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Diretoria executiva 

Diretora-Presidente Sara Costa Felix Teixeira

Diretor Vice-Presidente Marco Túlio da Silva

Diretor Secretário José Aparecido de Pádua

Diretor Secretário Adjunto Lucas Rodrigues 
Espeschit

Diretor Financeiro Edvaldo Ferreira

Diretor Financeiro Adjunto Edir da Silva Martins

Diretora Administrativa Lenivanda Oliveira 
Miranda Barbosa

Diretora Administrativa Adjunta Alessandra Maria 
Oliveira de Souza

Diretora Social Rose Laura Lopes Pinto

Diretora Social Adjunta Fernanda Paixão Sales Bianco

Diretoria Regional 
Regional Baixo Rio Grande Edson Martins de Oliveira

Regional Centro-Norte Eduardo de Souza Assis

Regional Mata Astolfo Geraldo de Andrade

Regional Metalúrgica Geraldo Pereira Borges

Regional Mucuri Mariza Onofra de Carvalho

Regional Norte Pedro Paulo de Araújo Ribeiro

Regional Oeste João Márcio Gonçalves

Regional Paranaíba Luís Eduardo Carmona 
Fernandes

Regional Rio Doce Milton Guedes Metzker

Regional São Francisco Maria das Dores Caetano 
Oliveira Alves

Regional Sudoeste Pedro Ricardo de Almeida e 
Almeida

Regional Sul Marcelo José Lins Barbosa

Regional Vale do Sapucaí Lucilene Aparecida 
Brianese

ReUnIÕeS De DIRetoRIa
 No dia 3 de março, a Diretoria 
Executiva se reuniu de forma remota, 
para tratar do planejamento das 
atividades do trimestre, assuntos de 
interesse do Associado, cuidados com a 
saúde coletiva e mais.

E, no dia 9, a reunião foi realizada 
com a participação das Diretorias Regionais. 

Na luta por justiça: as 
batalhas e as conquistas

O ano de 2022 parece ser dotado de uma velocidade incomum. Mal abrimos os 
olhos e o primeiro trimestre passou.

Foram meses intensos: a vacinação contra a Covid-19 avança, mas não o 
suficiente para abandonarmos as medidas de proteção (apesar de assistirmos ao 
relaxamento dos cuidados). A reforma tributária dá um passo à frente e logo recua, 
ao ter a votação no Senado adiada.  A disputa eleitoral reativa o apetite brasileiro pela 
polarização e nos convida a refletir sobre o futuro que desejamos. No cenário mundial, a 
guerra nos desassossega.

Em casa, travamos outras lutas: a primeira delas contra as armadilhas do Regime 
de Recuperação Fiscal. O mês de abril, que se aproxima e exalta, no dia 21, nossos ideais 
de inconfidência e liberdade, prova que a aposta em uma campanha nacional, lançada 
em março, contra a adesão ao regime, só comprova o protagonismo da AFFEMG em 
defender a autonomia de Minas. A pressão das Entidades representativas do Fisco e de 
outros servidores mineiros levou o governo do Estado a retirar o regime de urgência da 
proposta na ALMG.

Se uma coisa leva a outra, graças à suspensão da urgência da combatida 
“proposta de implosão fiscal” o projeto com o reajuste salarial dos servidores chega, 
sem empecilhos de tramitação, ao parlamento mineiro.

Em outro campo, batalha antiga, mais um ponto para o trabalho das entidades: 
a publicação da resolução n.º 5.542 que atualiza o valor do ponto GEPI.

Podemos fazer um balanço positivo deste primeiro trimestre? Ainda é cedo 
para dizer. Mas se refletirmos sobre a frase de John Lennon, “pense globalmente, atue 
localmente” afirmaremos que nosso dever como Associação está sendo cumprido a 
contento: esforços e conquistas coletivas que trazem benefícios não só para a classe, 
mas para toda a população.

Assim, como deve ser. E seguiremos.   
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Março 2022Política

No dia 3 de março, a Diretora-Pre-
sidente da AFFEMG, Sara Felix Teixeira, o 
Vice-Presidente da entidade, Marco Túlio 
da Silva, o Presidente do Sindifisco-MG, 
Edson Mateus, e o Deputado Estadual, 
Wendel Mesquita se reuniram com a se-
cretária de Planejamento e Gestão de Mi-
nas Gerais, Luísa Barreto.

