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Arraiá da Assufemg
sexta-feira 06/08/10
no Espaço Cultural
Francisco Assis Motta

Um Novo Tempo
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Arraiá é dia 06 de agosto
Vai ser bom D + Sô!

Divulgação

Vosmecês todos estão convidados a participar do festejo “agostino” da Assufemg,
na próxima sexta-feira, dia 06 de agosto, a partir das 18 horas, no Espaço Cultural Assufemg. O 6º Arraiá vai contar com brincadeiras diversas, barraquinhas
de comidas típicas(churrasco,feijão tropeiro, canjica, quentão, pipoca), bingo e
aquela cervejinha gelada.Haverá também a apresentação do grupo de quadrilha
Vira Volta, que classificou-se em sexto lugar no Arraiá de Belô deste ano. E pra
quem gosta de dançar um forró arretado, nada melhor do que o bate-coxa da banda Chama Chuva, que mais uma vez, vem animar a festa.
Arraiá da Assufemg - Dia: sexta-feira,06/08/2010 - Horário: a partir das
18hs - Local: Espaço da Assufemg - Atrações: Forró do Chama Chuva e
Quadrilha Vira Volta - Mais informações: 3439.8100 - www.assufemg.org.br
cultura@assufemg.org.br

Emoção e Compromisso marcam
Solenidade de Posse.

A solenidade de posse da diretoria da Assufemg
2010/2013 -“Gestão Unificação para Continuar
Crescendo com Novas Idéias” aconteceu num clima
de descontração e fraternidade, no
dia 17 de
junho, no auditório da Reitoria da
UFMG. Compuseram a
mesa o reitor da

UFMG, prof.
Clélio
Campolina Diniz, o
pró-reitor de Recursos Humanos da
UFMG,
prof. Lucas Bretas, o vereador de
Belo Horizonte, João Oscar, a coordenadora geral do
Sindicato das Instituições Federais de Ensino Superior- Sindifes, Neide Dantas, o presidente da Cooperativa de Economia e Crédito dos Empregados das Instituições de Ensino Superior e Pesquisas Científicas e
Tecnológicas da Região Metropolitana de Belo Horizonte- Nossa Coop, Alfredo Alves de Oliveira Melo,
a diretora administrativa da Cooperativa de Economia
e Crédito Mútuo dos Trabalhadores da UFMG- Coopcremt, Cléa da Mata Carvalho. E ainda,o presidente da
Junta Eleitoral, Ronan Araújo, a diretora financeira da
Assufemg, Wania Ferreira Duarte, o presidente eleito
da Assufemg, Márcio Flávio dos Reis e a vice-presidente, Sonia Micussi Simões. Estiveram presentes também funcionários, associados, apoiadores e amigos da
Associação, entre outras autoridades.

Agradecimentos
e Homenagem

O evento foi marcado, entre
outros, pelo discurso do presidente empossado, Márcio
Flávio dos Reis que reafirmou o
desejo maior da diretoria eleita:
” buscar o resgate total e o
crescimento cada vez maior da
nossa entidade”. Ele ressaltou

a proposta de unificação das entidades representativas
Assufemg/Sindifes. Para o presidente é de fundamental
importância contar com a confiança e principalmente
com a participação de todos os sócios para que se possa atingir todos os objetivos. “Nossas metas não são
utópicas,são realizáveis. Para isso convidamos a engajar nelas, todos os que já compõem a entidade.Também
convidamos todos os que saíram a retornarem e que
venham engrossar nossas fileiras
em prol da
Assufemg cada vez mais
forte, sã e
em crescimento.Com a
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“Faremos tudo
e todo o
possível
para
que
dentro de três
anos, te
nhamos a Assufemg como
ela era, desde a
sua criação, grande e
reconhecida nacio- nalmente”, finalizou.
Em sua fala de agradecimento às entidades parceiras,
a vice- presidente da Assufemg Sonia Micussi Simões,
destacou que “ a tônica dessa administração foi a busca
pela consolidação da democracia exercida no âmbito
interno através de consultas aos associados, da transparência das ações e do saneamento das contas da entidade”, constatou. E no âmbito externo, segundo ela
, através da defesa dos interesses dos trabalhadores
técnicos administrativos da Educação, seja pelo aprimoramento da carreira,na defesa do voto paritário e
na abordagem das questões relativas ao mundo do trabalho.” Se muito vale o já feito, mais vale o que será”declarou Sonia Micussi, numa alusão à letra da música

Emoção e Compromisso marcam
Solenidade de Posse.

Durante a solenidade houve a apresentação do Coral “Cantáridas” do ICB/UFMG que sob a regência do
maestro Élcio Vaz, executou entre outras músicas, o
Hino Nacional, alegrando e emocionando ao público.
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Diretoria Executiva

Na oportunidade, a diretoria da Assufemg homenageou
a psicóloga e ex-diretora da Associação, Francisca de
Oliveira (conhecida pelos amigos como Chica). “É um
momento de muita alegria para mim. Ao homenagear a
Chica, sou eu quem ganho um presente”,disse emocionada, a servidora Yone Maria Gonzaga, em nome dos
técnicos administrativos em Educação.
D o n a
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Conselho Fiscal

cert e
za
de
q u e
muitas pessoas
g o stariam de estar aqui
no meu
lugar”, disse Yone Gonzaga,
dando
com essa declaração a importância e a
dimensão do trabalho desenvolvido por Dona Chica ao
longo de sua vida profissional. “Nesta caminhada de
UFMG é muito importante ter a sua presença, enquanto
uma pessoa de luta, atenta e sempre com uma palavra
encorajadora para cada um de nós técnico administrativo, estudante, docente.Aprendi muito com você. Exemplo de humildade, seriedade e ética”, finalizou. Um
coquetel marcou o encerramento da solenidade de posse, num momento de confraternização e alegria para
todos.
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Segurança com
Qualidade

