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Mobilização 2011. A Luta não para!
Págs 2 e 3

XXVI Rosas de Abril vem aí!

O 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. Um
baile em grande estilo marca o encerramento de cada
edição do Rosas de Abril. Aguardem programação!

I Torneio de Futebol de
Campo Rosas de Abril 2011.

Encerraram-se as inscrições para o I Torneio
de Futebol de Campo Rosas de Abril 2011. O Torneio
será disputado de 26 de fevereiro a 16 de abril. Mais
informações pelo tel: 3409-8100. Consulte o regulamento no site: www.assufemg.org.br

Festival de Verão da UFMG
será no campus Pampulha
As inscrições para o 5º Festival de Verão da
UFMG poderão ser feitas a partir do dia 21 de fevereiro,
pelo site www.ufmg.br/festivaldeverao, no valor de R$
20. O evento será realizado pela primeira vez no campus
Pampulha da UFMG - avenida Antônio Carlos, 6.627,
em Belo Horizonte, de 4 a 8 de março de 2011, período
do carnaval.
O dia 4, sexta-feira, será destinado à abertura do
Festival, às 20h, no auditório da Reitoria, com show de
André Mehmari e Ná Ozzetti - piano e voz. O encerramento, por sua vez, em 8 de março, trará a cantora Maria
Alcina ao campus Pampulha. As atrações culturais não
exigem inscrição e serão abertas ao público. A programação completa pode ser acessada no site: www.ufmg.br

GRITO DE CARNAVAL da MOBILIZAÇÃO 2011

com a Velha Guarda do Samba de BH.
Data: 25 de fevereiro - sexta-feira
Hora: 18h.
Local: Assufemg - Espaço Cultural
Francisco de Assis Mota.
Promoção: Sindifes
Apoio: Assufemg/DAC-UFMG/CAC-UFMG

PRÓXIMA ASSEMBLÉIA GERAL

Dia 24 de fevereiro de 2011 - quinta-feira - 09h30.
Local: auditório da Reitoria - UFMG
Em pauta: Chamada do VII CONTIFES – Congresso dos Trabalhadores nas Instituições Federais

Fique de olho!

de Ensino – UFMG, CEFET-MG e UFVJM.
▪ Indicação dos nomes para a Comissão Organizadora do CONTIFES
▪ Assuntos referentes à Mobilização 2011

A Luta não para! Mobilização Já!
Em Assembléia Geral realizada no último dia 10 de fevereiro, no auditório
da Reitoria da UFMG
os trabalhadores Técnico-Administrativos
da UFMG decidiram
permanecer em estado
de Mobilização, com
possível deflagração de
Greve, caso o governo
federal não estabeleça
um processo de negociação com a categoria.
Foram apresentados os principais pontos do Eixo Geral de Lutas ,com destaque
para a MP 520/2010 (que cria a EBSERH-empresa para gerir os Hospitais Universitários). Houve convocação para a participação em do Ato realizado no HCUFMG no dia 15 de fevereiro e para a Marcha Unificada dos Servidores Públicos
Federais em Brasília/DF no dia 16 de fevereiro. Foi aprovada ainda a realização,
também no dia 16, de uma Assembléia Geral, na escadaria da Reitoria da UFMG
e a convocação de uma Paralisação nas instituições da sua base.

Governo anuncia corte recorde e
suspende concursos e nomeações
Foi preocupante o anúncio do governo federal (9/2) de um corte recorde de
R$ 50 bilhões no orçamento federal de 2011 e a suspensão da convocação dos
aprovados em concursos públicos. A notícia foi recebida pela categoria como
um golpe contra o funcionalismo público, que após longos anos sem melhorias,
a partir do governo Lula vinha recuperando suas perdas salariais.
As medidas fazem parte do pacote de ajustes dos gastos do governo, anunciado no Palácio do Planalto pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, e pela
ministra do Planejamento, Miriam Belchior. O Palácio do Planalto pediu que o
ministro da Educação, Fernando Haddad, apresentasse apenas as contratações
consideradas essenciais de professores e técnicos para as universidades federais.
O objetivo é postergar ao máximo a efetivação de novos servidores. A pasta de
Educação é o carro-chefe das contratações de servidores para este ano. Antes
de 2011, o maior bloqueio anunciado no orçamento federal havia ocorrido no
início de 2010, quando R$ 21,8 bilhões foram contingenciados.

