principal ganharam um 
brinde surpresa alusivo aos 72 anos. Os 
prêmios já começaram a ser enviados 
aos sorteados! 

Depois de tanta alegria, uma coisa 
é certa: este tempo de restrição vai passar 
e, com fé na ciência e na responsabilidade 
sanitária de todos, em breve, vamos 
festejar juntos, presencialmente, do jeito 
AFFEMG de celebrar! 
 Parabéns AFFEMG! 
 Parabéns Associado, razão de 
ser da Associação!      
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O projeto no formato de bate-
papo com convidados estreou durante 
as festividades de aniversário de 72 anos 
da AFFEMG. 
Na ocasião recebemos, ao vivo, no canal 
do YouTube da Associação o humorista e 
ator, Gregório Duvivier. 

A princípio, o convidado iria 
apenas participar com uma palestra 
nas comemorações, mas durante um 
encontro que definiu a programação de 
aniversário, a proposta do título “Dedin de 
Prosa”, ganhou proporções maiores e a 
ideia de criar um espaço para debater com 
especialistas assuntos de interesse dos 
Auditores Fiscais foi aprovada por todos.

No primeiro programa, que 
foi ao ar no dia 17 de fevereiro e está 
disponível no canal da AFFEMG no 
YouTube , foram discutidos temas 
como Regime de Recuperação Fiscal, 
o trabalho e valor do servidor público, 
reforma tributária, a importância do 
Associativismo, dentre outros.

Gregório Duvivier, conhecido 
pelo carisma e pela forma crítica que 
trata a política brasileira, proporcionou 
ao público momentos de informação 
e reflexões com algumas pitadas de 
humor. Apesar dos temas abordados 
durante a entrevista serem profundos 
e densos, ele respondeu cada pergunta 
com leveza, valorizando o que é público, 
e o que é de direito para a formação de 

”dedin di Prosa” da aFFEmG promove 
informação e entretenimento

um Brasil com menos desigualdade e mais oportunidades para todos.
A proposta, agora, é que o “Dedin di Prosa” se consolide como mais um 

espaço do Associado na AFFEMG. Um programa aberto a perguntas pelo chat durante 
as entrevistas, sugestões de temas e que seja, realmente, um canal a mais de luta em 
defesa dos direitos da classe.

Quem acompanha o show 
de talentos The Voice+ certamente se 
encantou com a voz e o talento de Lucinha 
Bosco. Para a AFFEMG a participação da 
cantora é duplamente comemorada: além 
de mineira, Lucinha, 76 anos, é integrante 
do Coral Melodia.

na torcida!

No dia 30/01, ela emocionou o 
Brasil com a doçura e a potência de sua voz. 
Lucinha, que é de Santa Luzia, na RMBH, 
também cativou os jurados do programa 
The Voice + da TV Globo e levou o cantor 
Toni Garrido às lágrimas com a interpretação 
irretocável de Pedacinhos do Céu (Waldir 
Azevedo/Miguel Lima).

o talento de nossa gente.
A AFFEMG acredita no sucesso do 

coletivo e também valoriza o talento individual 
de cada um de seus Associados. Por isso 
estamos sempre inovando e estimulando 
maneiras criativas de inspirar as habilidades 
artísticas de cada um: o BordAFFEMG, a 
Exposição de Artes, Fotografia e Poesia e o 
Coral Melodia são algumas das expressões 
desta sublime missão. Como é bom ter 
tantos artistas entre os nossos Associados, 
como, dentre tantas vozes, o cantor e 
compositor Luizinho Lopes, a cantora Ivone 
Lopes e o músico Leopoldo Balestrini, do 
grupo de música medieval Canção Iluminuras.