 Entre os assuntos discutidos, des-
taque para a Lei Complementar 173 que 
suspendeu o pagamento de quinquênios e 
a contagem de tempo para efeito de férias
-prêmio adquiridos pelos servidores duran-
te a vigência da pandemia.

Questionada, Luísa informou que o 
governo segue o posicionamento da Advo-
cacia Geral do Estado, baseado em decisão 
do STF e que, por este motivo, não pode 
efetuar o pagamento. Mesmo assim, afir-
mou que acredita que a aprovação do PLP 
4/2022, de autoria do senador Alexandre 
Silveira (PSD-MG), com a proposta que o 
tempo de serviço entre a publicação da Lei 
Complementar 173 (de 27 de maio de 2020) 
e 31 de dezembro de 2021 volte a ser com-
putado para todos os servidores, além da 
saúde e segurança pública.

Férias-Prêmio

Sara Felix entregou à secretária 
uma lista com os casos de Associados 
que se aposentaram em 2014 e 2015 e 
que, apesar de terem firmado acordo ju-
dicial, ainda não receberam o pagamen-
to das Férias-Prêmio. Luísa Barreto disse 
que vai verificar pessoalmente os casos 

AFFEMG se reúne com secretária 
de Planejamento e Gestão

para entender o motivo da não quitação 
e manterá a entidade informada.

 Jeton do Conselho de Contribuintes

 Sara cobrou um posicionamento 
da secretária sobre o Jeton dos membros 
fazendários do Conselho de Contribuin-
tes. A Diretora-Presidente informou que 
trata-se de verbas que não se enquadram 
como remuneração e, portanto, não po-
dem se submeter ao teto constitucional.

 Pensões

Sara também cobrou um po-
sicionamento sobre alguns casos de 
pensionistas que estão com pedidos 
de pensão de Auditor Fiscal falecido 
negados em razão de aposentadoria 
como professor. Nestes casos, Kennya 
Kreppel, subsecretária de Gestão de 
Pessoas da Seplag, se encarregará de 
verificar os impedimentos.

Projeto de lei: 
isenção de 

contribuição 
previdenciária 

 Na mesma data, os represen-
tantes das entidades do Fisco Mineiro 
entregaram ao Deputado Estadual 
Professor Wendel Mesquita, o texto do 
Projeto de Lei que traz a regulamenta-
ção do parágrafo 6º do artigo 28 da LC 
64, que relaciona as doenças incapaci-
tantes para fins de isenção da contribui-
ção previdenciária pelos portadores.

Ponto GePI - Publicação é fruto da pressão de entidades 
No dia 19 de março, foi publicada no Jornal Minas Gerais a Resolução 

N.º 5542 que determina a correção do ponto dos servidores da Secretaria 
de Estado de Fazenda.

Esse resultado só foi possível graças ao esforço das entidades e 
de toda uma categoria: dos servidores fazendários, da Subsecretaria da 
Receita, das Superintendências Regionais, de Delegados e comissionados 
que se esforçaram para efetivar este direito através da publicação.

 As diretorias da AFFEMG e do Sindifisco-MG não mediram esforços 
para que a questão fosse resolvida.

Além de se manter em contato constante com a alta administração 
da SEF/MG, as diretorias buscaram apoio parlamentar entre deputados da 
base do governo, como Gustavo Valadares e João Magalhães.

A publicação só nos prova que o esforço de toda uma categoria 
unida é a maior ferramenta disponível na manutenção e proteção de 
direitos da classe.
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AFFEMGNotícias 
Nº 379 Política

A AFFEMG e o Sindifisco-MG 
lançaram no dia (14/03) a maior 
campanha das entidades contra a 
adesão do Estado ao Regime de 
Recuperação Fiscal. 
 Desde que o governo Zema 
entregou à ALMG o projeto 1202/19, 
as duas entidades se esforçam para 
divulgar e esclarecer à população 
sobre os riscos contidos na proposta. 
Foram inúmeras reuniões, dezenas 
de vídeos e ações, sendo que, a mais 
recente delas, foi a solicitação ao STF 
para serem admitidas como Amicus 
Curiae na ADPF n.º 938, em conjunto 
com Sindsemp, Sinjus e Serjusmig.  
A ADPF é uma Arguição de 
Descumprimento de Preceito 
Fundamental, uma ação impetrada 
pelo governador.

