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 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! 

I Torneio de Futebol de Campo Rosas de Abril 2011- 
Gestão Unificação para Continuar Crescendo com Novas 
idéias
 O  Torneio de Futebol de Campo Rosas de Abril 2011 será disputado de 26 de fevereiro a 16 de abril, no 
campo da FAE (Campo do Centro Pedagógico), sempre aos sábados e domingos. Mais informações podem ser 
obtidas na sede da Assufemg ou pelo telefone: ( 31) 3409-8100. Consulte também o regulamento no site www.
assufemg.org.br.  

 XXVI Rosas de Abril vem aí!

 Esta edição do Pinga Fogo registra a participa-
ção da diretoria da Assufemg na Assembléia Geral re-
alizada no dia 03 de fevereiro, na escadaria da Reitoria 
da UFMG. Uma realização que marca o início de uma 
luta antiga dos Servidores Públicos Federais-SPF’s  e 
Técnico-Administrativos em Educação-TAE’s. Por 
melhores condições salariais, de trabalho e de vida. 
(leia matéria páginas 2 e 3). No final das discussões  
agendou-se uma próxima Assembléia para o dia 10 de 
fevereiro, no mesmo local. 
 Esta primeira edição de fevereiro vem lembrar 
também, a cada trabalhador do serviço público que o 
momento é de mobilizações ostensivas. Até os dias atu-
ais tudo o que foi conquistado pela categoria foi através 
de mobilizações, movimentos grevistas, muito suor e 

luta. O novo Governo acenou através de declarações na 
mídia, que não haverá reajustes ou quaisquer conces-
sões ao funcionalismo público.
     Portanto, esta edição do Pinga Fogo é  também 
um convite, a todos servidores, a cobrar dos nossos go-
vernantes, respeito e melhores condições de trabalho e 
vida. Uma convocação pela defesa de nossos direitos.
De nos mostrarmos fortes e atuantes. O momento é de 
união e de estarmos alertas para  não perdermos o que 
já foi conquistado. 
Veja ainda nesta edição,  novidades sobre as declarações 
do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF (pág 4).
Continuar é preciso! Mobilização Já! 

Gestão UnificAção para Continuar Crescendo com 
Novas Ideias!

Mobilização 2011. A Luta não para!

PRÓXIMA ASSEMBLÉIA GERAL
Dia 10 de fevereiro de 2011 - quinta-feira - 09h.

Local: escadaria da Reitoria - UFMGFique de olho!



Expediente
Órgão Informativo da Associação 
dos Servidores da Universidade  
Federal de Minas Gerais   
Assufemg Fones: 3439-8100 Fax: 
3439-8118 www.assufemg.org.br  
Subsede no Medcenter  
Tel: 3224-7519
Av. Antônio Carlos, 6627 - Cidade 
Universitária CEP: 31-270.010   
Belo Horizonte - MG
Fones: PABX 3439 - 8100 Telefax: 
3439 - 8118
Diretoria Executiva
Presidente: Márcio Flávio dos Reis
Vice-presidente: Sônia Micussi 
Simões
Diretora Administrativa: Geralda 
Antônia Pereira
Diretor Adjunto Administrativo: 
Luiz Geraldo de Oliveira
Diretora Financeira: Wania Ferreira 
Duarte
Diretor Adjunto Financeiro :  
Silvestre  Campos Barcelos
Diretor de Imprensa e Divulgação: 
Leonardo Soares da Silva
Diretor Adjunto de Imprensa  e  
Divulgação: Charles de A. Costa
Diretor de Esporte e Lazer:  
Antônio Cândido Neto Brasileiro
Diretor Adjunto de Esporte e  
Lazer: Roberto Eustáquio Souza
Diretor de Cultura: Heloízio Soares
Diretor Adjunto de Cultura: Odair 
dos Santos  Ferraz
Diretor de Assistência e  
Convênios: Hélio Geraldo de 
Almeida 
Diretora  Adjunta de Assistência e 
Convênios: Adela Virgínia F.  
Gutierrez Branco
Conselho Fiscal
Titulares
Maria Antônia Martins
Marlúcio Ricardo Coelho
Eduardo Ângelo Costa
Suplentes
Cláudio Lima de Oliveira
Nívio Laurentino Pereira
Denilson Antônio de Paula 
Produção: Start Comunicação  
& Marketing
startcomunicação@gmail.com
Edição e Redação: Aílson Santos 
(Reg. Prof. 4.739/MG ) e Fátima 
Figueiredo (Reg. Prof. 4.348/MG)
Projeto e Editoração Gráfica: 
Eliseu Ramos
Periodicidade: Quinzenal                           
Impressão: Gráfica Assufemg
Tiragem: 3.000 exemplares
Os artigos assinados são de inteira 
responsabilidade dos seus autores 
e não correspondem, necessaria-
mente, à opinião do jornal.