Continue torcendo pela Lucinha 
com a gente. Siga a cantora nas redes 
sociais: @lucinhaboscooficial

Do Coral Melodia para o the Voice+: o brilho de Lucinha Bosco
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A nova diretoria da AFFEMG, 
representada pela Diretora-Presidente 
Sara Costa Félix Teixeira e o Diretor 
Vice-Presidente Marco Túlio da 
Silva, apresentou-se ao Secretário 
de Estado de Fazenda, Gustavo de 
Oliveira Barbosa durante encontro 
na Cidade Administrativa. A reunião 
contou também com a participação 
do Secretário Adjunto, Luiz Cláudio 
Fernandes Lourenço Gomes, e do 
Subsecretário da Receita Estadual, 
Osvaldo Lage Scavazza.

Durante o encontro, Sara 
conversou com o Secretário sobre temas 
de interesse da categoria que ainda 
seguem na pauta de negociação e um 
deles foi a abertura de concurso público 
para admissão de novos Auditores 
Fiscais. Gustavo Barbosa falou que 
não tem dúvidas dessa necessidade, 
confirmou que o edital está pronto e 
agora depende de decisões finais. O 
Secretário disse ainda que não pode 
prometer, mas acredita que o concurso 
deve sair em breve.

Outros temas como Ponto-GEPI, 
quinquênios e férias-prêmio também 
foram discutidos na reunião. O Secretário 

se posicionou de forma solícita aos interesses dos Servidores, confirmou que os cálculos 
já foram efetuados e está trabalhando no sentido de viabilizar o pagamento. Quanto ao 
efeito da Lei Complementar Federal nº 173 nas férias-prêmio e nos quinquênios, disse 
que o Estado está acompanhando, mas entende que, após a decisão do STF somente 
Lei Federal poderá mudar o quadro atual dos Servidores.

Ao final Gustavo Barbosa assegurou que as portas do gabinete da Fazenda 
estão abertas para receber a AFFEMG. 

A AFFEMG acompanha todos esses pontos e não descansará até que estejam 
resolvidos em condição favorável ao Auditor Fiscal, mantendo outros esforços na busca 
das mesmas soluções.

aFFEmG se reúne com Secretário 
de Estado da Fazenda

A agenda da diretoria da AFFEMG 
na Secretaria de Fazenda também contou 
com uma reunião com o Subsecretário da 
Receita Estadual, Osvaldo Lage Scavazza, 
o Superintendente de Tributação, Marce-
lo Hipólito Rodrigues, o Superintendente 
de Fiscalização, Carlos Renato Machado 
Confar, o Superintendente de Arrecada-
ção e Informações Fiscais, Leônidas Mar-
cos Torres Marques e o Superintendente 
do Crédito e Cobrança, Leonardo Guerra 
Ribeiro, além do Presidente do Conselho 
de Contribuintes, Geraldo da Silva Datas.

A Diretora-Presidente da AFFEMG, 
Sara Felix apresentou a nova equipe e fa-
lou das propostas de trabalho. Lembrou 

da importância do trabalho conjunto 
com o Sindifisco-MG na luta pelos inte-
resses da categoria e a iniciativa foi reco-
nhecida por todos os presentes como 
um grande avanço que veio para somar 
e fortalecer o Fisco.

Na oportunidade eles discutiram 
sobre a necessidade de divulgação do 
trabalho do Fisco Mineiro para a socieda-
de. Nesse sentido, foi lembrado o cres-
cimento da arrecadação em 2021, que 
foi de 17 bilhões de reais a mais que em 
2020, sem aumento de carga tributária, e 
que não recebeu a merecida divulgação. 
Destacaram, ainda, que isso foi possível 
graças ao trabalho efetivo dos ativos e 

aposentados, que deixaram um legado, 
portanto, precisa ser valorizado.

A Diretoria da AFFEMG visitou 
também a Superintendência de Pla-
nejamento, Gestão e Finanças – SPGF 
– onde contatou a Superintendente, 
Blenda Rosa Pereira Couto, o Diretor de 
Administração de Pessoal (DAPE) Paulo 
Sérgio Martins de Oliveira e o Diretor de 
Bens e Serviços Fazendários (DBENS), 
Erich Fernando de Araújo Silva. Na opor-
tunidade, Sara Félix falou sobre a nova 
diretoria da AFFEMG e tratou dos desa-
fios relacionados ao pagamento de fé-
rias-prêmio dos servidores que se apo-
sentaram a partir de 2014.

outros compromissos da aFFeMG
 na Cidade administrativa
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O Encontro (9/2) foi novamente 
realizado na modalidade 100% virtual, numa 
demonstração de responsabilidade e res-
peito aos Associados, no momento sanitá-
rio que ainda inspirava muito cuidado.

