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Diretor Financeiro Edvaldo Ferreira

Diretor Financeiro Adjunto Edir da Silva Martins

Diretora Administrativa Lenivanda Oliveira 
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Diretora Administrativa Adjunta Alessandra Maria 
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OS RESULTADOS 
DA LUTA COLETIVA

A AFFEMG, há 72 anos, cuida não só dos aspectos relacionados com a 
carreira, mas também dos aspectos sociais e pessoais dos auditores fiscais e seus 
familiares. No aspecto social, acreditamos que é nosso papel fazer com que a 
sociedade reconheça que os auditores desempenham relevante função social e 
que a repressão à sonegação deve ser exigência de todo o cidadão, no intuito de 
preservar o bem comum consubstanciado nas receitas públicas.

Dessa forma, temos envidado todos os esforços possíveis na defesa 
dos interesses da categoria, compatibilizando-os com o interesse público. 
Sempre atentos, participamos ativamente dos movimentos de defesa do pacto 
federativo e de manutenção dos serviços essenciais. Foi assim no trabalho de 
conscientização dos deputados, empresários e do povo mineiro para impedir a 
adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal. 

E deu resultado: o governador Romeu Zema reconheceu publicamente 
que não será possível aderir ao RRF neste ano. Uma vitória da persistência da 
AFFEMG e do Sindifisco-MG, que não abaixarão a guarda, enquanto pairar a 
ameaça sobre nossas cabeças. 

Outro ganho possível, graças à permanente atenção das entidades, é 
o compromisso público, firmado pelo governo de Minas, de que o concurso 
para AFRE será realizado em breve. Vamos continuar mobilizados até que seja 
publicado o edital.

É preciso destacar, também, a conquista da regularização do pagamento 
das férias-prêmio, direito que vinha sendo desrespeitado desde 2014.

E, mais um ponto que merece atenção, é que no contracheque deste mês 
já constará a recomposição parcial da inflação acumulada concedida a todos os 
servidores (10,06%). 

Continuaremos de olho. A luta pelo fortalecimento de nossa carreira e de 
nossa remuneração é permanente, tendo como princípio fundamental assegurar 
ganhos para todos, indistintamente, e corrigir as distorções existentes. Para isto, 
são necessárias instituições fortes e comprometidas com os valores daqueles que 
as compõem, capazes de constituir uma sonhada e necessária coesão interna. 

Entretanto, mesmo com habilidades e conhecimentos comuns, os 
interesses individuais muitas vezes são diversos e dificultam a solução das 
questões que nos afligem. Por isso, precisamos superar as divergências e 
trabalhar pela unidade e cooperação, visando solucionar o quadro de crise, 
quando se apresenta, com uma resposta consistente da categoria. Neste 
momento, a incorporação de parcela da GEPI ao vencimento, já decidida pela 
categoria em assembleia realizada pelo Sindifisco-MG, em maio de 2016, é ponto 
de pauta de alta prioridade para minimizar as desigualdades remuneratórias 
decorrentes dos quinquênios e ADE vazios, e exigirá a mobilização de todos. 
Também dependerá da mobilização a reversão dos efeitos a decisão do STF a 
respeito da Lei Complementar 173, que proibiu a contagem de tempo de serviço 
para fins de adicionais no período de 28/05/2020 a 31/12/2021.

As tarefas são árduas, mas continuamos trabalhando para construir a 
credibilidade necessária e imprescindível para se transformar em confiança, 
que é fundamental para respaldar as ações em defesa dos interesses da nossa 
categoria. Por isso, estamos abertos para partilhar a responsabilidade da defesa 
de nossos interesses com todos os auditores fiscais. Responsabilidade partilhada 
é corresponsabilidade e envolve a todos, indistintamente.
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Abril 2022Política

Por quase cinco semanas, uma 
contundente ação contra o Regime de 
Recuperação Fiscal, no Estado e no Brasil, 
atormentou quem defende a proposta. 

Nossa última campanha com o 
mote “O Regime de Recuperação Fis-
cal é contra você,” foi o oitavo esforço 
midiático das entidades representati-
vas do Fisco mineiro contra o projeto 
defendido pelo governo do Estado. 
A última campanha foi ao ar nas rá-
dios Band News FM e Itatiaia, nas emis-
soras Globo News, Record TV e Band 
Minas. E você pode conferir esta e to-
das as outras campanhas que realiza-
mos no canal da AFFEMG no YouTube: 
youtube.com/affemgcanal

A cruzada em defesa da au-
tonomia de MG, liderada pelas en-
tidades do Fisco, começou ainda em 
2019, quando AFFEMG e Sindifisco-MG, 
diante da ameaça à liberdade do Es-
tado, não pouparam esforços quan-
do o governo iniciou seu plano de 
pressionar a ALMG para aprovar 
o Regime de IMPLOSÃO FISCAL.   
Esses esforços não foram em vão. Em 
entrevista à TV Alterosa Sul e Sudoeste 
de Minas, no dia 13/04, o governador 
Romeu Zema admitiu que a adesão de 
Minas à Recuperação Fiscal não ocor-
rerá em 2022 e reconheceu a resistên-
cia da Assembleia Legislativa à ideia.