A ADPF n.º 938, ajuizada em 
01/02/22 pelo Governador Romeu 
Zema, queria que a Assembleia 
de Minas voltasse, em regime de 
urgência, à adesão ao  RRF. 
Graças a toda essa articulação das 
entidades, o governador Zema 
recuou e retirou o pedido de 
urgência para destravar as votações 
da Assembleia e liberar a Casa 
para votar o reajuste salarial dos 
servidores. 
Contudo, o projeto permanece 
na ALMG. Por isso, a AFFEMG se 
mantém firme no propósito de 
alertar sobre os perigos daquilo que 
o governo vende como “solução” 
dos problemas do Estado. 

 As entidades sabem que 
o caminho da crise que o Estado 
atravessa passa pela RECEITA e o Fisco 
tem arrecadado valores expressivos.

A campanha está no ar nas 
redes sociais da AFFEMG, nas rádios 
Band News FM e Itatiaia, nas emissoras 
Globo News, Record TV e Band Minas, 
além de merchandising nos telejornais 
da Record TV, Balanço Geral, que vai ao 
ar às 12h, com Mauro Tramonte (foto) 
e MG no AR, a partir das 6h30, com o 
apresentador, Eduardo Costa.

Confira, compartilhe e diga não 
ao RRF!

Entidades lançam campanha nacional 
contra o Regime de Recuperação Fiscal
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Março 2022política

No dia 09/03, a Diretora-
Presidente da AFFEMG, Sara Felix Teixeira 
e Maria Aparecida Meloni Papá, que é 
membro do Conselho da Administração 
da Associação e vice-presidente da 
Febrafite, participaram de uma reunião 
com a alta cúpula da Associação 
Comercial e Empresarial de Minas. Elas 
foram recebidas pelo presidente da 
ACMinas, José Anchieta da Silva. 
A reunião em formato híbrido foi 
realizada para que as auditoras 
pudessem explicar quais são os perigos 
embutidos no Regime de Recuperação 
Fiscal que está na ALMG e tirar as 
dúvidas dos diretores sobre o assunto. 
Os representantes dos empresários 
estavam curiosos para entender como 
um projeto travestido de boas intenções 
poderia prejudicar o estado, ao invés de 
resolver a crise.  
O primeiro ponto levantado pela 
AFFEMG foi que o Regime de 
Recuperação Fiscal não solucionaria a 
crise mineira. “Pelo contrário. A adesão 
só agravaria e adiaria o problema. Além 
disso, o Estado não é obrigado a aderir.” 
explicou Sara Felix aos participantes.  
“O RRF não é uma negociação. É uma 
política de cabresto. Nós temos um 
problema estrutural com a dívida. 
Contudo temos uma saída e ela passa 
pela Receita. É preciso reconhecer 
e destacar o esforço do servidor 
fazendário que, só em 2021, conseguiu 
aumentar em 40% a arrecadação,” 
adicionou. 
À fala da Diretora-Presidente, Papá 
adicionou um outro ingrediente: “este 
Estado que quer apelar para o Regime 
é o mesmo Estado que permite que 
nossas riquezas, como o minério de 
ferro, sejam exportados às toneladas 
sem recolhimento de ICMS” alertou. 
Os entes federados mais prejudicados 
hoje são justamente os que, desde a 
década de 90, concedem imunidade 
tributária aos exportadores de produtos 
primários. Ela aproveitou para sensibilizar 
os empresários sobre a importância 
do servidor público nesta recuperação 
econômica tão almejada.    
     A ACMinas logo identificou que 

Auditoras alertam empresários
AFFEMG é convidada pela ACMinas para esclarecer perigos do RRF

o projeto contém vícios. O ajuste das contas do Estado foi um consenso entre os 
participantes da reunião, mas dentro de uma lógica que não subtraia a autonomia de 
Minas e nem comprometa o serviço público oferecido à população.  
Segundo o presidente da ACMinas, o empresário está cansado e onerado  e os 
empreendedores querem uma outra alternativa para que a economia mineira 
prospere. O RRF não agrada o comércio e querem que a categoria seja ouvida pelo 
governador e pela Assembléia.

