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Dia da Secretária
		
A diretoria da Assufemg parabeniza a todas as secretárias da UFMG pelo dia 30 de
setembro, data em que se comemora o Dia da Secretária.

Você sabe como surgiu o Dia da Secretária?
No dia 30 de setembro de 1850 nasceu Lilian Sholes, filha do inventor da máquina de escrever, o americano Chistopher Sholes (1819-1890). Foi a primeira mulher a usar uma máquina de escrever. Desse modo, Lilian
se transformou num símbolo e a data do seu nascimento é lembrada como o dia da secretária. Além do 30 de
setembro ser a data oficial do dia da secretária no Brasil, existe também o “Dia Internacional da Secretária” que
é comemorado no restante do mundo sempre na última 4ª feira do mês de abril.

Pescaria no Pantanal: realize este sonho
Assufemg organiza pacote turístico para pescaria no Pantanal Mato-grossense em julho de 2012. O Barco Hotel Cruzeiro do Pantanal tem seu porto de embarque e desembarque em Cáceres, Mato Grosso - Brasil. Estrutura: Barco tipo Catamarã com 03 conveses para 22 pessoas. Comprimento: 32mts; largura: 6,20mts.
Cáceres é uma cidade turística situada à margem esquerda do rio Paraguai, ao sudoeste de
Mato Grosso, distante 200 quilômetros da capital do Estado, Cuiabá. O acesso, a partir de
Cuiabá é feito através de estrada asfaltada (BR-070). Próxima reunião: 29/09/2011. Local:
auditório Assufemg. Pauta: composição do grupo de pescadores. Mais informações pelo
telefone (031) 3439-8124.

I Torneio Primavera de Futebol de Campo
Assufemg. Participe! Inscrições até 21 de outubro.
Comemoração do Dia das Crianças
Numa promoção conjunta da Associação dos Servidores da UFMG - Assufemg e da Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores da UFMG - Coopecremt será comemorado no dia 15 de outubro
(sábado), de 10h às 14h o Dia das Crianças. A festa, preparada especialmente para os filhos dos associados das
duas entidades, este ano promete muita diversão para a criançada. Brincadeiras diversas serão realizadas com a
garotada no Espaço Cultural Francisco Assis Mota (Chicão). Participem!

Educação

Inscrições abertas para Umei
Alaíde Lisboa

Filhos de professores, alunos
e servidores técnicos e administrativos da UFMG podem se inscrever até
30 de setembro para concorrer a uma
vaga na Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Alaíde Lisboa, que
funciona no campus Pampulha. O procedimento deve ser feito em dias úteis,
na secretaria da Umei, das 8h às 12h e
das 13h às 16h30.
As vagas serão preenchidas
por meio de sorteio. O atendimento
na Umei é feito em horário parcial e
integral, para crianças nascidas nas seguintes datas:
- a partir de 01/04/11
- de 01/04/10 a 31/03/11
- de 01/04/09 a 31/03/10
- de 01/04/08 a 31/03/09
- de 01/04/07 a 31/03/08
- de 01/04/06 a 31/03/07
Crianças que ficaram como
excedentes em processos seletivos anteriores devem ser inscritas para se
candidatarem a vaga para 2012. Para
se inscrever, é necessário apresentar

originais e cópias dos seguintes documentos:
Servidores docentes, técnicos
e administrativos da UFMG:
▪ Certidão de nascimento da criança
▪ Contracheque ou carteira funcional
Alunos da UFMG:
▪ Certidão de nascimento da criança
▪ Comprovante de matrícula e números
de créditos na graduação, mestrado e
doutorado e documento de identidade
Pessoas que tenham outros vínculos
com a UFMG:
▪ Certidão de nascimento da criança
(original e cópia)
▪ Contracheque e comprovante de vínculo com as fundações e de local de
trabalho.
Os responsáveis por guarda da criança
devem apresentar documento comprobatório. Para crianças portadoras de
deficiência, é necessário também anexar laudo médico no processo de pedido de inscrição. Outras informações
pelo telefone 3409-4587.