O Jornal Estado de Minas ime-
diatamente publicou uma reportagem 
repercutindo a declaração de Zema. Os 
repórteres ouviram deputados e cons-

GOVERNO DESISTE 
DE RRF EM 2022

Pressão e campanhas de entidades do Fisco mineiro foram fundamentais

REUNIÕES DE DIRETORIA
 No dia 5, as Diretorias Executiva e das Regionais da AFFEMG se reu-

niram virtualmente para tratar de assuntos de interesse dos Associados, a 
programação de eventos da Associação e para alinhar as ações dos próximos 
meses na sede e nas regionais. Entre as novidades estão o lançamento de um 
plano personalizado de Previdência Privada para Associados e Dependentes 
e a criação de um clube de vantagens que vai oferecer uma oferta ampla de 
convênios.

tataram que, entre os políticos mineiros, 
muitos acreditam na possibilidade de 
renegociar a dívida de Minas por meio 
do diálogo, sem a necessidade de um 
programa formal de ajuste fiscal, assim 
como a maioria dos mineiros e do nosso 
Fisco Estadual - que sempre defendeu 

que a Receita é a saída da crise mineira. 
Estamos livres da ameaça em 2022, 
mas não vamos baixar a guarda. 
AFFEMG e Sindifisco-MG continua-
rão zelando pela autonomia de Mi-
nas e em defesa da liberdade do 
nosso Estado.
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AFFEMGNotícias 
Nº 380 encontros

A reunião mensal dos Aposenta-
dos aconteceu mais uma vez de forma 
híbrida. No auditório da sede, em Belo 
Horizonte, a presidente da AFFEMG, Sara 
Costa, abriu a pauta do dia falando sobre 
o pagamento das Férias-Prêmio, que já 
está sendo pago, e a expectativa para os 
casos referentes a 2014 e 2015 serem qui-
tados no próximo pagamento.

Sara lembrou que algumas ações 
homologadas já estão na Seplag, outras 
cinco aguardam o ofício da AGE e outras 
seis, com acordos protocolados, já estão 
com pedidos de homologação feitos e 
aguardam o juiz.

A Presidente reforçou que os 
processos estão sendo acompanhados 
de perto pela Associação e fez um apelo. 
Sara pediu para todos os Associados infor-
marem à AFFEMG sobre o recebimento 
das Férias-Prêmio. Ela explicou que essas 
notificações vão agilizar os esforços  para 
garantir o pagamento a todos.

Regime de Recuperação Fiscal

A pauta tratou também da 
grande Campanha feita pela AFFEMG e 
Sindifisco-MG nas mais variadas mídias 
contra a adesão do estado ao RRF. Os 
vídeos e merchandising feitos nos ca-
nais de TV e spots nas rádios surtiram 
o efeito esperado pelas diretorias, no 
sentido de mostrarem o perigo do re-
gime e o aumento na arrecadação do 
Estado.

Reajuste salarial 

Sara falou sobre o aumento de 
10,6 % para os servidores públicos e a 
derrubada do veto do governador às 
emendas que preveem reajustes sala-
riais maiores para servidores da segu-
rança, da educação e da saúde, pela As-
sembleia Legislativa de Minas. Foram 55 
votos contra e 3 a favor do veto.

No caso da categoria a expecta-
tiva é que o governo pague o reajuste 
de 10,06% e o Ponto/GEPI atualizado, 
que era uma promessa do governador. 
Quanto ao pagamento do retroativo, a 
partir de janeiro, ainda não existe uma 
data determinada. 

Incorporação do Ponto/GEPI

Durante o encontro Sara Costa 
foi questionada sobre a incorporação 
dos 6 mil pontos do GEPI no vencimen-
to, conforme decidido em Assembleia 
do Sindifisco de 2016. A Presidente da 
AFFEMG deixou claro que cabe ao Sin-
dicato retomar a pauta, e que a Asso-
ciação dará apoio.

Curtindo a Velhice Adoidado

O encerramento do encontro 

foi marcado pelo lançamento do livro 
do Associado Arnaldo Tadeu Guima-
rães, “Curtindo a Velhice Adoidado”. 
A apresentação foi feita pelo próprio 
Arnaldo que chegou vestido à caráter, 
com roupa de surf e uma prancha que 
estampava a capa do livro, que traz o 
autor surfando. O livro escrito em por-
tuguês e inglês reúne uma coletânea 
de textos que contribuem para um  
envelhecimento saudável e divertido. 
Ao final do encontro foi servido o tra-
dicional lanche no espaço de convi-
vência da AFFEMG.

Lançamento de livro marca o 
Encontro de Aposentados do mês
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Abril 2022memória

MEMÓRIA VIVA 

Associado doa acervo histórico à SEF/MG
Em 2021, aos 98 anos, o Associado 

João de Souza, doou à AFFEMG uma co-
letânea de fotos e documentos históricos 
referentes ao período compreendido entre 
1938 e 1963, época em que trabalhou como 
Delegado Regional da Fazenda de MG.

A coleção, cuidadosamente pre-
servada, foi organizada e encadernada. O 
material nos ajuda a contar um período im-
portantíssimo da história da então Secreta-
ria das Finanças do Estado de Minas Gerais.

Em 2022, aos 99 anos, nosso ilustre 
Associado, em conjunto com a AFFEMG, 
toma a abnegada decisão: transferir o patri-
mônio e presentear a SEF-MG com as ricas 
memórias.

A visita, que deveria ser breve, 
se prolongou e se tornou um verdadeiro 
evento de troca, admiração, respeito e ter-
nura, no dia 11/04.

Fomos recebidos por servidores, 
representantes da Receita Estadual e pelo 
Secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa.

Visivelmente emocionado, pelo ca-
rinho da administração fazendária, o senhor 
João de Souza se sentiu à vontade para con-
tar um pouquinho dessa história e deixar 
belas lições sobre a importância do serviço 
público e de se defender a nossa receita.

Ele foi acompanhado pela Direto-
ra-Presidente da AFFEMG, Sara Costa Felix.

Obrigado, Senhor João!

MULHERES DO 
BORDAFFEMG SE 
REÚNEM NA SEDE 
DA ASSOCIAÇÃO 

MARCANDO A 
VOLTA PRESENCIAL 

DO GRUPO
 Após mais de dois anos longe, por 

causa da pandemia, o grupo de bordadei-
ras voltou a se reunir de forma presencial 
para o início de mais um projeto. Elas foram 
recebidas na sede da AFFEMG pela Presi-
dente Sara Costa, a Diretora Social Rose 
Laura Lopes Pinto, a Diretora Administra-
tiva Adjunta Alessandra Maria Oliveira  e a 
curadora e artista plástica Rosi Bakir.

Na oportunidade, Rosi Bakir falou 
da expectativa para a exposição cultural 
da AFFEMG de  2022 que começa a ser 
definida pela diretoria social. Uma mostra 
que terá mais uma vez os trabalhos do 
Bordaffemg como destaque.