Os empresários já marcaram audiências com o presidente da ALMG, deputado 
Agostinho Patrus e solicitaram uma reunião com o Governador Romeu Zema sobre 
alternativas ao RRF.
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AFFEMGNotícias 
Nº 379 Capacitação

Nos dias  7, 9, 14 e 17 de março, 
Auditores Fiscais Associados Titulares 
de 26 Associações Filiadas à Febrafite 
participaram de uma iniciativa inédita, 
fruto da parceria entre a Federação 
e a Agência Nuvem, especialista em 
marketing digital. 

Trata-se do primeiro módulo 
de capacitação para AFREs sobre 
Marketing Político, comunicação 
digital, media training e mídias sociais. 
Toda a capacitação é oferecida por 
plataformas on-line gratuitamente para 
os Associados. 
Nesta primeira etapa, os inscritos se 
dedicaram ao fortalecimento da sua 
presença pública com o objetivo de 
aumentar a representatividade política.

Quinze Associados da AFFEMG 
se inscreveram e participaram desta 
oportunidade.

É o caso do Auditor Fiscal, 
Antônio Osmar, “É natural que à medida 
que envelhecemos, vamos perdendo 
cada vez mais o contato com novas 
tecnologias. O curso Marketing Político 
e Comunicação Digital representa um 
marco na nossa vida profissional e 
pessoal, pois cada vez mais dependemos 
destas novas ferramentas para 
sobreviver. Parabenizo a AFFEMG e a 
Febrafite por nos proporcionar esta nova 

AFREs de todo país participam de 
curso sobre Marketing Político

visão de mundo!” 
 O Vice-Presidente da AFFEMG, Marco Túlio da Silva, também acompanhou o 
primeiro módulo e disse: “Participar do curso de marketing político ofertado pela Febrafite 
me agregou relevante conhecimento, em especial quanto às técnicas para aprimoramento 
de narrativas, além de proporcionar rica interação com colegas de todos os Estados.”

Novo módulo

Nos dias 4, 5 e 6 de abril, os Associados participarão do módulo sobre media training. 
O objetivo é que os AFREs dominem uma comunicação mais assertiva e persuasiva no 
relacionamento com a mídia e a produção de conteúdo para as mídias sociais. 
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Março 2022Capacitação

No período de 12 a 16 de junho, a 
cidade de Salvador/BA receberá a sexta edi-
ção do CLBAF com o tema: “Democracia e 
Desenvolvimento: a Agenda Para o Futuro”.

Em março, a AFFEMG divulgou 
que vai apoiar a participação de vinte As-
sociados Efetivos (Auditor Fiscal – ativo ou 
aposentado), patrocinando a inscrição para 
o Congresso e a hospedagem no hotel do 
evento durante a sua realização (corres-
ponde a 04 diárias).

Os interessados se inscreveram du-
rante o mês de março.

Agora, neste próximo dia 04 de 
abril, às 14 horas, no auditório da sede, em 
Belo Horizonte, haverá o sorteio das vagas 

entre os Associados Efetivos inscritos.

Atenção

A lista será divulgada pela AFFEMG 
e o Associado Efetivo sorteado deve-
rá confirmar a participação até o dia 07 
de abril, impreterivelmente, mediante o 
preenchimento do TERMO DE COMPRO-
MISSO DE PARTICIPAÇÃO que será dispo-
nibilizado em breve.

Para o Associado Efetivo interes-
sado em participar do Congresso, que não 
tenha sido contemplado entre as 20 vagas 
sorteadas, a AFFEMG apoiará a participação 
assegurando o custo de sua inscrição, até o 
dia 08 de abril, às 18h (até o limite de 50).

Acesse o site: 
congressolusobrasileiro.org.br

e confira a programação completa.
Mantenha seus dados atualizados 

e receba essa e outras notícias sempre em 
primeira mão! 

