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PLENÁRIA NACIONAL: CATEGORIA
APROVA INTENSIFICAR
A LUTA DOS TRABALHADORES

Divulgação

Nesta edição

Minas também faz Axé

A banda GROOVE D’PRIMEIRA é uma das atrações do
XXVI Rosas de Abril. O show ao vivo será no dia 08 de abril, no Espaço Cultural Francisco Assis Mota (Assufemg), a partir das 19 horas.

Cardiocontorno Medicina Diagnóstica

Clínica Médica prestará serviços e atendimentos cancelados
pelo Hospital Arapiara. Pág 4

Participaram da Plenária Nacional, no dia 26 de março, 135 delegados credenciados, 37 entidades de
base credenciadas e direção nacional.
A categoria aprovou dar prosseguimento nas negociações com o governo,
realizar paralisações nas Universidades, organizar caravanas entre outros
encaminhamentos que serão disponibilizados em breve. A Direção Nacional estará reunida com o Ministério do
Planejamento (MP), no próximo dia 14
de abril, onde levará as resoluções da
Plenária. A Mobilização continua. A
Luta não para! (leia editorial pág 2).

XXVI Rosas de Abril tem como tema: Comunicação e Cultura.
37 anos da Assufemg
Confira programação e participe!
EVENTO

DATA

HORA

LOCAL

Abertura

04/04 - 2ª feira

9h

Sede da Assufemg

Almoço Musical

04/04 - 2ª feira

de 11:30 às 13h30

Cantina Pelego’s

08/04 - 6ª feira

A partir das 19h

Espaço Cultural Francisco Assis Mota
Assufemg

de 04/04 a 08/04

de 09 às 17h

Praça de Serviços da UFMG

Torneio de Fut. de Campo

02/04 sábado
09/04 sábado

09h

Campo da FAE

“Senta a Pua” estilo Gafieira
e rodada de Bingo

15/04 - 6ª feira

A partir das 19h

Espaço Cultural Francisco Assis Mota
Assufemg

Baile de Encerramento

29/04 - 6ª feira

Aguarde

Aguarde

Groove D’primeira
(ao vivo)
Feira de Artesanato
Assufemg

Editorial

Mobilização 2011! A Luta não para!
Esta edição registra a presença da
diretoria da Assufemg na Assembléia
Sindical Geral (ASG) realizada pelo
Sindifes, no dia 16 março último, onde
os Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação da UFMG aprovaram, por unanimidade, o Indicativo de Greve para o dia 28 de março,
acatando as orientações da Plenária
da Federação de Sindicatos das Instituições Federais de Ensino Brasileiras
(FASUBRA). Cerca de 120 servidores
dos Campi Pampulha, Saúde e Montes
Claros votaram o indicativo. Representantes do Movimento Estudantil
(DCE-UFMG, UNE e ANEL) presentes à assembléia declararam apoio à
Greve e a luta contra a MP 520/2010.
Ao final da reunião, foi decidido, ainda, os seis delegados participantes da
Plenária da FASUBRA, realizada no
dia 26 de março, onde foi debatido o
Indicativo de Greve Nacional.
Registra também a presença da
diretoria da Assufemg na reunião realizada pelo Sindifes, em sua sede, no dia
14 de março último, com a presença de
vários diretores, sindicalistas e do presidente regional do PT, deputado federal
Reginaldo Lopes para quem foi entregue
a pauta de reivindicações da Categoria.
O parlamentar se prontificou a interferir nas negociações de agendamento de
uma audiência Governo Federal e Fasubra. “Muito boa e bastante produtiva a
reunião”, avalia o presidente da Assufemg, Márcio Flávio dos Reis. Segundo a
coordenadora-geral do Sindifes, Cristina
del Papa outras reuniões com parlamentares estão previstas, como por exemplo,
com o vice-prefeito de Belo Horizonte,
Roberto Carvalho e com políticos de
partidos de bases aliadas como PC do B
e PMDB.

toria da UFMG, para relatar os informes
da Mobilização 2011, discutir os Encaminhamentos para a Greve e debater a
MP 520/2010 (que cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A. - EBSERH). Especialmente nesta ocasião, o
Reitor da UFMG, Clélio Campolina, esteve presente para esclarecer o posicionamento da Administração Central da
Universidade em relação à Medida Provisória. Sua presença foi solicitada após,
na Assembléia do dia 16, a Categoria
tomar conhecimento de que ele afirmou
ser favorável a MP520 durante uma reunião do Conselho Diretor do Hospital
das Clínicas. “Não temos outra alternativa a entrar na empresa pública, se não
ficaremos no limbo”, declarou o Reitor
Clécio Campolina. “Preservando a autonomia dos Hospitais”, acrescentou.
A declaração deixou a categoria preocupada, pois o entendimento comum
é de que a MP520/2010, que cria esta
empresa, não passa de uma tentativa
de privatizar os Hospitais Universitários e que pode gerar mais problemas
do que os atuais.

