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Agosto dos Pais e do Dia
Nacional de Luta

Agosto chega ao final
marcando o início do 2º semestre letivo na UFMG. Agosto de
2011 será lembrado especialmente pelo dia 24, uma quarta-feira,
como Dia Nacional de Luta - em
defesa do Serviço Público. Data
histórica onde todos os Servidores Públicos Federais paralisaram suas atividades em defesa do
Serviço Público. Manifestações
em conjunto com os movimentos
sociais foram realizadas em todas
as capitais do País e em Brasília.
A Categoria dos TécnicoAdministrativos em Educação
(TAE’s) da UFMG, CEFET-MG
e UFVJM, aderiu ao Movimento
Nacional por entender a necessidade se chamar a atenção e esclarecer à sociedade sobre as tentativas de precarizar e reduzir os
serviços prestados pelo Estado.
Com apoio da Assufemg e do
Sindifes, em Greve Nacional des-

de a primeira semana de junho,
os TAE’s da UFMG, assim como,
das demais instituições federais
de ensino brasileiras entendem
que as suas reivindicações são
justas e legítimas e buscam garantir também direitos e interesses da sociedade.
Uma luta em defesa do patrimônio humano e físico a serviço
da nação, da manutenção e melhoria da qualidade dos serviços
prestados pelo Estado e pela dignidade e melhoria das condições
de trabalho dos Servidores Públicos de todo o Brasil.
Em agosto, segundo domingo do mês, comemora-se também o Dia dos Pais. A diretoria
da Assufemg manifesta, através
do pensamento do romancista e
poeta português José Saramago,
sua homenagem parabenizando a
todos os Pais por esta simbólica
data, tão importante.

Homenagem Assufemg ao Dia dos
Pais comemorado no segundo
domingo de agosto
" Filho é um ser que nos emprestaram para um
curso intensivo de como amar alguém além de nós
mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para
darmos os melhores exemplos e de aprendermos a
ter coragem. " José Saramago

Educação

Com nova expansão, rede federal
de ensino superior terá 63 IFES
A presidenta Dilma Rousseff anunciou, na terça-feira (16), a criação de
mais quatro universidades federais em estados do Norte e Nordeste. Três delas
são na verdade campi já em funcionamento de outras instituições federais que
serão transformados em universidades.
Com essa expansão, a rede federal passará a contar com 63 unidades. A
nova fase de expansão das federais totalizará 47 novos campi. A Universidade
Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) terá sede na cidade de Marabá,
onde hoje funciona um campus da Universidade Federal do Pará.
A Universidade Federal da Região do Cariri (UFRC), no Ceará, terá
sede em Juazeiro do Norte, onde atualmente funciona o Campus Cariri que pertence à Universidade Federal do Ceará (UFCE).
Na Bahia, o campus de Barreiras da Universidade Federal da Bahia
(Ufba) será transformado na Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufoba).
O estado ainda receberá a Universidade Federal do Sul da Bahia (Ufesba), no
município de Itabuna. A criação delas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional.
Ao todo, as quatro novas instituições de ensino terão 17 campi para atender a população dos respectivos estados, sendo que 12 deles ainda serão criados
e cinco, transferidos de outras universidades já existentes. Além disso, 12 universidades federais de 11 estados vão receber 15 novos campi até 2014.
Segundo o Ministério da Educação (MEC), a expansão será concluída
com a entrega das obras de expansão de 12 universidades federais que terão 20
novas unidades até 2012. Esses campi já estavam previstos na etapa anterior do
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (Reuni). AGÊNCIA BRASIL - 18.08.2011.

Concurso literário Guimarães Rosa
será aberto a alunos do ensino
médio e escritores em geral
O concurso literário Guimarães Rosa 2011 recebe inscrições até o dia 1º
de setembro. A seleção, antes restrita a universitários, é aberta, nesta edição, a
alunos do ensino médio e a escritores em geral. A premiação integra as comemorações do centenário da Faculdade de Medicina da UFMG.
Os inscritos serão divididos em três grupos: estudantes de nível médio,
universitários e demais escritores. Em cada grupo, serão selecionados 30 trabalhos, sendo 15 poesias e 15 contos, para apresentação oral na Faculdade de Medicina da UFMG, nos dias 14 e 15 de outubro, durante a 5ª Jornada Guimarães
Rosa.
As inscrições, gratuitas, devem ser feitas pelo site da Sobrames-MG,
onde está disponível também o edital do concurso. Outras informações podem
ser obtidas pelo e-mail sobramesbrasil@gmail.com. O resultado do concurso
será divulgado em 30 de setembro também no site de Sobrames.
Fonte: Ascom UFMG.
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Esporte

Vem aí o I Torneio Primavera de Futebol
de Campo Assufemg. Participe!
Dando continuidade na programação
de
campanha, a diretoria de Esporte e Lazer da Assufemg “Gestão
UnificAção para
Continuar Crescendo com Novas Ideias” está
Coopecremt campeã de futebol do Rosas de Abril 2011
organizando o I
Torneio Primavera de Futebol de Campo da Assufemg.