Sorteio em abril 
6º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais

No dia 10 de março a Diretora-Pre-
sidente, Sara Costa, o Vice-Presidente da 
Associação, Marco Túlio e o Diretor da Re-
gional Norte, Pedro Paulo de Araújo, fize-
ram uma visita e conversaram com os Au-
ditores Fiscais da SRF, em Montes Claros.

Na parte da tarde, eles participa-
ram na sede da Regional de atividade em 
conjunto com a Diretoria da Fundaffemg.

No dia 7 de janeiro o Diretor da 
Regional Norte, Pedro Paulo de Araú-
jo, representou a AFFEMG na posse da 
nova Delegada Fiscal da DF de Montes 
Claros, a Auditora Fiscal, Cássia Simony 
Antunes Vieira.

Diretor  Pedro Paulo de Araújo Ribeiro

Regional Norte - Montes Claros Agenda em Montes Claros
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Com a flexibilização das normas 
de segurança sanitária, o Encontro vol-
tou a acontecer de forma híbrida.  Mui-
tos Associados aproveitaram para mar-
car presença no auditório da AFFEMG 
para rever amigos e ficar por dentro da 
pauta do dia que trouxe cinco temas 
muito importantes para a categoria. 

A Diretora-Presidente, Sara Cos-
ta Felix Teixeira, abriu o Encontro con-
vidando o presidente do Sindifisco-MG, 
Edson Mateus. Sara frisou a importân-
cia do trabalho em conjunto com o Sin-
dicato no fortalecimento das lutas e to-
madas de decisão. 

Férias-Prêmio

O primeiro tema discutido foi a 
situação do pagamento das Férias-Prê-
mio para os 151 Associados beneficia-
dos com as ações. O advogado, Sebas-
tião Hasenclever, falou do pagamento 
administrativo proposto pelo Estado e 
avaliou como uma boa solução para os 
Associados, que terão o acerto feito de 
forma mais rápida e sem risco de se tor-
nar  precatório.  Lembrou também que 
o acordo só foi possível graças à força 
da parceria entre Sindifisco e AFFEMG 
que garantiu aos Associados a seguran-
ça de não terem que renunciar direitos 
sem conhecer prazos e valores.

Sebastião também apresentou 
os números referentes aos Associados 
beneficiados no processo. Até a data 
do Encontro, 52 já tinham recebido o 
pagamento, 33 estavam com o acordo 
homologado e só aguardando o paga-
mento e 22, também com acordo ho-
mologado, aguardam o ofício da AGE 
para o pagamento.  Outros 37 casos de 
acordo direto com o Estado já foram 
aprovados pela AGE, mas faltam ser ho-
mologados,  o que já está sendo provi-
denciado, segundo informou. A expec-
tativa é de que até dezembro de 2022 
tudo seja pago.

Ponto GEPI

A segunda pauta tratou do pa-
gamento do Ponto GEPI e foi apresen-

PaUta Do enContRo De aPoSentaDoS 
aPontoU ConQUIStaS e aVançoS naS LUtaS 

PeLoS DIReItoS Da CateGoRIa  

tada pelo presidente do Sindifisco, Edson Mateus. Ele lembrou o esforço conjunto 
com a AFFEMG na luta pela correção do direito, que foi reajustado em 0,24 centa-
vos, e a aprovação do pagamento pela Cofins. Após mais uma rodada de cobrança 
com visitas à Cidade Administrativa, o tema foi publicado no Diário Oficial de 19 de 
março. Edinho lembrou ainda que a correção do Ponto GEPI é retroativa a janeiro de 
2022, mas terá que ser cobrada judicialmente.

Campanha contra o RRF 

Na sequência, a Diretora-Presidente da AFFEMG falou sobre a campanha 
que já está sendo veiculada nas rádios e televisões alertando os mineiros sobre 
os perigos do Estado aderir ao Regime de Recuperação Fiscal.  Mesmo o governo 
tendo retirado o regime de urgência, quem pautará o tema será o presidente da 
Assembleia Legislativa. Em ano de eleições, quando tudo é incerto, a AFFEMG e o 
Sindifisco acompanham atentos à situação. Sara frisou que o modelo não resolve o 
problema da dívida do Estado e a renegociação pode seguir um caminho diferente 
do proposto com o regime.

