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Torneio Rosas de Abril de Futebol 2012  
"Gestão Unificação para Continuar Crescendo com Novas Ideias". Participe!

 O Departamento de Espor-
te e Lazer da Assufemg irá realizar 
mais uma edição do Torneio Rosas 
de Abril de Futebol. Este  campeo-
nato apresenta algumas novidades, 
como o encontro dos atletas Máster 
(servidores com idade acima de 35 
anos) que irão compor duas equipes, 
sendo uma representante do Campus 
Saúde e a outra do Campus Pampu-
lha. O objetivo é resgatar grandes 
atletas que fizeram história nos cam-
peonatos promovidos pela Assufemg 
e UFMG. O representante de cada 

equipe deve ser servidor da UFMG.
     O Torneio Adulto terá início no 
próximo dia 24/03 com final pre-
vista para 28/04/2012. Os jogos da 
categoria Adulto serão realizados no 
campo da Assufemg no formato 8 
(oito) x 8 (oito), sendo 7 (sete) joga-
dores de linha e 1 (um) goleiro. Da 
categoria Máster no campo da FAE 
(Centro pedagógico), nos dias 07 e 
14 de abril. As inscrições  podem ser 
feitas na sede da Assufemg até o dia 
16 de março.
     O regulamento estará disponí-

vel na sede da entidade  e no site 
www.assufemg.org.br  a partir de 
16 de março (sexta-feira), quando 
será realizado o Congresso Técni-
co, às 19h30 na sede da Associa-
ção. Podem participar servidores da 
UFMG, funcionários (terceirizados) 
com documentação que comprovem 
vínculo com a instituição. Cada 
equipe Adulto poderá inscrever até 
04 (quatro filhos) de associados da 
Assufemg, com idade superior a 18 
anos. Mais informações pelo telefo-
ne: 3439-8100.

Campanha de Filiação 2012!
A Assufemg completa em abril próximo 38 anos de atividades e quer continuar crescendo. Conheça um pouco 
sobre a entidade e os serviços que oferece aos associados. Saiba também como associar-se. Pág 4

 O Rosas de Abril é um pro-
jeto cultural e esportivo, criado em 

1986 como 
parte das 
comemo-
r a ç õ e s 
do ani-
v e r s á r i o 
da Assu-

femg, que acontece no dia 19 de 
abril. Naquele ano, a passagem 
do Cometa Halley coincidiu com 
a abertura do evento - daí a pri-
meira temática: Cometa Arte.  
 Desde então, o Rosas tem 

como objetivo propiciar a integração 
da comunidade universitária, através 
das diversas atividades culturais, de 
lazer e esportivas. Pelos seus propó-
sitos e dimensões, o Rosas de Abril 
é considerado o maior evento não-
institucional das universidades brasi-
leiras, havendo também uma grande 
repercussão do projeto junto à comu-
nidade externa.
 Se a Assufemg hoje é refe-
rência, seu nome também está asso-
ciado à excelência do projeto Rosas 
de Abril. O Rosas de Abril já conta 
com 26 anos de existência, trazendo 

ao campus da UFMG shows com 
artistas de renome, exposições de 
artes plásticas, torneios, debates 
sobre meio ambiente e política, fei-
ras, além de um festival de música. 
O tema que marca esta edição do 
evento é Sustentabilidade Cultural, 
com vínculo à evolução do planeta. 
A Feira de Artesanato edição Ro-
sas de Abril será de 09 a 13 de abril 
(leia matéria pág 03). O Torneio de 
Futebol já está com as inscrições 
abertas. Um baile em grande estilo 
está programado no clube Sírio Li-
banês. Aguardem novidades!

Vem aí o XXVI Rosas de Abril! Prestigie  
Assufemg comemora 38 anos de atividades
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Novos Associados
▪ Adriana Reis Lima  ▪ Anezia Lopes Gonzaga  ▪ Antônio Pires Gouveia   
▪ Darcy Simões  ▪ Eliane Magalhães dos Reis  ▪ Giovanni José Cerqueira   
▪ Hilda Vieira Veloso  ▪ Ivone Bonifácio Bueno  ▪ Karine Pinheiro Monteiro 
Gomes  ▪ Kelly Cristina Nogueira Souto  ▪ José Geraldo de Oliveira  ▪ Leonardo 
Barbosa L. Gouveia  ▪ Maria Tereza Camargos D. F. de Abreu  ▪ Maria de Souza 
Borges ▪ Rosemary Tofani Motta  ▪ Rita Maria Ferreira da Silva  ▪ Sylvie Marie 
Oliffson K. L. da Silva  ▪ Sirlane Nascimento Divino ▪ Sônia Mara Pacheco.

Aquele abraço!
“ Solicito o meu cancelamento somente pelo fato de estar com minha lotação 
atual na Faculdade de Direito (Centro BH). Assim sendo, não posso desfrutar, 
momentaneamente, de todos os benefícios concedidos por essa Associação, tais 
como a Locadora, com seu magnífico atendimento, do Restaurante e da ma-
ravilhosa comida,bem ainda dos atendentes, que sempre foram muitos gentis. 
O ambiente como um todo sempre foi muito agradável. Aliás, deixo aqui meus 
sinceros agradecimentos a todos que fizeram do meu intervalo do almoço, um 
horário sempre muito bom e totalmente salubre”.