Excepcionalmente, a reunião foi 
coordenada pelo Diretor Secretário, José 
Aparecido, com o apoio do Diretor Secre-
tário Adjunto, Lucas Espeschit, e da Dire-
tora Administrativa Adjunta, Alessandra 
Oliveira. Outros Diretores participaram 
de  forma on-line. Uma novidade foi a 
presença do advogado da AFFEMG, Viní-
cius Carvalho, para apoiar e tirar dúvidas 
dos participantes durante o evento.

Na oportunidade, a Diretora
-Presidente, Sara Teixeira Felix, e o Vi-
ce-Presidente, Marco Tulio, estavam na 
SEF-MG representando os Associados 
em uma reunião com os Secretário de 
Fazenda, Secretário Adjunto, Subsecre-
tário da Receita Estadual e Diretores 
dos órgãos centrais; ao lado do Presi-
dente do Conselho de Contribuintes, 
Geraldo Datas. (Leia mais sobre esta 
agenda com o secretário nesta edição). 

Pagamento de salários e 
portabilidade

A pauta estava extensa. O 
primeiro assunto do dia foi sobre os 
entraves encontrados por muitos As-
sociados nas ações de portabilidades 
de contas, diante da venda da folha 
de pagamentos do BB para o Itaú 
por decisão do Governo do Estado. 
José Aparecido relatou que participou, 
com a Diretora-Presidente, de reunião 
realizada com Andreia Garcia, gerente 
geral de relacionamento com empre-
sas do Banco Itaú, e Felipe Costa, da 
SEF-MG, para tratar desses assuntos.

Pagamento de pensões 
alimentícias 

 
A representante explicou que esses pa-
gamentos não estão subordinados ao 
Banco Itaú. Como são relativos a deci-
sões judiciais, são pagos diretamente 
nas contas indicadas nos processos.

Portabilidade 
 
Segundo o Itaú, a portabilidade tam-

enContRo De aPoSentaDoS
bém não é de responsabilidade do Banco. Ela explicou que o processo é automático  
e, o que tem ocorrido, é que alguns servidores têm informado o número do CNPJ da 
fonte pagadora, ou da conta corrente e agência com erro ou incompleto.

Outra reclamação refere-se ao servidor aposentado que não tem conta sa-
lário, que recebe na chamada conta massificada e saca o dinheiro na boca do caixa. 
Essa operação ocorre com demora, o que tem deixado os aposentados aborreci-
dos. A solução, segundo o Itaú, seria a abertura de conta salário, que deve ocorrer 
antes do fechamento da folha de pagamento, para que não sofra atraso no recebi-
mento da aposentadoria do mês.

Férias-Prêmio

Segundo o Diretor Secretário, o pagamento das férias-prêmio de fevereiro 
ocorreu no dia 25 e contemplou somente os que se aposentaram em 2016.

“Sabemos que existem muitos colegas aposentados antes de 2016 que en-
traram na Justiça e já realizaram as audiências de acordo, mas não receberam. Outros 
aguardam o agendamento das audiências. Infelizmente, o fato é que os acordos fei-
tos no âmbito do Poder Judiciário dependem dos procedimentos da Justiça, como a 
homologação, por exemplo, que às vezes demora” explicou José Aparecido.

Importante informar aqui que nós temos acesso a uma listagem enorme de co-
legas que o nosso Escritório já pediu audiência de acordo e que ainda não foi atendido, 
porque os cálculos não foram liberados, provavelmente pela Fazenda. O que todos pre-
cisam saber é que estas reuniões já foram demandadas pelo nosso Escritório e estamos 
trabalhando para que a Fazenda libere os cálculos e a AGE providencie as audiências.

