Edição n° 1.129 - Gestão UnificAção Para Continuar Crescendo Com Novas Ideias - 07/07/2011
Fones: 3439-8100 Home-page: www.assufemg.org.br - Subsede no Medcenter - Tel: 3224-7519
Nesta edição

Programa oferece bolsas
de ensino superior para
servidores da UFMG. Pág 3

SIASS completa um ano
na UFMG. Pág 3

Arraiá da Assufemg é dia 05 de agosto. Vai ser bom
D + Sô!
Vem aí a sétima edição do Arraiá da Assufemg "Gestão UnificAção para Continuar Crescendo
com Novas Idéias” que tradicionalmente acontece no
mês de agosto. Este ano será no dia 05/08, a partir das
18 horas. Churrasco, Quentão, Canjica, Salgados, Tro-

peiro, Pipoca e algodão doce. Banda de Forró ao vivo
para esquentar o esqueleto dos participantes e o tradicional Bingo para garantir a alegria dos sorteados. Mais
informações: (31) 34398100. www.assufemg.org.br e
cultura@assufemg.org.br

XVI Feira de artesanato
A Feira de Artesanato promovida pela Assufemg já faz parte do calendário de atividades culturais da
UFMG. Realizada desde 2005, a Feira de Artesanato
Assufemg acontece duas vezes ao ano, na Praça de Serviços do campus Universitário. A primeira mostra, no
mês de abril, juntamente com o Projeto Rosas de Abril,
realizado para comemorar o aniversário da Associação,
no dia 19 de abril. Outra edição acontece no segundo
semestre.
A exposição traz ao campus Universitário, trabalhos artesanais feitos por artesãos, associados ou não,
já que o evento é uma oportunidade aberta ao público 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.
Não serão aceitas inscrições fora do prazo e
nem dos critérios estabelecidos no regulamento. Não
haverá inscrição por indicação de Associado. Os expositores terão direito a uma mesa e duas cadeiras. Para
cada mesa adicional será cobrada a taxa de R$10,00
(Dez reais).
Os interessados devem ler atenciosamente o
regulamento publicadol no site da Assufemg (www.
assufemg.org.br). Mais informações pelo telefone:
3439.8100.
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DATA

HORA

LOCAL

XVI Feira de Artesanato
Inscrição definitiva com
pagamento da taxa
Devolução dos produtos
Arraiá da Assufemg

01/08 a 05/08/2011
25/07 (associados)
26/07 (não associados)
de 20/07 a 20/08/2011
05/08/2011

09h às 17h

Praça de Serviços UFMG

10h às 13h

Assufemg Sede

10h às 13h
a partir das 18h

Assufemg Sede
Espaço Cultural Assufemg

Evento

TAEs debatem greve na FAE
*Jane Coelho e Alexandre Santos.
O debate ocorrido na Faculdade de Educação (FAE), no dia 28/06,
produziu efeitos muito produtivos
para o movimento de greve dos servidores Técnicos Administrativos, da
UFMG. Compuseram a mesa de debates a representante do SINDIFES,
Neide Dantas, que esclareceu toda a
pauta de reivindicações da greve e informou que o movimento iniciou suas
atividades com uma força jamais vista
em greves anteriores; o Presidente da
APUBH (Sindicato dos Professores
das Universidades Federais de Belo
Horizonte e Montes Claros), profº Siqueira, que anunciou a elaboração de
uma nota em apoio à greve dos Técnicos Administrativos e informou que
discussões sobre a situação dos docentes têm ocorrido, porém sem uma definição até então. Ele defende que, se
o corpo docente optar por uma greve,
o movimento somente terá força com
ampla participação dos três seguimentos: servidores técnicos administrativos, professores e alunos; mais o Vice-Presidente da Secretaria Regional
Leste do ANDES-SN, profº Luís Antônio, que manifestou o descontenta-

mento da categoria no que diz respeito
ao salário e condições de trabalho, alegando não ser intenção de o corpo docente esperar soluções comodamente.
É objetivo dar início à discussões sobre os problemas e ações a serem implantadas e que já estão sendo
articuladas reuniões com o Ministério
do Planejamento. Por esta razão, foi
programado um movimento dos professores para o dia 05/07/11; a Presidente do DCE, a discente Isabela
formalizou o apoio ao movimento e
reafirmou o que disse o profº Siqueira,
da APUBH, de que é preciso se organizar e mobilizar todos os seguimentos:
técnicos administrativos, professores
e alunos, com o mesmo objetivo de
conquistar todas as reivindicações da
pauta, mencionando, ainda, a urgência
do avanço da greve.
Durante o evento o movimento de greve dos servidores Técnicos
Administrativos em Educação receberam moção de apoio do DA da FAE, e
manifestação de apoio de representações de movimentos estudantis como
ANEL e Movimento Revolucionário e
também de docentes.
* Servidores da FAE.

Reforma da Cantina Pelego's
Flávio dos Reis em recente conversa com o Reitor da UFMG Clélio
Campolina obteve do mesmo, informação de que será agilizado o
processo para início da obra de reforma da Cantina Pelego's
Tradicional ponto de encontro dos Associados da Assufemg, a
Cantina Pelegos é um patrimônio
dos Servidores da UFMG e precisa
ser preservada para que um maior
O presidente da Assufemg
número de pessoas tenham acesso
"Gestão UnificAção para Continuar aos serviços prestados pelos funcionáCrescendo com Novas Ideias" Márcio rios da Associação.

