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Pinga Fogo tem  
novas datas

A partir desta edição, o Pinga Fogo circulará quin-
zenalmente. Quem quiser enviar notas, sugestões, 
anúncios ou quaisquer contribuições deverá  fazê-
lo impreterivelmente até os dias 10 e 24 de cada 
mês, a fim de serem publicados na quinzena sub-
seqüente. Contatos pelo e-mail:imprensa@assu-
femg.org.br  

Edição 2010 do Prêmio 
Santander de Universi-

dades
O prêmio Santander de Universidades vai conce-
der R$ 1milhão para o desenvolvimento de proje-
tos de pesquisa e extensão com foco no Empreen-
dedorismo e em Ciências e Inovação. Podem-se 
inscrever professores e alunos de 370 instituições  
de ensino superior pública e privada de todo o 
país.As inscrições podem ser feitas até 15 de se-
tembro, no site www.santander.com.br. O resul-
tado dos vencedores será divulgado no dia 24 de 
novembro, em São Paulo. 

Feira de Artesanato
Em Setembro estarão abertas as inscrições para a Feira de Artesanato da Assufemg que será realizada no perí-
odo de 04 a 08 de outubro de 2010, no espaço cultural da Praça de Serviços no Campus Pampulha da UFMG. 
Cada expositor deverá doar no ato da inscrição, um produto que ficará na Assufemg.Informações pelo tel: 
(31)3439-8100.

Inscrições para 
não sócios

Data: 20 a 24/09 - Valor: R$ 100,00

Inscrições somente 
para sócios

Data: 15 a 17/09 - Valor: R$ 80,00

 Tradição Popular Acontece 
em Agosto na Assufemg

 Mais uma vez aconteceu o Arraiá da Assufemg, em 
Agosto. E com sucesso de público! Esta edição registra um 
dos eventos que no âmbito cultural a entidade realiza todos 
os anos, e que já se incorporou ao calendário de atividades 
da Universidade, como festa “agostina”. O Arraiá Assufemg 
tornou-se mais uma opção de lazer, não apenas para os servi-
dores e comunidade universitária, mas também para amigos, 
familiares, enfim, a comunidade local como um todo. Afinal, 
na etimologia popular associa-se a palavra “forró” à expres-
são da língua inglesa ”for all” (para todos). O Forró é uma 
festa popular brasileira, de origem nordestina, que acontece 
em Junho, Junina. Com a idéia de ser a última da temporada a 
Assufemg promove a festa “agostina”. (leia matéria pág. 3).
 Esta edição anuncia também o pleno funcionamento 
da CIS - Comissão Interna de Supervisão. ( leia na pág. 2). 
Traz dicas de estacionamento e alerta sobre alguns pontos de 
novos radares que estão sendo instalados pela BHTRANS,  
na capital mineira (pág 4). Convida ainda aos interessados 
em participar da Feira de Artesanato, outra iniciativa im-
plantada pela Gestão UnificAção para Crescer - que busca 
promover a integração comunidade universitária ao mesmo 
tempo em que fomenta arte e cultura.

   Gestão UnificAção para Continuar Crescendo  
com Novas Idéias(2010/2013)
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CIS na íntegra no site Assufemg
Após discutida e aprovada já está em funcionamento, na sala 207 da Uni-
dade Administrativa III, no campus Pampulha,  a  CIS- Comissão Interna 
de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico Administrativo em 
Educação – PCCTAE.  A comissão foi criada juntamente com o PCCTAE.O 
objetivo é acompanhar,orientar, fiscalizar e avaliar a implementação do Pla-
no na UFMG e demais instituições Federais de Ensino.A comissão também 
recebe sugestões destinadas ao aprimoramento da carreira. O coordenador 
é o servidor Arthur Schlunder Valle. Acesse nosso site:www.assufemg.org.
br e leia o texto da CIS na íntegra. 
Através da CIS você pode sanar dúvidas, buscar orientação ou fazer solici-
tações relativas ao Plano de Carreira tais como: 
▪ Tabela Salarial; 
▪ Enquadramento;
▪ Qualificação, Capacitação e Progressões decorrentes;
▪ Afastamentos para qualificação e capacitação;
▪ Avaliação de desempenho e estágio probatório;
▪ Lotação de pessoal e dimensionamento da força de trabalho;
▪ Propostas de aprimoramento da Carreira em discussão local e nacionalmente;