Sinceramente,
Wellerson Alves de Roma

Servidor público pode transferir  
dinheiro para cooperativas de  

crédito sem custos

As cooperativas de crédito apresen-
tam mais uma vantagem aos seus 

clientes. A partir  de janeiro último, o 
funcionário público, cuja remuneração 
seja depositada em conta salário, pode 
solicitar transferência do dinheiro para 
uma cooperativa de crédito. O proce-
dimento é realizado de maneira auto-
mática e sem custos para o solicitante.
      O principal benefício para os servi-
dores é que as cooperativas disponibi-
lizam crédito fácil, com percentuais de 
juros mais baixos para os associados. 
Em 2010, a taxa média foi de 2,2% ao 
mês. Já o cheque especial apresentou 
juros de 4,6% e o cartão de crédito de 
7%. A vantagem é que todos os per-
centuais estão mais baixos que os ban-
cos nacionais.
     O vice-presidente do Sistema Oce-
mg/Sescoop-MG e também  presiden-
te do Sicoob Central Cecremg, Luiz 
Gonzaga Viana Lage, avalia que a 
medida traz mais conforto e liberdade 
para os servidores, no que diz respei-
to ao planejamento de seu orçamento. 
"Essa medida possibilita ao funcioná-
rio o direito à livre escolha pela insti-

tuição financeira que melhor se adeqüe 
às suas necessidades", afirmou.
     Lage entende que a medida é im-
portante para que o setor amplie o seu 
leque de atuação. "Esta é uma porta 
que se abre para nós ofertarmos nossos 
serviços aos diferentes públicos, e os 
nossos percentuais de juros demons-
tram por si só que temos serviços dife-
renciados a oferecer para as pessoas", 
destacou.
Como aderir
 Para ter acesso ao benefício, é 
necessário que o funcionário seja asso-
ciado de uma cooperativa de crédito. O 
servidor deverá solicitar ao banco onde 
o dinheiro é depositado que transfira o 
pagamento. O comunicado pode ser 
feito por escrito ou por meio eletrôni-
co. Fonte: jornal Cooperação-Jan/12     
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 A Assufemg informa que estão à disposição dos associados os informes de rendimentos  2011 
para  Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Para retirar o extrato, o interes-

sado deve procurar a sede da entidade, no Campus Pampulha, e informar seu 
número de matrícula à recepcionista. Os servidores lotados fora do Campus 
Pampulha podem solicitar o envio do extrato para a subsede  Assufemg. 

Mais informações no site da receita: www.receita.fazenda.gov.br/irpf e no 
www.assufemg.org.br

Atenção Associados!
Informes de Rendimentos 2011  
para IRPF já estão disponíveis

     

Esta 17ª edição 
será de 09 a 13 de abril. A mos-
tra é destinada preferencialmen-
te aos associados da Assufemg, 
que deverão estar presentes nos 
stands, durante o horário de fun-
cionamento da mesma. Não será 
permitido ao associado usar sua 
inscrição para terceiros. 
 Os interessados em parti-
cipar pela primeira vez, devem 
entregar na sede da Assufemg, 

dois (2) exemplares do produto, 
no período de 12 a 13 de março, 
no horário de 10 às 13h, identifi-
cados com nome, endereço e te-
lefone para contato. Essas peças 
serão avaliadas pela Comissão 
e uma peça será doada (devida-
mente identificada como doação) 
para sorteio na festa de Confra-
ternização de final de ano da As-
sufemg com publicidade para o 
artesão. Após avaliação, a coor-
denação entrará em contato com 
os selecionados para efetuarem 
suas inscrições.
      As inscrições definitivas, jun-
tamente com o pagamento, serão 
efetuadas no dia 26/03 para asso-
ciados e 27/03 para não sócios, 

no horário de 10 às 14h. O sor-
teio do espaço será feito no ato 
da inscrição. 
 Os expositores selecio-
nados não poderão em hipótese 
alguma expor produtos diferen-
tes dos que foram avaliados ou 
dividir espaço com expositor não 
inscrito ou não selecionado. 
 Os expositores que já par-
ticipam da feira também deverão 
doar um produto para a festa de 
final de ano no ato da inscrição.  
 O descumprimento do re-
gulamento obrigará a retirada do 
expositor do espaço da feira, sem 
devolução da taxa de inscrição. 
Mais informações pelo telefone: 
3439-8110.

XVII Feira de Artesanato Assufemg

 O livro A privataria 
tucana, do jornalista Amaury 
Ribeiro Jr. que denuncia as 
operações ilegais dos tucanos 
nas privatizações do gover-
no FHC, foi lançado dia 18 
de janeiro no Sindicato dos 
Bancários do Rio de Janeiro 
e acabou sendo uma grande 
manifestação de protesto con-

tra as privatizações. A mídia 
tentou esconder o sucesso do 
livro, que chegou às livrarias 
em dezembro, mas foi suplan-
tada pelo poder das redes so-
ciais, que disseminaram seu 
conteúdo. Amaury Ribeiro 
Jr., premiado jornalista, tem 
também sofrido tentativa de 
desqualificação profissional.” 