Assufemg

Junte-se a Nós! Associe-se.
Assufemg - uma entidade a serviço do Servidor 
“Gestão UnificAção para Continuar Crescendo com Novas Ideias” 

 Realizada pelo Sindicato dos 
Trabalhadores da Instituições Federais 
de Ensino - SINDIFES, a primeira  As-
sembléia Geral do ano, no dia 3 de fe-
vereiro, às 9h, na escadaria da Reitoria 
da UFMG teve como objetivo  discutir 
as iniciativas de mobilização para a 
Campanha Salarial 2011, além de ava-
liar o momento político e o indicativo 
de greve. Presentes pouco mais de cem 
Técnico-Administrativos em Educa-
ção-TAEs pertencentes a UFMG (com 
grande presença dos aposentados). A 
palavra de ordem é: Continuar é preci-
so! Mobilização já! Todos sabem que 
sem lutas não há conquistas. 
     Paralelamente aos debates foram 
distribuídos material impresso de cons-
cientização dos Servidores. Entre eles, 
o Projeto HUs - “Os Hospitais Uni-
versitários que temos e os Hospitais 
Universitários que queremos” - Regi-
mento que instrumentaliza o cotidiano 
da atuação dos Hospitais Universitá-
rios de Ensino-HUES e dos Centros 
de Saúde Escola-CSES, comprometi-
do com os fundamentos garantidos na 
Constituição de 1988, no seu capítulo 

social. Um avanço espelhado na Lei 
8080/1990, Sistema Único de Saúde 
(SUS), referência mundial na gestão 
universal de saúde. O Sindifes em sua  
publicação especial de Mobilização 
2011 resgata a história da categoria 
dos TAE’s, lembrando aos interessa-
dos que, nunca houve qualquer vitória 
que não fosse fruto de muitas lutas. 
Relembra as conquistas da carreira, as 
reivindicações diversas, instrumento 
da luta e os movimentos grevistas.
       Nas intervenções dos participan-
tes (algumas bem emocionadas) mui-
tas demonstrações de  preocupação 
com as recentes declarações do Go-
verno  Federal de não ter garantias de 
recursos para a expansão e melhorias 
(capacitação, qualificação e remunera-
ção) do funcionalismo público federal, 
além da intenção de realizar ajustes 
fiscais (aumento de impostos) e cortes 
no orçamento federal. E ainda,  que 
apesar  do crescimento do país, o Go-
verno pretende reduzir investimentos 
em Saúde e Educação, o que seria um 
retrocesso ao atual momento.