O grupo começou em 2016 unindo 
Associadas que tinham em comum o gosto 
e o prazer pela arte do bordado e desde 
então, participa dos projetos culturais da 
AFFEMG.  No  último, proposto para o triê-
nio 2019/2021, elas desenvolveram trabalhos 
para a Mostra Cartografias Afetivas que ho-
menageou, com bordados,  cidades minei-
ras. O trabalho acabou sendo  surpreendido 
pela pandemia, mas isso não tirou a motiva-
ção das bordadeiras, que mesmo em casa, 
continuaram a produzir as peças. O resulta-
do pode ser visto na Exposição Percursos, 
que aconteceu em outubro de 2021.

Agora, com a volta dos encontros 
presenciais, o grupo aguarda ansioso pelo 
novo desafio. 

NOTÍCIAS DO 6º CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE AUDITORES FISCAIS 

No dia 19, a Diretora-Presidente da AFFEMG, Sara Costa Felix, e a vice-
presidente da Febrafite e Conselheira da AFFEMG, Maria Aparecida 
Meloni Papá, foram recebidas pelo secretário de Estado adjunto de 
Fazenda, Luiz Cláudio Gomes.

Na ocasião, em nome da comissão organizadora do 6º Congres-
so Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais, as representantes da AFFEMG 
convidaram o Secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, o subsecretário, 
Luiz Cláudio, o Subsecretário da Receita Estadual,  Osvaldo Lage Scava-
zza, e os colegas da subsecretaria de Fazenda para este importante evento internacional, que já conta com mais de 480 inscritos.

Fique ligado e acompanhe as novidades sobre o Congresso nas redes sociais e pelo site do evento: congressolusobrasileiro.org.br
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Mês das Mães: 
AFFEMG retoma celebrações presenciais! 
 É com muita alegria que a AFFEMG retoma os abraços apertados, o contato presencial e o melhor: os eventos 
em homenagem àquelas que mais amamos!

Para homenagear às mamães Associadas, a AFFEMG oferece, em maio, o show “O Maior Tributo a Elton John da 
América Latina”, por Rafael Dentini, uma apresentação exclusiva totalmente voltada para as nossas e os nossos Associa-
dos no Cine Theatro Brasil, no dia 20 de maio.

Os Associados titulares já estão recebendo as informações sobre este evento pelos Correios.

E as nossas manifestações de carinho não param por aqui: ainda vamos realizar deliciosos encontros na sede e em 
várias Regionais: serão almoços e happy hours de descontração e muitas homenagens!

Participe!
Mantenha o seu cadastro atualizado e fique sempre por dentro de tudo o que a AFFEMG faz por você!
Desejamos que todas as mães se sintam amadas e homenageadas por todas as nossas iniciativas!

NA TELA DO CELULAR 
Salve o nosso Número!

O WhatsApp veio para ficar! 
É muito prático e rápido receber notícias, promoções, 

dicas e convites pelo aplicativo, não é? 
E, claro que a AFFEMG está no WhatsApp!

Mas é preciso que você SALVE O NOSSO NÚMERO! 
Do contrário as mensagens não vão chegar. Essa é uma 

exigência do aplicativo para proteger você! 
Em breve a AFFEMG vai oferecer mais serviços pelo 

WhatsApp, como o serviço semanal de clipping de notícias 
sobre o Fisco! 

Você vai ficar de fora? 
Então corra e salve na agenda: (31) 9.7345-1064

(31) 97345-1064
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Abril 2022vem aí

O MELHOR PARA VOCÊ! 
 

A AFFEMG está sempre em busca de novidades e serviços cada vez 
mais práticos, vantajosos, modernos e sustentáveis!

 

Fique ligado!!!
 

Em breve, a Associação vai oferecer três serviços 
personalizados para os Associados

PREVIDÊNCIA PRIVADA 

Através da Fisco Corretora, a 

AFFEMG vai oferecer um plano 

exclusivo para os Auditores 

Fiscais com total garantia e 

segurança e os valores mais 

competitivos do mercado.

CLUBE CERTO 

A força da coletividade também faz 

diferença na hora das compras! Por 

isso, a AFFEMG está firmando uma 

parceria com a empresa Clube Certo, 

que trará vantagens exclusivas e 

preços especiais para você que é 

Associado.

ENERGIA LIMPA
Já pensou em ter descontos na conta de energia e ser sustentável 

ao mesmo tempo? Pois, em breve, a AFFEMG vai oferecer esta 

opção aos Associados! 

Fique ligado em nossas redes sociais, nas próximas edições do 

AFFEMG Notícias e mantenha o seu cadastro eletrônico atualizado! 

Assim você fica por dentro de todas essas vantagens que 

somente a AFFEMG oferece aos seus Associados.
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bate-papo

O Programa “Dedin di Prosa da 
AFFEMG” aproveitou o 21 de abril, que 
marca o dia de Tiradentes, mártir da Inconfi-
dência Mineira, para falar sobre tributação e 
autonomia. Os temas que instigaram as lutas 
do passado, ainda hoje, são motivos de preo-
cupação e desafios para Minas e para o Brasil. 

Para discutir o assunto, foram 
convidados o professor Luiz Carlos 
Villalta, Pós-doc pela Universidade de 
Lisboa, doutor em História pela USP e 
professor associado do Departamento 
de História da UFMG e o Vice-Presiden-
te da AFFEMG, Marco Túlio da Silva.

O professor Luiz abriu o programa 
relembrando o momento histórico que 
gerou o movimento da Inconfidência. Na 
época, o desejo era de que a riqueza de 
Minas não escoasse para fora do estado 
através da cobrança de impostos e de que 
a exploração fiscal, econômica, comercial e 
a marginalização das pessoas na participa-
ção do poder tivessem um fim.  A cobrança 
do Quinto do Ouro, extraído de Minas pela 
Coroa e a Derrama, que retirava bens dos 
cidadãos caso o valor total do imposto não 
fosse pago, gerou muita revolta. Uma situa-
ção que se manteve ao longo dos séculos, 

até os dias de hoje, quando se fala de injusti-
ça na cobrança de tributos.