O Torneio será disputado nos meses de outubro e novembro, valendo 04 vagas para o II Torneio de Futebol
de Campo Rosas de Abril 2012. O regulamento será
definido no Congresso Técnico. Cada time deve representar uma unidade administrativa da UFMG.
Podem-se inscrever até 20 atletas, Servidores
ou que tenham vínculo com a Universidade. Cada equipe poderá inscrever até 4 (quatro) filhos de sócios da
Assufemg, com idade superior a 18 anos. As inscrições
devem ser feitas no período de 1º setembro a 21 de outubro, na sede da Assufemg ou pelo site www.assufemg.org.br

Esporte popular

História do Futebol
no Brasil

O futebol é um dos esportes mais populares no
mundo. Praticado em centenas de países, este esporte
desperta tanto interesse em função de sua forma de disputa atraente.

Origem do futebol

Charles Miller : pai do futebol no Brasil

Embora não se tenha muita certeza sobre os
primórdios do futebol, historiadores descobriram vestígios dos jogos de bola em várias culturas antigas. Estes
jogos de bola ainda não eram o futebol, pois não havia
a definição de regras como há hoje, porém demonstram
o interesse do homem por este tipo de esporte desde os
tempos antigos.
		
O futebol tornou-se tão
popular graças a seu jeito simples
de jogar. Basta uma bola, equipes
de jogadores e as traves, para que,
em qualquer espaço, crianças e
adultos possam se divertir com o
futebol. Na rua, na escola, no clube, no campinho do bairro ou até mesmo no quintal
de casa, desde cedo jovens de vários cantos do mundo
começam a praticar o futebol.

Você sabia?
Comemora-se em 19 de julho o Dia do Futebol.

Nascido no bairro paulistano do Brás, Charles
Miller viajou para Inglaterra aos nove anos de idade
para estudar. Lá tomou contato com o futebol e, ao retornar ao Brasil em 1894, trouxe na bagagem a primeira bola de futebol e um conjunto de regras. Podemos
considerar Charles Miller como sendo o precursor do
futebol no Brasil.
O primeiro jogo de futebol no Brasil foi realizados em 15 de abril de 1895 entre funcionários de empresas inglesas que atuavam em São Paulo. Os funcionários também eram de origem inglesa. Este jogo foi
entre FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA DE GÁS
X CIA. FERROVIARIA SÃO PAULO RAILWAY.
O primeiro time a se formar no Brasil foi o SÃO PAULO ATHLETIC, fundado em 13 de maio de 1888.
No início, o futebol era praticado apenas por
pessoas da elite, sendo vedada a participação de negros
em times de futebol.
Em 1950, a Copa do Mundo foi realizada no
Brasil, sendo que a seleção brasileira perdeu o título,
em pleno Maracanã, para a seleção Uruguaia (Uruguai
2 x Brasil 1). www.suapesquisa.com/futebol
Em 2014, a Copa do Mundo de Futebol será
realizada novamente no Brasil. São cidades-sede: Belo
Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Dicas Locadora Assufemg

O Turista

Rango
Johnny Depp está espetacular
como Rango, um esquisito camaleão de estimação, que vai parar
numa selvagem cidade sem lei, que
precisa desesperadamente de um herói. Muito original, com animação
de arregalar os olhos, RANGO é
“diversão de montão e genuinamente engraçado”

Frank (Johnny Depp), um americano de boas maneiras, de férias
em Veneza, fica amigo de Elise
(Angelina Jolie), uma mulher incrivelmente linda, com um segredo misterioso. Logo, o flerte romântico e divertido deles se torna
uma rede complicada e perigosa,
enquanto eles são perseguidos pela
Interpol, pela polícia italiana e por atiradores russos,
neste thriller de ação internacional cheio de suspense.

