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Reforma da Cantina Pelego’s
 Já está em fase de detalhamento de projeto, orçamentos e 
licitação de serviços a reforma da Cantina Pelego’s. O começo da 
obra está previsto para o início de fevereiro. Aguardem novidades 
na próxima edição!

     São 26 anos de apresentações 
musicais, culturais e esportiva. O 
projeto  Rosas de Abril foi criado 
em 1986 em comemoração ao ani-
versário da Assufemg que acon-
tece no dia 19 de abril. Este ano 
a entidade completa 37 anos de 
atividades. Pelos seus propósitos 
e dimensões, o  Rosas de Abril é 

considerado o maior evento não-
institucional das universidades 
brasileiras, havendo também uma 
grande repercussão do projeto 
junto à comunidade externa. Um 
baile em grande estilo marca o en-
cerramento de cada edição do Ro-
sas de Abril.

XXVI Rosas de Abril vem aí!Nesta edição
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1º Torneio de Futebol de Campo Rosas 
de Abril 2011 - Gestão Unificação para 
Continuar Crescendo comNovas Idéias.

 Para dar continuidade na programação de campanha, o De-
partamento de Esporte e Lazer da Assufemg está organizando o 1° 
Torneio de Futebol  Rosas de Abril. Este evento tem como objeti-
vo resgatar a história da modalidade na instituição. O futebol tal-
vez seja o esporte coletivo mais praticado e popular do mundo, por 
isso convocamos toda a comunidade universitária a participar deste 
evento. O torneio será disputado de 26 de fevereiro a 16 de abril, 
no campo da FAE, sempre aos sábados e domingos. O período de 
inscrição vai de 24 de janeiro a 14 de fevereiro, na sede da Assufe-
mg. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 3439-8100. 
Consulte também o regulamento do campeonato no site www.assu-
femg.org.br. A cada edição do Pinga Fogo publicaremos novidades 
da programação  Rosas de Abril. Fiquem atentos!  
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Junte-se a Nós! Associe-se.
Assufemg - uma entidade a serviço do Servidor 
“Gestão UnificAção para Continuar Crescendo com Novas Ideias” Assufemg

Ajuste de preços dos serviços  
para não-sócios

SENHA PARA CONSIGNAÇÃO NÃO 
VIRÁ MAIS NO CONTRACHEQUE 

 Brasília, 29/12/2010 – O contracheque referente aos rendimentos de 
dezembro, que será entregue aos servidores públicos federais e beneficiários de 
pensão a partir da próxima segunda-feira, 3, será o último em que virá impressa 
a senha para consignações. Esta última senha poderá ser desbloqueada por meio 
da Central de Serviços do Serpro até 31/01/2011, tendo validade por 30 dias a 
partir da data do desbloqueio. 

A informação foi divulgada pela Secretaria de Recursos Humanos (SRH/MP), 
por meio de comunicado publicado na página inicial do Portal Siapenet e en-
viado a todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 

A partir do dia 1º de fevereiro de 2011, a senha só será obtida pelo Portal Siap-
enet e não haverá necessidade de desbloqueio. De acordo com o Departamento 
de Administração de Sistemas de Informação de Recursos Humanos (Desis/
SRH/MP), a nova sistemática para obtenção da senha resultará em mais segu-
rança para o usuário realizar operações de consignações, inclusive empréstimos 
nos bancos cadastrados. 

Conforme o comunicado da SRH/MP, os servidores e beneficiários de pensão 
que ainda não utilizam o Siapenet devem, primeiramente, procurar sua unidade 
de pagamento para cadastrar um e-mail. A seguir, podem se cadastrar no próprio 
Portal Siapenet. 

Para se cadastrar no portal, o servidor ou beneficiário de pensão deve acessar o 
endereço www.siapenet.gov.br, entrar no módulo "servidor" ou "pensionista", 
informar sua Identificação Única (impressa em campo no alto do contracheque) 
e clicar no botão "avançar". Em seguida, preencher seus dados cadastrais e gerar 
sua senha para utilizar o Portal Siapenet. 

E para gerar uma senha de consignação, deverá clicar em Consignações e depois 
em Gerar Senha de Consignação. A senha gerada será enviada para o respectivo 
e-mail cadastrado. 

O acesso ao Siapenet permite outros benefícios como, por exemplo, consultar/
imprimir os contracheques dos últimos 12 meses ou a Declaração Anual de Ren-
dimentos. Fonte: www.servidor.gov.br

 Após anos sem ajustes no 
preço das consultas médicas para Não 
Associados  no Posto de Saúde, a As-
sufemg, visando melhorar as condições 
de atendimento ajustou o valor de 
R$25,00 (vinte e cinco reais) da con-
sulta de Não Sócio para R$70,00 (set-
enta reais), a partir do último dia  03 de 
janeiro.
 A Associação mantém hoje 
em seu Posto de Saúde atendimento 

nas seguintes especialidades: Clínica 
Geral, Cardiologia, Gastroenterologia,  
Oftalmologia, Urologia e Pediatria. 
Buscando sempre oferecer atendi-
mento de qualidade aos associados a 
Assufemg tem também como projeto 
agregar novas  especialidade médicas 
ao quadro de atendimento à saúde do 
associado, como por exemplo, Psico-
logia e Neurologia, entre outras.