Protestos e Indignação marcam  
a Assembléia Geral 

Campanha Salarial 2011

Categoria deliberou a criação da Comissão de Mobilização



Assufemg propõe 62%, nada 
menos que isso  

 A diretoria da Assufemg apresentou à mesa 
organizadora, através do  boletim da entidade Pinga 
Fogo, proposta publicada e referente ao índice de rea-
juste salarial a ser reivindicado, ou seja, 62%, nada me-
nos que isso. “Começar uma Campanha Salarial com 
um índice diferenciado, do obtido pelos políticos, é no 
mínimo concordar com esta política injusta, com este 
descalabro”, enfatizou o presidente da Associação dos 
Servidores da UFMG - Assufemg, Márcio Flávio dos 
Reis. Para o presidente a greve deve ser deflagrada ime-
diatamente pós  confirmação de que o Governo não rea-
justará os salários dos SPFs, em especial da Educação. 
E ainda, que o eixo da greve seja coerente com a ati-
tude dos parlamentares. Que o índice do reajuste sala-
rial seja no mínimo igual ao que foi dado aos políticos, 
por uma questão de justiça, coerência e transparência. 
“Se necessário for, é preciso também que a CUT, numa 
luta em defesa dos trabalhadores deste país, conclame a 
uma greve geral”, finalizou Reis

Análise de conjuntura 
 Durante a análise de conjuntura foram avalia-
das as ameaças aos direitos dos Servidores Públicos e 
as Propostas/Projetos de leis que são nocivas à Catego-
ria. Foram destacadas:
● a  PL92/2007 (que cria as Fundações Estatais de Di-
reito Privado) por aprofundar o processo de terceiriza-
ção e abrir espaço para a exploração da iniciativa priva-
da dentro do serviço público;
● a PLP 248/98 que institui a demissão no Regime Ju-
rídico Único;
● a PLP 549/2009, que congela os salários e investi-
mentos do Estado pelos próximos dez anos;
● a Medida Provisória 520/2010 que cria uma Empresa 
para administrar os Hospitais Universitários, retirando 
a autonomia das universidades sobre a gerência destas 
unidades e caso não seja combatida, irá ser aprovada 
pelo Congresso.

 Deliberações
 Houve o consenso de que é necessário que a ca-
tegoria esteja mobilizada para enfrentar os desafios que 
virão e de que os investimentos públicos não podem 
parar, pois o Estado ainda está defasado em sua oferta 
de serviços. Nesta perspectiva foram aprovadas as pro-
postas:
● Assembléia Geral Sindical para o dia 10 de fevereiro, 
às 9h, na escadaria da Reitoria da UFMG.
● Formação de uma Comissão de Mobilização com 
reunião já marcada para o dia 7 de fevereiro, segunda-
feira, às 14h, na sede do SINDIFES
● Aprovação do Eixo Geral da FASUBRA com desta-
que para o reajuste salarial (o destaque será debatido na 

próxima Assembléia)
● Aprovação dos Eixos Locais
● Ato no dia 15 de fevereiro no HC-UFMG: “Em defesa 
dos Hospitais Universitários e contra a MP 520/2010
Caravana à Brasília” – 16/02
A FASUBRA Sindical confirmou que no dia 16 de fe-
vereiro, quarta-feira, haverá uma Marcha dos Servido-
res Públicos Federais em Brasilía/DF seguida de Ato 
no Congresso Nacional. Após as manifestações será 
realizada uma Plenária tendo como pauta única avaliar 
a mobilização e o indicativo de greve.
O SINDIFES está convocando seus filiados para par-
ticiparem desta mobilização em conjunto com outras 
categorias. É o inicio da Campanha Salarial de 2011 
que pretende não só reajustar os salários mas garantir 
os direitos e defender o Serviço Público de qualidade.

Como participar da Caravana
 Os interessados devem entrar em contato com a 
secretaria do SINDIFES pelo telefone (31) 3441-0868 
ou pessoalmente, na sede. É necessário informar nome 
completo, RG, telefone de contato, e para aqueles que 
necessitem de ofício de liberação, nome da chefia e local 
de entrega do ofício. Participe, juntos somos fortes!

  Dicas Locadora  
Assufemg

Bullying - Provocações sem Limites
 A Fronteira para o Inferno pode estar no 
portão da Escola Jordi é um adolescente que per-
deu recentemente seu pai e que, junto à sua mãe, 
decide mudar de cidade para começar uma nova 
vida. Em princípio tudo parece bem, mas o desti-
no reservado para ele será uma terrível surpresa já 
que quando Jordi passar pelo portão da nova esco-
la, cruzará sem saber a tenebrosa fronteira de um 
novo inferno. O filme que melhor retrata o tema 
mais polêmico da atualidade.