Reforma da Cantina Pelego’s
Buscando solucionar a questão da reforma da Cantina
Pelego’s no Espaço Cultural Francisco de Assis Motta (Assufemg),
prevista desde 2005, a atual diretoria da Assufemg “Gestão UnificAção para Continuar Crescendo com Novas Ideias” juntamente com a
Reitoria da UFMG vem reunindo esforços para que o espaço, patrimônio da UFMG, seja restaurado o mais breve possível.
A Assufemg solicitou à empresa Ética Informações de Engenharia orçamento do custo da obra que ao ser entregue ao Planejamento requer que a obra inicie-se no prazo de 30 a 40 dias pós
apresentação do mesmo.

Errata

Parabéns Assufemg
Parabéns pela festa Arraiá da Assufemg. Foi ótima!
Quem quer faz. Júlia Maria Ferreira - Associada
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Na edição 1.131 pág 3 receita de Surubim na brasa
lê-se uma colher (sopa) ao invés de xícara (sopa)
de colorau.
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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 71/2005Portaria MEC 1617/05. Desconto na matrícula até 09/04. Isenção da taxa de serviços + brindes. Fones: 3082-2251/32914034. Próxima turma 03 de setembro.

Casa

IMPRESSO

Vendo casa de esquina, com base para outra parte de cima já começada. Garagem coberta (02 carros) e bom quintal. Bairro Santa Maria (cinco minutos da Cidade Administrativa). Valor R$130.000,00. No mesmo bairro vendo
também 01 Lote planíssimo por R$20,000,00. Falar com Joel: 9942-9506 e 3453-8252.

Especial Greve

Foca Lisboa

Servidores em Greve fecham portaria da UFMG
em manifestação

A paralisação da Categoria dos Trabalhadores
Técnico – Administrativos em Educação (TAE,s) da
UFMG chega ao seu 80º dia sem previsão de encerramento. O movimento ganhou repercussão na mídia
no último dia 24 de agosto, com fechamento do portão
principal da UFMG – na Av. Antônio Carlos durante a
manifestação do Dia Nacional de Luta - em defesa do
Serviço Público.
A greve teve início no dia 6 de junho pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores em Educação
das Universidades Brasileiras (Fasubra) na tentativa de
fazer negociações com o Governo Federal. O Sindicato
dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino
de Belo Horizonte (Sindifes/BH) aderiu ao movimento
no dia 9 de junho, após realização de assembléias gerais.
Durante a manifestação houve panfletagem de
uma carta aberta explicando os motivos da Greve dos
TAE´s, assim como a utilização de um carro de som
para explicar à Comunidade Universitária, o motivo do
fechamento do portão da UFMG.
Com o apoio também da Associação dos Servidores da UFMG- Assufemg a manifestação teve como
objetivo demonstrar a importância do segmento dos
Técnico-Administrativos – que integra a Universidade
juntamente com os docentes e estudantes – sem o qual
a instituição fica impossibilitada de cumprir funções vitais no ensino, pesquisa e extensão e assistência, uma
vez que os trabalhadores atuam diretamente nas atividades fins da Universidade.

Dentro desta perspectiva, o Comando Local de
Greve da UFMG decidiu fechar o portão principal da
Universidade, como demonstração de que a falta de um
trabalhador para cumprir uma simples tarefa, tal como
a de “abrir” a Universidade, impossibilita todo o fazer
de uma Instituição do porte da UFMG.
Com os dois portões de acesso fechados, o trânsito ficou lento na Av. Antônio Carlos. A entrada de pedestre
foi permitida por uma das entradas onde era realizada
a panfletagem. Integrantes do DCE-UFMG e do Sindiute-MG estiveram no local para prestarem apoio ao
movimento que teve grande repercusão nas mídias eletrônica e escrita.
A BHTrans permaneceu no local para orientar o trânsito durante a manifestação. Os portões foram reabertos
por volta das 10h30.

A Luta Continua!
“A Categoria não deve retroagir perante uma liminar que não nos impõe regras, mas que nos impõe o
que fazer, portanto devemos continuar com uma greve
forte, só assim conseguiremos nossos objetivos”, afirma
o presidente da Assufemg Márcio Flávio dos Reis. 		
Membro do Comando Local de Greve ele ressalta, “a
Universidade funciona como um todo, docentes, técnico-administrativos com o objetivo de formar o discente. No entanto os professores apenas manifestaram
a vontade de paralisar e o Governo abriu negociação e
já fez uma proposta que não foi aceita. Se em greve os
professores irão conquistar muito mais, devido a reação