 O 24 de janeiro foi escolhido Dia do Apo-
sentado porque nesta data, em 1923, ocorreu a assi-
natura da Lei Eloy Chaves, criando a caixa de apo-
sentadorias e pensões para os empregados de todas 
as empresas privadas de estrada de ferro existentes. 
É o marco histórico da Previdência Social, que até 
então atendia apenas os funcionários do governo 
federal. Antes da assinatura, aconteceram fatos im-
portantes (embora pontuais), como primeiro ato que 
concedeu o direito à aposentadoria aos empregados 
dos Correios, em 23 de março de 1888. 
 A partir daí, sucessivas leis e decretos foram 
editados, mas sempre atendendo a setores específi-
cos. Por isso, a data que representa a luta geral dos 
trabalhadores ficou marcada pela Lei Eloy Chaves.
 Eles pertencem a uma sociedade que ajuda-

ram a construir com o seu trabalho e foi através 
dele que conquistaram o legítimo direito da apo-
sentadoria. Um direito que todo trabalhador sonha 
alcançar, com dignidade e qualidade de vida.
 As comemorações do Dia do Aposentado 
devem, desse modo, servir para que governos refli-
tam sobre a necessidade de aprimorar suas políticas 
públicas e sociais. Para que a sociedade agradeça 
o trabalho desempenhado pelos aposentados para a 
construção desse país e para que cada aposentado 
reafirme a sua condição de cidadão.
 A mensagem deste dia 24 é, portanto, de espe-
rança e de perseverança, de respeito e de gratidão. 

Parabéns, aposentados!     

24 de janeiro. Dia Nacional do Aposentado
Homenagens

 Por iniciativa do vereador João Oscar, que apre-
sentou o Museu à cidade e entregou uma placa de ho-
menagem ao professor Fabrício Fernandino, diretor do 
MHNJB, aconteceu em novembro último no Plenário 
Amynthas de Barros, na Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, a solenidade de apresentação do Projeto 
do Museu de História Natural e Jardim Botânico da 
UFMG.
 De acordo com o Vereador, a escolha do Museu 
partiu de uma admiração pelo trabalho social realizado 
pela instituição. Amigo pessoal dos diretores do Mu-
seu, João Oscar conta que acompanhou os avanços do 
projeto desde a década de 80 e elogia os gestores. “Vi 
como o projeto cresceu e tem se tornado cada dia mais 
rico para nossa cidade, levando conhecimento aos nos-
sos cidadãos. O presépio do Pipiripau é um tesouro de 
nossa cultura e deve ser divulgado sempre, principal-
mente entre as crianças. Esta homenagem ao Museu é 
mais do que merecida”.
 Arte, cultura e ciência, são os principais eixos 
de uma proposta que, há quatro anos, vem promoven-
do a renovação do Museu de História Natural e Jardim 
Botânico da UFMG. O Museu de História Natural e 
Jardim Botânico da UFMG começou com uma vasta 
fazenda da Família Guimarães, do início do século XX. 

Era um pedaço de paraíso de mata atlântica em meio a 
uma Belo Horizonte ainda em fase de planejamento.
 No fim da década de 60, o Instituto Agronômi-
co (criado na década de 50) foi cedido  para UFMG e 
se fortaleceu como um centro de pesquisa e Museu de 
História Natural.
Além da pesquisa, o MHN a partir da década de 70 
passou a atrair os visitantes com o encantador Presé-
pio do Pipiripau. Criado ao longo do século XX pelo 
artesão Raimundo Machado, o Presépio sincroniza 586 
figuras móveis, distribuídas por 45 cenas, que contam 
a história da vida e da morte de Jesus Cristo, costurada 
ao cotidiano de uma cidade, com sua variedade de artes 
e ofícios.
 Hoje, com um público anual de mais de 70.000 
e com dez centros especializados de diversas áreas, o 
MHNJB é um espaço onde são desenvolvidas pesquisa 
acadêmicas  estreitamente ligadas ao ensino à extensão. 
Recebeu também, no ano de 2010, o reconhecimento 
formal como Jardim Botânico, resultado obtido por um 
constante trabalho e esforço pela responsabilidade am-
biental que representam os seus 600.000m2 de área verde.  

Fonte: Assessoria de Imprensa MHNJB/UFMG

Vereador João Oscar homenageia Museu de História 
Natural e Jardim Botânico da UFMG.