Essa mídia prova que está 
morta. Fez de tudo para es-
conder o livro e atingir minha 
imagem, mas não conseguiu. 
Isso se deve em grande par-
te pela atuação da blogosfera 
(redes sociais)”, desabafou.
Leia matéria completa na edi-
ção n 986 do jornal do SIN-
TFURJ.www.sintufrj.org.br  

Livro comprova crime contra os brasileiros

 A Feira de Artesanato promovida pela Assufemg já faz parte do calendário de atividades culturais 
da UFMG. Realizada desde 2005, a feira acontece duas vezes ao ano, na Praça de Serviços do campus 
Universitário. A primeira mostra, 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.



Associação dos Servidores da UFMG - Assufemg 
38 anos de atividades Assistenciais, Culturais e 

de Lazer. Junte-se a Nós! Associe-se.
 Técnico-Administrativos 
em Educação (TAEs) e Docentes da 
UFMG, bem como quaisquer  inte-
grantes de órgãos ligados à univer-
sidade, tais como Fundep, Fundação 
Cristiano Othoni, Zootecnia, Valle 
Ferreira, Fundep/HCL, FUMP e Ce-
fet/MG, desde que apresentem com-
provante de vínculo com a instituição, 
estão aptos a se filiar à Assufemg. 
 Para isto, basta que se diri-
jam à sede da entidade – no campus 
da UFMG (entrada pela av. Antônio 
Carlos)  –, munidos do último con-
tracheque,  comprovante de residên-
cia e preencham uma ficha de filia-
ção, a ser entregue ao funcionário 
da recepção. Mais informações pelo 
telefone 3439-8112, pelos emails: 
assufemg@hotmail.com; secretaria.
presidencia@assufemg.org.br ou 
pessoalmente com Márcio Flávio ou 
Sônia Micussi.

Uma entidade a  
serviço dos seus  

associados! 
 Criada em 19 de abril de 
1974, a Associação dos Servidores 
da Universidade Federal de Minas 
Gerais – Assufemg – é uma insti-
tuição que agrega desde servidores 
do quadro da Universidade Federal 
de Minas Gerais até funcionários de 
fundações ligadas à UFMG.
 Sem fins lucrativos, a asso-
ciação objetiva atender aos associa-
dos em suas demandas sociais, ofe-
recendo-lhes serviços diferenciados.

 Além disso, a Assufemg bus-
ca fomentar atividades culturais, de 
lazer e esportivas, com vistas à inte-
gração da comunidade universitária.

Serviços oferecidos 
pela Assufemg:

▪ revelação de filmes fotográficos, 
através de convênio com laboratório;

▪ empréstimo aos associados partici-
pantes da “Caixinha”, com limite de 
até R$ 800,00 e em até 04 parcelas; 

▪ atendimento jurídico para causas  
trabalhistas e cíveis com honorários 
de 50% da tabela OAB.

▪ serviços gráficos e seção de “clas-
sificados” com desconto para asso-
ciados;

▪ realização de eventos como: Rosas 
de Abril, Festa das Crianças, Arraiá 
da Assufemg, Feira de Artesanato, 
entre outros;

▪ Plano de Saúde com mensalidades 
abaixo da média de mercado e pos-
sibilidade de desconto em folha  –o 
Saúde Assufemg está apto a ser ca-
dastrado para o recebimento do “au-
xílio-saúde”, do governo federal,
para os TAEs da UFMG;

▪ serviços odontológicos com mensa-
lidades abaixo da média de mercado 
e possibilidade de débito em conta;
▪ atendimento médico eletivo gratui-
to para associados, incluindo aqueles 
não vinculados ao  Saúde Assufemg 

(plano de saúde da entidade);

▪ alimentação subsidiada no restau-
rante da entidade, a Cantina Pelego’s 
para sócios e dependentes;

▪ Realização de eventos para a inte-
gração da comunidade universitária, 
como “happy-hour” e Almoço Mu-
sical;

▪ Drogaria Assufemg, com possibi-
lidade de desconto em folha de me-
dicamentos e artigos de perfumaria 
em geral e entrega na subsede (mais 
barato que a tabela de mercado em 
grande parte dos produtos);

▪ locação de filmes, através da Lo-
cadora Assufemg, com possibilidade 
de desconto em folha e de preços es-
peciais para mensalistas;

▪ Vários convênios hospitalares com  
diversas especialidades médicas;

▪ Rede Credenciada de Serviços di-
versos como: fotografias, oficina 
mecânica, academias, pacotes de via-
gens, faculdades, cursos de línguas, 
restaurante, entre outros. Confira no 
site: www.assufemg.org.br ou pelo 
telefone: 3439-8126 com Rejaine;

▪ Projeto de turismo de pescaria no 
Pantanal 2013.
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Campanha  de Filiação 2012

ERRATA
O site da Academia Tribus 
publicado na edição 1.140 do 
Pinga-Fogo, pág 3 é www.
academiatribus.com


