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Assembléia Estatutária

A diretoria da Assufemg realizou no dia 20 de
outubro último, Assembléia Estatutária (AE), no auditório
da Escola de Belas Artes, no campus da UFMG onde deliberou sobre a Prestação de Contas exercício de 2010.
Durante a AE foram apresentados os seguintes
documentos: Balanço Patrimonial de 2010, DRE - Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2010,
Balancete e Relatório Descritivo. Toda documentação
encontra-se à disposição para consulta na sede da Assufemg e no site www.assufemg.org.br

Baixo Índice de participação

A diretoria da Assufemg, o Conselho Fiscal,
Assessoria Jurídica e o contador da empresa CONASS
Contábil lamentam o baixo índice de participação num
evento de tal importância. Ainda assim, a qualidade e
interesse dos participantes deixou claro que a Diretoria
está correta e coroada de acertos no que tange as recuperações administrativas, políticas e financeiras.
Neste viés, a Diretoria da Assufemg e o Conselho Fiscal não poderiam de deixar aqui os seus sinceros
agradecimentos a todo os sócios que não compareceram, afirmando total credibilidade e confiança.

Mesmo que aprovada as contas pela Diretoria
e pelo Conselho Fiscal, à omissão dos sócios, mesmo
tendo sidos convocados diretamente, através de envio
do Boletim Pinga Fogo pelo Correio a cada sócio, demonstra a transparência, a honestidade e a qualidade
que a Assufemg vem vivendo desde 2005.
O que queríamos era a presença de todos para
discutirmos os documentos. Mas só podemos dizer
muito obrigado pelo voto de confiança em nós, mais
uma vez depositado.
Por fim, só temos a expor que aqueles que sempre
cobram a prestação de contas, que sempre foram feitas,
agora devem justificar a quem interessar, por não comparecerem em nenhuma das prestações de contas desde 2006.
Nosso conceito de condução administrativa vai
permanecer. Forte são os que fazem, mostram e quando
erram não têm medo de demonstrar. Diferente dos fracos, que cobram mais não têm coragem de se apresentar para discussão.
Márcio Flávio dos Reis
Presidente Assufemg

Almoço Musical

No dia 27 de outubro (quinta-feira), a partir das 11h30, a diretoria da Assufemg “Gestão UnificAção para
Continuar Crescendo com Novas Idéias” realizará um Almoço Musical, na Cantina Pelego’s, em homenagem aos
trabalhadores da UFMG, pelo Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro. Sócio titular não paga.
Participe deste momento de confraternização, descontração e lazer!

Campanha de Prevenção à Saúde Bucal

No mês de novembro, o Setor Odontológico da Assufemg promoverá mais uma Campanha de Prevenção à
Saúde Bucal. Nesse período, os dentistas da entidade realizam consultas gratuitas para associados e seus dependentes
preferenciais, visando à prevenção de doenças bucais, tais como cáries, tártaro, etc.
Durante a campanha, os interessados terão direito ao atendimento nos serviços de raspagem,
polimento e aplicação de flúor. Os dependentes agregados pagarão uma taxa de R$20,00 (vinte reais)
pela consulta. O usuário deve estar munido da carteira de sócio que pode ser solicitada na Secretaria
da Assufemg. Para agendar um horário, basta ligar para o Setor Odontológico da Assufemg através
dos seguintes telefones: 3439-8105 (sede da Assufemg) ou 3224-7519 (Medcenter).

Atenção Associados
Plano de Saúde Assufemg!
Desde o dia 30 de setembro
último, a administração do Plano de
Saúde Assufemg está promovendo
a troca periódica das carteiras dos
seus beneficiários e respectivos dependentes, que acontece na secretaria do Posto Médico da Entidade.
Como é do conhecimento público, o Plano de Saúde Assufemg
está devidamente registrado junto à
ANS - Agência Nacional de Saúde
Suplementar, através do nº 41.018-7.
Assim sendo, é imprescindível o atendimento a todas as exigências e regulamentação da referida Agência.
Por esse motivo, na ocasião da
troca das carteiras todos os usuários

do Plano terão que responder a uma
pesquisa de satisfação e fazer o seu recadastramento, através da atualização
dos dados pessoais e profissionais.
Para que isso seja possível, solicitamos aos associados/usuários que
estejam presentes na Entidade, portando cópias dos documentos próprios e
dos respectivos dependentes, a saber:
▪ Carteira de Identidade, CPF, Contra cheque e Comprovante de Residência.
A diretoria de Assistência e
Convênios da Assufemg “Gestão UnificAção para continuar crescendo com
Novas Ideias” agradece a atenção e
colaboração de todos.

