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Atenção,  
Usuários da  
Assufemg

 Não haverá expe-
diente na entidade, no pe-
ríodo de 07 a 09 de março, 
tanto na sede campus Pam-
pulha, quanto na subsede. 
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PRÓXIMA ASSEMBLÉIA GERAL
Dia 04 de março de 2011 - sexta-feira - 09h30.

Local: auditório da Fac. Medicina - UFMGFique de olho!

Mobilização 2011! A Luta não para!
 Esta edição do Pinga Fogo registra a participação da diretoria da Asso-
ciação dos Servidores da UFMG - Assufemg na Assembléia Estatutária reali-
zada pelo  Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino de 
Belo Horizonte - Sindifes/BH, no dia 25  de fevereiro, no auditório da Reitoria 
– UFMG. Durante as falas lembrou-se a todos os presentes, que o Acordo de 
Greve da Categoria findou-se em julho de 2010, com o último reajuste salarial. 
Foram destacados os principais pontos do Relatório da Fasubra, discutidos em 
Brasília/DF. Realizada em uma tenda montada na Esplanada dos Ministérios, a 
Plenária contou com a participação de mais de mil pessoas, destas cerca de 150 
eram delegados. Foi deliberado um Calendário Nacional de Lutas, apresenta-
dos novos encaminhamentos das bases e reafirmado a pauta de reivindicações 
dos Servidores.
 Mobilizada desde o início de fevereiro a Categoria vem discutindo den-
tro do campus da UFMG, os diversos Eixos de Luta com enfoque para  a Cam-
panha Salarial Emergencial. Durante a Assembléia do Sindifes, que contou com 
cerca de 150 pessoas (trabalhadores e aposentados) reafirmou-se ainda, junto 
aos participantes, o Indicativo de Greve, aprovado para o dia 28 de março. 
Esta data indicativa de deflagração da Greve, deverá ser construída nas bases, 
para que, caso as negociações não prosperem, seja deliberada em Assembléias 
Gerais em cada entidade de base, no dia 15 de março de 2011.Na oportunidade 
ouviu-se também os  depoimentos dos Caravaneiros, que estiveram presente 
em Brasília, numa constatação de que existe mobilização, vontade geral de gre-
ve. Durante a reunião foram apresentados também informes dos Aposentados. 

VII CONTIFES 2011   
 Outro ponto apresentado e aprovado na Assembléia Estatutária foi  o 
Regimento Interno do VII Contifes 2011 - Congresso dos Trabalhadores nas 
Instituições Federais de Ensino que tem data de realização prevista para o pe-
ríodo de 24 a 28 de maio, no auditório da Reitoria da UFMG. O Contifes deste 
ano tem  como eixo central o tema “O Movimento Sindical que Queremos” e 
pretende, especificamente, discutir os seguintes assuntos: 
I - Sociedade; II - Educação; III - Organização Sindical; IV - Análise de Con-
juntura; V - Resoluções, Moções e outros; VI - Plano de Lutas;  VII - Altera-
ções estatutárias e VIII – Apresentação de contribuições para o debate (teses).
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Assufemg

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

Homenagem 

8 de março Dia Internacional  
da Mulher

 Até parece uma grande coisa, terem estabelecido uma data específica 
para as mulheres.