Além desses casos, existem outros tantos em que as audiências e os acor-
dos foram feitos, mas os valores não foram liberados pela AGE para que a Seplag os 
fizesse. A justificativa é que a AGE está com dificuldade de repassar os valores para 
a Seplag efetuar o pagamento em razão de muita demanda e falta de funcionários 
administrativos.

Isenção em dobro da Previdência Social  para  portadores de doença 
incapacitante

José Aparecido explicou que, atualmente, os aposentados e pensionistas por-
tadores de doenças incapacitantes têm isenção parcial da contribuição previdenciária, 
calculada sobre o valor equivalente ao dobro do teto estabelecido para os beneficiá-
rios do Regime Geral de Previdência Social. Ou seja, a contribuição à previdência a 
ser cobrada desses servidores e pensionistas incide somente sobre as parcelas que 
superarem o dobro do teto. Minas Gerais toma emprestada a legislação do Imposto 
de Renda, para determinação dessas doenças incapacitantes, mas, por decisão judi-
cial do STF, a isenção aplica-se somente ao Estado que tiver uma legislação que liste 
estas doenças. Pelo menos até o mês passado, o Estado ainda aplicou a isenção para 
os aposentados, mas o IPSEMG suspendeu a isenção dos pensionistas desde agosto.

A solução para o problema, portanto, passa pela sanção de uma lei especí-
fica para determinar as doenças incapacitantes que geram o benefício da isenção.

A AFFEMG já tem um anteprojeto pronto e, que será apresentado por um 
deputado assim que iniciarem os trabalhos na Assembleia Legislativa, lembrando 
que a pauta da Assembleia está trancada até votação da lei que trata da adesão do 
Estado de Minas ao Regime de Recuperação Fiscal.

O anteprojeto da AFFEMG considera incapacitantes as mesmas doenças que 
geram o direito de isenção do imposto de renda, acrescido de cegueira monocular, 
Alzheimer e esclerose lateral amiotrófica (ELA).

avanços no combate à adesão ao regime de recuperação Fiscal

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, deu até abril para que a adesão 
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seja analisada pela ALMG, sob pena de 
reavaliar as liminares que suspendem o 
pagamento da dívida do Estado com a 
União. Barroso já indicou, no ano pas-
sado, que pode derrubar as decisões, 
o que é alegado pelo governo Zema 
como necessidade prioritária à apro-
vação do projeto de lei que autoriza o 
estado a aderir ao RRF, que trancou a 
pauta da Assembleia.

Para demonstrar o quanto a 
adesão ao RRF é danosa para o Estado, 
AFFEMG e Sindifisco-MG estão com uma 
campanha de esclarecimento ao público 
em geral pronta e que entrará no ar em 
breve, nas TVs Record, Band e GloboNews.

atualização do valor do Ponto/GEPI

AFFEMG e Sindifisco-MG estão 
trabalhando incansavelmente para que 
seja publicada a resolução que atualiza 
o valor do Ponto/GEPI. O secretário-ge-
ral sinalizou ao secretário-adjunto que a 
correção será mantida e aprovada.

As entidades também fizeram 
contato com o Secretário da Fazenda e 
ele afirmou que “a publicação do Pon-
to/GEPI deste ano está equacionada 
e o modelo não está sendo alterado. 
Apenas pedimos um estudo do modelo 
de remuneração que não necessaria-
mente irá impactar o futuro.”

As entidades estão unidas na 
luta para garantir que o direito dos ser-
vidores à correção do ponto seja res-
peitado e antecipam que, se nas pró-
ximas semanas, não houver avanço na 
viabilização da publicação, mobilizarão 
as respectivas categorias e darão início 

a ações de luta/paralisações pontuais, não descartando, inclusive, a realização de 
uma assembleia geral conjunta de todas as categorias da Fazenda em março, com 
indicativo de paralisação geral da SEF/MG.

