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V Olimpíada Universitária

Equipe da Assufemg na V Olimpíada Universitária

A V Olimpíada Universitária acontece de 21
de agosto a 17 de outubro, no Centro Esportivo Universitário (CEU) que fica na avenida Coronel Oscar
Paschoal s/nº, bairro São Luís, Pampulha. Durante o
Campeonato são disputadas as seguintes modalidades
esportivas coletivas: Volei, Futsal, Basquete e Futebol
de Campo- e individuais- Tênis e Natação. São premiadas com medalhas de ouro, prata bronze (respectivamente os primeiros, segundos e terceiros colocados) as
três melhores equipes ou atletas, por prova, e de acordo
com os critérios de premiação e classificação de cada
modalidade de acordo com as regras específicas de

cada modalidade).
		
Com a nova diretoria “Unificação Para
Continuar Crescendo Com Novas Ideias”, a
Assufemg retomou suas atividades esportivas
e está disputando a V Olimpíada Universitária.
No jogo de estréia do dia 22 de agosto, a equipe
obteve uma brilhante vitória sobre a Escola de
Belas Artes com o placar de 5 X 1 com gols
de Diego Felipe (3), Igor e Gean. A equipe da
Assufemg é comandada pelo diretor de Esporte
e Lazer, Antônio Candido Neto,pelo diretor adjunto de Esporte e Lazer, Roberto Eustáquio e
por Darcy Simões.
Atletas participantes: Alexandre, Alcindo, Elídio, Diego Camargo, Roberto, Rui, Denis, Charles, Diego Micussi, Igor, Diego Felipe e Gean.
Segundo o regulamento das Olimpíadas, ao final será atribuída uma pontuação especial de 5 pontos
para a “Torcida mais Animada”, que será escolhida por
votação pelos professores orientadores de cada modalidade envolvida na competição. Serão levados em consideração os seguintes critérios: numero de torcedores,
camisas da cor do período, faixas, organização e disciplina, bandeiras, etc. Mais informações: www.ufmg.br/
ceu/olimpiadas/informações

Venham fazer parte da torcida organizada
da Assufemg !

Assufemg,primeira campeã da Olimpíada Universitária da UFMG
Em 2006 a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) realizou sua primeira Olimpíada Universitária nas dependências do Centro Esportivo Universitário (CEU) com a proposta de “ressaltar
à comunidade universitária a ideia de que não é preciso ser atleta de alto nível para se dedicar ao esporte”.
Comprovando esta ideia, a Assufemg organizou seus atletas e disputou o torneio de futebol conquistando o título de primeiro campeão das Olimpíadas Universitárias da UFMG. Por motivos internos, em 2007 não obteve o
mesmo êxito e não participou em 2008 e 2009. Na 2ª edição a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional é a grande vencedora. Em 2008 a Medicina e Fono comemoraram resultados da Olimpíada. Em
2009 a Educação Física sagrou-se Campeã.

Fiquem de Olho.... Em Outubro, vem aí o Dia do Servidor
Público Federal e o Dia das Crianças

Editorial

“Fantasmas do Passado”

Nos últimos dois anos a Diretoria da Assufemg conseguiu colocar seus débitos em dia. Para nossa
surpresa, um “Fantasma do Passado”
volta a assombrar o equilíbrio econômico-financeiro e administrativo da
entidade. Em 1999 a Assufemg foi
autuada pela Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte (PBH), por procedimentos inadequados como alimentação com data vencida, cantina fora
dos padrões de higiene, etc. A PBH
multou a entidade que, na ocasião,
não providenciou o pagamento da
multa.
Em 2001 a Assufemg foi
notificada que a dívida havia sido
incorporada nas “dívidas ativas”
do município. A diretoria da época,
então, providenciou as negociações
com a PBH nas formas legais. Assim o processo foi suspenso pela
justiça, haja visto que o débito foi
transformado em vencendo ou seja,
negociado em parcelas, mas apenas a
1ª delas foi paga conforme o acordo.
No ano de 2009 a PBH detectou que
o compromisso não fora cumprido
à época, e assim ativou o processo
novamente, corrigindo com juros e
correção que resultou em bloqueio
em nossas contas. Em julho último,
fomos notificados pela Justiça Federal do bloqueio de 14 mil reais em
nossas contas. Ao apurarmos os fatos, constatamos ser uma dívida nos
deixada como herança maldita.
Diante desta situação, a diretoria da Assufemg “Gestão UnificAção para Continuar Crescendo
com Novas Ideias”, não pode deixar
de comunicar este fato a seus associados. Por mais que organizamos e
planejamos nossos sonhos do futuro,
sempre somos surpreendidos por pesadelos do passado, que continuam a
corroer nossa entidade. No inicio de
2010, com a Lei da Anistia Fiscal das
Dívidas Ativas da União ditada pelo
presidente Lula, conseguimos ajus-