Encaminhamentos
▪ Encaminhar para a Plenária da FASUBRA a proposta de criação de uma Comissão Nacional e Comissões locais de mobilização para organizar a luta contra
a MP 520/2010;
▪ Envio de seis delegados para a Plenária da FASUBRA realizada no dia 16 de
fevereiro;
▪ Participação da base do SINDIFES no Encontro Nacional de Aposentados e
Pensionistas da FASUBRA;
▪ Permanência em estado de Mobilização com indicativo de Greve, caso as
negociações não tenham sucesso.

Junte-se a Nós! Associe-se.
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Ato no HC reúne cerca de
cem servidores

Após a Marcha as entidades de base da Federação participaram da Plenária Nacional, que contou com
os Informes Nacionais da DN, e com a avaliação da
No dia 15 de fevereiro, pela manhã, cerca de Conjuntura. Após as intervenções a Categoria aprovou
cem Servidores Técnico-Adminstrativos em Educação o seguinte calendário:

Calendário de Lutas 2011
Março
10 de março – Dia Nacional de Luta nas Entidades de
Base com reunião os reitores;
11/03 – Dia Nacional de Luta nas Entidades de Base em
reunião com os parlamentares locais;
De 14 a 18 /03 – Semana de mobilização, centrando atividades nos HU’s, pautando a questão salarial e MP 520.
15/03 – Rodada de Assembléias nas bases para avaliar
Indicativo de Greve.
18/03 – Dia Nacional de Luta contra MP 520 com paralisações;
da UFMG (inclusive do Campus Pampulha) estiveram 26/03 - Plenária Nacional (um dia) aprovar Indicativo
presentes no Ato em Defesa dos Hospitais Universitários de Greve;
e Contra a Medida Provisória 520/2010, em frente à en- 27/03 – Plenária dos SPF’s;
28/03 – Indicativo de Greve.
trada principal do Hospital das Clínicas (HC).
Durante o evento foram distribuídos informativos soCampanha Salarial
bre a Campanha Salarial Emergencial 2011 e realizado
uma pequena Assembléia, onde os participantes expuEmergencial
seram seu descontentamento com a iniciativa do GoLutar por inclusão no Orçamento de 2011 de
verno em criar uma empresa para gerir os HU´s. Um
alerta para mobilização de enfrentamento e derrubada recursos para:
da MP 520/2010. E ainda entre outras reinvidicações, a Reajuste Salarial: piso 3 SM e step 5%;
garantia de recursos para reajuste salarial, assim como Racionalização e cargos;
Reposicionamento Aposentados;
programas de capacitação e qualificação.
A Manifestação encerrou-se com um café da manhã Mudança no Anexo IV (Incentivos de Qualificação);
aberto aos trabalhadores, alunos e usuários do Hospital. Devolução do VBC absorvido;
No dia 16, o Sindicato realizou Assembléia, na escada- Isonomia salarial e de benefícios Auxilio- Alimentação;
ria da Reitoria e convocou a uma Paralisação durante Auxilio Creche; etc.. Lutar contra a Terceirização;
Revogação da Lei nº 9.632/98;
todo o dia.
Abertura imediata de concurso público para substituiCategoria dos Trabalhado- ção, no mínimo, da mão de obra terceirizada e precares Técnico-administrati- rizada em todos os níveis da carreira para as áreas advos aprova indicativo de gre- ministrativas e dos HU´s. Extensão das ações jurídicas
transitadas e julgadas.

ve para dia 28 de março

Aproximadamente 6.000 Servidores Públicos
fFederais participaram do Ato Nacional, na manhã do
dia 16 de fevereiro. Os Servidores Públicos Federais
marcharam da Catedral de Brasília, até o Congresso
Nacional, onde realizaram o lançamento da Campanha
Salarial 2011. Logo em seguida, os Trabalhadores seguiram até o Bloco K, do Ministério do Planejamento
e Orçamento, onde encaminharam uma Comissão para
abrir negociação com a Ministra Belchior, mas ela não
estava no Gabinete. A Marcha contou com a participação de 20 entidades sindicais, deputados e representantes de centrais sindicais (CUT, CONLUTAS, CTB e
INTERSINDICAL).