imediata do Governo. Enquanto isso, tentam paralisar
a greve do administrativo, nos colocando como produto
meio, de que pouco importa, pois a Universidade anda,
essa é a idéia que tem os governantes e se fecharam em
não negociar com os técnicos em greve”.
Para Reis há de se conscientizar que se os TAE's
inviabilizarem o vestibular, as matrículas, as condições
de aula e até de trânsito no campus a Universidade
para. A comunidade deve pensar essa situação pois a
UFMG é a quinta, num país emergente. Não existe uma
Universidade dentro da Nação que esteja entre as cem
primeiras do mundo. "Há que se considerar uma Universidade de fato com qualidade, com essencialidade e
de excelência, mas para isso precisa-se se respeitar e
dar o tratamento adequado aos técnico-administrativos.
Que produzem tal qual os docentes, que dão uma qualidade de serviço para que os docentes possam trabalhar
e manter este perfil" conclui. Mais informações sobre a
greve: www.fasubra.org.br, www.sindifes.org.br

Eixos da Campanha
Salarial 2011 dos TAE's
da UFMG.
• Lutar contra a aprovação do PLP nº 549/2009 que
propõe limitar as despesas com pessoal e encargos sociais da União (congelar por 10 anos os salários dos
servidores públicos federais) e com obras (instalações
e projetos de construção de novas sedes, ampliações ou
reformas da Administração Pública).
• Lutar por inclusão no Orçamento de 2011 de recursos
para:
• Reajuste Salarial: piso 3 salários mínimos e step de
5%;
• Racionalização de cargos;
• Reposicionamento de Aposentados;
• Mudança no Anexo IV (Incentivo à Qualificação);
• Devolução do VBC absorvido;
• Isonomia salarial e de benefícios Auxilio- Alimentação e Auxilio Creche;
• Lutar contra a Terceirização: revogação da Lei nº
9.632/98 e de todas as demais leis que extinguem cargos no serviço público; pela abertura imediata de concurso público para substituição no mínimo da mão de
obra terceirizada e precarizada, em todos os níveis da
carreira, para as áreas administrativas e dos HU´s.

UFMG
• Qualificação e Capacitação
• Lutar pela implantação imediata de Resolução de liberação para qualificação e capacitação dos servidores
Técnico-Administrativos em Educação;
• Exigir da Administração Central a divulgação ampla
da prestação de contas referente à receita da Resolução

10/95, cujos valores são destinados à capacitação dos
servidores;
• Exigir o retorno imediato do Programa de Formação
Integrada e Qualidade de Vida na Gestão de Pessoas
(PROFIQ) e inclusão no mesmo dos servidores de todas as unidades acadêmicas e órgãos administrativos,
com ampliação dos valores destinados ao Programa;
• Lutar pela modificação imediata da Resolução 07/2004
(estabelece bolsas de estudo para cursos de especialização), ampliando também para mestrado e doutorado;
• Lutar pela criação de Curso de Mestrado Profissional
na Instituição e/ou fazer convênios buscando este nível
de formação para os trabalhadores;
• Lutar pelo estabelecimento de convênios e/ou intercâmbios com outras IFES ou CEFET´s, para realização
de cursos de formação e outros voltados para os servidores TAE´s;
• Lutar para que a UFMG implante um programa de
qualificação e capacitação nos moldes do programa
aplicado pelo CEFET-MG;
• Buscar a agilização das conclusões dos processos de
insalubridade e periculosidade com o imediato pagamento dos valores devidos, inclusive dos retroativos;
• Cobrar a implantação integral do projeto do SIASS
na UFMG e a real transformação deste em um pólo de
referência da Saúde do Trabalhador em BH;
• Implantar imediatamente a realização dos exames periódicos;
• Dar ampla divulgação, através do portal da transparência, das gratificações pagas pelos órgãos da administração central e unidades, inclusive divulgando os
critérios utilizados para conceder tais gratificações,
quem são os beneficiários, quais os valores pagos e a
quem eles são pagos, a exemplo do portal do governo
federal e da Prefeitura de São Paulo (princípio da publicidade dos atos da administração pública, conforme
preceito constitucional);
• Lutar pela liberação sindical para exercício de Mandato Classista;
• Lutar contra o Assédio Moral;
• Lutar para que a UFMG indique com urgência local/
ais para o plantio como forma de compensação das 356
árvores que foram suprimidas de dentro do campus
Pampulha para as obras do viaduto entre a Avenida Antônio Carlos e Avenida Abrahão Caram;
• Lutar para que as eleições para todos os órgãos superiores da UFMG sejam através do voto paritário proporcional. Fonte: www.sindifes.org.br
Aguarde data para a reunião da Pescaria no Pantanal em 2012. Grupo de 22 pessoas em formação.
Contato com Beth: 3439-8124.
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