Concurso para AFRE

Outro tema apresentado no Encontro foi a aprovação do concurso para 
AFRE que está em vias de acontecer. O edital deve sair no final de abril com abertu-
ra de 300 vagas, podendo chegar a 400. A realização do concurso é uma conquista 
da AFFEMG e Sindifisco que vai fortalecer a categoria e o poder de arrecadação do 
Estado.

6º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais

Sara aproveitou o Encontro para falar sobre o Congresso Luso-Brasileiro que 
acontecerá entre os dias 12 e 16 de junho, na cidade de Salvador, Bahia. 

O sorteio para o patrocínio de 20 vagas foi realizado e uma ajuda de custo 
poderá ser oferecida, conforme demanda. O Congresso Luso-Brasileiro, que acon-
tece quando celebramos os 200 anos da independência do Brasil, trará o tema “De-
mocracia e Desenvolvimento: a agenda para o futuro”.
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Após um longo período de Encon-
tros remotos, as Pensionistas AFFEMG 
retornaram à sede da Associação para 
uma tarde de muita informação, reen-
contros e entretenimento. 

Aos poucos elas foram che-
gando ao auditório para a primei-
ra reunião do ano, comandada pela 
nova Diretora-Presidente da AFFEMG, 
Sara Costa Felix Teixeira. A recep-
ção foi feita pela coordenadora de 
Serviço Social, Maria Elisa Azevedo. 
Um dos temas abordados foi a inter-
pretação atual do Ipsemg sobre o 
acúmulo de aposentadorias. Algumas 
pensionistas, que também são aposen-
tadas, estão sendo orientadas a esco-
lher qual dos dois benefícios querem 
manter, situação que gera confusão,  já 
que a Constituição não trata a questão 
dessa forma. Sara tranquilizou a todas 
e informou que a questão vem sendo 
acompanhada de perto pelo jurídico da 
AFFEMG.

Outro tema da tarde foi o au-
mento do Ponto GEPI que vai incidir nas 
pensões anteriores a 2003.  Sara expli-
cou um pouco da luta da Associação 
para garantir o reajuste e o pagamento 
do direito e deixou claro que ele é feito 
direto nos pontos e não tem nenhuma 
relação com o aumento de cerca de 
10% proposto pelo governo do Estado, 
que vai incidir sobre o valor da pensão.

Sara também comentou sobre 
o projeto da AFFEMG entregue ao de-
putado estadual Professor Wendel, que 
prevê isenção em dobro da cobrança 
previdenciária para casos de doenças 
incapacitantes. O deputado se com-
prometeu a apresentar o projeto na As-
sembleia e a AFFEMG vai acompanhar 
de perto o andamento. 

Sara agradeceu a presença de 
todas e passou a palavra para Maria Eli-
sa que fez o encerramento com os in-
formes do Serviço Social. As excursões 
retornam em 2022! O Encontro de Pen-
sionistas de maio será marcado por um 
almoço especial do Dia das Mães. Maria 
Elisa aproveitou a oportunidade para 
convidar o grupo a assistir o programa 
“Dedin di Prosa ” em homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher, disponível 

Formato 100% presencial marcou o 
primeiro encontro de pensionistas de 2022

no canal do YouTube da AFFEMG.
Ao final foi apresentado um vídeo da corista, Lucinha Bosco @lucinhaboscooficial, 

no programa The Voice + da Globo.  Uma apresentação que mereceu muitos aplau-
sos pelo talento, mas também pela coragem e a determinação da cantora que já é 
sucesso no coral da AFFEMG. 

Ao final todas foram convidadas para um lanche no Centro de Convivência.

a Diretora-Presidente da aFFeMG, Sara Costa, foi homenageada no encontro com 
lembrança entregue  pela pensionista, nilde alves
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O planejamento de atividades da 
AFFEMG aconteceu no mês de fevereiro 
e reuniu diretoria executiva, diretores 
regionais, lideranças, comunicação e 
setor de eventos. Foram três encontros 
propostos com a finalidade de cocriar os 
valores e iniciativas para o planejamento 
de atividades do período de 2022/2024 . 
Para o evento foi convidado o facilitador 
Dario Joffily, que conduziu o grupo  de 
36 pessoas reunido de forma online.

