
Vem aí a XVI Feira  
de Artesanato Assufemg

 Promovida pela diretoria de 
Cultura da Assufemg, na Pra-
ça de Serviços da UFMG, a  
décima sexta mostra artesanal  
acontecerá entre os dias 01 a 
05 de agosto próximo. Leia o  
Regulamento em anexo!
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ASSEMBLÉIA GERAL 
Próxima Assembléia, dia 30 de junho - 11h  

Escadaria do Campus I do CEFET-MGFique de olho!

Arraiá da Assufemg
Junho chegou e com 
ele  o friozinho gos-
toso e as  festas juni-
nas. O “Arrasta Pé” 
da  Assufemg vem 
aí! Ele acontece tra-
dicionalmente em 
Agosto. Agende-se!

EditorialNesta edição

Reajuste do Plano de 
Saúde Assufemg será 

de 9,76%. Confira  
a nova tabela 

Pág 2

 Nesta edição, 
para fechar o  mês de 
junho com “chave de 
ouro”, quando tanto 
se falou , homenageou  
e discutiu-se sobre o 
Meio Ambiente pu-
blicamos na página 
04, Dicas da Locadora 
Assufemg, uma sele-
ção feita pelo crítico 

de cinema Sérgio Rizzo, com filmes que abordam o tema 
e que certamente irá agradar bem,  aos cinéfilos e (ou)  am-
bientalistas de plantão.
 E por falar em Meio Ambiente, registramos também 
a participação da diretoria da Assufemg “Gestão UnificA-
ção para Continuar Crescendo com Novas Idéias”  no IV Se-
minário o Cidadão e o Meio Ambiente Propostas para uma 
Sustentabilidade Local e Global realizado na Fafich/UFMG 
neste mês. Uma tentativa inovadora para se discutir e buscar 
melhores condições ambientais e de qualidade de vida, com 
diversos representantes de diferentes segmentos sociais. (leia 
matéria pág 3).
 Uma oportunidade de se compartilhar a idéia de que 
um mundo sustentável é possível. Apesar dos diversos e 
grandes problemas ambientais, a atitude ambiental, venceu 
por unanimidade nas diversas falas dos participantes deste 
grandioso debate. Ela sempre fará a diferença. E a atitude 
ambiental começa em casa. Na seleção do lixo nosso de cada 
dia. Lixo que nas mãos de recicladores e artesãos pode virar 
luxo. Basta que tenhamos atitude.Pense nisso! Aja ecologi-
camente!

Atitude Ambiental
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Junte-se a Nós! Associe-se.
Assufemg - uma Entidade a Serviço dos seus Sócios 
“Gestão UnificAção para Continuar Crescendo com Novas Ideias” 

      Como determinado pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS 
o valor das mensalidades do Plano de 
Saúde Assufemg deve ser reajustado 
anualmente na data-base do Plano, que 
ocorre todo  mês de julho. 
 Excepcionalmente este ano, 
como a ANS ainda não divulgou o índice 
a ser reajustado, a diretoria da  Assufe-
mg “Gestão UnificAção para Continuar 
Crescendo com Novas Ideias” aplicou,  
provisoriamente como  reajuste, o Índi-
ce Geral de Preços de Mercado – IGPM 

acumulado nos últimos 12 meses, que 
é de 9,76%. A escolha pelo IGPM se 
deve pelo fato de que este normalmente 
é correlato ao índice limite do reajuste 
autorizado.
 Em agosto, ou assim que a 
ANS divulgar o índice de reajuste, a 
Assufemg fará uma adequação, para 
menos ou para mais, de acordo com a 
Agência. Os valores reajustados  pas-
sam a ser cobrados na mensalidade de 
junho dos Associados, de acordo com 
a tabela publicada abaixo:

Reajuste do Plano de Saúde  
Assufemg é de 9,76

Plano de Saúde

PLANO FAIXA ETÁRIA TIPO COD  VALOR 

Individual Até 19 anos
Enfermaria 40  73,78 
Apartamento 50  111,03 

Individual De 20 à 39 anos
Enfermaria 41  137,32 
Apartamento 51  194,21 

Individual De 40 a 49 anos
Enfermaria 42  155,34 
Apartamento 52  215,37 

Individual De 50 a 59 anos
Enfermaria 43  169,48 
Apartamento 53  233,04 

Individual De 60 a 69 anos
Enfermaria 20  187,13 
Apartamento 30  250,68 

Individual Acima de 70 anos
Enfermaria 26  211,85 
Apartamento 36  286,00 

Agregado Até 19 anos
Enfermaria 44  91,79 
Apartamento 54  144,76 

Agregado De 20 a 39 anos
Enfermaria 23  151,83 
Apartamento 33  215,37 

Agregado De 40 a 49 anos
Enfermaria 24  173,00 
Apartamento 34  234,79 

Agregado De 50 a 59 anos
Enfermaria 27  241,85 
Apartamento 37  335,43 

Agregado De 60 a 69 anos
Enfermaria 45  250,68 
Apartamento 55  349,54 

Agregado Acima de 70 anos
Enfermaria 28  326,59 
Apartamento 38  448,42 

TABELA PLANO DE SAÚDE ASSUFEMG

Tabela atualizada em 9,76% conforme IGP-M, no dia 01/07/11



 A diretoria da Assufemg “Gestão UnificAção 
para Continuar Crescendo com Novas Ideias”, repre-
sentada pelo presidente Márcio Flávio do Reis e pela 
vice-presidente Sonia Micussi Simões,  participou do 
IV Seminário o Cidadão e o Meio Ambiente. O  semi-
nário socioambiental teve como proposta discutir o ser 
humano diante da crise ambiental. 
     Durante quatro dias várias autoridades comparece-

ram ao 
even to 
e di-
v e r s o s 
t e m a s 
f o r a m 
debati-
dos, en-
tre eles: 
" C o n -
v e r -
gênc i a 
institu-
c i o n a l 
para a 

construção da sustentabilidade”; "Implantação do ob-
servatório socioambiental de Congonhas”; “A UFMG, 
a sociedade civil e o meio ambiente”; “Contribuições e 
desafios para a construção da sustentabilidade em povos 
e comunidades tradicionais”; “Formação para a auto 
sustentabilidade"; “Os movimentos socioambientais, a 
justiça ambiental e construção da sustentabilidade” e 
ainda, a pessoa humana e o meio ambiente, conjuntura 
socioambiental, metodologia e implantação de projetos 
ambientais.  
       Presentes no  último dia do seminário o presiden-
te da Assufemg, Márcio Flávio dos Reis, o diretor de 
Meio Ambiente da União das Associações Comunitá-
rias de Congonhas (Unaccon), Sandoval de Souza P. 
Filho, o diretor do jornal oecoambiental, Luis Cláudio 
dos Santos, Ana Caroline Lelis e Sebastião de Oliveira, 
membros do Movimento Ecológico em defesa da Ser-
ra do Curral, representante da CUT e da Comunidade 
Dandara, entre outros.
 Ao discursar  sobre “Prevenção de Acidente de 
Trabalho”, o presidente da Assufemg, Márcio Flávio 