N e g o c i n h o $
Oliveira e Abreu - Advocacia e  

Consultoria Jurídica
Atuamos na área Cível, Trabalhista, Direito de Família, 
Separação e Divórcio, Inventário, Pensão Alimentícia. 
Rua dos Otoni, nº 22, sala 304 - Santa Efigênia - BH 
(Quase esquina com Avenida do Contorno) 
Tels: 2551-1460/8624-9149.

Email: oliveira.abreu.adv@hotmail.com

PH ÓPTICA
Armações nacionais e importadas. Cheque, cartão ou 
desconto em folha. Condições especiais para associa-
dos à Assufemg. Av. Cel. José Dias Bicalho, 220, lj. 
03 - Pampulha. Fone: 3441-2006.

 A Assufemg alerta aos associados e demais in-
teressados, que receberam Ofício nº  2.650/10,  referen-
te quanto a legalidade de se pagar a retroatividade do 
ressarcimento no custeio da assistência à saúde suple-
mentar do servidor, encaminhado pelo Departamento 
de Administração de Pessoal da UFMG e que estejam 
interessados em defesa legal, através do seu departa-
mento jurídico, compareçam à sede da entidade para 
obtenção de documento para a  defesa administrativa. 
 De acordo com o ofício “Não há base legal para 
se pagar o auxílio de forma retroativa. É imperioso lem-
brar que somente a partir da edição da Portaria Normativa 
SRH nº 3/2009 de 30/07/2009 foi permitido ao servidor 
receber o ressarcimento do plano de saúde suplementar 
mediante convênio ou de forma direta. Contudo, para 
que seja implementado o seu direito a receber o res-
sarcimento, é imprescindível que haja requerimento do 
servidor, de modo a manifestar o seu desejo de receber 
o ressarcimento, bem como demonstrar o atendimento 
aos requisitos solicitados na norma que trata da matéria. 
Dessa forma, é vedado o pagamento retroativo do auxí-
lio indenizatório, que se procede mediante ressarcimen-
to, quando o servidor não o tenha requerido”. 
 O referido ato normativo foi publicado 31 de 
julho de 2009, quando entrou em vigor, e assim fez sur-
gir, desde agosto de 2009, o mencionado direito dos 
servidores da UFMG ao ressarcimento com gastos de 
planos de saúde. A Universidade, contudo, somente tor-
nou pronto para funcionário sistema on line por meio 
do qual, os funcionários puderam requerer o benefício a 
partir de dezembro de 2009. Sendo que o requerimento 
dos gastos poderia ser feito de forma retroativa a agosto 
de 2009, data do surgimento do direito em questão.    
Critérios para ressarcimento de gastos 

com plano de saúde
 Considerando a exposição em novembro de 
2009, data do início do cadastramento, os servidores e 
pensionistas que não aderiram ao plano de saúde CASU 
Ifes III e que tenham contratado plano privado de assis-
tência à saúde podem pedir ressarcimento dos valores 
pagos desde agosto de 2009.
 Os critérios para recebimento do auxílio de ca-

ráter indenizatório por meio de ressarcimento forma 
definidos em portaria da Secretaria de Recursos Huma-
nos do Ministério do Planejamento, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 31 de julho de 2009.
 As solicitações para o ressarcimento do auxílio 
retroativo devem ser feitas por meio de formulário, que 
está disponível no Portal minhaUFMG. Para acessá-lo, 
os funcionários precisam estar cadastrados no sistema 
da UFMG.
 Os servidores aposentados que não estiverem 
cadastrados no Portal minha UFMG devem compare-
cer ao setor de Pessoal de sua Unidade/Órgão, portando 
os documentos necessários. Já os pensionistas devem 
comparecer ao Departamento de Administração de Pes-
soal, na Unidade Administrativa III, das 8h30 às 11h30 
ou das 13 às 16h30, para efetuar sua solicitação muni-
dos dos documentos necessários. 
 Como fazer:
 Os servidores ativos devem solicitar o ressar-
cimento do auxílio retroativo a agosto deste ano por 
meio de formulário próprio, disponível no Portal mi-
nhaUFMG. Para acessá-lo, os servidores deverão estar 
cadastrados no sistema da UFMG e acessar a página 
www.minha.ufmg.br:
a) Preencher todos os campos do Formulário de Res-
sarcimento;
b) Conferir as informações nele prestadas;
c) Imprimir o Formulário devidamente preenchido em 
1 (uma) via;
d) Assinar no campo específico;
e) Providenciar as cópias e originais dos documentos 
necessários, como especificado na lista apresentada 
abaixo;
f) Dirigir-se à Secretaria/VDRH, 1º andar ala norte do 
HC, com o formulário devidamente preenchido e as-
sinado, bem como os originais e as cópias dos docu-
mentos solicitados. Os servidores aposentados que não 
estiverem cadastrados no Portal minha UFMG deverão 
comparecer à VDRH do HC 1º andar/ala norte, por-
tando documentos. Mais informações nos sites: www.
ufmg.br/prorh - www.servidor.gov.br

Assufemg oferece defesa administrativa    