A abertura foi feita pela 
Diretora-Presidente Sara Costa Felix 
Teixeira, que começou apresentando 
aos participantes um diagnóstico 
da situação atual, considerando o 
ambiente externo e interno da AFFEMG 
- a atual estrutura física, financeira e de 
pessoal . Depois, ela fez breve roteiro 
de conquistas para a categoria, os 
temas que marcaram as lutas desde 
2015 e as prioridades como concurso 
para AFRE e o desafio de barrar o 
Regime de Recuperação Fiscal.  Sara 
falou, também, das importantes 
atuações nos últimos anos como: 
ampliação, entrega da colônia de 
Cabo Frio, enfrentamento da Covid-19 
mantendo a prestação de serviços aos 
Associados, a realização do primeiro 
seminário de AFREs em parceria 
como Sindifisco-MG, e destacou a 
preocupação da AFFEMG em continuar 
crescente e se atualizando sempre.

Durante os encontros foram 
apresentadas, também, várias 
sugestões de propostas colhidas de 
forma anônima dentro da própria 
instituição propondo mudanças, 

Diretoria da aFFeMG promove reunião 
de Planejamento para a gestão 2022/2024

inovações e investimentos. Todas foram reunidas por segmentos e analisadas pelos 
participantes, divididos em seis grupos.   A dinâmica possibilitou uma visão mais 
detalhada de cada tópico destacando prioridades, viabilidades e prazos para serem 
colocados em prática.

Os trabalhos, conduzidos por Dário, foram realizados de forma leve 
e produtiva e ao final, todos saíram com o sentimento de dever cumprido na 
participação do processo democrático de pensar uma AFFEMG ainda melhor para 
cada Associado.
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Conversa boa, informação 
técnica, luta e leveza. Como podem 
tantas questões, aparentemente 
antagônicas, coexistirem e 
harmonizarem num programa só? 
Habilidade feminina, caras(os) 
leitoras(es)!

No dia 31 de março, encerrando 
as atividades do mês em que 
comemoramos o Dia Internacional 
da Mulher, a AFFEMG transmitiu a 
segunda edição do Dedin di Prosa, 
especial Mulher.

As convidadas deste bate-papo 
foram: a professora e coordenadora do 
Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre 
a Mulher e do Centro do Interesse 
Feminista e de Gênero da UFMG, 
Marlise Matos e a Diretora-Presidente 
da AFFEMG, Sara Costa. A condução foi 
feita pela jornalista da AFFEMG, Raquel 
Capanema.

A conversa passou por temas 
importantes como os desafios e os 
benefícios do movimento feminista, o 
feminismo negro e também sobre os 
mitos que culpabilizam a mulher pelo 
machismo estrutural. As participantes 
trouxeram casos e dados sobre as 
vantagens para o coletivo e para 
empresas e governos que designam 
mulheres aos cargos de liderança e, 
principalmente, cuidam da manutenção 
do poder feminino nessas esferas.  
 A conversa ainda enveredou 
sobre a taxação de grandes fortunas 
e como uma melhor distribuição de 
renda e justiça tributária beneficiariam 
as chefes de famílias brasileiras. Temas 
como a contribuição das mulheres na 
Secretaria de Fazenda, a tributação 
feminista e as conquistas no cenário 
político e países e homens que abriram 
as portas para as mulheres, que 
defendem a valorização do poder 
feminino, também deram ânimo ao 
debate. 
 Se você não conferiu este 
“Dedin”, no dia da estreia, aproveite: 
o programa está disponível em nosso 
canal no YouTube para que você possa 
conferir e compartilhar quando quiser: 
www.youtube.com/affemgcanal 

MÊS Da MULHeR
AFFEMG celebra Dia Internacional com Dedin di Prosa sobre a pauta feminina
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A nossa campanha Rede Solidária de 
doação de cestas básicas CONTINUA!

Um convite 
para ser nosso 

colaborador 
solidário para a 
causa Projetos 

Sociais
A Receita Solidária atua 

desde a sua criação, como propó-
sito permanente, na vertente de 
financiamento de Projetos Sociais. 
Assim, como nos anos anterio-
res, em 2022, serão financiados 9 
(nove) projetos, que receberão re-
cursos financeiros no valor de até 
R$13 mil por projeto. 