Na verdade, a mulher não precisa de um dia específico, de uma data pré-estabe-
lecida, o seu dia, são todos os dias, pois estão vivas e são atuantes independen-
temente de dia, na verdade, nunca têm folga!
As mulheres, sempre foram discriminadas, sempre estiveram em segundo lugar 
na escala de valores, e tudo isso se deve a esse regime patriarcal e machista em 
que vivem. Mas apesar disso tudo, elas estão cada vez mais conquistando o seu 
espaço e o seu lugar na sociedade.
Já foi comprovado estatisticamente, que a mulher sofre discriminação em to-
das as áreas, principalmente na parte profissional, pois a mulher mesmo sendo 
muito competente, quando ocupa o mesmo cargo de um homem, o seu salário é 
bem menor. Mas os homens não são os únicos culpados, pois essa discriminação 
existe por parte das próprias mulheres. Uma mulher, geralmente não confia em 
outra para exercer um cargo importante e de confiança.
Ser "feminista", não foi e nunca será a solução. A mulher não precisa se mascu-
linizar para ser respeitada, achando que somente dessa forma ela poderá ser re-
conhecida e valorizada, pois mesmo sendo feminina, ou melhor, principalmente 
sendo feminina, ela pode mostrar o seu valor e a sua capacidade. A mulher sabe 
que dispõe de muitas "armas" em seu favor, pois mesmo mostrando "fragilida-
de", ela pode ser forte e decidida, e dessa forma, tirar da sua "sensibilidade" a 
força de que precisa.
A mulher, com o seu jeitinho, e a sua delicadeza, soube galgar e conquistar o seu 
degrau na escada da vida, que inclui o seu lado profissional, o seu lado familiar 
e o seu lado pessoal. Assim sendo, ela nunca deve tentar se impor pela força, 
querendo mostrar "igualdade" com os homens, pelo contrário, ela deve fazer 
questão de ser sempre o "sexo frágil" e ter consciência, que "fragilidade", não 
significa fraqueza. Essa "fragilidade" na verdade, significa "sensibilidade".
A mulher inteligente deve fazer questão de ser tratada e considerada com um 
"vaso mais frágil", para ser tratada com respeito, com carinho, com amor, com 
cuidado, e é nesse momento que ela mostra a "força" que tem.
Ser forte, não significa gritar, para ser ouvida e para chamar, se isso pode ser 
feito com uma voz doce e carinhosa. Não precisa exigir para conseguir as coi-
sas, se com um jeitinho especial pode pedir e ser atendida. Não precisa "medir 
forças", "enfrentar", pois a sua força está na persuasão. Não precisa se "armar" 
pensando que está numa guerra física, achando que é vergonhoso recuar, pen-
sando que com essa atitude perdeu a batalha, porque às vezes para se ganhar 
uma guerra, é preciso recuar, se fortalecer para então avançar com mais força, 
mais segurança, mais convicção e então atingir o seu alvo e conseguir o seu 
objetivo e assim vencer.
Por isso tudo, viva a mulher, não somente no dia 8 de março, mas sim, viva a 
mulher, todos os dias, todas as horas, todos os minutos e todos os segundos, 
porque a "Mulher" é sempre "Mulher" todo o tempo.

Homenagem da Assufemg a todas as mulheres pelo “Dia Internacional da Mulher”



Inscrições abertas para 
a XV Feira de Artesanato 

Assufemg
 A Feira de Artesanato promovida pela Assufe-
mg já faz parte do calendário de atividades culturais da 
UFMG. Realizado desde 2005, o evento acontece duas 
vezes ao ano, na Praça de Serviços do campus Univer-
sitário. A primeira mostra deste ano será de 04 a 08 de 
abril. A mostra acontece juntamente com o Projeto  Ro-
sas de Abril, realizado para comemorar o aniversário 
da Associação, no dia 19 de abril. Outra edição aconte-
ce no segundo semestre.
 A exposição traz ao campus Universitário, tra-
balhos artesanais feitos por artesãos, associados ou não, 
já que o evento é uma oportunidade aberta ao públi-
co externo também. Atualmente são 80 vagas, abertas 
primeiramente aos associados, e as demais para outros 
expositores. O principal critério de seleção, segundo o 
regulamento do evento é de que o produto a ser exposto 
seja artesanal. As inscrições serão efetuadas nos dias 21 
e 22 de março, para os associados e nos dias 23 a 25 de 
março,  para não sócios,  no horário de 10h as 13h, na 
sede da Assufemg. Não haverá inscrição por indicação.
 A Assufemg/UFMG cobrará uma taxa de ins-
crição, pelo período de exposição de R$ 80,00 (oitenta 
reais) para os associados e R$100,00 (cem reais) para 
os não sócios. Será cobrada uma taxa de R$10,00 (dez 
reais) para cada mesa adicional. Mais informações pelo 
tel: (31) 3409-8100

Evento

XXVI  Rosas de Abril e 37 
anos da Assufemg

 O Rosas de Abril é um projeto cultural e espor-
tivo, criado em 1986 como parte das comemorações do 
aniversário da Assufemg,que acontece no dia 19 de abril. 
A Assufemg completa este ano 37 anos de atividades. 
Um baile em grande estilo marca o encerramento do Ro-
sas de Abril. Este ano será no dia 28 de abril de 2011.  

I Torneio de Futebol de Campo 
Rosas de Abril 2011 - Gestão 
Unificação para Continuar Cres-

cendo com Novas Idéias.
 O Torneio de Futebol de Campo Rosas de Abril 
2011 será disputado de 19 de março a 09 de abril, no 
campo da FAE (Campo do Centro Pedagógico), sem-
pre aos sábados. 