Hoje, o Brasil vive um momento de 
luta pela reforma tributária para promover 
um pagamento de impostos condizente 
com as necessidades do país, mas que não 
privilegia uma classe em detrimento de ou-
tras. Explicou, também, que os mecanismos 
utilizados não cumprem as ansiedades de 
um estado democrático de direito e, isso 
gera nas pessoas uma indignação com o 
pagamento de impostos. Marcos falou da 
importância de se taxar as grandes fortunas 
e de um sistema tributário progressivo, que 
taxe mais, quem ganha mais. 

Durante o bate-papo, outras 

questões políticas que marcaram a his-
tória da Inconfidência foram resgatadas 
para um comparativo com a realidade 
atual. A luta pela liberdade e autonomia 
do Estado, quando se fala em Regime 
de Recuperação Fiscal, a redução da de-
sigualdade social com investimentos em 
direitos básicos, o crescimento da arreca-
dação que demonstra a grandeza do Esta-
do, e muitos outros assuntos que valem a 
pena conferir na íntegra.

Acesse o canal do youtube da 
AFFEMG e confira a entrevista completa. 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
PROVA DE VIDA ESTÁ DE VOLTA PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS

Tributação justa e autonomia do estado, 
lutas que marcam a história de Minas

 No início de abril, o governo anun-
ciou, por meio do Portal do Servidor, que 
foi reaberto o recadastramento anual obri-
gatório para todos os servidores APOSEN-
TADOS e em AFASTAMENTO PRELIMINAR 
À APOSENTADORIA.
 Todos os servidores que fazem 
aniversário em abril foram convocados para 
comparecer aos locais indicados pelo Go-
verno para realizar a prova de vida. Agora, 
em maio, será a vez dos aniversariantes do 
mês vigente.
E quem já fez aniversário em 2022?

Aqueles que já completaram ani-
versário nos meses de janeiro a março de 
2022 deverão se recadastrar somente a par-
tir de janeiro de 2023.

Reclamações
Nas primeiras semanas de atendi-

mento, alguns Associados queixaram-se da 
dificuldade de comunicação entre o banco 
Itaú e o governo. Em abril, a SEPLAG decla-

rou que o recadastramento não seria mais 
realizado em agências do Banco do Brasil. 
Porém, a falta de ajustes da nova instituição 
provocou algumas idas frustradas ao banco 
por parte dos servidores.

A redação do AFFEMG Informa 
entrou em contato com a Secretaria de Es-
tado de Planejamento e Gestão, e recebeu 
a garantia de que os responsáveis pela de-
manda foram advertidos sobre a insatisfa-
ção dos servidores oficialmente.

A SEPLAG manteve a orientação 
sobre os locais de atendimento e informou 
que a lista está disponível no Portal do Servi-
dor: portaldoservidor.mg.gov.br

PENSIONISTAS
O Instituto de Previdência dos Ser-

vidores do Estado de Minas Gerais também 
seguiu o calendário da SEPLAG e retomou, 
na segunda quinzena de abril, o recadastra-
mento obrigatório anual de todos os seus 
pensionistas.

A prova de vida deve ser feita, pre-
sencialmente, no mês de aniversário do pen-
sionista. Para isto, basta procurar uma agência 
do Banco Itaú, ou uma das unidades adminis-
trativas do Ipsemg, na capital ou interior.

Documentação necessária para a 
prova de vida:

Documento de identidade e CPF,
Comprovante atual de endereço,
Cartão magnético da conta bancá-

ria, quando o recadastramento for realiza-
do em agência do Banco Itaú.
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COLÔNIAS AFFEMG/FÉRIAS COLETIVAS
 As férias coletivas das Colônias de Férias de Porto Seguro e 
Guarujá já foram marcadas.

Confira e programe o seu descanso!

GUARUJÁ 
Período das férias coletivas: 01 a 30 de junho de 2022.
Funcionamento normal para hospedagem:

- Antes das férias: até 12h do dia 30 de maio de 2022.
- Após as férias: a partir de 14h do dia 02 de Julho de 2022.
Portanto, não haverá funcionamento no período 31/05 a 01/07/2022.

PORTO SEGURO 
Período das férias coletivas: 01 a 30 de junho de 2022.
Funcionamento normal para hospedagem:
       - Antes das férias: até 12h do dia 30 de maio de 2022.
       - Após as férias:  a partir de 14h do dia 02 de julho de 2022.

ATENÇÃO: não haverá funcionamento no período 30/05 a 01/07/2022

CABO FRIO
Aproveite: não haverá fechamento para férias coletivas em 

2022 na Colônia de Cabo Frio.

O que vai pelas colônias
 O Associado Luiz Cunha de Souza 
e a esposa, Lúcia da Silveira Sardinha Pinto 
Souza, estiveram na Colônia de Porto Segu-
ro e ficaram encantados com a experiên-
cia. A Lúcia escreveu algumas palavras e va-
mos reproduzir alguns trechos para inspirar 
você a arrumar as malas!

“Estive na Colônia de Férias de Por-
to Seguro no período de 27/03/22 a 08/04/22 
e gostaria de elogiar a querida administrado-
ra Tati e toda a sua equipe maravilhosa, pela 
gentileza e acolhimento que eu e minha fa-
mília recebemos durante o período que fica-
mos naquele cantinho do céu!

A simpatia de Néia, William, Carlos 
e Gilvan da recepção, sempre muito finos 
e prestativos, não me passaram desperce-
bidos. A comida deliciosa de Cláudia, sempre 
atenciosa e gentil conosco, o café da manhã 
maravilhoso preparado com todo carinho 
por Mônica e Lene, os sanduíches e sucos 
fantásticos preparados no capricho pelo 

amigo Jânio, a prestatividade e atenção das 
camareiras Leila e Mônica, que são uns amo-
res, sempre prontas a ajudar no que for pos-
sível, e claro, não posso deixar de mencio-
nar, o pessoal da manutenção nota 10, Aldo 
e Josias, pois quando surge qualquer impre-
visto, são eles que prontamente resolvem o 
que quer que seja, sempre com eficiência.