E o financiamento só é 
possível graças ao associado/
colaborador solidário que desde 
o início se engajou nesta campa-
nha que já financiou 116 (cento e 
dezesseis) projetos sociais.

Para participar conosco nes-
ta causa social, acesse nosso site:

www .receitasolidaria.
org.br/seja-socio/socio-solidario/

TAyLOR BRANDRON
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Vendo
• COTA NO MINAS  - Vendo cota do Minas Tênis Clube.  In-

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

• APARTAMENTO NO SERRA - Vende-se um apartamento 
de 4 quartos, um por andar, em frente ao Minas II, no 
bairro Serra -BH. Área de lazer completa, piscina, condo-
mínio barato, 3 vagas e porteiro. R$ 1,7 milhão. Pode ser 
negociado e financiado. Tratar direto com a proprietária. 
(31) 98822-2202.

Saudades Classifisco
Belo Horizonte e Região

 
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 24/01/22 330 23.199,00 25/JAN SERVAS
36ª COMPRA 25/02/22 275 19.415,00 04/MAR SERVAS
TOTAIS 7.497 545.148,45

 Desde o início da campanha, em 
16/03/20, já promovemos a remessa de 
7.497 cestas básicas, bem como realiza-
mos as respectivas prestações de con-
tas em nossas mídias sociais, conforme 
consolidado abaixo:
(1) 9ª compra: quantia arrecadada de R$ 
5.976,25 acrescida de R$ 3.600,00 refe-
rentes a projeto cancelado.
(2) 10ª compra: quantia arrecadada de 
R$ 2.849,50 acrescida de R$ 3.600,00 
referentes a projeto cancelado.
(3) 11ª compra: quantia arrecadada de 
R$ 5.700,00 acrescida de R$ 3.600,00 
referentes a projeto cancelado.
(4) 12ª compra: quantia arrecadada de 
R$ 6.540,00 acrescida de R$ 4.000,00 
referentes a projeto cancelado.
(5) 13ª compra: quantia arrecadada de 
R$ 5.369,46 acrescida de R$ 4.000,00 
referentes a projeto cancelado.
As 139 cestas foram entregues na Cre-
che Etelvina Caetano de Jesus, para dis-
tribuição às famílias da região.
(6) NUBEM – Núcleo de Benefício Mirandi-
nha, localizado no bairro Citrolândia/Betim.
(7) Associação Espírita Christopher Smi-
th, localizada no bairro Paraíso/BH. 
(8) Ocupação Dandara, localizada no 
bairro Pampulha/BH.
(9) Projeto Ideal do Amanhã, localizado 
em Raposos.
(10) Amigos de Minas, localizado em Ri-
beirão 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.
(13) Associação Conexão do Bem, bairro 
da Graça, Belo Horizonte/MG.

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

Campanha Rede Solidária – prestação de contas

• José Furtado dos Santos Lage faleceu no dia 07 de Fevereiro de 2022 na 
cidade de Carangola/ MG.

• Maria Carlota Jaber de Alcântara faleceu no dia 24  de Fevereiro de 2022 
na cidade de Belo Horizonte/ MG.

• Tarcísio Travasso Stroppa faleceu no dia 26 de Fevereiro de 2022 na cida-
de de Juiz de Fora/ MG, onde residia.

• Joaquim Ribeiro de Novaes , pai do associado Edgar Moreira Novaes, fa-
leceu no dia 03 de Março de 2022 na cidade de Belo Horizonte/ MG.

•  Walter Lúcio Figueiroa de Oliveira, pai da associada Renata Magalhães Fi-
gueiroa, faleceu no dia 18 de Março de 2022 na cidade de Belo Horizonte/ 
MG, onde residia.
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Rua Sergipe, 893, Funcionários. Telefone: 0800 031 5689
Visite nosso site: www.fiscocorretora.com.br

Faça um seguro de vida, viagem, imóvel ou automóvel na Fisco Corretora.
Horário de Funcionamento: 
8h às 12h e 13h às 17h

Segurança 
é a base 
de tudo

tudo o 
que é 

importante
 para você