Vem aí a Semana do Servidor Público
O dia do servidor público, comemorado no dia 28 de outubro, foi instituído pelo artigo 236 da Lei 8.112/90.
Em comemoração ao dia do Servidor Público, 28 de outubro, acontece
na UFMG, a 1ª Semana do Servidor. Durante 04 dias, de 25 a 28 de outubro, serão
realizadas atividades voltadas ao servidor público, em reconhecimento ao
seu papel como membro participante
da missão da Universidade. O evento
será organizado por uma Comissão
formada pela PRORH da UFMG,
pela Assufemg (Associação dos Servidores da UFMG), Apubh (Sindicato dos Professores de Universidades
Federais de Belo Horizonte, OAP
(Organização dos Aposentados e
Pensionistas da UFMG) e Sindifes (Sindicato dos Professores de Universidades
Federais de Belo Horizonte e Montes Claros). Aguardem programação!

Junte-se a Nós! Associe-se.
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Administração Federal recompõe Força de
Trabalho com Qualidade e Economia
A recomposição da força de trabalho, pela contratação de 155 mil novos servidores concursados,
durante os oito anos do governo Lula, está levando a
mão-de-obra do setor público a retornar aos níveis de
meados dos anos 90. Essa substituição está se dando de
forma mais qualitativa e com gastos sob controle.
A conclusão é do estudo "Ocupação no Setor
Público Brasileiro: tendências recentes e questões em
aberto", realizado em parceria pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SRH/MP) e o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea).
Conforme os números apresentados, o movimento de recomposição se mostrou suficiente apenas
para repor o mesmo estoque e percentual de servidores
ativos existentes em meados da década de 1990. A administração pública federal voltou ao patamar de 600
mil servidores ativos, mas ainda não alcançou os cerca
de 680 mil de 1992.
O número de 630 mil servidores do início de
2010 ainda é menor do que o de 1992 por um fator
preponderante: a corrida às aposentadorias em três momentos, todos coincidentes com reformas da Previdência: 1991; 1995 a 1998; e 2003.

1) seleção a partir de critérios meritocráticos, por meio
de concursos públicos, e mais para atividades-fim, que
exigem nível superior de escolarização, do que para
atividades-meio; e
2) vinculação estatutária, em detrimento seja do padrão
celetista, seja de várias formas de contratação irregulares ou precárias.