tar todas as dívidas pendentes desde
2000, em um só pacote, (INSS, Imposto de Renda retido na fonte, ICSS
retido dos prestadores de serviço,
do Plano de Saúde, INSS não retido
dos autônomos), entre outros. Negociamos com a Receita Federal esta
dívida que, inicialmente, é estimada
em R$1.000.000,00 (Hum milhão de
reais). Após o fechamento das negociações, as dívidas serão corrigidas,
na forma legal e poderemos ter até
180 meses para quitação. O processo
aprovado nos obriga ao pagamento
das parcelas sem um dia sequer de
atraso, sob pena de quebra do acordo.
Dessa forma, não existe planejamento estratégico ou organização que sobreviva a esta herança
maldita. Não temos como acertar as
propostas administrativas e financeiramente, pois não podemos confiar
no futuro. Só nos damos ao direito
deste desabafo, pois os fatos comprometem nossas propostas de campanha. Ainda que esteja a Assufemg
sanada administrativamente e financeiramente, com o nome de volta ao
mercado e com créditos abertos, a
perspectiva de perigo é grande. Não
que estejamos fraquejando, antes
pelo contrário, estamos dispostos a
vencer mais este desafio. Neste sentido, solicitamos a solidariedade dos
associados, que acreditam nesta entidade, mantendo suas contas em dia,
para podermos continuar crescendo.
Convidamos à filiação junto
à entidade, aqueles que por qualquer
motivo tenham se afastado. Ou mesmo aqueles novatos, que não conhecem a Assufemg, venham conhecer
nossas metas. Nossas perspectivas
serão cada vez melhores. Só dependemos que se reforce a entidade com
sua filiação. Portanto, voltamos a
afirmar, “o feito não é acabado, mas
sim o princípio de tudo”.
“Gestão UnificAção Para Continuar
Crescendo Com Novas Ideias”
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Reitor da UFMG recebe Movimento Triplicado
anos, com a transferência das Fadiretoria da Assufemg culdadesNosde últimos
Farmácia, Engenharia e Odontologia para
Em julho último, a diretoria eleita da Assufemg
reuniu-se com o reitor da UFMG, professor Clélio Campolina. O objetivo é o de reafirmar a parceria entre as
duas entidades, buscando soluções conjuntas para possíveis demandas e problemas da comunidade universitária, assim como expandir, ainda mais, as atividades da
Associação e os serviços de apoio aos servidores.
Uma das reivindicações colocadas em pauta
pela Assufemg foi a reforma da Cantina Pelego’s, e
Espaço Cultural Francisco Assis Mota. Conforme documentação apresentada durante a reunião, a Cantina
apresenta estrutura arcaica e danificada, rede de esgoto
ineficiente e está sob ameaça de fechamento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Por entender que tal serviço é de fundamental
importância e visando melhorar o atendimento a todos
os usuários, o reitor Clélio Campolina mostrou-se solidário em atender à reivindicação feita pela diretoria da
Assufemg. Para a atual diretoria da Assufemg a reunião
foi bastante produtiva, resultando na compreensão mútua da necessidade de urgência da realização da reforma, para melhor atender à comunidade universitária.

o campus Pampulha cresceu substancialmente o contingente populacional dentro da UFMG. Instalada desde a década de 1980, a Cantina Pelego’s é um dos locais mais tradicionais da Universidade. Aberta de 2ª a
6ª feira , nos últimos dez anos o restaurante teve o seu
movimento diário quase triplicado, passando a servir
de 280 a 600 refeições por dia.
Com horário de funcionamento de 07h às 18h,
serve-se também no local café da manhã e lanches diariamente. Sexta–feira, por exemplo, é dia de dar uma
passadinha no Espaço Cultural Francisco Assis Mota,
encontrar amigos, tomar uma cerveja geladinha e beliscar um tira-gosto. Dá ainda para ouvir uma boa música
e, de quebra, testar a sorte no Bingo.