Junte-se a Nós! Associe-se.
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No Campus

Serviço Integrado de Atenção ao Servidor
SIASS completa um ano na UFMG
Perícia oficial em saúde, acompanhamento para verificação de pressão arterial, frequência cardíaca, frereinserção profissional, avaliação de riscos ambientais, quência respiratória e glicemia capilar.
cursos e treinamentos são algumas das atividades reaFruto de política elaborada pelo Ministério do
lizadas pela unidade Subsistema Integrado de Atenção Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), o Siass
à Saúde do Servidor Público Fetem a missão de coderal (Siass), que acaba de com- Foca Lisboa
ordenar e integrar
pletar um ano de funcionamento
ações e programas
na UFMG.
nas áreas de assis“É a primeira vez que o govertência à saúde, períno cuida, de forma integrada,
cia oficial em saúde,
da saúde do servidor público
promoção e vigilânfederal. Não só inauguramos a
cia à saúde do serviprimeira unidade Siass de Midor público federal.
nas Gerais, como implementaNa UFMG, está
mos, no período, grande parte
vinculado ao Serviço
das ações previstas no projeto,
de Atenção à Saúque é amplo e de longo prazo”,
de do Trabalhador
resume a professora Matilde
(Sast), que firmou
Clélio Campolina durante a inauguração: Siass é passo importante para a
Cota Koury, gestora da Unidade
acordo de cooperaprestação de assistência sistemática à saúde do trabalhador
Siass-UFMG.
ção com o Centro
O primeiro aniversário do Siass foi comemora- de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN)
do com a realização, no campus Pampulha, de 20 a 22 e com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), para
de junho, do evento Síndrome Metabólica: sua idade é atendimento de cerca de 17 mil servidores ativos e inaa idade de suas artérias, que discutiu temas como Tra- tivos. Mais informações: www.ufmg.br
balho e estresse; Hipertensão arterial sistêmica e autoOnde funciona
cuidado; e A importância da prática da atividade física
para a saúde.
A unidade Siass - UFMG Núcleo Pampulha funSíndrome metabólica é considerada doença da ciona na Unidade Administrativa II, no campus Pampumodernidade relacionada aos hábitos de vida, pois re- lha, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h (telefones
sulta da associação de fatores de risco para as doenças 3409-4498 e 3409-4315, email sast@prorh.ufmg.br).
cardiovasculares e diabetes, tais como obesidade, dieta Já o Núcleo Saúde atende no 7º andar do Ambulatório
inadequada, sedentarismo e tabagismo. O evento teve Bias Fortes, no complexo do Hospital das Clínicas, de
ampla programação, que incluiu palestras, mesa-redon- segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (telefone 3409da, dinâmica de relaxamento e caminhada orientada. 9564 e email sastns@hc.ufmg.br).
Os participantes também tiveram acesso a serviços de

Programa oferece bolsas de ensino superior
para servidores da UFMG
O programa de Bolsa Ensino Superior tem inscrições abertas, até 5 de agosto, para servidores efetivos
da UFMG que cursam ensino superior em instituição
privada. O projeto oferece ajuda financeira no valor de
R$ 150 mensais.
A seleção acontecerá por meio de sorteio público, que se realizará na sala 102 do Departamento
de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DRH),
na Unidade Administrativa III, em 11 de agosto. Serão
sorteados 50 servidores para o 2º semestre de 2011, e

eles ocuparão as vagas remanescentes das edições anteriores do programa. A chamada respeitará a ordem de
surgimento de vagas.
As inscrições devem ser feitas pela internet.
Para visualizar o edital,acesse o site da ufmg. Caso o
candidato não tenha acesso à internet, deve dirigir-se à
secretaria de sua Unidade ou ao DRH, munido de contracheque do mês de maio de 2011 e de documento de
identidade.

Servidores em greve promovem abraço simbólico
no prédio da Reitoria
campus Pampulha. Os manifestantes se uniram
de mãos dadas em volta do edifício e, portando
faixas, fizeram um “abraço simbólico”. Após o
ato, os grevistas fizeram passeata dentro da Reitoria, onde foram recebidos pelo reitor Clélio
Campolina e pela vice-reitora, Rocksane Norton.
Entre as reivindicações, a qualificação e
capacitação dos servidores técnicos e administrativos em Educação, criação do curso de mestrado profissional e estabelecimento de convênios e intercâmbios com outras instituições para
formação dos servidores.
O reitor da UFMG informou aos grevistas que
Os manifestantes foram recebidos pelo reitor Clélio Campolina
solicitou formalmente ao ministro da Educação,
Os servidores Técnico-Administrativos em EduFernando Haddad, que negociasse com os servicação da UFMG que estão em greve fizeram, no dia de dores. Fonte: www.ufmg.br
5 de julho, manifestação junto ao prédio da Reitoria, no
Confira abaixo ofício enviado:

Foca Lisboa

N e g o c i n h o $
Veículo
Vendo Prêmio 93, cinza, vidro e trava elétrica. Super conservado. Todo original. À gasolina. 02 pneus novos. 02 meia
vida. R$7.100,00. Wiston (ICB). Tel: (31)
3409-2560/3441-6583/9788-7024.

Oportunidade !
Vende-se apto. Rua Boaventura - Bairro Jaraguá/Liberdade. O2 Quartos, Sala, Banho social c/Box, Cozinha c/
armários planejados, área de serviço, piso
em cerâmica. Estacionamento. Pode ser financiado. Isento de IPTU. Contato: Fabiano
Imóveis (Sebastião: 3492-7766) ou direto
com a proprietária: 9652-5620.