Campanha de esclarecimento sobre o APH

Apesar do tema não ter sido
pautado para a assembléia, os vários
problemas que o Adicional de Plantão Hospitalar (APH) tem gerado no
HC-UFMG tomou corpo no debate na
Assembléia do dia 16 março. Devido à
falta de conhecimento de grande parte
da categoria sobre o texto do Decreto e sua aplicação, foi deliberado que
o Sindicato promova uma campanha
de esclarecimento sobre o APH e se
posicione contra o Adicional. A coordenadora-geral do Sindifes, Cristina
del Papa, deixou claro que a CategoPresença do Reitor
ria não pode vender sua saúde: “temos
da UFMG
que lutar para ter uma salário e uma
O Sindifes realizou no dia 25 de jornada dignos e não por adicionais e
março, uma ASG, no auditório da Rei- gratificações”, enfatizou ela.

Junte-se a Nós! Associe-se.
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XXVI Rosas de Abril tem como
tema: Comunicação e Cultura.

O Rosas de Abril é um projeto cultural e esportivo criado em 1986 como parte das comemorações
do aniversário da Assufemg, que tem como data o dia
19 de abril. A Assufemg completa em 2011, 37 anos
de atividades. Comunicação e Cultura é o tema desta
edição do Rosas de Abril. Um baile em grande estilo
marcará o encerramento do Rosas de Abril, dia 29 de
abril (sexta-feira). Participem!

Visitem a XV Feira de
Artesanato Assufemg
de 04 a 08 de abril

A primeira mostra de artesanato deste ano promovida pela Assufemg será de 04 a 08 de abril, na Praça
de Serviços do campus Universitário. A feira acontece
juntamente com o Projeto Rosas de Abril. A exposição
traz ao campus Universitário trabalhos artesanais feitos
por artesãos, associados ou não, já que o evento é uma
oportunidade aberta também ao público externo.

I Torneio de Futebol de
Campo Rosas de Abril

No dia 19 de Março houve a abertura do I Torneio Rosas de Abril de Futebol de Campo realizado
no campo da FAE. Com a presença dos quatro times
do campeonato: SINDIFES, COOPERCREMT, FAE
e HOSPITAL DAS CLÍNICAS (HCL), a disputa foi
acompanhada pelos organizadores e representantes das
equipes do torneio, e ainda, com vários torcedores que
marcaram presença e prestigiaram os participantes.

Rodada de abertura

O campeonato iniciou com dois jogos muito disputados entre as equipes Sindifes X Coopercremt que terminou no placar de 4 x 4. O segundo jogo
entre FAE x HCL encerrando a rodada com o placar:

HCL 3 x 1 FAE. “Foi uma manhã inesquecível. Os jogadores deram um show de bola provando que esta modalidade esportiva na UFMG tem que ser tratada com
carinho”, declara o diretor de Esporte e Lazer da Assufemg, Antônio Cândido Neto (Toninho). “Temos bons
jogadores, precisamos de mais apoio, enfim foram dois
jogos de muita adrenalina, muita vontade e disposição
dos jogadores em busca da vitória”, avalia o diretor.
Segundo Toninho, o primeiro jogo entre as
equipes Sindifes x Coopercremt terminou em 04 X
04, mostrando um bom nível técnico dando a idéia da
qualidade do torneio. “O segundo jogo entre as equipes
FAE x HCL, estava sendo uma partida bem disputada até que um dos jogadores da equipe da FAE, que
se destacava dentro de campo teve que ser substituído
depois de sair de campo com forte dores em virtude de
uma disputa pela bola. Com a saída desse jogador ficou
mais fácil para a equipe do HCL chegar a vitória” finaliza, convidando a todos para acompanhar a final deste
torneio, que segundo ele, promete ficar na história.

Segunda rodada

No dia 26 de março aconteceu a segunda rodada.
Os atletas apresentaram alto nível técnico. Com destaque
para o atleta Mateus Alves que marcou três gols, assumindo assim a artilharia isolada do torneio. “Estamos recebendo muitos elogios por parte dos participantes, amigos
que não se viam há muitos anos. O futebol é um verdadeiro instrumento para interagir as pessoas”, comemora
Toninho. (veja o placar dos jogos na tabela abaixo).

Encerramento

Encerra-se no dia 09 de abril o I Torneio de
Futebol de Campo Rosas de Abril. Serão premiados
os vencedores da seguinte forma: ao campeão e vicecampeão serão conferidos troféus e medalhas. O artilheiro e o goleiro menos vazado receberão troféus. E
ainda, ao campeão será conferido um prêmio no valor
de R$1.0000,00 (Hum mil reais) e ao vice-campeão um
prêmio no valor de R$500,00 (Quinhentos reais).