Com o tema “Em defesa do Patrimônio Público garantindo uma Educação de Qualidade” realizou-se
em julho, o XIX Seminário Nacional de Segurança das Instituições
Públicas de Ensino Superior (Ipes)
no Campus da Universidade Federal
do Pernambuco (UFPE), em Recife
(PE). Com o apoio da ASSUFEMG
o evento contou com a participação
de uma delegação formada por seis
representantes
dos vigilantes
patrimoniais da
UFMG.
“ F o i
uma experiência
enriquecedora,
com palestras
e temas
de
excelentes
níveis”
avalia o
associado da Assufemg,
coordenador de Segurança Universitária da UFMG, José Gonzaga Pereira da Silva.Para ele, a participação
no encontro equivale a um curso de
aprimoramento, aprendizagem, incentivo e troca de experiências. “É
bom ver outras realidades”, concluiu. Durante o encontro discutiu-se
assuntos pertinentes a segurança
pessoal e patrimonial das Ipes no
País. Entre eles: “Conjuntura Nacional”, “ Segurança e Gênero” ,” Segurança: perigo e risco no ambiente
de trabalho e aposentadoria especial
” e também “Polícia Universitária
e Segurança Pública “. Debateu-se
ainda temas como “Projetos de Leino Congresso Nacional”, “Saúde do
Trabalhador” e “Serviço de Segurança Tecnológica e Comunicação”,
entre outros.

Algumas propostas
encaminhadas ao
Seminário:

▪ Lutar pela abertura de concurso
público para todos os cargos que atuam na área de segurança;
▪ Dia de Mobilização Nacional dos
Trabalhadores que atuam direta e
indiretamente na área de segurança;
▪ Incluir os trabalhadores da área

de segurança (porteiros, recepcionistas, administradores de edifício
e administrador de sede, brigadistas ) como delegados ao próximo
Seminário Nacional de Segurança
ou troca de nomenclatura do atual
seminário para Seminário de Vigilantes;
▪ Lutar pela implantação de programas de capacitação profissional
para todos os trabalhadores que atuam na área de segurança.

Aposentadoria Especial para Servidores Públicos
Federais

A aposentadoria especial para servidores públicos federais foi publicada no dia 27 de julho, no Diário
Oficial da União Seção 1 Página 27,
conforme texto abaixo publicado no
Jornal Extra do Rio de Janeiro:
Os servidores dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) da
União, dos estados e dos municípios
têm agora regras gerais e orientações para conseguirem a aposentadoria especial. As condições
especiais para concessão foram estabelecidas na Instrução Normativa
(IN) nº 1, da Secretaria de Políticas
de Previdência Social (SPS), publicada no Diário Oficial da União.
Segundo o secretário de Políticas
de Previdência Social, Fernando
Rodrigues, a definição das regras
por meio da IN foi necessária como
forma de atender aos diversos mandados do Supremo Tribunal Federal
(STF) que dão aos servidores o direito de terem seus pedidos de aposentadoria
especial analisados.
A IN determina que o reconhecimento de tempo de serviço público
exercido sob condições especiais
pelos regimes próprios dependerá de comprovação do exercício
de atribuições do cargo público de
modo permanente, não ocasional
nem intermitente, nessas condições.
Também não será admitida a comprovação de tempo
de serviço público sob condições
especiais por meio de prova exclu-

sivamente testemunhal ou com base
no mero recebimento de adicional
de insalubridade ou equivalente.

RESOLUÇÃO No 07/2010,
DE 06 DE JULHO DE 2010

Aprova o Regimento da Comissão
Interna de Supervisão do Plano de
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação-CIS
da Universidade Federal de Minas
Gerais.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS, no

uso de suas atribuições estatutárias,
considerando o Parecer no 12/2009
da Comissão de Legislação, resolve:
Art. 1º - Aprovar o Regimento da Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos
Cargos Técnico-Administrativos
em Educação -CIS da Universidade
Federal de Minas Gerais, prevista
na Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005, anexo à presente Resolução.
Art. 2º - Revogar as disposições em contrário.
Art. 3º A presente
Resolução entra em vigor nesta data.

REGIMENTO INTERNO

COMISSÃO INTERNA DE
SUPERVISÃO DO PLANO DE
CARREIRA DOS CARGOS
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
EM EDUCAÇÃO-CIS DA UFMG

Título I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º - O presente Regimento disciplina a organização, o
funcionamento e as atribuições da
Comissão Interna de Supervisão
do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação -CIS da Universidade Federal
de Minas Gerais, prevista na Lei no
11.091, de 12 de janeiro de 2005, e
instituída pela Portaria do MEC no
2.562, de 21 de julho de 2005.
Errata
Para conhecer
a Resolução na ínNa edição
nº 1.107
onde- se lê...” o
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publicação.
ofício já enviado em 2006” , para
a diretoria do Sindifes, leia-se “
o ofício já enviado em 2007...”.

