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Eleições 2010

Para o Brasil continuar Mudando

No próximo dia 31 de outubro, iremos todos às
urnas para eleger o futuro Presidente da República do
Brasil. O momento é de mobilização para que o País
possa seguir mudando. Para que vença o projeto-democrático popular de desenvolvimento para o Brasil,
onde consistem as melhores propostas, não apenas de
crescimento, mas também de desenvolvimento, com
distribuição de renda e valorização do trabalhador.
Nesta hora, o voto é um dos mais importantes
instrumentos democráticos em vigor. É o momento em
que a população brasileira é chamada a escolher qual
candidato irá melhor consolidar essa democracia. É
fundamental que todos os eleitores, cidadãos brasileiros, se dêem conta de que esse é um momento importantíssimo de participação e de cidadania, para que
vença a proposta de um País melhor que atenda a toda
a sociedade, e não apenas alguns privilegiados setores.
Para que vença um governo de projetos políticos consistentes, com um modelo de inclusão social.
Ao contrário de propostas sem fundamento que
vêm sendo apresentadas pelo candidato de FHC, principalmente com uma campanha eleitoral de desmerecimento e desqualificação da candidata de Lula. Não podemos
esquecer, TAEs, docentes e todo SPF, que nos doze anos
que antecederam ao atual governo, nossas vidas foram em
flagelo, sem precedentes. Não bastassem os resquícios do
governo Itamar Franco, que não acertou os gatilhos deixados do governo Collor, entre outros acertos não feitos.
Ficamos no governo FHC com os salários congelados,
não fomos incluídos nos reajustes de 28,37% e o de
3.17%. Fomos tratados como vagabundos e ou marajás,
sendo um afronto às universidades brasileiras que pres-

tam um trabalho de ensino e pesquisa na preparação
dos jovens que são o futuro do Brasil, como nas descobertas e conceitos científicos, que definem e demarcam
a grandeza do País.
Baseado nestes fatos, entre outros, é que nós não
podemos permitir que esse processo de crescimento com
qualidade, evolução dos meios educacionais a um futuro
consciente e sábio. Que a elevação social, democrática e
de poder aquisitivo do nosso povo sejam interrompidos.
Talvez seja pouco o que fez o atual presidente em oito anos, mas se comparado aos mais de 500
anos de Brasil, o que vemos é uma verdadeira efervescência, de idéias, trabalho, respeito e melhorias para o
povo brasileiro. Um projeto calcado por idéias rápidas
e de soluções maravilhosas, como o Bolsa Família, os
PACs, os Programas de Saúde e principalmente o Projeto Minha Casa, Minha Vida que deu e dará um lar
digno, a um enorme número de famílias brasileiras. O
Projeto Luz para Todos que veio tirar da escuridão também uma enorme parcela da população brasileira, já tão
sofrida e carente distribuída nos recantos e sertões deste imenso país continental.
Enfim, não pode ser diferente a situação do primeiro turno. A candidata do prosseguimento de tantos
projetos deve ter o nosso apoio. Até por considerarmos
nossa evolução de carreira e crescimento implantados
nos oitos anos do governo Lula. Todos juntos somos
forte, agora é a nossa hora e nossa vez. E que em 2014
possamos todos comemorar, pois o Brasil terá avançado na sua construção e no seu fortalecimento.
Márcio Flávio dos Reis - Presidente Assufemg

A Assufemg homenageia aos trabalhadores da UFMG
pelo Dia do Servidor Público, comemorado
no dia 28 de outubro próximo.
Feriado Nacional

Nos dias 01 e 02 de Novembro, devido ao feriado do Dia dos Finados, não haverá expediente na Assufemg.

V Olimpíada Universitária

Assufemg sagrou-se vice campeã

O encerramento da V Olimpíada Universitária promovida pela
UFMG no dia 17 de outubro foi marcado por muita alegria e emoção. Afinal de contas, diz um velho e sábio ditado popular: “o importante é competir”. Com a participação da equipe da Assufemg no Futebol de Campo,
1.682 participantes e 120 equipes nas seguintes modalidades esportivas
coletivas: Vôlei, Futsal, Basquete e Futebol de Campo – e individuais – Tênis e Natação, esta quinta edição é mais uma prova de sucesso deste evento
que teve início em 2006 e do compromisso da instituição com o esporte e
da importância deste no meio universitário .
Foram premiados com medalha de ouro, prata e 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).
Na semifinal disputada no sábado, 16 de outubro, no campo FAE, a
Assufemg venceu o time da Engenharia Civil Victor, com o placar de 4x1.
Na disputa final realizada no dia 17 (domingo), a Odontologia sagrou-se
campeã e a Assufemg vice campeã. A diretoria esportiva da Assufemg
“Gestão UnificAção para Continuar Crescendo com Novas Idéias” parabeniza a todos os participantes deste importante e saudável evento.

