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Trio Clandestino animará o VII Arraiá da Assufemg
Dia 05 de agosto. Vai ser bom D + Sô!
Formado em 2002, o Trio Clandestino é a união independente de
músicos e amigos no circuito do
forró em Belo Horizonte.Possui
abrangente visão do cenário musical trazida pelos atuais integrantes,
cada um com uma rica bagagem e
experiência em diferentes segmen-
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tos musicais.
Maik Sullivan, natural de Rio Branco (AC),
líder e vocal, toca triangulo, violão e outros percussivos. Iniciou sua carreira musical com violão na igreja,
depois MPB, reggae e no forró. Compositor e porta voz
oficial do Trio.
Francisco Mariano "Tico", nascido em Catarina (CE), sanfoneiro, vocalista teve sua vida dedicada
a sanfona e forró, presente em várias bandas como Maria Bonita MG, Forró das Dunas ES e Swing de Palha.
É responsável pelos arranjos musicais.

João
Armando
“Armandinho”,
zabumbeiro,nascido em Catarina (CE), filho de família
de músicos aprendeu com a mãe sanfoneira, os primeiros passos do forró. É também compositor.
Em comum estes três músicos possuem o sentimento e engajamento na difusão da cultura nordestina
através da sua música classificada como forró pé- deserra. No repertório dos shows além de músicas de autoria própria, o Trio insere sempre nomes clássicos da
música nordestina, tais como o saudoso Luiz Gonzaga
(precursor do forró pé-de-serra no Sul/Sudeste do país),
Dominguinhos, Marinês, Genival Lacerda, Ary Lobo,
Jackson do Pandeiro, Flávio José, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Acyoli Neto, entre outros
nomes da cultura nordestina brasileira.
O Trio possui hoje abertura e reconhecimento
de seu trabalho no circuito nacional do forró, apresentando-se em grandes eventos e casas de shows por todo
país.
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Visitem a XVI Feira de Artesanato Assufemg
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.
EVENTO

DATA

HORA

LOCAL

XVI Feira de Artesanato

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

09h às 17h

Praça de Serviços UFMG

10h às 13h

Assufemg Sede

a partir das 18h

Espaço Cultural Assufemg

Devolução dos produtos
Arraiá da Assufemg

Reajuste da Mensalidade do Plano
de Saúde Assufemg
No dia 1º de julho passado,
data do aniversário do Plano de Saúde
Assufemg, as mensalidades do Plano
foram reajustadas em 9,76% (nove vírgula setenta e seis por cento), conforme variação do IGP – M (Índice Geral
de Preços de Mercado) acumulada nos
últimos 12 meses.
Como é do conhecimento público o Saúde Assufemg foi inaugurado no ano de 1996, ou seja, anterior à
Lei 9.656/98. Assim sendo, este plano
é adaptado à referida Lei e o índice de
reajuste depende da regulação anual da
ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Porém, nesse ano a Agência só divulgou tal índice no dia 08 de
julho corrente, determinando como
referência o percentual de 7,69% (sete
vírgula sessenta e nove por cento).
A diretoria da Entidade decidiu
pela manutenção do índice aplicado
em julho corrente, considerando alguns fatores determinantes no mercado de operadoras de planos de saúde

Fique de olho!

no país, a saber:
- a definição do índice necessitava ocorrer até o dia 20 de junho para possibilitar a aplicabilidade na data do aniversário do Plano, sem retroatividade;
- o índice aplicado (IGP-M) é o mesmo utilizado pela maioria das operadoras de plano de saúde, regulamentados pela ANS;
- no âmbito da comunidade universitária, outros planos chegaram a reajustar
as mensalidades em até 20% (vinte por
cento);
- além do reajuste anual, a ANS autoriza reajuste nas mensalidades para manter o equilíbrio financeiro dos planos.
Assim sendo, neste ano as mensalidades do plano, sofreram um reajuste a maior no percentual de 2,07% (dois
vírgula sete por cento) para garantir a
sobrevivência do plano e manter a qualidade na prestação dos serviços médicos, que caracteriza a razão de ser do
Plano de Saúde Assufemg.