Mais informações sobre CIS/UFMG 
podem ser obtidas por:

▪ Telefone: (31)3409-6485; ▪ E-mail: cis@prorh.ufmg.br;
▪ Pessoalmente (favor agendar previamente na sala 207 do prédio do De-
partamento de Pessoal);
▪ Por malote para o endereço: UFMG -Departamento de Pessoal – Uni-
dade Administrativa III- campus Pampulha. Av . Antônio Carlos, 6627-
CEP31.270-901-Belo Horizonte –MG

Novos Telefones da  Assufemg
A Assufemg informa  os novos números de telefones.Visando otimizar a 
comunicação com os associados e demais interessados em falar na sede, 
cada número está ligado ao setor, de acordo com o assunto de interesse 
a ser tratado pelo usuário. Os advogados atendem na Assufemg às 4ª e 6ª 
feiras, de 15 às 17h no telefone: 3439-8125. Os demais contatos podem 
ser feitos em linha direta no telefone: 3273-3656 Confira abaixo os demais 
números:  

ALMOXARIFADO 3439-8101 GERÊNCIA 
( FINANCEIRA ) 3439-8115

CANTINA 3439-8102 PLANO DE SAÚDE 
( POSTO MÉDICO ) 3439-8116

UNIMED 3439-8103 IMPRENSA 3439-8117

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA 3439-8104 FAX GERAL 3439-8118

ODONTOLOGIA 3439-8105 LOCADORA 3439-8119

INFORMÁTICA 3439-8107 DIRETORIA DE 
CULTURA  ESP/LAZER 3439-8120

GRÁFICA 3439-8108 TESOURARIA 3439-8121

DESCONTO EM 
FOLHA 3439-8109 PLANO DE SAÚDE 

( FINANCEIRO ) 3439-8122

RECEPÇÃO 3439-8110 SECRETARIA DA 
DIRETORIA 3439-8124

FAX 3439-8118 ADVOGADOS (4ª e 6ª) 3439-8125

DEPARTAMENTO 
PESSOAL 3439-8113 DIRETO ADVOGADOS 3273-3656



Realizada no dia 06 de agosto, a 
sexta edição do Arraiá da Assufe-
mg reuniu associados, funcionários, 
amigos e parentes no Espaço Cul-
tural Francisco de Assis Mota. “A 
festa foi ótima”, avalia o presiden-
te da Assufemg, Márcio Flávio dos 
Reis.”As pessoas gostam muito de 
dançar o Forró”, constata ele, ana-
lisando a aceitação do Arraiá pelas 
pessoas em geral  e o crescimento 
do público no “arrasta pé”   desde a 
sua primeira edição em  2005. Aber-
to a toda a comunidade belo-
horizontina, estima-se que 3 
mil pessoas compareceram ao 
6º Arraiá. E para “balançar o 
esqueleto”, o som bate-coxa 
da banda Chama Chuva,  mais 
uma vez animou a todos os 
presentes. 
No  Arraiá teve também  
barraquinhas de comida 
típica,quentão e cerveja ge-
lada. Alguns sortudos foram 
agraciados com prendas e prê-
mios sorteados pelo Bingo re-
alizado. A alegria da criançada foi 
repleta de  brincadeiras  e a apre-
sentação do grupo de quadrilha Vira 
Volta, que classificou -se em sexto 
lugar no Arraiá de Belô deste ano, 
trouxe ainda mais confraternização 
e diversão ao evento.    