Convênios Assufemg
A diretoria da Assufemg, “Gestão UnificAção
para Continuar Crescendo com Novas Ideias” trabalha
constantemente em busca de novos convênios e parceiros , a fim de prestar sempre um melhor atendimento
aos Associados.Confira abaixo dois convênios importantes, (um deles em especial para quem tem animais
de estimação), para serem usados em períodos de férias ou feriados.

Condomínio Praia de
Marataízes

Rua: Rio Grande do Sul, 435-1º andar-BH-MG-Tel:
(31) 3272-4066
Diária Não sócio: 46,00
Diária Sócio: 40,00
Mínimo de 07 dias
Cartão Master Card – 2X

Pousada e Camping Xodó
em Marataízes

Pet Shop Minas Vet
Venda de rações para (cães, gatos, pássaros, peixes, aves silvestres, aves ornamentais, bovinos, suínos,
eqüinos).
Vendas de: acessórios, aquários, acessórios para aquários, cães, gatos, peixes ornamentais, medicamentos da
linha veterinária, produtos para higiene animal.
Serviços:
Manutenção de aquários, banho, banho e tosa, exames
laboratoriais, consultas veterinárias, cirurgias, internação, hotelzinho, radiografia, ultra-sonografia, retirada
de tártaro, vacinas e serviços domiciliar, em suas instalações e em condições favoráveis para os associados
e dependentes.Os descontos variam de 8% a 20% , de
acordo com o serviço ou produto.Rua Gávea, nº 255,
bairro Jardim América, BH –MG -Tel: (31) 2552-1232

Área Arborizada para barracas, infra-estrutura
completa: pontos de luz, banheiros, churrasqueiras,
piscina, sauna, playground, sala de TV com antena parabólica, salão de jogos com sinuca, sinuquinha e brinquedos eletrônicos, campos de peteca e vôlei.
Suítes: para 04 pessoas, com banheiro privativo e geladeira
Chalés: com capacidade para 04 pessoas
Prédio de 3 pavimentos: com unidades para 04 pessoas e toaletes independentes do camping
Cantina: atende toda a estrutura do camping, refeição,
pão,leite, lanche, sorvete, pizza, bebidas e tira gosto
Av. Atlântica, 1930- Marataízes-ES - Fones: (28) 35321291, (31)3272-4066

Dicas Locadora Assufemg
SCOOP - O Grande Furo
O Homem Perfeito - A História Perfeita O Crime Perfeito.
Nesta nova comédia contemporânea
de Woody Allen, uma estudante de
jornalismo (Scarlett Johansson) visita
amigos em Londres em busca do furo
de reportagem da sua vida. Durante as
investigações, ela se depara com mágica, assassinato, mistério – e talvez amor, com aristocrata britânico (Hugh Jackman)

GARFIELD - Um super herói animal
Além de comer, nada mais interessa Garfield, até que o musculoso super -gato Garzooka surge do mundo dos quadrinhos e
invade o universo dos desenhos
com notícias assustadoras. Garfield se enche de disposição e
se junta ao seu super-herói Garzooka em uma batalha para salvar os mundos.

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

Solicito doações de cadeira de rodas e cadeiras de ba- Armações nacionais e importadas. Cheque, cartão ou
desconto em folha. Condições especiais para associanho, para a cidade de Bocaiúva-MG
dos à Assufemg. Av. Cel. José Dias Bicalho, 220, lj. 03
Contatos: 3462-3732/9704-0150 (ICB)-Paulinho
- Pampulha. Fone: 3441-2006.
E-mail: paulo@icb.ufmg.br