dos Reis destacou a importância da preservação do meio 
ambiente e de se   buscar qualidade de vida. “Só vamos 
avançar nestas questões se tivermos trabalho de ação di-
reta”, constata Reis. “O saber do mundo antecede o saber 
das palavras”,  dizer de Paulo Freire, citado pelo também 
sociólogo Luís Cláudio, um dos organizadores do even-
to, em sua fala. “O discurso tem que estar próximo da 
prática”, enfatizou Sandoval Filho. 
 O  evento discutiu como a Justiça Ambiental 
(fundamentada no Artigo 225 da Constituição brasilei-
ra) compreendida como as ações da sociedade civil que 
estão buscando defender a pessoa humana e todo o am-
biente. 
 Segundo os organizadores, o Seminário inovou ao 
discutir o trabalho sustentável, a participação das ciências 
humanas na construção da sustentabilidade, ao reunir a 
sociedade civil, os movimentos socioambientais, sindica-
tos, associações, populações tradicionais, juntamente com 
a universidade, abrindo espaço para a argumentação dos 
saberes socioambientais e ao propor uma continuidade de 
ação, visando unir pessoas e instituições que lutam por 
melhores condições ambientais em MG.

Seminário aprova criação do 
Fórum Socioambiental de MG

 Como proposta final do Seminário foi aprovada 
a criação do Fórum Socioambiental de Minas Gerais, 
que agora vai se reunir e traçar suas metas de trabalho 
visando à conquista de melhores condições de vida e 
meio ambiente para comunidades.
 Durante o encontro foi distribuído um Manifes-
to em apoio ao Movimento Comunitário Cultural Es-
portivo Ecológico Saudade e adjacências. Entre outras, 
o Movimento reivindica a preservação das  nascentes, 
montanhas, mata da baleia e cursos d’água; revitalizar, 
despoluir a Rua Juramento, a Av. Belém, o entorno do 
cemitério, a estrada da baleia e a antiga estrada velha 
de Nova Lima (trecho da Estrada Real). E também a 
recuperação da Lagoa  com nascente no "Engenho No-
gueira - Mata Ecológica da UFMG" que fica em frente 
a Escola de Educação Física, o que pode ser um cartão 
postal da UFMG. Reis lançou a proposta como desafio 
e como o início de uma ação direta.

 Numa promoção do Jornal e Projeto Oecoambiental em parceria com Nesth/UFMG, com apoio e partici-
pação da Assufemg, sindicatos, grupos e movimentos socioambientais de MG,  foi realizado entre os dias 14 e 17 
de junho, na  UFMG/Fafich, o IV Seminário o Cidadão e o Meio Ambiente – Propostas para uma Sustentabilidade 
Local e Global. O objetivo é unir os movimentos socioambientais incluindo sindicatos, Ongs, universidades, escolas 
e comunidades locais que vem buscando enfrentar o agravamento da crise socioambiental.

Assufemg participa do IV Seminário o Cidadão  
e o Meio Ambiente Propostas para uma  

Sustentabilidade Local e Global

Evento

Márcio Flávio dos Reis propôs a recuperação da Lagoa, 
na Mata Ecológica da UFMG.
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Dicas Locadora Assufemg

DICA PH ÓPTICA
 Os olhos são de extrema sensibilidade, e pequenos cuidados devem ser tomados desde a infância, para 
prevenir doenças oculares, muitas delas graves. De acordo com Joel Poteon, oftalmologista especialista e profes-
sor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a idade certa para começar a 
cuidar da saúde dos olhos é antes mesmo de nascer. Que tal aproveitar as férias escolares para levarem as crianças 
ao oftalmologista? A PH Ótica bem pertinho do campus da UFMG na av. Coronel. José Dias Bicalho, 220 - 
loja 3 - Pampulha.Fone: 3441-2006 - (Fonte: Revista CDL)

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. Próxima turma 09 de julho.

N e g o c i n h o $

 Os eventos em comemoração ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, e a reali-
zação da primeira edição da Virada Sustentável, no mês 
de junho em São Paulo, reforçaram a presença, na mí-
dia, de temas ligados ao conceito de sustentabilidade.
 A pedido da revista “Ideia Sustentável”, o Jorna-
lista Sérgio Rizzo fez uma relação de dez longas-metra-
gens de ficção, realizados nos últimos dez anos, que se 
aproveitam de variados temas desse campo para contar 
as suas histórias. Eles permitem ampliar a compreensão 
desse universo e promover debates voltados a um públi-
co mais amplo do que o formado apenas por especialis-
tas. Confira abaixo os dez títulos relacionados.