Para Todos e por 
Todo o Brasil  

Forró é uma festa popular brasilei-
ra, de origem nordestina e é a dança 
praticada nessas festas, conhecida 
também por arrasta-pé, bate-chine-
la, fobó, forrobodó. No Forró, vá-
rios ritmos musicais daquela região, 
como baião, a quadrilha, o xaxado, 
que tem influências holandesas e o 
xote, que veio de Portugal, são to-
cados, tradicionalmente, por trios, 
compostos de um sanfoneiro (to-
cador de acordeon - que no Forró é 
tradicionalmente a sanfona de oito 
baixos), um zabumbeiro e um toca-
dor de triângulo.

O Forró possui semelhanças com o 
toré e o arrastar dos pés dos índios, 
com os ritmos binários portugue-
ses e holandeses, porque são ritmos 
de origem européia a Chula, deno-
minada pelos nordestinos de sim-
plesmente "Forró", xote ("Xotis"), 
o termo correto, e variedades de 
Polkas européias que são chamadas 
pelos nordestinos de arrasta-pé e ou 
quadrilhas. Além do jeito europeu 
de dançar, essas danças adquiriram 
também o balançar dos quadris dos 

africanos. A dança do forró tem in-
fluência direta das danças de salão 
européias, como evidencia nossa 
história de colonização e invasões 
européias.
Conhecido e praticado em todo 
o Brasil, o Forró é especialmente 
popular nas cidades brasileiras de 
Campina Grande, Caruaru, Gravatá, 
Mossoró, e Juazeiro do Norte, onde 
é símbolo da Festa de São João, e 
nas capitais Aracaju, Fortaleza, João 
Pessoa, Natal, Maceió, Recife, São 
Luís e Teresina, onde são promovi-
das grandes festas.

Origem do Nome
O termo "forró", segundo o folclo-
rista potiguar Luís da Câmara Cas-
cudo, estudioso de manifestações 
culturais populares, vem da pala-
vra "forrobodó", de origem bantu 
(Tronco linguístico africano, que in-
fluenciou o idioma brasileiro, sendo 
base cultural de identidade no brasil 

escravista), que significa: arrasta-
pé, farra, confusão, desordem.
A Versão mais verossímil, apoiada 
pelo próprio historiador Câmara 
Cascudo, é a de que Forró é deri-
vado do termo africano forrobodó e 
era uma festa que foi transformada 
em gênero musical, tal seu fascínio 
sobre as pessoas.
Na etimologia popular (ou pseudoeti-
mologia) é freqüente associar a origem 
da palavra "forró" à expressão da língua 
inglesa for all (para todos). Para essa 

versão foi construída uma enge-
nhosa história: no início do sécu-
lo XX, os engenheiros britânicos, 
instalados em Pernambuco para 
construir a ferrovia Great Wes-
tern, promoviam bailes abertos ao 
público, ou seja for all. Assim, o 
termo passaria a ser pronunciado 
"forró" pelos nordestinos. Outra 
versão da mesma história substitui 
os ingleses pelos estadunidenses e 
Pernambuco por Natal do perío-
do da Segunda Guerra Mundial, 
quando uma base militar dos Esta-

dos Unidos foi instalada nessa cidade.
Apesar da versão bem-humorada, 
não há nenhuma sustentação para 
tal etimologia do termo, pois em 
1937, cinco anos antes da instalação 
da referida base, a palavra "forró" já 
se encontrava registrada na história 
musical na gravação fonográfica de 
“Forró na roça”, canção composta 
por Manuel Queirós e Xerém.
No idioma húngaro, Forró significa 
"Quente". Não se tem variação da 
palavra no idioma húngaro, o ter-
mo Forró é igualmente escrito (com 
acento) como no português.
Antes disso, em 1912, Chiquinha 
Gonzaga compôs Forrobodó, que 
ela classificou como uma peça bur-
lesca e que lhe valeu, algum tempo 
depois, em 1915, o Prêmio Mam-
bembe, sendo Mambembe também 
de origem banto, significando medí-
ocre, de má qualidade.

Fonte: Wikipédia

Grupo Vira Volta, alegria e descontração....

Arraiá foi bom D+Sô!