A equipe consegue fazer com 
que a Colônia de Férias seja uma exten-
são da nossa casa, como se fossemos 
uma grande família. Nossas férias foram 
maravilhosas e eu fiz questão de honrar 
a quem merece honra, e neste caso, Tati 
e sua maravilhosa equipe da Colônia de 
Férias de Porto Seguro!”

Lúcia da Silveira Sardinha Pinto Souza

Para informações sobre acomodações, reservas e períodos, entre em conta-
to com o setor de Colônias de Férias da AFFEMG:
(31)3289-5635/3289-5636 - (31) 3289-5691/97562-0328 - colonias@affemg.com.br

CORAL MELODIA DA AFFEMG RETORNA AOS ENSAIOS PRESENCIAIS
 Após dois anos parado por causa da 

pandemia, o Coral Melodia da AFFEMG está 
mais uma vez reunido de forma presencial 
para promover a música e o talento de seus 
coralistas.  Durante esse tempo, alguns en-
contros virtuais marcaram o trabalho do Co-
ral, mas a vibração de um ensaio com todos 
juntos só pode ser vivenciada agora,  com a 
flexibilização das regras de segurança.

Jacob Mafre de Freitas é o coorde-
nador do grupo fundado em 2011. Ele conta 
que a ideia surgiu do desejo de resgatar o 
antigo Coral da SEF, Secretaria de Estado da 
Fazenda, com apoio da AFFEMG. Desde en-
tão, cerca de 30 coralistas, um pianista e um 
maestro compõem o grupo que se apresen-
ta tanto em eventos da Associação, como 
convidado de outras entidades.

Em 11 anos, o Coral Melodia já fez 

mais de 70 apresentações, inclusive em fes-
tivais internacionais e conta com um rico re-
pertório de mais de 60 músicas. A AFFEMG 
apoia o projeto com viagens para apresen-
tações, equipamentos e disponibilizando o 

auditório para os ensaios do grupo.
Com o retorno presencial, o coor-

denador, Jacob Mafra, convida todos os co-
ralistas, Associados e convidados, a retorna-
rem aos ensaios e se prepararem para uma 
nova fase de apresentações.  

Como participar?
Para participar do Coral é preciso ter 

um pouco de conhecimento sobre leitura 
de partitura, e claro, gosto pela música. Pelo 
regulamento, podem ingressar Associados 
e também convidados. O ensaio acontece 
sempre às terças-feiras, de 14h30 às 16h30 
no auditório da AFFEMG.

Interessados podem entrar em 
contato pelo telefone (whatsapp) (31) 
98863-7882 ou pelo 

e-mail: jacobmar@bol.com.br
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Colesterol: acompanhamento 
deve começar na infância 

Gordura presente na estrutura 
das membranas celulares, o colesterol 
é essencial para o funcionamento do 
organismo. Por outro lado, em níveis 
elevados, ele pode contribuir para o 
aparecimento de outros problemas 
de saúde. E, acredite, assim como 
os adultos, crianças e adolescentes 
também podem ser acometidos 
pelo colesterol alto. A principal causa 
disso está relacionada à dislipidemia 
– presença exagerada de gordura no 
sangue –, gerada por fatores genéticos 
ou hábitos de vida. 

Dra. Giane Chaves, médica 
pediatra, explica que os pais devem 
acompanhar a saúde dos filhos por 
meio de consultas e exames de 
rotina, permitindo a identificação 
precoce e o tratamento do 
colesterol alto. A atenção a esse 
ponto é importante, pois pode 

atenuar o risco cardiovascular na 
vida adulta. 

“Crianças hipertensas, 
diabéticas, obesas, que convivem com 
tabagistas no domicílio e com fatores 
de risco no histórico familiar, devem 
iniciar o acompanhamento quando 
tiverem entre 2 e 8 anos. Para aquelas 
sem fatores de risco, é recomendado 
que a avaliação ocorra a partir de 10 
anos”. A médica ressalta a necessidade 
do acompanhamento continuado de 
crianças que apresentarem alterações 
laboratoriais na primeira avaliação.

SINTOMAS E PREVENÇÃO 

Normalmente, o colesterol alto 
não provoca sintomas. “Crianças com 
casos graves de dislipidemia poderão 
apresentar, em seu exame físico, 
algumas alterações nos olhos, na 

pele e nos tendões. O depósito das 
gorduras nas vísceras também pode 
determinar alterações que poderão 
ser percebidas pelo médico na 
consulta”, conta Dra. Giane Chaves.  
A investigação da história familiar e 
dos fatores genéticos é o principal 
meio para diagnosticar a doença 
precocemente e tratá-la o quanto 
antes. A médica frisa que “algumas 
doenças e medicamentos também 
podem ser a causa da dislipidemia, 
e sua identificação também poderá 
contribuir para a prevenção e 
tratamento”. 

Para prevenir os elevados níveis 
de colesterol, Dra. Giane pontua que 
os pais devem incentivar a alimentação 
habitual diversificada, balanceada e em 
quantidade adequada à necessidade do 
organismo. “Ou seja, sem excesso de 
gorduras, proteínas, açúcares e sal”.

1

INCENTIVO AOS HÁBITOS SAUDÁVEIS 
Como forma de manter os pequenos longe de problemas como o colesterol alto, Dra. Giane faz 
algumas recomendações aos pais: 

1. Evite adicionar açúcar ou sal aos alimentos “in natura”, acostumando a criança ao seu sabor 
natural, desde a introdução alimentar. Ao elaborar receitas caseiras, se for necessária a adição de 
sal, usar o mínimo que permita uma palatabilidade razoável. 

2. Doces não devem fazer parte da alimentação diária. Reserve-os para momentos de 
confraternizações sociais e dê preferência para as frutas no dia a dia. 

3. O sedentarismo deve ser evitado desde os primeiros anos de vida. É importante oferecer ao bebê 
um espaço seguro e incentivá-lo para que se movimente. Evite deixá-lo restrito ao carrinho e 
exposto a mídias visuais. 