Atenção! A Greve Continua!
Em Assembléia, Categoria
delibera por retorno à Greve

Com a presença de mais de
300 pessoas na AG realizada, dia 20
de julho, no auditório da Reitoria da
UFMG a categoria após vários encontros e debates decidiu pelo retorno da
Greve com radicalização das atividades, conforme encaminhamento e
orientação do Comando Nacional.
É necessário que aqueles que
saíram da Greve retornem à mesma e
preencham as cadeiras do Comando
Local de Greve (CLG) que irá definir

as próximas atividades do movimento
paredista, para que possamos fortalecer as nossas conquistas, rumo à Greve Nacional.
O CLG também irá avaliar
como será feito o retorno à Greve e
orientar a Categoria para que isto seja
feito da melhor forma, com reuniões
de mobilização nas unidades buscando
que a Greve retorne seu índice inicial
ou ainda maior. Todos à luta!

Junte-se a Nós! Associe-se.

Assufemg - uma Entidade a Serviço dos seus Sócios

Assufemg “Gestão UnificAção para Continuar Crescendo com Novas Ideias”

Expediente
Órgão Informativo da Associação
dos Servidores da Universidade
Federal de Minas Gerais
Assufemg Fones: 3439-8100 Fax:
3439-8118 www.assufemg.org.br
Subsede no Medcenter
Tel: 3224-7519
Av. Antônio Carlos, 6627 - Cidade
Universitária CEP: 31-270.010
Belo Horizonte - MG
Fones: PABX 3439 - 8100 Telefax:
3439 - 8118
Diretoria Executiva
Presidente: Márcio Flávio dos Reis
Vice-presidente: Sônia Micussi
Simões
Diretora Administrativa: Geralda
Antônia Pereira
Diretor Adjunto Administrativo:
Luiz Geraldo de Oliveira
Diretora Financeira: Wania Ferreira
Duarte
Diretor Adjunto Financeiro :
Silvestre Campos Barcelos
Diretor de Imprensa e Divulgação:
Leonardo Soares da Silva
Diretor Adjunto de Imprensa e
Divulgação: Charles de A. Costa
Diretor de Esporte e Lazer:
Antônio Cândido Neto Brasileiro
Diretor Adjunto de Esporte e
Lazer: Roberto Eustáquio Souza
Diretor de Cultura: Heloízio Soares
Diretor Adjunto de Cultura: Odair
dos Santos Ferraz
Diretor de Assistência e
Convênios: Hélio Geraldo de
Almeida
Conselho Fiscal
Titulares
Maria Antônia Martins
Marlúcio Ricardo Coelho
Eduardo Ângelo Costa
Suplentes
Cláudio Lima de Oliveira
Nívio Laurentino Pereira
Denilson Antônio de Paula
Produção: Start Comunicação
& Marketing
startcomunicação@gmail.com
Edição e Redação: Aílson Santos
(Reg. Prof. 4.739/MG ) e Fátima
Figueiredo (Reg. Prof. 4.348/MG)
Projeto e Editoração Gráfica:
Eliseu Ramos
Periodicidade: Quinzenal
Impressão: Gráfica Assufemg
Tiragem: 3.000 exemplares
Os artigos assinados são de inteira
responsabilidade dos seus autores
e não correspondem, necessariamente, à opinião do jornal.

27 de julho - Dia Nacional de Prevenção de
Acidentes no Trabalho
No dia 27 de julho de 1972, o Ministro do Trabalho Júlio Barata regularizou o artigo 164 da CLT, e
publicou a Portaria 3.236, referente à formação técnica em Segurança e Medicina do Trabalho e a Portaria
3.237, regulamentando o artigo 164 da CLT, obrigando
a existência de Serviço Especializado em Segurança e
em Medicina do Trabalho (SESMT) nas empresas com
mais de 100 funcionários. Nosso país tornava-se, então,
o primeiro a ter um serviço obrigatório de segurança e
medicina do trabalho.
Um dos principais motivos da regularização
desse artigo foi a imagem negativa que o quadro de acidentes de trabalho
no Brasil causava
perante o cenário
mundial:
quase
40% da força de
trabalho sofria lesões. Diante do
índice alarmante
havia grande pressão, inclusive do
Banco Mundial,
de retirar qualquer
empréstimo
ao
país se esse quadro
permanecesse.
Quando se
fala em globalização, competitividade e abertura de mercado, o índice de acidentes de
trabalho constitui indicador de qualidade, o que torna
indispensável a presença dos profissionais de segurança e medicina do trabalho dentro das empresas.
Cuidar da segurança, da saúde e da vida dos
trabalhadores, através de técnicas e de um processo educativo, sempre será o principal objetivo desses

profissionais. Além de representar bem-estar para os
funcionários, a medida também serve de alento para as
empresas: treinamento e infra-estrutura de segurança
exigem investimentos, mas por outro lado evitam gastos com processos, indenizações e tratamentos de saúde
em casos que poderiam ter sido evitados.