Avatar
O faroeste intergaláctico de James Cameron tornou-se 
a maior bilheteria na história do cinema, com US$ 2,78 
bilhões arrecadados em todo o mundo, e difundiu em 
ampla escala um compêndio de temas-chave do nosso 
tempo, como a exploração predatória de recursos natu-
rais e a estratégia cega do capital.

Em Busca da Vida 
Enquanto era construída a gigantesca hidrelétrica de 
Três Gargantas, o chinês Jia Zhang Ke registrou o im-
pacto da água que subia sobre centenas de milhares de 
pessoas que viviam nas cidades afetadas.

Filhos da Esperança 
Baseado em romance da inglesa P.D. James, o mexica-
no Alfonso Cuarón realizou uma impressionante disto-
pia ambientada na Inglaterra de 2027, quando todas as 
mulheres do planeta perderam a fertilidade.

Gomorra
O corajoso livro-reportagem do jornalista italiano Ro-
berto Saviano e o filme baseado nele, com direção de 
Matteo Garrone, expõem as conexões econômicas, am-

bientais e humanas que regulam o mundo atual.
O Hospedeiro 

O sul-coreano Bong Joon-ho fez um popular filme-
catástrofe, sobre um monstro que surge das águas em 
Seul, a partir de um argumento mordaz que sugere de-
sequilíbrios ambientais patrocinados pelos EUA.

Neste Mundo 
Em abordagem semidocumental, o inglês Michael Win-
terbottom procura entender o que gera processos migra-
tórios ao recriar a jornada de dois refugiados afegãos 
que procuram chegar clandestinamente a Londres.

Nossa Música
No estilo ensaístico que marca a fase recente de sua 
carreira, o diretor franco-suíço Jean-Luc Godard faz 
um balanço do século 20 com base nos conceitos de 
inferno, purgatório e paraíso.

A Questão Humana
As raízes de uma corporação determinam a cultura que 
se desenvolve ali, de acordo com o que descobre um 
psicólogo da área de Recursos Humanos nesse filme 
perturbador do francês Nicolas Klotz.

Segunda-feira ao Sol 
O espanhol Fernando León de Aranoa aborda o dese-
quilíbrio social provocado pelo desemprego, sobretu-
do em virtude de inovações tecnológicas e da recessão 
econômica, entre homens maduros na Galícia.

WALL-E 
Outra distopia sobre o futuro da Terra, desta vez em 
tempo indeterminado e mais afastado, em animação da 
Pixar sobre um pequeno robô encarregado de gerenciar 
um planeta repleto de lixo.

Sérgio Rizzo, especial para o Yahoo! Brasil

Em busca de um mundo sustentável



 A Feira foi idealizada e criada com o propósito 
de incentivar a cultura, divulgar e comercializar os tra-
balhos de artesões ou artistas e espalhar os seus valores 
pela comunidade universitária com produtos de quali-
dade a preços acessíveis, não se caracterizando como 
comércio lucrativo para a Assufemg/UFMG.

1- A Feira de Artesanato é destinada preferencialmen-
te aos associados da ASSUFEMG/UFMG, podendo 
participar seus familiares diretos (filhos e cônjuge) 
devendo estar presente durante todo o período de 
funcionamento da feira. Não será permitido ao asso-
ciado fazer inscrição para outra pessoa. O número de 
expositores estará limitado a 85 (oitenta e cinco), de 
acordo com a seleção dos produtos e número de vagas 
por tipo de artesanato. Não haverá inscrição por in-
dicação.

1.1 - O não cumprimento da cláusula  acima implica-

rá na retirada do expositor infrator do espaço da Feira, 
sem devolução da taxa de inscrição.