4. Crianças maiores e adolescentes devem ser incentivados a fazer atividades físicas por pelo menos 
uma hora, todos os dias. No caso de atividades moderadas ou intensas – as que fazem a respiração 
acelerar e o coração bater mais rápido – devem ser feitas pelo menos três vezes por semana. 
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Quem está acompanhando os 
números da Covid-19 deve ter percebido 
uma redução considerável dos índices 
desde que a imunização dos grupos foi 
iniciada. Com a gripe não é diferente, e, 
mesmo que a doença esteja controlada, 
novos surtos podem surgir – como 
ocorreu recentemente com a linhagem 
Darwin –, sobrecarregando as redes de 
saúde pública e privada.

Para reforçar a importância da 
imunização no controle de doenças e 
de epidemias, a FUNDAFFEMG realiza, 
mais uma vez, a Campanha de Vacinação 
contra a Gripe, uma iniciativa do plano 
para proteger os benefi ciários de 
infecções graves e severas. 

A campanha de vacinação contra 
infl uenza é fundamental para proteger as 
pessoas vulneráveis das infecções graves 
causadas pelo vírus, já que a imunização 
precisa ser reforçada a cada ano. 
Segundo o coordenador de Infectologia 
do Instituto Orizonti, Dr. Flávio de Souza 
Lima, “no contexto atual, em que ainda 
estamos em uma pandemia, a vacinação 
contra infl uenza tem um papel muito 
importante, pois previne o aparecimento 
de quadros respiratórios, que podem ser 
confundidos com Covid-19”.

Outro objetivo da vacinação 
é a promoção da saúde coletiva e, 
consequentemente, a prevenção do 
aparecimento de surtos. “Reduzindo-se 
a possibilidade de contaminação, diminui-
se a possibilidade de casos graves e que 
demandam internação, mais comuns na 
população idosa ou portadora de alguma 
doença crônica”, explica. 

Hora de se vacinar contra a gripe

COVID-19 VERSUS INFLUENZA 

Com o aumento de casos de 
gripe em meio à pandemia, surgiram 
muitas dúvidas sobre a relação entre 
as doenças. Dr. Flávio de Souza Lima 
esclarece que não há associação direta 
entre o surto de infl uenza e a Covid-19. 
“A relação é indireta porque, devido 
ao isolamento social, necessário para o 
controle da pandemia de coronavírus, 
a população se vacinou menos contra 
infl uenza em 2021. Isso propiciou uma 
maior população susceptível à gripe, 
que infectou mais pessoas quando o 
afastamento social começou a diminuir, 
entre o fi nal de 2021 e o início de 2022”. 

Dr. Flávio ainda recomenda:           
“A Covid-19 está diminuindo, mas não 
devemos baixar a guarda. Outros vírus 
ainda podem causar doenças graves, o 
Infl uenza é um deles. A vacina é a melhor 
proteção contra essa doença e é segura”.

COMO SE IMUNIZAR 
CONTRA A GRIPE

A Campanha de Vacinação contra 
a Gripe FUNDAFFEMG será realizada 
entre 18 e 22 de abril e é aberta para 
todos os benefi ciários a partir dos 
6 meses de idade. Neste ano, o 
imunizante distribuído é quadrivalente 
e abrange a linhagem Darwin – 
responsável pelo recente surto de 
infl uenza. 

Para tirar dúvidas sobre onde 
se vacinar, quais os intervalos entre 
vacinas e outras recomendações, 
acompanhe os canais de comunicação 
do plano. Novos conteúdos são 
publicados rotineiramente para informar 
o benefi ciário sobre a importância da 
imunização contra a gripe. 

A FUNDAFFEMG aguarda por 
você nos locais de vacinação. É hora de 
se imunizar! 

Proximidade, atenção e resolutividade no relacionamento com os benefi ciários. A 
FUNDAFFEMG trabalha constantemente para aprimorar seus meios de contato e oferecer 
um atendimento objetivo, ágil, de qualidade e personalizado para cada pessoa.  

Ao todo, são cinco canais dedicados para o relacionamento e a atenção à saúde, 
disponíveis em diversos momentos. Aponte a câmera do seu celular para o código ao lado 
e conheça todos eles.

Fr
ee
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k FIQUE LIGADO: não é 

possível diferenciar as 
infecções por coronavírus 
ou infl uenza sem exames  
específi cos. Por isso, se 

você está sentido sintomas 
gripais leves, como dor de 

garganta, tosse e congestão 
nasal, mantenha o isolamento 
recomendado para evitar que 
mais pessoas sejam expostas.
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Assim como as outras funções 
do organismo, a memória sofre 
algumas alterações com o passar 
dos anos. O esquecimento gradativo 
e a difi culdade em absorver fatos e 
informações podem aumentar, e, por 
mais que esta seja uma consequência 
natural do envelhecimento, 
intervenções na rotina e nos hábitos 
de vida podem prevenir problemas 
relacionados à perda de memória e 
evitar que enfermidades mais sérias 
apareçam. 

Segundo Dra. Dóris Diniz, 
geriatra no Centro de Saúde Integral 
da FUNDAFFEMG, existem várias 
patologias que levam à redução de 
memória, mas as duas prevalentes 
são o diabetes e a hipertensão. “Essas 
doenças podem levar à demência 
vascular e, diferentemente de outros 
males, podem ser controladas e até 
mesmo prevenidas com a mudança de 
hábitos”, explica.

“Adoção de hábitos saudáveis, 
como alimentação equilibrada e 
realização de atividade física regular, 
é medida que auxilia no controle de 
alterações na glicemia e na pressão 
arterial”, ressalta. 

MEMÓRIA FRACA: COMO 
IDENTIFICAR OS SINAIS 

O corpo emite uma série de 
sinais quando algo não vai bem. Seja 
devido ao estilo de vida, à genética 
ou histórico familiar, quando há 
alguma alteração, o organismo vai se 
manifestar. Por isso, é essencial fi car 
atento aos sinais, mesmo que sutis. 