De Olho nos Radares ... 
Novos aparelhos irão fiscalizar velocidade em 15 novos 
pontos de Belo Horizonte. Desta forma, sobe para 50 o 
número de sensores capazes de flagar abusos de veloci-
dade no trânsito de BH. Com início previsto já neste  
mês de agosto, os novos radares serão aferidos pelo In-
stituto de Pesos e Medidas de Minas Gerais (Ipem/MG) 
antes de aplicar multa, e entram em operação gradati-
vamente. Os aparelhos terão capacidade para fiscalizar 
até quatro faixas,simultaneamente. Todos os locais que 
receberão radares serão sinalizados. Cinco deles estão 
instalados na rota UFMG - centro da capital mineira.

Confira alguns locais da  
Fiscalização Eletrônica

Estacionamento  
no Mineirão

A Assufemg informa que há vagas disponíveis no novo 
estacionamento,junto ao Mineirão, entre a Faculdade 
de Farmácia e o ICB, com acesso pela Avenida Abraão 
Caram. Esse estacionamento é vizinho às áreas centrais 
do Campus, asfaltado, possui diversas vagas sombre-
adas, vigilância e acesso pavimentado para pedestres.
Pare o carro lá com segurança, desimpedindo as cal-
çadas, os pontos de ônibus, as rotatórias e as esquinas. 
Ajude a preservar os gramados e os bosques em pro-
cesso de regeneração. Vamos zelar pela qualidade am-
biental e pela boa convivência em nosso Campus!

Reforma e Novos 
Equipamentos 

Para melhor atender aos associados está sendo feita 
uma ampla reforma nos consultórios Assufemg loca-
lizados no 13º andar do Centro Odontológico MED 
CENTER. Novos equipamentos foram comprados vi-
sando qualificar ainda mais o tratamento aos pacientes.
Agradecemos a compreensão de todos pelos transtor-
nos. O término das obras está previsto para o final de 
agosto. 

SESC
O sócio que deseja usufruir da infra-estrutura  ofereci-
da e  dos serviços na área social  prestados pelo Serviço 
Social do Comércio( Sesc/MG) devem pegar autoriza-
ção na sede da Assufemg e levar na unidade  SESC-rua 
Tupinambás, 908 - Centro-Belo Horizonte. O Associa-
do deve trazer o último contra-cheque para atualização 
de cadastro junto à Associação.

Cantina Pelego´s 
será  reformada.

Buscando melhorar a qualidade na prestação de servi-
ços e para atender as exigências da Agência de Vigilân-
cia Sanitária - Anvisa  a Cantina Pelego’s será reforma-
da em breve. Aguardem publicação do período em que 
a mesma ficará desativada.

Av. Presidente Antônio  
Carlos, próximo ao nº 3.265

1 - Próximo à Rua Conde de Valadares
▪ Bairro  Nova Cachoeirinha
▪ Sentido Bairro/Centro
2 - Entre Rua dos Tecelões e Rua Aporé
▪ Bairro Cacchoeirinha
▪ Sentido Centro/Bairro
3 - Em frente ao Hospital Belo Horizonte
▪ Bairro Cachoeirinha
▪ Sentido Centro/Bairro
4 - Em frente ao conjunto IAPI
▪ Bairro São Cristóvão
▪ Sentido Bairro/Centro

Av. Presidente Carlos Luz, 
nº 2.740 e oposto ao nº 2.754

5 - Próximo à Av. Del Rey
▪ Bairro Sumaré; ▪ Nos dois sentidos

Av. Heráclito Mourão de  
Miranda, nº2.491

6 - Próximo a Rua Casablanca e 
Rua Castelo Alcazar
▪ Bairro Santa Terezinha
▪ Sentido Pampulha/Alípio de Melo

1
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5
6

Pinga Notas

Nota de Falecimento
É com grande pesar que a Assufemg comunica o 
falecimento da  servidora Maria Helena da Silva e 
Silva, do Instituto de Ciências Exatas-ICEX, no dia 
1º de agosto de 2010.A Assufemg solidariza-se com 
os familiares da associada, neste momento de dor. 