2 - A Feira de Artesanato será destinada à exposição de 
objetos novos e de cunho artesanal, que vão compor as 
seguintes categorias: roupas, bijuterias, calçados, bol-
sas, brinquedos, quadros, pinturas em geral, cerâmica, 
bordados, arranjos de flores, sabonetes, velas, emba-
lagens, sucatas em ferro ou vidro, origami, utensílios 
de cozinha e outros de uso doméstico, de modo geral. 
Não será permitida a venda de quaisquer produtos 
industrializados de qualquer natureza. Perfumes, 
cosméticos e sabonetes só serão aceitos se acompa-
nhados de certificado de órgão competente da área 
de saúde. É Proibida a venda de alimentos e bebidas 
de qualquer gênero.

3 - Haverá seis setores: bijuterias, calçados e bolsas, 
diversos (sabonetes, perfumes, quadros, decoração e 

Regulamento

XVI Feira de Artesanato da Assufemg
Gestão 2010/2013 “UnificAção para Continuar Crescendo Com Novas Ideias”

 A XVI Feira de Artesanato Assufemg será rea-
lizada de 01 a 05 de agosto de 2011, na Praça de Servi-
ços da UFMG.  Associados e familiares diretos (filhos e 
cônjuge) terão preferência 
na inscrição, que deverá 
ser feita no período de 04 
a 06 de julho, no horário 
de 10 às 16h. O valor é de 
R$80,00 (Oitenta reais) 
para sócios e R$100,00 
(Cem reais) para não só-
cios.  Não serão aceitas 
inscrições fora do prazo e 
nem dos critérios estabele-
cidos no regulamento. Não 
haverá inscrição por indi-
cação de Associado.

Produtos Artesanais
 O principal critério de seleção é de que o produ-
to a ser exposto seja artesanal nas seguintes categorias: 
roupas, bijuterias, calçados, bolsas, brinquedos, qua-
dros, pinturas em geral, cerâmica, bordados, arranjos 
de flores, sabonetes, velas, embalagens, sucatas de fer-
ro ou vidro, origami, utensílios de cozinha e outros de 
uso doméstico, de modo geral. 
 Não serão aceitos bijuteria e/ou quaisquer ou-
tros objetos constituídos apenas de montagem de peças 
industrializadas. Não será permitida a venda de produ-

tos industrializados de qualquer natureza. É expressa-
mente proibida a venda de alimentos e bebidas de qual-
quer gênero. 

 Perfumes, cosméticos e  
sabonetes só serão aceitos se 
acompanhados de certificado 
de do órgão competente da 
área de saúde. Os  exposito-
res terão direito a uma mesa e 
duas cadeiras. Para cada mesa 
adicional  será cobrada a taxa 
de R$10,00 (Dez reais).
 Para participar os inte-
ressados deverão apresentar, 
pelo menos,  dois exemplares 
do produto, no período de 04 
a 06 de julho no horário de 
10 às 16horas, devidamente 

identificados com nome e telefones para contato. Essas 
peças serão avaliadas pela coordenação da Feira da As-
sufemg. Uma peça será doada à Assufemg para servir 
de brinde na festa de Confraternização de final de ano 
entre os funcionários, prestadores de serviços e direto-
res, com publicidade para artesão.
 O regulamento está disponível também no site 
da Assufemg (www.assufemg.org.br). Mais informa-
ções pelo telefone: 3439.8120 ou 3439.8100. Os inte-
ressados devem ler atenciosamente o regulamento pu-
blicado abaixo: 



etc.), infantil, roupas e tecelagem. Cada candidato só 
poderá participar de UM único setor. Bijuterias que não 
possuírem nenhum cunho artístico e o elemento arte-
sanal que as caracterizar se der somente pelo fato de 
terem sido montadas, não serão permitidas.