Alegria e Diversão marcam a
comemoração do Dia das Crianças
Numa promoção conjunta da Assufemg/Coopcremt comemorou-se
no dia 16 de outubro, na sede da Assufemg, o Dia das Crianças. O evento contou com a realização de muitas brincadeiras, e principalmente com
a participação e a alegria da criançada. Cama elástica, tobogã, kid play,
pintura facial, foram algumas das atividades que animaram a meninada. E
ainda pipoca, algodão doce, picolé e cachorro quente.

Sorteios de
brindes,
brincadeiras
e muita
alegria
durante
a Festa das
Crianças
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XIV Feira de Artesanato Assufemg
Encerrou-se no dia 08 de outubro, com sucesso de
público, a Feira de Artesanato promovida pela Assufemg, na Praça de Serviços da UFMG. Na sua décima
quarta edição, a mostra trouxe mais uma vez ao campus
Universitário, trabalhos artesanais feitos por artesãos
mineiros, associados ou não, já que o evento é aberto
também ao público externo. Foram cadastrados 80 expositores. As vagas são abertas, primeiramente, para os
associados, e as demais vagas para outros expositores.
A coordenação atual da Feira fica a cargo da diretoria
de Cultura da Assufemg que tem como diretor Heloízio
Soares e como diretor adjunto Odair dos Santos Ferraz.
Diferente das edições anteriores, este ano não houve
necessidade de indicação por associado para os demais
interessados. O principal critério de seleção, segundo o
regulamento do evento é de que o produto a ser exposto
seja artesanal. A Feira de Artesanato da Assufemg é feita duas vezes por ano. A primeira, no mês de abril, juntamente com o projeto Rosas de Abril, realizado para
comemorar o aniversário da Associação, no dia 19 de
abril. Outra edição acontece no segundo semestre.
Realizada desde 2005, a Feira de Artesanato Assufemg oferece diversos artigos à venda. Roupas, calçados, tecelagens, brinquedos pedagógicos, bijuterias e
artigos decorativos. “O espaço é ótimo, vendo bem e dá
para divulgar meu trabalho” avalia o expositor Nivaci Moraes que participa da feira desde 2005 vendendo
bermudas, calças, macacões e moda infantil, tudo confeccionado por ele próprio, juntamente com outros integrantes do Grupo Gaivotas. Alfaiate desde os 15 anos
de idade, seu Nivaci é aposentado pela UFMG desde
1983. Faz também consertos em roupas e atendimento
à domicílio, isto é roupa sob medida. “Já sou conhecido
aqui na UFMG, me ajuda bastante, porque as pessoas
ligam depois fazendo encomendas”, diz ele.
“Inicialmente está atendendo à minha expectativa, as
pessoas estão gostando e estou divulgando o meu trabalho”, constata Nádia Perini, que faz parte de um grupo
chamado “Mercadoras da Arte”. Nádia produz bolsas
artesanais e está na mostra pela primeira vez. Segundo
ela a feira deveria ser melhor divulgada. “Fiquei sabendo através de uma amiga que é artesã que participou
ano passado”, diz Perini, “O movimento é muito bom”,
comemora.
A artesã Valéria Melo Amaral também ficou sabendo da exposição através de amigos que vieram se
inscrever. Expositora da feira da avenida Afonso Pena,
aos domingos, ela conta que veio de madrugada fazer a
inscrição. “Não posso reclamar, cada dia que passo tenho vendido mais”, vangloria-se a artesã, que faz moda
feminina com serigrafia e bordados. “Além do mais
distribuo cartões. É um espaço muito legal. Com certeza vou querer voltar nas próximas edições”, finaliza.

“Aqui eu atendo não apenas a comunidade, mas também aos alunos da Terapia Ocupacional, da Psicologia,
da Fisioterapia”, declara Eliton Márcio (mais conhecido por Tym) que trabalha com brinquedos pedagógicos
e está na feira desde a sua inauguração. Curiosamente,
sua ligação com a criação de brinquedos começou aos
06 anos de idade. “Pedi ao meu pai um brinquedo e
ele mandou que eu fizesse”, recorda. O que era uma
brincadeira de criança tornou-se seu “fazer” preferido.
Tym, que também expõe na Feira de Domingo, tem o
seu trabalho internacionalmente reconhecido. Ele faz
4.875 tipos de brinquedos, entre eles pião,escadinha de
jó, dama,xadrez, caixa de pandora, martelinho, caleidoscópio, etc.

Um dos
coordenadores
da Feira de
Artesanato,
Odair Ferraz
trabalhou
com afinco
e dedicação
para atender
bem...

...aos novos expositores como
Nádia Perini...
...e Valéria Amaral, assim como...

...aos antigos participantes...
...da mostra, o Sr. Nivaci e Tym.