Há perdas de memória que o 
próprio indivíduo percebe. No entanto, 
em outros casos, os familiares e as 
pessoas próximas são quem identifi ca 
algumas falhas. Nessas situações 
a especialista recomenda “que os 
familiares ajam rapidamente, procurando 
um profi ssional da Geriatria e Neurologia 
para avaliar o quadro do paciente”. 

A importância do estímulo à 
memória com o avanço da idade 

3

Durante a consulta, diversos 
pontos serão analisados, como história 
familiar e condições de saúde, como 
pressão arterial, glicemia, alimentação 
e outras possíveis alterações clínicas. O 
estresse também é um fator que pode 
gerar uma série de falhas na memória, 
alteração na concentração e absorção 
de informação. 

PROGRAMAS DE 
ESTÍMULO À MEMÓRIA 

O SEMPRE-FUNDAFFEMG 
oferece aos benefi ciários dois 
programas voltados para a preservação 
da memória.

Ofi cina da Memória – Promove 
o estímulo e a manutenção da saúde 
mental, com foco na prevenção de 
demência e na identifi cação precoce de 
enfermidades relacionadas à memória. 
Isso é trabalhado por meio de 
atividades de atenção, concentração, 
percepção, memória, visualização, 
imaginação, expressão corporal e 
verbal, raciocínio lógico e estimulação 
visual-espacial. 

Rememorar – Tem foco nos 
participantes das turmas do “Oficina 

da Memória” e também trabalha 
a socialização e o conhecimento 
para a manutenção e prevenção da 
memória saudável. 

Os programas realizam encontros 
periódicos, divulgados nos canais de 
comunicação da FUNDAFFEMG. 

DICAS PARA MANTER A MEMÓRIA 
EM DIA

Quem deseja iniciar a 
manutenção da memória desde já pode 
aproveitar as dicas da Dra. Dóris para 
trabalhar a mente. “Invista em jogos 
que estimulem a memória e requeiram 
atenção: palavra cruzada, sudoku e 
dinâmicas que envolvem cálculos são 
ótimas alternativas”, recomenda. 

A especialista também ressalta 
a importância do envolvimento social: 
“A convivência é muito importante. A 
pandemia impossibilitou a realização 
de atividades em grupos por algum 
tempo, o que afeta a qualidade da 
memória dos pacientes. Busque, 
sempre que possível, realizar 
atividades com familiares e colegas 
para manter as relações e gerar mais 
qualidade para a memória”. 

B
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O SEMPRE-FUNDAFFEMG disponibiliza uma 
programação robusta para auxiliar os beneficiários no 
cuidado integral com a saúde durante todo o ano. São 

encontros preparados pela equipe de saúde para que a 
prevenção seja sempre evidenciada e se torne prática 
comum.  Em maio, três programas se destacam: 

Na votação realizada no dia 25 de março, os 
benefi ciários da FUNDAFFEMG fi zeram valer seu direito 
e elegeram o novo Conselho Curador. Com 97,18% dos 

votos, a Chapa Única, composta pelos membros ao 
lado, se elegeu para o triênio 2022 >> 2025.

As inscrições para cada programa são divulgadas previamente nos canais de 
comunicação da FUNDAFFEMG. Acompanhe para garantir a sua vaga! 

Mais saúde pra você

Quer participar? 

Disponível para beneficiários a 
partir dos 18 anos, com graus de 
obesidade I e II.  Trabalha a mudança 
do estilo de vida com foco em 
hábitos saudáveis duradouros. 

Direcionada a jovens e adolescentes 
de 15 a 21 anos, aborda as 
dificuldades e os desafios da 
escolha profissional e das questões 
socioemocionais, oferecendo 
acompanhamento individual com 
psicólogo especialista em orientação 
vocacional e médico hebiatra.

Encontro semestral com palestras. 
Ginecologista obstetra, pediatra e 
enfermeiro orientam os pais sobre a 
gestação, o parto e os primeiros dias 
de vida do bebê. 

Gabom Ofi cina do Futuro Casal Grávido 

4

NOVO CONSELHO CURADOR ELEITO

Desejamos ao novo Conselho Curador muitas conquistas e crescimento durante esse período 
em que caminhará lado a lado com a direção da FUNDAFFEMG.

Membros efetivos:

Carolina Amália C. Monteiro André 
Flávio Lima de Oliveira
Jânio Ramos
José Agnaldo Viegas Barbosa
José Gomes Soares
Jussara Elias Gualberto
Ronan Andrade de Oliveira
Roberto Borges

Suplentes:

Lúcia Maria Martins Périssé
Luiz Antunes Eustáquio
Maria de Lourdes Medeiros
Vera Maria Sampaio Teixeira Zambelli Loyola
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Desde o início da campanha, em 
16/abril/2020, já promovemos a remes-
sa de 7.677 cestas básicas, bem como 
realizamos as respectivas prestações de 
contas em nossas mídias sociais, confor-
me consolidado abaixo:
(1) 9ª compra:   quantia arrecadada de 
R$ 5.976,25 acrescida de R$ 3.600,00 
referentes a projeto cancelado.
(2) 10ª compra: quantia arrecadada de 
R$ 2.849,50 acrescida de R$ 3.600,00 
referentes a projeto cancelado.
(3) 11ª compra: quantia arrecadada de 
R$ 5.700,00 acrescida de R$ 3.600,00 
referentes a projeto cancelado.
(4) 12ª compra: quantia arrecadada de 
R$ 6.540,00 acrescida de R$ 4.000,00 
referentes a projeto cancelado.
(5) 13ª compra: quantia arrecadada de 
R$ 5.369,46 acrescida de R$ 4.000,00 
referentes a projeto cancelado.
As 139 cestas foram entregues na Cre-
che Etelvina Caetano de Jesus, para dis-
tribuição às famílias da região.
(6) NUBEM – Núcleo de Benefício Mi-
randinha, localizado no bairro Citrolân-
dia/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 Fa-
cebook 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
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 (10)
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
37ª COMPRA 24/03/22 80 5.704,00 25/MAR CABAL (11)
38ª COMPRA 31/03/222 100 7.130,00 01/ABR Amigos de Minas (10)
TOTAIS 7.677 557.982,45

Nossa campanha Rede Solidária – doação de cestas básicas - continua!
Segundo estudo realizado em 

dezembro/20 pela Rede Brasileira de Pes-
quisa em Soberania e Segurança Alimen-
tar e Nutricional (Rede Penssan), mais da 
metade da população brasileira — 116 mi-
lhões de pessoas — vive com algum grau 
de insegurança alimentar e pelo menos 19 
milhões estão passando fome, situação 
agravada pela pandemia e pela crise eco-

nômica atual. E é com espírito fraterno 
que continuamos nossa campanha para 
aquisição e distribuição de cestas básicas. 