O que é Acidente de
Trabalho
Acidente do trabalho é aquele que ocorre durante o serviço, ou no trajeto entre a residência e o local de
trabalho, provocando
lesão corporal ou perturbação funcional e
pode resultar em morte, perda ou redução
da capacidade para o
trabalho. Seja em caráter permanente ou
temporário, o acidente de trabalho inclui
também as doenças
ocupacionais.
As causas de um
acidente podem ser
naturais ou por falta
de medidas de proteção. Neste último
caso, o empregador pode ser punido com três meses
a um ano de detenção, segundo o artigo 132 do Código Penal Brasileiro. Mas o grau de responsabilidade do
empregador é relativo; portanto, a punição depende da
situação e do tipo de acidente.
Fonte: Ministério da Educação - Portal da Universidade Federal de Goiás.

UFMG sorteia Bolsas pré-vestibular
Servidores efetivos da UFMG que pretendem
fazer curso pré-vestibular podem concorrer a bolsas
no valor de R$130 mensais, para custeio de mensalidades.
As inscrições ao programa Bolsa Pré-Vestibular
devem ser feitas até às 17h do dia 5 de agosto, no site
da Pró-Reitoria de Recursos Humanos. A iniciativa integra o Programa de Formação Integrada e Qualidade
de Vida na Gestão de Pessoas (Profiq), que sorteará 20

bolsas para o segundo semestre de 2011.
A seleção será realizada por meio de sorteio público, no dia 9 de agosto, na sala 102 do Departamento
de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DRH), na
Unidade Administrativa III.
Caso o servidor não tenha acesso à internet,
deve dirigir-se à Secretaria de sua Unidade ou ao DRH,
munido do contracheque do mês de maio de 2011 e do
documento de identidade para fazer sua inscrição.

Dicas Locadora Assufemg

Cisne Negro

É impossível desviar os olhos” (Entertainment Weekly) deste “suspense psicológico, conturbado e sensual” (Daily Variety) estrelado pela vencedora do OSCAR® Natalie Portman e
dirigido por Darren Aronofsky (O Lutador). Natalie Portman faz “a melhor interpretação de sua
carreira” (Vanity Fair) no papel de Nina, uma bailarina extremamente talentosa, mas instável
emocionalmente, que está às portas do estrelato. Instigada ao máximo por seu determinado diretor
artístico (Vincent Cassel) e ameaçada por uma sedutora bailarina rival (Mila Kunis), o tênue laço
que prende Nina à realidade se desfaz… arremessando-a num pesadelo de olhos abertos.

Enrolados!
Disney apresenta uma nova versão de um dos contos mais engraçados de todos os tempos.
Toda a sua família vai se enrolar na diversão, emoção e aventura deste filme mágico. Quando
o criminoso mais procurado – e charmoso – do reino, Flynn Rider, se esconder em uma misteriosa torre, a última coisa que ele espera encontrar é Rapunzel, uma garota espirituosa com um
superpoder incomum: 21 metros de cabelo dourado e mágico! Juntos, o casal parte em uma fantástica jornada recheada de heróis surpreendentes, muita risada e expectativa. Solte os cabelos
e prepare-se para se divertir com ENROLADOS!

Visite o novo site:
www.assufemg.org.br
Um portal interativo e dinâmico
que garante ao associado informações sobre as atividades
da Assufemg e da comunidade
universitária.
Acesse e deixe seu comentário,
crítica ou sugestão.
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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.
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Temporada Cabo Frio
Praia do Forte
02 Quartos, Cozinha completa, 01 Garagem. Máximo
08 pessoas. Outros: Ventilador de teto/TV a cabo.
Contatos: Léa (31) 3467-3955/ 9958-3955
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