Reforma da CantinaPelego’s
e do Espaço Cultural prevê
originalidade e respeito ao
Meio Ambiente

Prevista ainda para este ano, numa parceria Assufemg/Reitoria, esta será a primeira reforma geral a
ser feita no espaço. Procurando manter a originalidade
local,o projeto prevê a instalação de câmara frigorífica,
sala de higienização, instalação de vestuários e recuperação da quadra de areia e de todo o piso na área do
entorno do palco. Será mantido o Pé de Quaresmeira e
mesmo que haja necessidade de transplante de árvores,
este procedimento será feito sem causar impacto ambiental na locação.
A Diretoria da Assufemg pretende com esta reforma criar e melhorar mais os espaços de lazer para
a criançada, assim como instalar sala de jogos (sinuca,
ping - pong, etc). Para que todo o atendimento ao público
seja realizado a contento, a Cantina Pelego’s possui em
seu quadro de pessoal onze colaboradores, entre gerente,
nutricionista, cozinheiro, salgadeira, auxiliar de cozinha
balconista, caixa e serviços gerais. Em respeito a cada
um de seus sócios, e nesse sentido, buscando suprir essa
demanda durante o período da reforma, a diretoria da Assufemg irá tentar buscar alguns restaurantes parceiros na
região, onde os associados possam se alimentar durante
a reforma, inclusive com desconto em folha.

Espaço Cultural Francisco Assis Mota, local de happy
hour e de datas comemorativas.

Sônia Micussi, vice-presidente da Assufemg e responssável pela administração da Cantina Pelego’s.

XIV Feira de
Artesanato Assufemg
A Feira de Artesanato Assufemg será realizada
de 04 a 08 de outubro. As inscrições serão feitas em
setembro, de 15 a 17, somente para sócios e de 20 a
24 para não sócios. Não serão aceitas inscrições fora
do prazo e nem dos critérios estabelecidos no regulamento. Diferentemente das edições anteriores, não haverá necessidade de indicação por associado Assufemg, para os demais interessados em fazer inscrição.
O principal critério da seleção é de que o produto a ser
exposto seja artesanal. Os interessados devem ler atenciosamente o regulamento publicado nesta edição.

CÁ ENTRE NÓS...
Lisbela Amália Ramos Leles é funcionária há 16 anos do setor Clínicas da Odontologia
da UFMG. Casada com Lúcio Leles tem quatro
filhos: Lucas de Aparecido, Divina Amália Janaína,
Francisco de Assis e Itamar Lúcio. Lis, como é conhecida pelos amigos, tem também dois netos Jorge
Lucas e David Lucas. Gosta de escrever poesias,
mensagens natalinas e textos diversos. Nas horas
vagas gosta de jogar vôlei. Estudante do curso de
Pedagogia à distância pela Unopar, Lis tem como
sonho lançar futuramente um livro de poesias. É de
sua autoria a reflexão abaixo sobre a amizade:

Amigo
Amigo,
Como é bom
Na minha alegria ou tristeza,
Dentro do peito a certeza,
contigo.

que posso contar

Que quando todas as portas se fecharem,
E ruírem todos os Sonhos,
Em você terei Abrigo.
E confiar plenamente,
Falar abertamente,
De tudo que vai no Peito.
Amigo, que Deus te dê em dobro,
Um amigo deste jeito.
Cá entre Nós é um espaço destinado aos associados
que queiram manifestar suas ideias artísticas (texto
ou fotos).

Pinga Notas

Subsede terá
novo endereço
A subsede da Assufemg será transferida em
breve para o Edifício Med Center na rua dos Otonis,
909-13º andar, na região central de Belo Horizonte.
Funcionará no mesmo andar do atendimento odontológico. A medida foi tomada visando melhorar o acesso e comodidade das pessoas idosas e dos portadores
de deficiência física. Com a ampla reforma e os novos
equipamentos do setor odontológico estará otimizada
toda a assistência aos associados. As novas instalações
– um conjunto de dois amplos consultórios odontológicos, sala de espera, saleta, copa e sanitários-oferecem
mais conforto e praticidade para os usuários dos serviços odontológicos da entidade. As consultas podem
ser marcada pessoalmente ou pelo telefone: (31)32247519. Aguardem novidades.

