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A Luta não para! Mobilizar é preciso
Fique de olho!
No último mês de 2010 uma
notícia publicada pela imprensa nacional causou arrepio e indignação
em todos os trabalhadores brasileiros. Os parlamentares reajustaram
seus próprios salários em 62%, o
salário de presidente da República,
em 134% e o salário dos ministros
de Estado, em 149%. A ideia era
equiparar os vencimentos com o
subsídio de R$ 26.723,13 recebido
por ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF). O aumento valerá a
partir de fevereiro de 2011 para os
vencimentos do presidente da República, ministros, parlamentares
federais e terá efeito em cascata
(proporcionalmente) para parlamentares estaduais e federais.
Também em dezembro do
ano passado, a Plenária Nacional
da Federação de Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras-FASUBRA, realizada em
Brasília, Distrito Federal, nos dias
10 e 11, colocou os servidores das
IFES em alerta máximo. O principal
ponto em discussão foi a construção
de uma intensa Campanha Salarial
para o ano de 2011. O último reajuste na tabela salarial da categoria dos
Servidores Técnico-Administrativos
em Educação aconteceu em julho de
2010, resultante do Acordo firmado
na Greve de 2007, quando foi implantada a atual tabela, e que teve
sua conclusão em 2010, o que deixa

a categoria sem qualquer previsão de
novos reajustes a partir do próximo
ano, conforme notificou o Ministro
Guido Mantega, no ato de sua posse
quando falou em contenção de despesas para o próximo período do governo da presidenta Dilma Roussef.
Prevendo tempos difíceis, a palavra
de ordem para os servidores públicos
é “Mobilização Já”!
Categoria aprova paralisação e marcha à Brasília em fevereiro. Se não houver mobilização, servidores públicos poderão ficar com
salários congelados por 10 anos (conhecemos bem o fato). O ano que
se inicia, certamente será marcado
por lutas e desafios. A atual diretoria da Assufemg, “Gestão UnificAção para continuar crescendo com
Novas Ideias”, como não poderia
deixar de ser, não se exime da sua
participação para com a classe trabalhadora brasileira (em especial os
SPF e TAEs) em sua trajetória de
lutas. A diretoria da Associação declara-se favorável à greve, caso não
haja reajuste em 2011 e se coloca
à disposição para ajudar organizar
os movimentos reivindicatórios por
melhores condições de trabalho, por
aumento de salários e por condições
de uma vida digna. Orientamos a
todos que se articulem e arregimentem todos os servidores da UFMG
para esta luta.
Temos que considerar a in-

decente proposta de aumento aprovado pelos deputados e senadores,
logo após um período eleitoral onde
a consagração da vitória de Dilma
Roussef, se deu pelo voto do povo
carente. Por entender que este seria
outro governo destes sofridos trabalhadores como o do ex-presidente
Lula. Não somos contra o aumento dos salários dos parlamentares.
Somos sim, contra a safadeza, a indecência, o descalabro e a falta de
vergonha dos que aumentam seus
salários em mais de 60%, e dizem
não ter recursos para o aumento do
salário mínimo de cerca de 11%,
passando o atual para R$580,00. Se
o aumento fosse igual para todos,
como uma demonstração de JUSTIÇA e COERÊNCIA, nada haveria
a ser reclamado.Mas dar muito para
quem já tem muito e pouco para os
carentes, isto é no mínimo imoral.
Esperamos que o índice de
adesão à nossa luta e à greve, se necessário for, seja no mínimo, igual
ao do reajuste do salários dos nossos parlamentares. Não há conquistas sem luta. E se não nos mobilizarmos estaremos sendo cúmplices
destes desmandos.
Márcio Flávio dos Reis
presidente Assufemg

Fique de olho!

Receita de ano novo

Expediente

Não precisa
fazer lista de boas intenções
para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar arrependido
pelas besteiras consumidas
nem parvamente acreditar
que por decreto de esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.
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Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.
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Carlos Drummond de Andrade

Para você ganhar belíssimo Ano Novo
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido
(mal vivido talvez ou sem sentido)
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser;
novo
até no coração das coisas menos percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita,
não precisa expedir nem receber mensagens
(planta recebe mensagens?
passa telegramas?)

Junte-se a Nós! Associe-se.

Assufemg - uma entidade a serviço do Servidor

Assufemg “Gestão UnificAção para Continuar Crescendo com Novas Ideias”

Os artigos assinados são de inteira
responsabilidade dos seus autores
e não correspondem, necessariamente, à opinião do jornal.