Recadastramento UNIMED

O recadastramento dos usuários do convênio UNIMED acontecerá na ocasião dos vencimentos das
respectivas carteiras, quando haverá a
troca das mesmas e a atualização de
endereço e dados pessoais.
Portanto é necessário que o

usuário do convênio UNIMED apresente-se na sede da Assufemg, portando cópias dos documentos próprios e
dos respectivos dependentes, a seguir:
▪ Carteira de Identidade, CPF, Contra cheque e Comprovante de Residência.

Novos Convênios Assufemg
Rede Credenciada de Serviços
A diretoria de Assistência e
Convênios da Assufemg informa aos
associados sobre os novos convênios
assinados/renovados no segundo semestre de 2011.
Ao apresentar a atual rede credenciada de serviços, a diretoria da
Assufemg aproveita a oportunidade
para agradecer a todos - empresas e
clientes - a confiança creditada na en-

tidade. São eles: Alinha Verde, Condomínio Praia de Marataízes, Pousada e Camping Xodó, MR Som Scap,
Tóyo Restaurante Cozinha Oriental,
PH Ótica, Zanol Escola de idiomas,
Pneupam, Não mais Pêlo, Unopar e
Sesc. Ainda este ano sairá edição especial sobre rede credenciada hospitalar
e de serviços. Aguardem!

Errata
Na pág 2, edição 1.134, nota “Vem aí a Semana do Servidor Público”
onde se lê Sindifes - (Sindicato dos Professores de Universidades Federais de
Belo Horizonte e Montes Claros) leia-se Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino (Sindifes). E Apubh (Sindicato dos Professores de
Universidades Federais de Belo Horizonte) lê-se Apubh (Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte e Montes Claros).

Junte-se a Nós! Associe-se.

Assufemg - uma Entidade a Serviço dos seus Sócios
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Evento

Promovido pela Assufemg/Coopecremt
Dia das Crianças foi um sucesso!

“Nas mãos das Crianças o Mundo vira um conto
de fadas” e “A Criança é alegre como o Raio de Sol e estímulo como a Esperança”. Com estas frases espalhadas
em faixas pelo Espaço Cultural Francisco Assis Mota
(Chicão) a Associação dos Servidores da UFMG (Assufemg) e a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Trabalhadores da UFMG - Coopecremt saudaram a
criançada presente no local, durante a comemoração do
Dia das Crianças.
Marcado por muita alegria e descontração o evento, promovido pelas duas entidades, ocorreu em clima
de muitas brincadeiras e diversão. A Festa das Crianças

contou com a Rua de Lazer onde o pula-pula, a camaelástica, o tobogã, entre outras diversões, garantiram a
descontração do público presente.
Foram realizadas também oficina de pinturas faciais, oficina de balão e a distribuição de brindes animou
a garotada. E ainda a distribuição de pipoca, algodão
doce, cachorro quente, refrigerante e picolé.
O ponto alto da festa se deu com apresentação
do mágico Getúlio Gandra, que aguçou a criatividade,
despertou a curiosidade e fez rir a meninada. Um serviço
de pronto-atendimento assistido pelos profissionais do
Posto Médico da Assufemg esteve de plantão no local.

...brinquedos como tobogã

Durante a Festa das Crianças....

e pula-pula ...
fizeram a alegria da garotada,

...assim como as surpresas misteriosas do mágico Gandra.