Olhos Azuis - Um duelo na fron-
teira - Um filme de José Joffily
 Antes de sua aposentadoria forçada, Mar-
shall, chefe do Departamento de Imigração do Ae-
roporto JFK, detém, em seu último dia de trabalho, 
um grupo de latino- americanos, expondo-os a uma 
série de situações  humilhantes e constrangedoras. 
Cego pelo seu próprio preconceito, o oficial acaba 
provocando uma tragédia. Depois de algum tempo 
na prisão, Marshal, debilitado por uma grave doença 
e determinado a encontrar a filha de Nonato, vem 
ao Brasil a fim de purgar sua culpa. Nesta busca, o 
americano é guiado por Bia, uma jovem prostituta.       



N e g o c i n h o $

     Já estão liberados na sede da Assufemg  os de-
monstrativos de descontos efetuados no pagamento do 
Servidor - Imposto de Renda 2011, referentes despesas  
médicas, hospitalares e odontológicas. Por se tratar de 
documento confidencial , o mesmo, somente será entre-
gue ao sócio –titular ou mediante procuração do sócio-
titular nomeando terceiro a retirá-lo na sede da entidade. 
Ou também, através de  solicitações para que sejam en-

viadas via Cor-
reios. Os inte-
ressados neste 
procedimento    
deverão en-
viar um e-mail 
para:secretaria.
dp@assufemg.
org.br, dis-
criminando o 
endereço com-
pleto e CPF do 

titular, aos cuidados de Raul Souza.
Informativo da Receita – www.receita.fazenda.gov.br 
      A entrega do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 
2011, ano – base 2010,  começa no dia 1º de março e 
vai até 29 de abril de 2011. Quem perder o prazo estará 
sujeito a uma multa mínima de R$ 165, 74. Saiba o que 
muda: 
● Este ano não será mais permitida a entrega via for-
mulários.
● Também é o último ano do acordo para correção de 
4,5% da tabela do IR.

Formas de entrega
 A declaração poderá ser enviada pela internet, 
por meio da utilização do programa de transmissão 
da Receita Federal (Receitanet), ou via disquete (nas 
agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica 
Federal). Em 2011, pela primeira vez, não será permiti-
da a entrega via formulários.

Obrigatoriedade
 Segundo a Receita Federal, estão obrigadas a 
apresentar a declaração  as pessoas físicas que recebe-
ram rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.487,25 
em 2010.
 Também estão obrigados a apresentar o docu-
mento os contribuintes que receberam rendimentos 
isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente 
na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil 
neste ano.
 Também é obrigatória a entrega para quem ob-
teve, em qualquer mês de 2010, ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do 
imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, 
de mercadorias, de futuros e assemelhadas.
 Quem tiver a posse ou a propriedade, em 31 de 
dezembro deste ano, de bens ou direitos, inclusive terra 
nua, de valor total superior a R$ 300 mil, também deve 
declarar IR em 2011.
 A obrigação com o Fisco se aplica também 
àqueles contribuintes que passaram à condição de resi-
dente no Brasil, em qualquer mês deste ano, e que nesta 
condição se encontrem  em 31 de dezembro de 2010.
 A regra também vale para quem optou pela isen-
ção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho 
de capital auferido na venda de imóveis residenciais, 
cujo produto da venda seja destinado à aplicação na 
aquisição de imóveis residenciais localizados no país, 
no prazo de 180 dias contados da celebração do con-
trato. Mais informações na próxima edição do boletim 
Pinga Fogo. 

Imposto de Renda   2011.

Assufemg libera demonstrativos

Reforma da Cantina Pelego’s 
 Já está em fase de orçamento de projeto na 
PROPLAN - Pro-Reitoria de Planejamento, a refor-
ma da Cantina Pelego’s. O começo da obra está pre-
visto para breve. Aguardem novidades!

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.