Capacitação Profissional

Abertas as inscrições para o Programa de Incentivo
à Capacitação de Servidores para 2011
Encontram-se abertas até o dia 4 de fevereiro
de 2011 as inscrições para o Programa de Incentivo
à capacitação de ervidores do quadro permanente do
CEFET-MG para realização de cursos de graduação e
de pós-graduação stricto Sensu e lato Sensu.
Para os cursos de graduação, o apoio financeiro
varia de 60% a 100% do valor da matrícula e das mensalidades, com teto máximo de R$ 500,00 para ressarcimento mensal. No caso da pós-graduação, o CEFETMG oferece custeio de 70% do valor da mensalidade, e
o teto máximo por mês é de R$ 980,00. Em ambos os
casos, a duração do benefício será de 12 meses, podendo ser renovado anualmente, e o número de bolsas a serem concedidas dependerá dos recursos orçamentários
alocados para o programa no ano de 2011.
Outro benefício é o ressarcimento de despesas
com transporte terrestre, que pode ser solicitado por
servidores matriculados em cursos de graduação e pósgraduação em instituições públicas fora de sua sede de

lotação. Além disso, servidores matriculados em cursos
de graduação, especialização, mestrado e doutorado em
instituições públicas também podem requerer o ressarcimento de parte da Contribuição para o Fundo de Bolsas.
Os interessados devem protocolar pedido de
inscrição no Programa de Apoio à Pós-Graduação por
meio de processo à Coordenação Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos, no período 16 de dezembro de 2010 a 4 de fevereiro de 2011.
A documentação exigida e outras informações
podem ser vistas na Chamada nº 05/2010 – DPG / CEFET-MG (pós-graduação) e na Chamada nº 06/2010
– DPG / CEFET-MG (graduação). Os servidores já inclusos no programa de incentivo à graduação também
deverão solicitar a renovação do benefício e apresentar
os documentos relacionados à sua vida acadêmica, bem
como financeira junto à instituição em que está matriculado. Fonte: www.cefetmg.br/16.12.2010.

XXVI Rosas de Abril vem aí!
São 26 anos de apresentações musicais, culturais e esportiva. O projeto Rosas de Abril foi criado em
1986 em comemoração ao aniversário da Assufemg que
acontece no dia 19 de abril. Este ano a entidade completa 37 anos de atividades.Aguardem programação!

disputado de 26 de fevereiro a 16 de abril, no campo da
FAE, sempre aos sábados e domingos.
Cada equipe poderá inscrever até 4 (quatro) filhos de sócios da Assufemg, com idade superior a 18
anos. Se na relação dos inscritos de cada equipe apresentar 6 (seis) sócios da Assufemg, esta equipe estará
1º Torneio de Futebol de Camisenta de taxa de inscrição, se o número de inscritos for
po Rosas de Abril 2011 - Gestão menor que 6 (seis) a equipe terá que efetuar o pagaUnificação para Continuar Crescendo mento no ato da inscrição no valor de R$ 100,00 (Cem
reais).
com Novas Idéias.
Mais informações podem ser obtidas na sede da
Continuam abertas, até 14 de fevereiro, as ins- Assufemg ou pelo telefone: ( 31) 3409-8100.Consulte
crições para o Torneio de Futebol de Campo que será também o regulamento no site: www.assufemg.org.br.

Ainda sobre a Mobilização...
A Assufemg não quer ser o carro-chefe de greve,
mas sim estar abrindo os horizontes, como sempre fez
na preparação, movimentação e mobilização da categoria para que se preciso for, a greve possa acontecer
em março, ou na data proposta pela FASUBRA. Para a
Assufemg a greve deve ser imediatamente deflagrada
pós confirmação, de que o Governo não reajustará os
salários dos SPFs, em especial da Educação. E ainda,
que o eixo da greve seja coerente com a atitude dos
parlamentares. Que o índice de reajuste salarial seja
no mínimo igual ao que foi dado aos políticos, por uma

questão de justiça e transparência.
Começar uma Campanha Salarial com um índice diferenciado, é no mínimo concordar com esta política injusta,
do rico cada vez mais rico, e o pobre, cada vez mais pobre.
É preciso que a Assembléia do dia 03, tire uma proposta
decisiva do índice já proposto, ou seja, 62%, nada menos
que isso. É preciso também, que a CUT, numa luta em
defesa dos trabalhadores deste país, chame imediatamente
a uma greve geral. Com ênfase, de que não pode os parlamentares aumentarem os seus salários sem reajustar os
trabalhadores na mesma proporção.