Contagem de tempo para Quinquênio e Férias-Prêmio

Em 27 de maio de 2020 foi promulgada a Lei Complementar Federal nº 173 
que, estabelecendo o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SAR-
S-CoV-2 (Covid-19), trouxe, em seu art. 8º, inciso IX, a limitação quanto à concessão 
de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e quaisquer despesa com pes-
soal em razão da aquisição de tempo de serviço, até 31 de dezembro de 2021. Edi-
tada a LC 173, com base em pareceres da AGE, a Seplag editou orientação dispondo 
expressamente que quinquênios e outros direitos vinculados ao tempo de serviço 
somente produziriam efeitos financeiros a partir de janeiro de 2022. Ocorre que o 
STF, apreciando a questão no âmbito de diversas Ações Diretas de Inconstitucionali-
dade fixou interpretação mais restritiva e decidiu que a norma proíbe o cômputo do 
tempo de efetivo exercício no período em referência. Ou seja, a contagem de tem-
po no período de 28/05/2020 a 31/12/2021 é proibida para os fins de que a LC 173. Por 
unanimidade, o Plenário do STF reafirmou a jurisprudência sobre a constitucionali-
dade do artigo 8º da LC 173/20, que proíbe aumento de despesas com pessoal em 
todos os entes públicos durante a pandemia. O dispositivo proíbe, até 31/12/2021, a 
concessão de aumentos para servidores públicos, a criação de cargo, emprego ou 
função que implique aumento de despesa e aumento de gastos com pessoal no fi-
nal do mandato de gestores. Prevê, ainda, o congelamento da contagem do tempo 
de serviço para fins de adicionais e a limitação da realização de concursos públicos.

A AFFEMG entende que esta contagem de tempo não pode ser ignorada, 
configurando-se uma violência extrema aos direitos dos servidores. É absurda a po-
sição do STF ao admitir que uma Lei Complementar tenha o condão de alterar os 
direitos previstos nas Constituições dos Estados, face ao pacto federativo. 

Decidido de forma definitiva pelo STF, ainda que polêmica, a solução passou 
a ser pela via legislativa. 

Daí que as entidades terão que trabalhar para estender os efeitos da PLP 
150, que está no Senado, para todos os servidores (este projeto de lei resolve a 
questão somente para servidores das áreas de saúde e segurança). O PLP 150/2020 
é um projeto de lei complementar que permite aos servidores públicos civis e milita-
res das áreas de saúde e segurança contarem com o período de maio/20 a dezem-
bro/21 para aquisição de direitos relacionados ao tempo de serviço. A AFFEMG, em 
conjunto com o Sindifisco-MG e outras entidades representativas dos servidores, 
além de buscar solução pela via do Poder Legislativo, analisa a questão da boa-fé 
daqueles que tiveram seus direitos reconhecidos durante o período.

ENTIDADES 
 
No dia 3 de fevereiro, a Diretora-
Presidente da AFFEMG, Sara 
Felix Teixeira, prestigiou a posse 
da nova diretoria da Associação 
Mineira do Ministério Público. 
A Promotora de Justiça, Larissa 
Rodrigues Amaral, é a primeira 
mulher a comandar a associação 
em 68 anos.

A AMMP é uma importante 
parceira da AFFEMG, do 
Sindifisco-MG e de outras 
Entidades dedicadas à luta pela 
valorização do funcionalismo.
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No dia 15 de fevereiro de 2022, 
o Grupo de Trabalho Educação Fiscal 
(GT66), vinculado ao Confaz, realizou 
seu primeiro evento do ciclo anual 
de webinários nacionais, no Canal do 
YouTube GT66- Educação Fiscal. 