Equipes 
 Foram inscritas quatro equipes (veja tabela abai-
xo). Serão premiadas as equipes participantes do Torneio 
de Futebol de Campo Rosas de Abril, da seguinte forma: 
ao campeão e vice-campeão, serão conferidos troféus e 
medalhas. O artilheiro e o goleiro menos vazado rece-
berão  troféus. E ainda, ao campeão será conferido um 
prêmio no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) e o vi-
ce-campeão receberá um prêmio no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais). Mais informações podem ser obtidas 
na sede da Assufemg ou pelo telefone: (31) 3409-8100. 
Consulte o regulamento no site: www.assufemg.org.br 

Tabela do Torneio Rosas de Abril
DATA HORÁRIO EQUIPES PLACAR EQUIPES LOCAL

19/3/2011 9:00 SINDIFES x COOPECREMT FAE

19/3/2011 10:00 FAE x HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS FAE

26/3/2011 9:00 SINDIFES x HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS FAE

26/3/2011 10:00 FAE x COOPECREMT FAE
2/4/2011 9:00 HOSPITAL DAS CLÍNICAS x COOPECREMT FAE
2/4/2011 10:00 SINDIFES x FAE FAE

Final
DATA HORÁRIO EQUIPES PLACAR EQUIPES LOCAL

9/4/2011 10:00 x FAE
PENALTIS x PENALTIS



N e g o c i n h o $

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!

Inscrição para Programa 
de Bolsa Ensino  
Superior 2011

 O Programa de Bolsa Ensino Superior, vincu-
lado ao Programa de Formação Integrada e Qualidade 
de Vida na Gestão de Pessoas – PROFIQ, oferece ajuda 
financeira para servidores efetivos da UFMG que cur-
sam o ensino superior. Os servidores interessados em 
participar do programa devem se inscrever pela página 
da PRORH, do dia 14 de fevereiro até as 17:00 horas 
do dia 10 de março de 2011.
 No Programa de Bolsa Ensino Superior, os ser-
vidores que estudam em instituições privadas receberão, 
se sorteados, bolsa no valor de R$ 150,00 por mês.
 Serão sorteados 50 servidores para o 1º semestre 
de 2011, entre os inscritos matriculados em instituições 
particulares, para ocuparem as vagas remanescentes 
das edições anteriores do programa. Esses servidores 
serão chamados de acordo com o surgimento de vagas, 
respeitando-se a ordem do sorteio.
 Caso o servidor não tenha acesso à internet, 
deve dirigir-se à Secretaria de sua Unidade ou ao Depar-
tamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos – 
DRH – Unidade Administrativa III, Campus Pampulha, 
munido do contracheque do mês de dezembro de 2010 e 
do documento de identidade para fazer sua inscrição.
 A seleção acontecerá por meio de sorteio público 
que se realizará na sala 102 do Departamento de Desen-
volvimento de Recursos Humanos da UFMG – Unidade 
Administrativa III, no dia 11 de março de 2011.

Atendimento Psicológico
Aconselhamento Profissional, Familiar e Relaciona-
mento Interpessoal. Psicoterapia Breve: Depres-
são, Ansiedade, Insegurança, Transtornos Alimentares, 
Dificuldades de Aprendizagem; Acompanhamento às 
gestantes; Aconselhamento visando a  preparação para 
a aposentadoria. Psicóloga: Margaret Vieira Araújo – 

CRP 04/19906 Rua São Paulo, 1361-Sala 601- Centro 
-BH- Tel: 9652-5620

MÓVEIS SOB MEDIDA
Armários embutidos, cozinhas, fechamento de pia e 
vãos livres. ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO.
Tratar com Felício.
Tels:3447-7921/9968-9561 marcenariaarcoz@ig.com.br

Dicas Locadora Assufemg

Vidas que se Cruzam
De Guillermo Arriaga mesmo roterirista de “Babel” e  
“21 Gramas”

O passado e o presente podem ter um 
grande efeito sobre as pessoas separa-
das pelo espaço e pelo tempo. Maria-
na, 16 anos está tentando unir as vidas 
destroçadas dos pais em uma cidade na 
fronteira do México. Sylvia vive em 
Portland e deve realizar uma odisséia 
emocional para apagar o pecado come-

tido no passado. Giana e Nick são  um casal que preci-
sa lidar com um intenso e proibido caso. Maria é uma 
jovem garota que precisa ajudar seus pais a encontrar 
o perdão e o amor. Os cinco personagens começarão as 
próprias jornadas em busca de redenção e descobrirão 
que suas ações podem fazer a diferença entre a vida 

Alice no País das Maravilhas
Um filme de Tim Burton

Caia na toca do coelho com Alice 
para participar de uma fantástica 
nova aventura da Walt Disney Pictu-
res e de Tim Burton. Convidativo e 
mágico, Alice no País das Maravilhas 
é uma nova e imaginativa abordagem 
de uma das histórias mais adoradas 
de todos os tempos. Alice (Mia Wasi-
kowska), agora com 19 anos de ida-

de, retorna ao excêntrico mundo onde ela entrou pela 
primeira vez quando era criança e embarca em uma jor-
nada para descobrir seu verdadeiro destino. Este País 
das Maravilhas é um mundo além da sua imaginação e 
não se parece com  nada que você já tenha visto antes. 