4 - Os interessados deverão entregar no mínimo dois 
(2) exemplares do produto no período de 04 a 06 de 
julho no horário de 10h ás 16h, devidamente identifi-
cados com nome e telefone para contato. Essas peças 
serão objeto de avaliação pela Comissão e uma peça 
será doada à ASSUFEMG para servir de brinde na festa 
de Confraternização de final de ano entre os funcioná-
rios, prestadores de serviço e diretores, com publicida-
de para o autor. Após avaliação a Coordenação entrará 
em contato com os selecionados para efetuarem suas 
inscrições. As fichas deverão ser corretamente preen-
chidas com telefone de contato para ser localizado com 
facilidade. 

5 - Os produtos e objetos artesanais que não possuí-
rem aprovação prévia da triagem feita, observados os 
critérios de qualidade, originalidade e acabamento, não 
cabendo recurso da decisão, não poderão participar do 
evento e os produtos serão devolvidos.

I - Caso o numero de inscrições por categoria de artesa-
nato e os produtos estejam de acordo com as descrições 
nos itens de 01 a 03 seja superior ao numero de vagas, 
será realizado sorteio entre os inscritos, no dia 18 de 
julho ás 15h. na sede da Assufemg.

II - Os exemplares não procurados no prazo de 30 dias 
após a avaliação serão doados às unidades da UFMG 
para festas de confraternização.

6 -  As inscrições definitivas juntamente com o paga-
mento, serão efetuadas no período de 25/07 para os as-
sociados e no dia 26/07 para não sócios no horário de 
10h ás 13h. O sorteio do espaço será feito no ato da 
inscrição. 

7 - Expositores selecionados pela comissão avaliadora 
não poderão, em hipótese alguma, expor produtos que 
não foram inscritos, nem dividir espaço com expositor 
não selecionado.

8 - Para participar, o expositor deverá preencher corre-
tamente todos os dados da ficha de inscrição, conforme 
as normas especificadas neste regulamento.

9 - Os expositores deverão exibir o crachá da Assufe-
mg/UFMG durante todo o evento. Os crachás deverão 
ser devolvidos no último dia da feira para a coordena-
ção, que por sua vez deverá acompanhar a abertura e 

fechamento da feira.
O expositor que não devolver o crachá perderá o 

direito de participar da próxima feira. 

10 - Os expositores terão direito a uma mesa e duas ca-
deiras e, caso necessitem de algum aparato extra, deve-
rá trazê-lo, comunicando este fato previamente no ato 
da inscrição.

11 - Durante o evento, a montagem dos produtos a se-
rem expostos deverá ocorrer entre 09 e 10 horas, caben-
do ao expositor desmontá-lo no horário compreendido 
entre 17 e 18h. 

12 - Os expositores cuidarão também da limpeza do seu 
local de exposição.

13 - Cada expositor terá direito a um espaço, com-
preendido “dentro do setor ao qual será designado, 
delimitado por um painel, respeitando o espaço livre 
dos corredores”. Todo expositor está responsável 
pela montagem e guarda de todos os seus objetos.

14 - A Assufemg cobrará uma taxa de inscrição, 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.

15 - Assufemg não se responsabilizará pela guarda dos 
produtos destinados à venda e/ou objetos de uso pes-
soal.

16 - Após pagar a taxa, o expositor somente poderá 
ser ressarcido, se comunicar seu desejo de desistência 
à coordenação, com um mínimo de 48 horas antes da 
abertura da feira; os motivos deverão ser justificáveis. 
(COM COMPROVAÇÃO)

17 - O expositor que descumprir o regulamento perderá 
o direito a participar da Feira de Artesanato da ASSU-
FEMG.

18 - Todos os problemas surgidos durante a feira deve-
rão ser encaminhados à coordenação. O contato entre 
os expositores e a Comissão Organizadora se dará atra-
vés da pessoa do Sr. Paulo Cesar, que encaminhará os 
impasses à apreciação, se necessária, dos membros da 
Comissão Organizadora.

 

ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO 
DA ASSUFEMG - Gestão 2010/2013: “UnificAção 

para Continuar Crescendo Com Novas Ideias”