Essa primeira edição foi compos-
ta por três palestrantes, Maria Aparecida 
Neto Lacerda e Meloni, Vice-Presidente 
da Febrafite e coordenadora-geral do 
Prêmio Nacional de Educação Fiscal; 
Nelma Maria Matias Pinheiro, formadora 
de professores e gestores educacionais 
da Secretaria de Educação do Tocan-
tins; e o líder da Comissão de Comunica-
ção do GT66, o auditor fiscal de Goiás, 
José Humberto Corrêa de Miranda. 
Para Maria Aparecida Meloni é preciso 

Educação fiscal volta com 
tudo em 2022! Participe! 

ensinar que pagar tributo é um dever e é também um poder! E quanto mais tivermos 
consciência da tributação, mais teremos democracia!

O webinário foi acompanhado por representantes da educação de diferentes 
estados do país.

No chat, várias manifestações importantes, como a de Maria Bernardete Dias 
Rego . Ela disse que “ a Educação Fiscal é uma urgência nacional para a construção de 
uma cidadania plena.”

 
Cronograma PNEF

 
 Papá divulgou o calendário do Prêmio Nacional de Educação Fiscal neste ano.

 Em abril, está previsto o encerramento do PNEF de 2020, que foi adiado por 
conta da pandemia.

E, em junho, todos estão convidados para o lançamento da primeira edição bie-
nal do Prêmio de Educação Fiscal 2021/2022. O estímulo às inscrições já começou em 
Minas com o patrocínio da AFFEMG que vai confeccionar os cartazes que serão distri-
buídos nas escolas públicas.  

O vídeo está disponível no canal GT66 - Educação Fiscal no YouTube.

NÃO CAIA EM GOLPE!
os criminosos não descansam. Sempre desconfie de ligações ou men-

sagens que solicitam do usuário o fornecimento de dados e informações 
pessoais importantes.

A AFFEMG informa que a atualização cadastral de nossos Asso-
ciados é feita pelo próprio interessado e por iniciativa do Associado, seja 
diretamente na sede ou nas regionais.

Nossos funcionários não ligam para pedir dados sensíveis.
Se alguém ligar e pedir seus dados, desconfie!  

Se quiser atualizar seu cadastro na AFFEMG escreva para ca-
dastro@affemg.com.br ou acesse nosso site e clique no botão Atualizar Cadastro.

nunca forneça seus dados para estranhos!
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Você acompanhou nas últimas 
edições do AFFEMG Notícias, a entre-
ga das cestas básicas em dezenas de 
localidades, fruto da mais recente ação 
solidária da AFFEMG. Nesta edição você 
confere um pouco de como foi essa im-
portante entrega na Regional Rio Doce. 
O Diretor Milton Metzker acompanhou 
todo o processo.  

A iniciativa da AFFEMG, soma-
da às doações dos Associados, garan-
tiu a compra e a distribuição de 2,7 mil 
cestas básicas e proporcionou um Na-
tal digno para milhares de famílias por 
todo o estado.

Diretor  Milton Metzker

Regional Rio Doce AÇÃO SOLIDÁRIA EM GOVERNADOR 
VALADARES

9

LANÇAMENTO DE LIVRO
O Auditor Fiscal Aposentado, Roberto Nogueira Ferreira, lança seu 

mais novo livro “A Sociedade dos LPS indignados.”  Roberto é membro da 
Academia de Letras de Rio Pomba, da Academia de Letras do Brasil (Brasília) 
e da ANE – Associação Nacional de Escritores.

O Auditor já escreveu duas obras sobre a matéria tributária: A RE-
FORMA ESSENCIAL I (Tributação) de 2001 e A REFORMA ESSENCIAL II (Es-
queçam a Reforma Tributária) de 2016. 

O novo livro, segundo Roberto, é uma declaração de amor aos dis-
cos de Vinil que eternizam momentos especiais na vida de todos nós e que 
ficaram esquecidos, relegados às estantes de colecionadores. Nesta ficção 
o autor mostra que os “bolachões” estão indignados com a música atual e 
querem reconhecimento.