Dicas da Locadora Assufemg

Pinga Notas

Lula - O Filho do Brasil

Acompanhe a fantástica trajetória pessoal e profissional de Lula, que nasceu no sertão pernambucano
em 1945, veio para Santos com a mãe, Dona Lindu e os
irmãos em pau -de- arara, viagem de 13 dias e 13 noites, conheceu de perto a miséria e a crueldade, perdeu
mulher e filho no mesmo dia, deu a volta por cima até
se tornar, em 1980, o maior líder sindical do país. Um
caminho marcado por dificuldades e uma notável capacidade de superação. Lula- O Filho do Brasil é um filme emocionante. A história da família Silva, uma saga
igual a de tantas outras famílias Silva no Brasil

Batalha por T.E.R.A

A luta pela paz começa com uma
grande amizade
Maia é uma garota que mora no belo planeta
T.e.r.a um lugar onde a paz e a tolerância são celebradas. Sem que Maia e seus conterrâneos saibam, os últimos habitantes da Terra esgotaram os recursos de seu
planeta e agora estão procurando uma nova casa. Quando os terráqueos invadem T.e.r.a. o pai de Maia, Roven
é seqüestrado. Para salvá-lo Maia captura e esconde
Jim,um piloto humano. Enquanto Maia cuida da saúde
de Jim, os dois constroem uma amizade e elaboram um
plano que pode salvar as duas raças. Não recomendado
para crianças menores de 10 anos.

SINDIFES convoca
Assembléia Geral para
o dia 3 de fevereiro

Mobilização 2011 - O SINDIFES convoca toda
a categoria para uma Assembléia Geral a se realizar no
dia 3 de fevereiro (quinta-feira), às 9h, na escadaria da
Reitoria da UFMG (campus Pampulha), como parte
das atividades de Mobilização pela Campanha Salarial
2011. A Assembléia faz parte de uma série de eventos
definidos pela última Plenária da FASUBRA Sindical,
que deliberou pela mobilização e paralisação da categoria, na luta pela implementação de reajustes salariais já!
Mais informações: www.sindifes.org.br
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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.

Para encerrar 2010
Sérgio Rodrigues Piranguense, servidor da
UFMG, lotado no Hospital das Clínicas, recebeu Menção Honrosa com trabalho de Charge no III Salão Nacional de Artes Plásticas da Liga da Defesa Nacional
em 23 de setembro de 2010 e, no dia 30 daquele mês
estava entre os artistas que participaram do 41º Salão
de Belas Artes do Clube Naval.
Em 20 de outubro, por ocasião do VIII Salão
de Artes Plásticas da ADESG/RIO, teve um óleo sobre tela premiado com Medalha de Bronze. Novamente
conquistou outra Medalha de Bronze para óleo sobre
tela, durante o 3º Salão Nacional de Artes Plásticas da
ADESG/NA, no dia 08 de dezembro. Essas exposições
tiveram lugar na cidade do Rio de Janeiro.

Memorial Minas Gerais
Foi lançado no dia 30 de novembro último, na
Praça da Liberdade, o Memorial Minas Gerais - Vale,
cujo acervo foi estruturado a partir de pesquisa do Projeto República da UFMG. O memorial abrange 73 temas sobre a história e cultura do Estado, desde o século
18 até a atualidade, como Inconfidência Mineira, moda,
culinária, participação dos negros, indígenas, imigrantes e artistas.
Personagens ilustres, vilas barrocas, grandes
autores, cidadãos comuns, moda, comida típica e até o
futebol estão representados nas 31 salas que compõem
o ambiente. O Memorial, que ocupa o antigo prédio
da Secretaria de Estado da Fazenda, integra o Circuito
Praça da Liberdade.

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 breve.
Aguardem novidades na próxima edição!
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Email: oliveira.abreu.adv@hotmail.com

PH ÓPTICA

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

Especial Saúde Assufemg

HC comunica término de atendimento
a convênios privados e particulares

A Assufemg recebeu no dia 14 de janeiro de 2011, comunicação do Hospital das Clínicas da UFMG notificando que estarão suspensas as internações e outros atendimentos naquele Hospital, a partir de 01 de fevereiro
deste ano, para todos os convênios com Planos de Saúde. Estarão mantidos os atendimentos e internações que
ocorrerem até 31 de janeiro. Esta situação foi criada por nova legislação federal e por contingenciamento do
Tribunal de Contas da União para os Hospitais Universitários de todas as IFES. Desta forma, os Hospitais Universitários passarão a atender exclusivamente ao SUS. Leia abaixo o texto na íntegra:

Novos Credenciamentos Médicos Assufemg
Dra. Isabela Pitanga Ramos Mauriel (Ecografia
Vascular, Angiologia e Cirurgia Vascular).
Atendimento: rua Santo Antônio, 669 - Venda Nova BH - Tel: (31) 2125-0500 e rua Domingos Vieira, 273sala 208 - Santa Efigênia – BH- Tel: (31) 3241-4747

Dr. Marcílio José Rodrigues (Urologista).
Atendimento: Clínica Médica - rua Carijós, 141/6º
andar - Centro - Pça Sete BH - Tels: (31)3222-1000/3217-4500 - Rua Piauí, 1001- Funcionários - BH
Tel: (31) 3071-1001

Saúde Assufemg

Assufemg firma novo
convênio hospitalar

Infra-estrutura

Em busca de melhor qualidade na prestação de
serviços e no atendimento aos associados, a diretoria
da Assufemg “UnificAção Para Continuar Crescendo
com Novas Ideias ” firmou novo convênio hospitalar.
Um trabalho constante e que visa agregar sempre novas parcerias à entidade. Conheça um pouco do HSR Hospital Santa Rita, novo conveniado Assufemg. Atendimento urgência e emergência 24h.

O Hospital Santa Rita possui 6.652 m² de área
construída, tendo passado por diversas reformas ao
longo de sua história. Atualmente o hospital conta com
mais de 120 leitos distribuídos em apartamentos e enfermarias, CTI com capacidade para 20 leitos, Pronto
Atendimento, Bloco Cirúrgico com 6 salas, Ambulatório, Área administrativa, além dos espaços destinados
aos serviços terceirizados.
Toda nossa infra-estrutura se encontra voltada
para a satisfação dos nossos clientes e passa por melhorias sempre que são necessárias;

História

Especialidades

Fundado em Contagem no dia 30 de agosto de
1967 pelo Dr. Homero Gomes e por 22 acionistas, o
Hospital Santa Rita nasceu de um desejo de atender a
população carente da região e passou por inúmeras dificuldades que foram enfrentadas e superadas. A pequena
estrutura foi crescendo e tendo a necessidade de criar
novos serviços. Com a evolução tornou-se um dos principais centros de atenção à saúde da grande BH.
Em 2001, o hospital passou por uma reformulação de sua estrutura com a posse do Dr. Reginaldo Teófanes Ferreira de Araújo como diretor presidente, que
dentre outras medidas modificou o sistema de gestão.
A mudança representou além de profundas alterações
físicas e de atendimento, uma modificação na imagem
do hospital perante seu público.
Em 2007 recebeu a Acreditação Plena concedida
pela ONA – Organização Nacional de Acreditação, que
certifica a qualidade em serviços de saúde, demonstrando a responsabilidade de todos os colaboradores com a
excelência da assistência prestada, tendo em vista a melhoria contínua do atendimento, adequadas condições
das instalações e equipamentos, capacitação e desempenho dos recursos humanos, segurança dos procedimentos e capacidade da instituição de medir os resultados
de seus processos para sempre melhorá-los. No ano de
2009 o Hospital Santa Rita recebeu outra certificação:
a ISO 9001:2008, que utiliza padrões internacionais na
avaliação de qualidade.
Hoje, o HSR ainda passa por freqüentes mudanças e melhorias, o que demonstra estar sempre evoluindo
para acompanhar de perto o crescimento de Contagem.

Política da Qualidade

Satisfação e encantamento dos nossos clientes alcançados através da melhoria contínua dos processos.

Missão

Assistência com Qualidade e Calor Humano

Princípios e valores

Ética, humanismo e compromisso com os clientes e
com os resultados.

Alergologia/Imunologia Clínica, Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica da Dor,
Clínica do Sono, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hematologia, Mastologia, Nefrologia, Neurologia, Neurocirurgia,
Nutrição Clínica, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia e
Traumatologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Proctologia, Psicologia/Psicanálise e Urologia

Telefone geral
(31) 3329-1100

Marcação de consultas
(31) 3329-1240

Exames complementares
e tratamento
• Laboratório - (31) 3329-1111
• Raio X - (31) 3329-1220
• Endoscopia - (31) 3329-1243
• Ecocardiograma - (31) 3329-1121
• Hemodinâmica - (31) 3329-1210
• Tomografia - (31) 3329-1115
• Ultrasom - (31) 3329-1121
E-mail: contato@santaritahospital.com.br
Site: www.santaritahospital.com.br

Endereço

Hospital Santa Rita - Av. Tito Fulgêncio, nº 1045
Jardim Industrial - Contagem / MG.