Diretorias Assufemg/Coopecremt felicitam
as crianças pelo seu dia
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Semana do Servidor Público
Cultura, Integração e Lazer
Em comemoração ao dia do Servidor Público,
28 de outubro, a PRORH da UFMG promove, em 2011,
a 1ª Semana do Servidor. De 26 a 28 de outubro serão
realizadas atividades voltadas ao servidor público, em
reconhecimento ao seu papel como membro participante da missão da Universidade.
A Comissão Organizadora conta com a parceria
da Assufemg (Associação dos Servidores da UFMG),
da Apubh (Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte e Montes Claros),
da OAP (Organização dos Aposentados e Pensionistas
da UFMG) e Sindifes (Sindicato dos Trabalhadores nas
Instituições Federais de Ensino).

A programação, direcionada para todos os servidores técnico-administrativos e docentes da UFMG,
tem o objetivo de dar prosseguimento às ações já realizadas pela PRORH, assim como divulgar as áreas
culturais das entidades apoiadoras. O Dia do Servidor
Público, comemorado no dia 28 de outubro, foi instituído pelo artigo 236 da Lei 8.112/90.
A UFMG, por intermédio da PRORH e juntamente com a Assufemg, Apubh, OAP e Sindifes promovem neste ano programação alusiva à Semana do
Servidor Público. A iniciativa busca proximidade com
os servidores e as entidades representativas. Confira
programação abaixo:

Programação
26 de outubro de 2011 (quarta-feira)
08h30 às 09h30 - Abertura Solene da Semana do Servidor 2011
Apresentação Musical - Coral de Trombones da Escola
de Música da UFMG
Local: Auditório da Reitoria
10 às 12h - Caminhada Monitorada
Prof.Ronaldo de Rezende - UFMG
Ponto de Partida/Orientação: Auditório/Saguão - Reitoria

28 de outubro de 2011 (sexta-feira)
21h - Baile Sindifes - Comemoração pelo dia do Servidor
Convite distribuído entre seus filiados

14h30 às 15h - Coral OAP
Local: Auditório Reitoria
15h30 às 16h30 - Programa Preparação para a Aposentadoria
Maria Beatriz Duque de Oliveira - CEMIG
Local : Auditório Reitoria
17h às 18h - Lançamento Programas da PRORH
Local: Auditório Reitoria

21h - Baile Apubh - Comemoração pelo dia dos Professores
Convite distribuído entre seus filiados

Montes Claros
26 de outubro de 2011 (quarta-feira)
10h às 11h - Palestra Plano de Carreiras
Arthur Schlunder Valle - Sindifes

18h30 às 19h30 - Projeto Viva Música - Big Band.
Local: Auditório Escola de Música

11h às 12h - Palestra Plano de Carreiras
Prof. Armando Gil Magalhães Neves - APUBH

27 de outubro de 2011 (quinta-feira)
10 às 11hs - Bocados de Gentileza: Palestra Stress Nosso de
Cada DiaProf. João Gabriel - UFMG
Local: Auditório da Reitoria

14h às 17hs - Palestra Ética no Serviço Público
Cármen Regina Maia - PRORH/UFMG

27 de outubro de 2011 (quinta-feira)
17h30 às 18h30 - Paulo Freire -Violeiro
Local: Auditório Montes Claros

12h às 13h - Grupo Musical “Tofu Canela”
Local: Auditório Fac. de Medicina

e

Encerramento 17 às 18h
Solenidade de Encerramento
Local: Auditório Reitoria

12h30 às 13h30 - Quarta 12h30 - Paulo Freire - Violeiro
Local: Pça Serviços Campus Pampulha

N

12h Almoço Musical - Local: Cantina Pelego’s (Assufemg)
14 às 16h - Palestra Fadiga por Compaixão - O Sofrimento dos
Profissionais em Saúde - Prof. Kennyston Lago - UNB
Local: Auditório da Faculdade de Medicina
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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 12/11. Isenção da taxa de serviços + brindes. Fones: 3082-2251/32914034. Próxima turma 10 de dezembro.

Vendo Apto
Vende-se Apto no bairro Ouro Preto, 03 quartos (suíte), duas vagas. Contato: Argeu-2515-6180/8616-1947
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