Premiações
O servidor da UFMG, Sérgio Rodrigues Piranguense foi agraciado em março deste ano com Menção
Honrosa no 7º Salão de Artes Plásticas da Academia Brasileira de Meio Ambiente.
Em maio obteve Menção Honrosa no 1º Salão de
Artes Plásticas do Tribunal Regional do Trabalho – 1ª Região RJ.
Em julho outra Menção Honrosa no 1º Salão Nacional
de Artes Plásticas do Saber Cultural.
Em agosto último conquistou Medalha de
Bronze no X Salão de Artes Plásticas – 2010 da Escola
Superior de Guerra.
Além destes, participou no mês de maio, do
XXIX Intercâmbio Cultural Brasil x Itália x Portugal
organizado pela União Católica de Artistas Italianos
(UCAI) com exposição no Vaticano (Itália).

Nota de Falecimento

A Assufemg informa com muito pesar o falecimento de um dos mais antigos dos seus associados,
Sílvio Gomes (mais conhecido pelos amigos como
Bh), no dia 23 de agosto de 2010. Aposentado pela
UFMG, Sílvio Gomes, que trabalhou na Divisão de
Transporte - DITRA permanecerá no coração dos
amigos e na memória de todos pela sua contagiante
alegria. A Assufemg solidariza-se com a família e
os amigos em luto e lamenta profundamente a perda
deste grande companheiro.

XIV Feira de Artesanato da Assufemg
“UnificAção para Continuar Crescendo Com Novas Ideias”

A Feira de Artesanato Assufemg será realizada de 04 a 08 de outubro. As inscrições serão feitas
em setembro, de 15 a 17, somente para sócios e de 20 a 24 para não sócios. Não serão aceitas inscrições fora do prazo e nem dos critérios estabelecidos no regulamento. Diferentemente
das edições anteriores, não haverá necessidade de indicação por associado Assufemg, para os
demais interessados em fazer inscrição. O principal critério da seleção é de que o produto a
ser exposto seja artesanal. Os interessados devem ler atenciosamente o regulamento publicado
abaixo:

REGIMENTO INTERNO DA FEIRA DE ARTESANATO DA ASSUFEMG

Período:

Pampulha

04 a 08 de outubro de 2010 no Campus

A Associação dos Servidores da UFMG- ASSUFEMG, promove a décima quarta edição da Feira de Artesanato, que será regida pelo presente Regulamento:

Objetivo:

1 - A Feira foi idealizada e criada com o propósito de
incentivar a cultura, divulgar e comercializar os trabalhos de artesões ou artistas e espalhar os seus valores
pela comunidade universitária com produtos de qualidade a preços acessíveis, não se caracterizando como
comércio lucrativo para a Assufemg/UFMG.

2 -

A Feira de Artesanato é destinada preferencialmente aos associados da ASSUFEMG/UFMG. Poderão participar sócios e seus familiares diretos (filhos e
cônjuge). O número de expositores estará limitado a
80 (oitenta), de acordo com a seleção dos produtos e
número de vagas por tipo de artesanato. Não haverá
reserva antecipada.

3 - A Feira de Artesanato será destinada à exposição de

objetos novos e de cunho artesanal, que vão compor as
seguintes categorias: roupas, bijuterias, calçados, bolsas, brinquedos, papéis de carta, quadros, pinturas em
geral, cerâmica, bordados, arranjos de flores, sabonetes, velas, embalagens, sucatas em ferro ou vidro, origami, utensílios de cozinha e outros de uso doméstico,
de modo geral. Não será permitida a venda de quaisquer produtos industrializados de qualquer natureza.
Perfumes, cosméticos e sabonetes só serão aceitos se
acompanhados de certificado de órgão competente da
área de saúde. É Proibida a venda de alimentos e bebidas de qualquer gênero.