Mesas de Negociação

O documento analisa ainda a política de ajustes
graduais da remuneração dos servidores. A principal
inovação, apontada como um dos aspectos inovadores
da política de pessoal, foi a adoção de mesas de negociação com servidores federais, no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que funcionam com regularidade.
Por meio delas, o governo adotou um movimento seguro de reesturturação das carreiras do serviço
público e das tabelas de remuneração dos servidores.
A adoção dessa política, ao contrário do que se poderia
pensar, não levou ao descontrole dos gastos, se buscou
sempre manter o rigor da política fiscal.
"Em momentos de expansão da atividade econômica e da arrecadação tributária, os governos sentem-se mais estimulados a aumentar os gastos com o
Maior Qualificação
aparato administrativo como um todo e, portanto, não
O estudo aponta, portanto, que mesmo ainda ha- só com pessoal; e em momentos de crise fiscal, limitam
vendo espaço para elevação no contingente de servidores, esses gastos", afirma o estudo.
a maior preocupação do governo nessa recomposição é Tesouro Nacional - elaboração: Ipea
conferir qualidade à força de trabalho, reforçando as carDiante dessa premissa, aponta que as despesas
reiras de áreas estratégicas como advocacia pública, arrecadação e finanças, controle administrativo, planejamento com pessoal, como percentual do PIB, foram mais elevadas no ano final do governo FHC do que são hoje.
e regulação.
O nível de escolaridade aumentou substancial- No governo Lula, houve um aumento em 2005, mas
mente no governo federal a partir de 2003, ao contrário, a partir de então se observa uma discreta diminuição
do que vinha ocorrendo. Entre 1995 e 2002, houve uma desses gastos, tomando como referência o PIB do ano
queda do nível de educação geral, de 46,1% para 38,9%. corrente.
A tendência dos gastos com pessoal no setor púIsto significa que foram os trabalhadores com maior nível
blico,
conforme
o documento, acompanhar o ritmo de
de escolaridade os que mais se aposentaram. No período
seguinte, no entanto, o nível de escolaridade elevou-se, al- crescimento do emprego e, portanto, da massa salarial,
do setor privado. "É um indício de que o ciclo econôcançando 50,7% em 2010.
E isso está ocorrendo ao mesmo tempo em que a mico é um determinante poderoso do ritmo e magnitudespesa com pessoal se mantém sob absoluto controle do de de crescimento do emprego público como um todo,
governo federal: "Esta rubrica permaneceu praticamente bem como dos gastos públicos relacionados a ele", conconstante ao longo da primeira década de 2000, num con- clui o estudo do Ipea.
texto de retomada relativa do crescimento econômico e N.E - A publicação deste estudo é um convite à reflexão
sobre a Categoria, em especial aos TAEs, uma vez que
também da arrecadação tributária", afirma o estudo.
apresenta contradições no que diz respeito a regulariMelhorias Graduais
dade nas negociações. Com base na avaliação que se
As melhorias de desempenho institucional que procederá do Movimento Grevista já encaminhado ao
esse novo contingente trará, de acordo com o estudo, seu término, de acordo com o Comando Nacional de
ainda são pouco perceptíveis, mas ocorrerão segura- Greve, em saída unificada estaremos apresentando no
mente, de forma gradual, devido a dois fatores:
próximo boletim, sua interpretação.

Dicas Locadora Assufemg

Água para Elefante
Os vencedores do Oscar Reese Witherspoon e Christoph Valtz trabalham ao lado de Robert Pattinson (da saga Crepúsculo) nesta lenda épica sobre um amor proibido, baseada
no consagrado romance escrito por Sara Gruen. Num acaso do destino, o estudante de
veterinária (Pattinson) e uma linda artista de circo (Reese Witherspoon) se encontram e
se apaixonam, mas o romance secreto é ameaçado pela ira do perigoso e instável marido da moça (Christopher Waltz).

Rebelde sem Páscoa
“As Crianças irão se deslumbrar com o visual...”
Ele estava destinado a assumir os negócios da família, mas tudo o que ele queria era ser
um astro de rock. Quando adolescente E.B (voz de Russel Brand) parte para Holywwod em
busca de seu sonho, se tornar um baterista famoso quando ele conhece Fred (James Marsden), um desocupado, preguiçoso e cheio de arrogância. Como E.B está entre o que sonha
ser e o que está destinado a se tornar, ele e Fred conduzirão um confronto épico para salvar
a Fábrica de Doces do pai de E.B.

Assembleia de Greve, dia 22, às 9h30
Faculdade de Medicina

Fique de olho!

O Sindifes convoca todos os Técnico-Administrativos em Educação (TAEs) para a Assembleia de
Greve nesta quinta-feira, dia 22 de setembro, às 9h30,
no auditório da Faculdade de Medicina da UFMG.

Pauta:

- Informes locais e nacional;
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- Encaminhamentos da Greve;
- Imposição do Ponto Eletrônico Biométrico no HC
para todos os trabalhadores das áreas de enfermagem,
médica, ambulatorial e também administrativa por
causa da APH;
- Avaliação das consequências da implantação do
Ponto Eletrônico, entre elas a perda da redistribuição
da jornada de trabalho e o retorno da jornada de 40h.
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Pós-graduação à distância - Faculdades Integradas
Jacarepaguá (FIJ)
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