Campanha de Prevenção à Saúde Bucal
De 25 de outubro a 19 de novembro, o Setor
Odontológico da Assufemg promove mais uma Campanha de Prevenção à Saúde Bucal. Nesse período, os
dentistas da entidade realizam consultas gratuitas para
associados e seus dependentes preferenciais, visando
à prevenção de doenças bucais, tais como cáries, tártaro, etc. Durante a campanha, os interessados terão

direito ao atendimento nos serviços de raspagem, polimento e aplicação de flúor. Os dependentes agregados pagarão uma taxa de R$20,00 (vinte reais) pela
consulta. Para agendar um horário, basta ligar para
o Setor Odontológico da Assufemg através dos seguintes telefones: 3439-8105 (sede da Assufemg) ou
3224-7519 (Medcenter).

Doação de sangue: um ato de Amor

Interessados em doar sangue devem procurar
uma das unidades de atendimento. A doação pode ser
feita na hora do comparecimento ou agendada com antecedência, por telefone. Antes da doação, o candidato
passa por triagem clínica e só doa sangue quem estiver
em boas condições de saúde.

Para fazer a doação, algumas
exigências são feitas:
o candidato deve ter entre 18 e 65 anos de idade; estar
com boa saúde; não ter tido hepatite após os 10 anos
de idade; pesar acima de 50 quilos; ter dormido bem
na noite anterior à doação; não ter comportamento de
risco para doenças sexualmente transmissíveis; não
estar gripado ou resfriado, com febre ou diarréia; não
ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas; não
ser usuário de drogas; não apresentar ferimento ainda
não cicatrizado; não estar grávida ou em período de
amamentação (é necessário aguardar três meses após
parto normal e seis meses após cesárea); não ter sido
submetido a exame de endoscopia ou broncoscopia nos
últimos 12 meses e não ter feito tatuagem nos últimos
12 meses.
Para doar, o candidato não pode estar em jejum. Se a
doação de sangue for feita pela manhã, é preciso que o
doador esteja bem alimentado. Se for à tarde, deve-se
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Vende-se amplo apto, ventilado, claridade total. Duas
salas, 04 quartos, suíte, banho social, dce, armários excelente, garagem. Alameda das Acácias, 822/201. Esquina c/José Dias Bicalho. Um quarteirão da UFMG.
Apenas R$369.000,00 ou aluga-se. Tratar: prof. Pessoa
- Tels: (31) 9945-1378 / 3221-0198

Mesa Com Tampo de Vidro

esperar três (3) horas após o almoço. O prazo mínimo
entre uma doação de sangue total e outra é de 60 dias,
para os homens, e 90 dias, para as mulheres. Para doadores com idade entre 60 e 65 anos, o intervalo é de
seis meses. O material utilizado para a coleta do sangue
é descartável e não há risco de se contrair doenças. A
cada nova doação, o candidato passará por nova triagem clínica e o sangue será submetido a rigorosos testes laboratoriais.

Sua atitude fará a diferença
Sangue é um “remédio” diferente dos outros: não se
fabrica em laboratórios, não se compra em farmácia somente pode ser obtido por meio de doação de um ser
humano a outro. E para ter sangue em estoque é preciso tocar a sensibilidade e a solidariedade humanas. A
todo instante, pessoas sofrem acidentes, necessitam de
cirurgias de urgência, de transplantes etc. Além disso,
alguns pacientes como os portadores de anemias falciformes, hemofília e outras doenças crônicas precisam,
constantemente, receber transfusão de sangue e hemocomponentes. DOAÇÃO DE SANGUE - HemominasAlameda Ezequiel Dias, 321- Centro - Belo Horizonte.
Horário de funcionamento do Hemominas: Segunda a
Sexta feira - 07h às 19horas. Sábado: 07h às 18horas
Telefone para agendamento de doação de sangue:
0800310101
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Pós-graduação à distância - Faculdades
Integradas Jacarepaguá (FIJ)
Duração 8 meses, pré-matrícula no site www.mais.srv.
br. Invista em seu Plano de Carreira! Parecer CNECES 71/2005-Portaria MEC 1617/05 Fones: (31)33372410/3291- 4034. Próxima turma 06 de novembro de
2010!

Vendo mesa com tampo de vidro, 10mm, Líder. 1,60m
Móveis sob Medida
X 0,90, seminova, pés cromados e acabamento em ImArmários embutidos - Cozinhas - Fechamento de Pias
buia mel. Preço: R$500,00. Divido. Com 6 cadeiras
estofadas verde musgo (Líder). Preço: R$90,00 (cada) e Vãos Livres - Orçamento sem compromisso Tels: (31)
Falar com Francinês - tels: (31) 3487-6697/87996697 3458-3641/9968-9561 marcenariaarcoz@ig.com.br