4 - Haverá seis setores: bijuterias, calçados e bolsas,

diversos (sabonetes, perfumes, quadros, decoração e
etc), infantil, roupas e tecelagem. Cada candidato só

poderá participar de UM único setor. Bijuterias que não
possuírem nenhum cunho artístico e o elemento artesanal que as caracterizar se der somente pelo fato de
terem sido montadas, não serão permitidas.

5 -

Os interessados deverão apresentar pelo menos
dois exemplares do produto no ato da inscrição.Essas
peças serão objeto de avaliação pela Comissão e uma
peça deverá ser doada à ASSUFEMG para servir de
brinde na festa de Confraternização de final de ano entre os funcionários, com publicidade para o autor.

6 - As inscrições serão efetuadas no período de 15 a

17/09 para os associados e nos dias 20 a 24/09 para não
sócios no horário de 13h às 17h. Haverá distribuição
de senhas a partir das 10 h e não haverá inscrição por
indicação.

7 - Para participar, o expositor deverá preencher corre-

tamente todos os dados da ficha de inscrição, conforme
as normas especificadas neste regulamento.

8 - Os produtos e objetos artesanais que não possuírem

aprovação prévia da triagem feita durante o período de
27 a 30/09, observados os critérios de qualidade, originalidade e acabamento, não cabendo recurso da decisão, não poderão participar do evento.

9-

O sorteio do espaço acontecerá no dia 01/10 às
15h(quinze horas), no espaço da Assufemg, onde os
expositores receberão os crachás . Após ser feito o sorteio do local de alocação dos feirantes, somente poderá
haver troca de comum acordo entre os expositores. O
fato deverá ser comunicado à coordenação.

10 - Expositores selecionados pela comissão avalia-

dora não poderão, em hipótese alguma, expor produtos
que não foram inscritos, nem dividir espaço com expositor não selecionado.

11 - Os expositores deverão exibir o crachá da

Assu

femg/UFMG durante todo o evento. Os crachás deverão ser devolvidos no último dia da feira para a coordenação, que por sua vez deverá acompanhar a abertura e
fechamento da feira.

Edições Anteriores

12 - Os expositores terão direito a uma mesa e duas
cadeiras e, caso necessitem de algum aparato extra,
deverá trazê-lo, comunicando este fato previamente no
ato da inscrição.

13 - Durante o evento, a montagem dos produtos a
serem expostos deverá ocorrer entre 09 e 10 horas, cabendo ao expositor desmontá-lo no horário compreendido entre 16 e 17h.
14 - Os expositores cuidarão também da limpeza do
seu local de exposição.

15 -

Cada expositor terá direito a um espaço, compreendido dentro do setor ao qual será designado, delimitado por um painel. Todo expositor está responsável pela montagem e guarda de todos os seus objetos,
devendo levá-los e trazê-los durante todos os dias do
evento.

Desde a sua primeira edição em 2006 a Feira de Artesanato da
Assufemg oferece...

16- Assufemg/UFMG cobrará uma taxa de inscrição,

pelo período de exposição de R$ 80,00 (oitenta reais)
para os associados e R$100,00 (cem reais) para os não
sócios. Será cobrada uma taxa de R$10,00 (dez reais)
para cada mesa adicional.

17 - Assufemg

não se responsabilizará pela guarda
dos produtos destinados à venda e/ou objetos de uso
pessoal.

18 -

O feirante que pagar sua taxa somente poderá
ser ressarcido, se comunicar seu desejo de desistência
à coordenação, com um mínimo de 48 horas antes da
abertura da feira; os motivos deverão ser justificáveis.
(COM COMPROVAÇÃO)

a comodidade de encontrar em um só lugar...

19 - O expositor que descumprir o regulamento perderá o direito a participar da Feira de Artesanato da ASSUFEMG.
20 - Todos os problemas surgidos durante a feira de-

verão ser encaminhados à coordenação. O contato entre os expositores e a Comissão Organizadora se dará
através da pessoa do Sr.Paulo César, que encaminhará
os impasses à apreciação, se necessária, dos membros
da Comissão Organizadora.
COMISSÃO ORGANIZADORA DA XIV FEIRA
DE ARTESANATO DA ASSUFEMG
Heloízio Soares
Odair dos Santos Ferraz

...opções variadas de produtos artesanais.