“Como um convite à reflexão de todos nós, porque em cada um a 
melodia e a poesia rebatem de modos diferentes. Ouso dizer que duas pes-
soas não ouvem a mesma canção, assim como duas pessoas interpretam o 
mesmo livro de modo diferente.” 

o livro pode ser adquirido diretamente com o autor.
e-mail: roberto@rnconsultores.com.br

Whatsapp (61) 98114.8876
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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
28ª COMPRA 12/nov/21 100 7.300,00 16/nov Conexão do Bem (13)
29ª COMPRA 29/nov/21 300 27.000,00 30/nov SERVAS
30ª COMPRA 07/dez/21 100 9.000,00 07/dez Amigos de Minas
31ª COMPRA 13/dez/21 100 9.000,00 14/dez Cabal (11)
32ª COMPRA 13/dez/21 100 9.000,00 14/dez Ass. Esp. Christopher Smith (7)
33ª COMPRA 20/dez/21 144 12.960,00 23/dez SERVAS
34ª COMPRA 10/jan/22 100 7.030,00 11/jan SERVAS
35ª COMPRA 24/jan/22 330 23.199,00 25/jan SERVAS
TOTAIS 7.222 525.733,45

Desde o início da campanha, em 16/
abril/2020, já promovemos a remessa de 
7.222 cestas básicas, bem como realizamos 
as respectivas prestações de contas em 
nossas mídias sociais, conforme consolida-
do 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 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, lo-
calizada 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 Ribeirão 
das Neves/MG.
(11) CABAL – Centro de Apoio Social do Bair-
ro Balneário Água Limpa, localizado em Nova 
Lima/MG.
(12) Associação Comunitária Quilombola de 
Vereda de Viana, localizada em São João da 
Ponte/MG.
(13) Associação Conexão do Bem, bairro da 
Graça, Belo Horizonte/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

Projetos Sociais aprovados que 
serão financiados em 2022

A Receita Solidária atua desde 
a sua criação, como propósito perma-
nente, na vertente financiamento de 
Projetos Sociais. Para financiamento 
no ano de 2022, durante a divulgação 
da convocatória, no período de 20 de 
setembro até 30 de outubro/21, houve 
a inscrição de 24 (vinte e quatro) pro-
jetos. Foram selecionados 09 (nove), 

que receberão recursos financeiros 
no valor de até R$13.000,00 (treze mil 
reais) por projeto. 

Desde o início deste trabalho 
solidário em 2012, com a ajuda perma-
nente de nossos colaboradores/asso- 
ciados, já foram selecionados e finan-
ciados 116 (cento e dezesseis) proje-
tos sociais.

Para saber mais sobre os 
projetos aprovados, acesse nosso 
site www.receitasolidaria.org.br , 
“Nosso Trabalho/Financiamento de 
Projetos Sociais/Lista de Projetos 
Selecionados/ Seleção 2021” ou, se 
preferir , acesse diretamente pelo 
link https://receitasolidaria.org.br/
lista-de-projetos/
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A fome e a miséria ainda batem à 
porta de milhões de brasileiros. Muitas fa-
mílias se encontram em situação de risco e 
por isso precisamos fortalecer nossa cam-
panha Rede Solidária neste ano de 2022.

E a nossa ação de solidariedade se 
torna ainda mais importante neste momen-
to de calamidade pública, em que várias 
famílias estão desabrigadas em função das 
fortes chuvas que atingem nosso Estado. 
Por esse motivo, a Receita Solidária desti-
nará, prioritariamente, as cestas básicas ad-
quiridas para as vítimas das chuvas.

Participe, doando o valor correspon-
dente 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 - Ban-
CooB/ agência 4086 /conta-corrente nº 
010839001-2 / 
assoc. Civil dos Servidores da SeF/MG - Re-
ceita Solidária

Participe e nos ajude a divulgar esta 
campanha convidando amigos e familiares 
a participarem. Todos juntos pela vida!

Ao lado, post divulgado em nosso 
site e mídias sociais:

Receita Solidária

Nossa campanha rede Solidária continua!

• Fernando Sampaio de Mello faleceu no dia 02 de Fevereiro de 2022 
na cidade de Juiz de Fora/MG.

• Maria José Januzzi D’Ambrosio faleceu no dia 03 de Fevereiro de 
2022 na cidade de Poços de Caldas/MG, onde residia.