Reafirmamos, pois, o convite aos 
nossos parceiros doadores para que conti-
nuem conosco, e que também divulguem 
a campanha para trazer mais pessoas para 
esta Rede Solidária. O valor de cada cesta 
básica é de aproximadamente R$70,00.

Participe e acompanhe todas as 
prestações de contas em nosso site e mí-
dias sociais!
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 
- Receita Solidária



Abril 2022

15

Receita Solidária

Vendo
• APARTAMENTO NO SERRA - Ven-

de-se um apartamento de 4 quar-
tos, 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.

Alugo ou Vendo
• Apartamento - Rua Piauí, 1848, 

Bairro Savassi, 4 quartos com ar-
mários, lavabo, salas de visitas e 
jantar, varanda, banho social e suí-
te, cozinha montada, despensa, 
área de serviço, D.C.E., 2 vagas de 
garagem, salão de festas, praça de 
esportes. Tratar: (31) 3225-1408/ 
99636-1408.

Saudades Classifisco
Belo Horizonte e Região

Um convite 
para ser nosso 

colaborador 
solidário para a 
causa Projetos 

Sociais
A Receita Solidária atua 

desde a sua criação, como pro-
pósito permanente, na verten-
te financiamento de Projetos 
Sociais. Assim, como nos anos 
anteriores, em 2022, serão finan-
ciados 09 (nove), que receberão 
recursos financeiros no valor de 
até R$13.000,00 (treze mil reais) 
por projeto. 

E o financiamento só é 
possível graças ao associado/co-
laborador solidário que desde o 
início engajou nesta campanha 
que já financiou 116 (cento e de-
zesseis) projetos sociais.

Para participar conosco 
nesta causa social, acesse nosso 
site https://receitasolidaria.org.
br/seja-socio/socio-solidario/ 

Realizada Assembleia 
Geral Ordinária - AGO

A Receita Solidária, segundo informado em suas mídias sociais, realizou assembleia 
geral ordinária (AGO), em 30/03/22, no Auditório da AFFEMG, ocasião em que aprovou, por 
unanimidade dos presentes, o relatório de trabalho da Diretoria Executiva referente a 2021, 
as contas e o balanço referentes às atividades de 2021 e o plano de trabalho para 2022.

Em breve, após os devidos registros dos documentos em cartório, faremos a publi-
cação da documentação em nosso site https://receitasolidaria.org.br/

• Agostinho Expedito Nere faleceu no dia 18 
de abril de 2022 em Salinas/MG, onde residia.

• Geraldo Almeida Ferreira faleceu dia 19 de 
abril, no Hospital da Previdência, em Belo 
Horizonte, residia em Betim/MG.

• Maria Teresa de Figueiredo Rocha faleceu 
no dia 03 de abril de 2022 na Guaxupé/MG, 
onde residia. 

• Joana D’arc Pires, irmã do associado He-
nock Paulo Pires, faleceu no dia 17 de abril 
de 2022 em Belo Horizonte/MG, onde residia. 

• Marcelo Ferraz Guerra, filho do associado 
Lúcio Carlos Ferraz de Sousa, faleceu no dia 
15 de abril de 2022 em Belo Horizonte/MG, 
onde residia. 

• Maria Inês Bustamante Braga faleceu no 20 
de Março de 2022 na cidade de Pedralva/
MG onde residia

• Gildásio Garcez Mares faleceu no dia 23 
de Março de 2022 em Belo Horizonte/MG 
onde residia

•  Cleusa Lúcia de Oliveira Abrão faleceu em 

14 de fevereiro de 2022 na cidade de Assun-
ção/Paraguai.

•  Alberto Guerra, pai da associada Ângela 
de Alencar Guerra Souza, faleceu no dia 24 
de março de 2022 em Belo Horizonte/MG, 
onde residia.

•  Marisa Lopes de Moraes faleceu no dia 25 
de março de 2022 em Belo Horizonte/MG, 
onde residia.

•  Ruth Camargo Brandão faleceu no dia 31 
de março de 2022 em Belo Horizonte/MG, 
onde residia.

•  Helena Maria Macedo Bicalho faleceu no 
dia 02 de abril de 2022 em Belo Horizonte/
MG, onde residia.

• Elza Miranda de Castro, irmã do associado 
Antônio Milagres Miranda, faleceu no dia 
07 de abril de 2022 em Belo Horizonte/MG, 
onde residia.

• Hermogenes José da Mata Filho, filho da 
associada Hélia Lopes da Matta, faleceu no 
dia 04 de abril de 2022 na cidade de Brasília/
DF, onde residia.

• Cenir Vieira da Silva faleceu no dia 10 de abril 
de 2022 em Belo Horizonte,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, celular ou automóvel na Fisco Corretora
Horário de Funcionamento: 
8h às 12h e 13h às 17h

Quebrou? 
Estragou? 

Foi furtado? 
Com a Fisco 

você está 
tranquilo!

Os melhores seguros com os preços mais 
competitivos do mercado estão aqui! 
Até para celular*!
* COBRE O EQUIPAMENTO EM CASOS DE DANOS POR QUEBRA ACIDENTAL, OSCILAÇÕES DE ENERGIA, CURTO CIRCUITO, OXIDAÇÃO CAUSADAS  POR ÁGUA OU QUALQUER LÍQUIDO, ROUBO, FURTO 
QUALIFICADO E FURTO SIMPLES.