Tabela do Torneio Rosas de Abril
DATA

HORÁRIO

EQUIPES

PLACAR

EQUIPES

LOCAL

19/3/2011

09:00

SINDIFES

4x4

COOPERCREMT

FAE

19/3/2011
26/3/2011
26/3/2011
02/4/2011
02/4/2011

10:00
09:00
10:00
09:00
10:00

HCL
SINDIFES
COOPERCREMT
HCL
SINDIFES

3x1
3x3
6x1
x
x

FAE
HCL
FAE
COOPERCREMT
FAE

FAE
FAE
FAE
FAE
FAE

DATA
09/4/2011

HORÁRIO
10:00

Final

EQUIPES

PENALTIS

PLACAR
x
x

EQUIPES
PENALTIS

LOCAL
FAE

Convênios

Arapiara encerra atendimento

Encerra-se a partir de 31 de março de 2011, por Churchil. As especialidades oferecidas pela Cardioconinteresse particular do hospital, o atendimento aos as- torno são: Clínica Médica e Cardiologia; Homeopatia;
Fisiatria; Eletromiografia/Neurofisiologia; Endoscopia
sociados Assufemg junto ao Hospital Arapiara.
Digestiva e Cirurgia Geral; Fisiatria; Ginecologia; OftalCardiocontorno inicia atendimento mologia; Ortopedia; Pneumologia e Espirometria; ProcA equipe médica que prestava serviços no Hospi- tologia e Colonoscopia; Psiquiatria e Reumatologia. E
tal Arapiara criou uma Clínica Médica - Cardiocontorno ainda Checkup Clínico e Cardiológico assim como os seMedicina Diagnóstica que passará a prestar os mesmos guintes exames: Ultrassonografia, Ecocardiograma, Duserviços, nas mesmas especialidades em novo local. O plex Scan, Eetrocardiograma, Teste Ergométrico Comatendimento aos associados Assufemg inicia-se no dia putadorizado, Mapa 24h, Holter 24h e Espirometria. Os
1º de abril, no seguinte endereço: avenida do Contor- contatos: (31) 3241-2868 e 8647-8555, emails: exames@
no, 3197 - bairro Santa Efigênia, esquina com avenida cardiocontorno.com.br;cardiocontorno@gmail.com

DICA PH OPTICA: olho seco e cansaço visual
relacionado ao uso de computadores

Uma das causas de incômodo e cansaço visual
reside em que as pessoas que precisam usar óculos nem
sempre os têm adequados à distancia da tela do monitor, fato que devem resolver com um oftalmologista.
Soma-se a isto, o fato de que muitos lugares de trabalho não possuem uma iluminação adequada. É preciso tomar-se alguns cuidados com relação à iluminação
ambiente para que você possa ter uma boa saúde visual.

Em relação às fontes de iluminação (janelas, lâmpadas)
trata-se de evitar os reflexos no monitor, aumentando
assim a visibilidade e diminuindo a fadiga ocular. Para
o uso correto das telas dos monitores, deve-se verificar
que a iluminação ambiente seja suficientemente tênue
para um bom contraste da tela sem que se dificulte a
visão de textos, documentos, etc, que estejam sobre a
mesa. Av. Cel. José Dias Bicalho, 220 Lj3 - Pampulha.

Volta às aulas

Mais de 3,8 mil estudantes ingressam na UFMG
neste primeiro semestre de 2011. A diretoria da Assufemg “Gestão UnificAção para Continuar Crescendo
com Novas Idéias” saúda a todos alunos (calouros e
veteranos) e deseja a todos muito estudo e dedicação
nesta jornada. A UFMG é um universo de possibilidades e descobertas. Além da qualidade acadêmica ofere-

ce uma gama de espaços e serviços a serem desfrutados
pela comunidade universitária, como o Centro Esportivo Universitário - CEU, o Conservatório UFMG, o
Centro Cultural UFMG, o Observatório Astronômico
Frei Rosário e o Museu de História Natural e Jardim
Botânico, Cantina Pelego’s, entre outros. Sejam todos
bem vindos!

Dica Locadora Assufemg

Separados pelo Destino -

Inspirado em uma incrível história real
Em 1976, a cidade chinesa Tangshan sofreu um terremoto que durou apenas 23 segundos, mas sua
violência devastadora resultou na morte de centenas de milhares de pessoas. Nesse cenário de horror,
uma família é pega de surpresa quando uma mulher precisará escolher, no meio dos escombros, qual
dos dois filhos deve salvar. Passados alguns anos, as duas crianças cresceram sem saber da existência
de cada um. E a mãe ainda guarda um sentimento de culpa. Mas quando um novo terremoto atinge a cidade de Sichuan, os dois irmãos vão se encontrar e descobrir o traumático passado que já haviam vivido juntos.
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Semana Santa - Itaoca/ES
Pacote de 04 dias
Saída: 19/04/2011
Retorno: 24/04/2011
Valor: R$280,00 (Duzentos e oitenta reais)
Fones: 3434-6815/8736-8804/8843-9180 (Neusa).
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Pós-graduação à distância - Faculdades
Integradas Jacarepaguá (FIJ)
Duração 8 meses, pré-matrícula no site www.mais.srv.
br. Invista em seu Plano de Carreira! Parecer CNECES
71/2005 - Portaria MEC 1617/05. Desconto na matrícula até 09/04. Isenção da taxa de serviços + brindes.
Fones: 3082-2251/3291- 4034.