• João Pereira da Silva Jatoba faleceu no dia 04 de Fevereiro de 2022 
na cidade de Montes Claros/MG, onde residia.

• César Lourenço Ribeiro faleceu no dia 05 de Fevereiro de 2022 na 
cidade de Itajubá/MG, onde residia.

• Celmar Silveira  faleceu no dia 06 de Fevereiro de 2022 na cidade de 
Belo Horizonte/MG, onde residia. 

• Amaro Lanca faleceu no dia 07 de Fevereiro de 2022 na cidade de 
Belo Horizonte/MG, onde residia.

• Dalva Mendes de Sá faleceu no dia 08 de Fevereiro de 2022 na cida-
de de Coronel Fabriciano/MG, onde residia.

• Adair Milard Soares faleceu no dia 10 de Fevereiro de 2022 na cidade 
de Belo Horizonte/MG, onde residia.

• Maria Cristina da Silva Ângelo faleceu no dia 14 de fevereiro de 2022 
na cidade de Belo Horizonte/MG, onde residia.

• Léa Nunes Braga, mãe da Associada, Luiza Helena Nunes Braga, fa-
leceu no dia 14 de fevereiro de 2022, em Belo Horizonte/MG.

• José Fernandes Nogueira, irmão do Associado Carlos Fernandes 
Nogueira faleceu no dia 16 de Fevereiro  de 2022 na cidade de Belo 
Horizonte/MG, onde residia.

• Nelson Antônio Armon faleceu no dia 21 de Fevereiro de 2022 na ci-
dade de Belo Horizonte/MG, onde residia.

Vendo
• COTA NO MINAS  - Vendo cota do Minas Tênis Clube.  Informa-

ções e valor com Marcelo. (31) 99629-0916.

• JAZIGO - Vendo jazigo no Parque da Colina com duas (2) gavetas. 
Valor: R$ 32 mil.Falar com Wagner. Contato: (71) 99990-0134 

• LOTE - Vendo excelente lote, rua plana, 480 m², condomínio 
Vitória Náutico Residence, região do loteamento do Furnas 
Iate Clube, distrito de Ponte Vila/Formiga-MG. Ótima localiza-
ção, vista panorâmica para o lago de Furnas e portaria 24hrs. 
Infraestrutura pronta e impecável. Valor: R$ 89 mil.  
Contato: Silvana, proprietária (31) 99941-0341

• APARTAMENTO NO SERRA - Vende-se um apartamento de 4 
quartos, um por andar, em frente ao Minas II, no bairro Serra. 
Área de lazer completa, piscina, condomínio barato, 3 vagas e 
Porteiro. Somente VENDA. Pode ser financiado. Tratar direto 
com a proprietária. Contato: (31) 98822-2202.

• APARTAMENTO NO SION - Vendo apartamento com 3 quar-
tos, sala, banheiro, cozinha, lavanderia e dependência no bair-
ro Sion - BH. Uma vaga na garagem (a vaga não é presa) Con-
tato: Gema Soares (33) 99199-4426.

Saudades Classifisco
Belo Horizonte e região
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A F F E M G  e  M A P F R E
1 2  a n o s  d e  p a r c e r i a
M a n t e r  u m  r e l a c i o n a m e n t o  p r ó x i m o  c o m 
n o s s o s  p a r c e i r o s  e  o f e r e c e r  o  m e l h o r 
a t e n d i m e n t o  e  p r o t e ç ã o  é  o  n o s s o 
c o m p r o m i s s o .

N o s  s e n t i m o s  h o n r a d o s  e m  c o n t i n u a r N o s  s e n t i m o s  h o n r a d o s  e m  c o n t i n u a r 
p r o t e g e n d o ,  p o r  m a i s  3  a n o s ,  o  b e m 
m a i s  i m p o r t a n t e  d a  A F F E M G :  a  v i d a  d e 
s e u s  a s s o c i a d o s  e  f a m i l i a r e s .


