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Aos que lutam pela Categoria, Parabéns!
A Diretoria da Associação dos
Servidores da
UFMG - Assufemg parabeniza aos
trabalhadores
da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, filiados ao Sindicato dos Trabalhadores das Instituições
Federais de Ensino - Sindifes, por mais um momento
da história das eleições da entidade, dentro de um processo tranqüilo, em que prevaleceu a Democracia.
Parabeniza a chapa 3 pelo objetivo alcançado
e deseja boa sorte em mais esta gestão. Parabeniza as
demais chapas pelo trabalho e a luta em nome da Categoria, lembrando que cada momento é um novo início,
e que o trabalho e as lutas pelas conquistas da Categoria
não param.
Precisamos estar atentos, sermos perseverantes
e audazes, para que não tenhamos decepções ou seja-

mos marionetes nos momentos de luta, principalmente
em época de greve.
A vida continua e não é preciso alertar que já estamos há dois anos sem reajustes, na perspectiva de 10
anos (2019) conforme proposta do Projeto de Lei que
congela o salário do Servidor Público Federal (SPF).
O nosso projeto de lutas, imediato, perpassa pela
necessidade de implementarmos a Campanha Salarial,
como também em reverter o quadro da implantação do
Ponto Eletrônico, nesta greve já em curso.
A jornada de 30 horas é um instrumento de negociação neste sentido, sendo que o referido Sistema
tem que no mínimo, ser isonômico. Se é para os Servidores Públicos Federais - SPFs, os Docentes também
o são. Por isso devem também ter controle em suas jornadas, principalmente os de dedicação exclusiva. Temos que fortalecer o movimento, para que a greve seja
rápida e objetiva.
Márcio Flávio dos Reis
Presidente Assufemg

Novos Convênios

Confira na página 2 os novos conveniados da Assufemg.

Homenagem Assufemg Dia Internacional do Meio
Ambiente. A data é comemorada mundialmente no dia 05 de junho. Leia pág 3
Associados/Usuários UNIMED/BH

Junho é o mês da data-base, quando acontece o reajuste anual da mensalidade. Leia pág 4

Feira do Vale do Jequitinhonha homenageia
Municípios e Mestras do Artesanato. Pág 3

Novos Convênios

A diretoria de Assistência e Convênio da Assufemg "Gestão UnificAção
para Continuar Crescendo com Novas Ideias" está sempre em busca de novos
parceiros, prestadores de serviços e convênios, para melhor atender aos Associados. Para utilizar dos benefícios, obter descontos e vantagens junto à rede
credenciada, o Associado deve estar sempre munido do seu cartão de sócio Assufemg. Confira abaixo os novos conveniados:

Tesoura Fiel

Casa Rosa Eventos

Um novo conceito de ajustes
de roupas em BH. Destaque no mercado mineiro pela qualidade em atendimento e menor preço.
Prestação de serviços de conserto de roupa como: bainha, aperto
de cintura, reforço, dentre outros. Descontos aos associados Assufemg: 5%
(cinco por cento) sobre conserto de
roupa. E ainda, venda de artesanatos.
Visite: tesourafiel.blogspot.com
Rua Casa Blanca, 17 - Lj 02 - Santa
Terezinha - BH - Tel: 3475-2717

Prestação de serviços de Buffet em
eventos e recepções. Os associados
Assufemg farão jus aos seguintes descontos:
▪15% de desconto no pagamento à vista;
▪10% de desconto no pagamento
a prazo. Maitre - Garçons - Cozinheiros - Churrasqueiros - Copeiros - Seguranças e muito mais. Tels:
3293.3583/2551.0914/8727.9531
Email:danielcozinheiro@oi.com.br
Rua Tripuí, 100 - Guarani - BH.

Auto Escola
Metropolitana

Motel Green Park

Localizado próximo ao Trevo de SaAv. Coronel José Dias Bicalho, 615 bará, ao final da Av. José Candido, o
- Lj 08 - São Luiz - BH - Tel: 3889- Green Park Motel oferece excelentes
9193
opções com um atendimento diferenOs associados Assufemg fazem jus aos ciado e muita discrição. Associados
seguintes descontos:
Assufemg: 10% de desconto nos ser▪15% de desconto para curso de Con- viços oferecidos.
dutor Infrator;
Av. Santa Rosa, s/n - Rio Negro - Sa▪15% de desconto para curso de Rebará - MG - Tel: 3486.2288
novação;
Motel Forest Hills
▪10% de desconto no curso de Legislação;
Prestação de serviços de Motel nas
▪5% de desconto nas Aulas de Direção instalações e por seu quadro técnico
nas Categorias A e B;
profissional. Associados Assufemg:
▪12% de desconto para pacotes de Ca10% de desconto nos serviços oferetegorias A e B, incluindo inscrição.
Inicial, Curso de Legislação, Prova de cidos. Rodovia Anel Rodoviário CelLegislação, Licença de Aprendizagem, so Melo Azevedo, 16.900 - Engenho
20 aulas de direção, Exame de direção Nogueira - BH - MG - Tel: 3428.1911
- www.foresthills.com.br
e aluguel de veículo.

Campanha de Filiação 2012!
Junte-se a Nós! Associe-se.

Assufemg
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Assufemg - 38 anos de atividades Assistenciais, Culturais e
Esportivas. Uma Entidade a Serviço dos seus Sócios - “Gestão
UnificAção para Continuar Crescendo com Novas Ideias”
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Homenagem Assufemg Dia Internacional do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Ambiente é celebrado em 5 de junho, foi criado pela Assembleia
Geral das Nações Unidas, em
15 de dezembro de 1972. A data
marca um momento de reflexão sobre as atitudes ecológicas que todos nós temos que ter,
diariamente, para salvar o planeta.

O Vale do Jequitinhonha
mostrou sua arte na XIII
Feira de Artesanato

O Sal da Terra
Beto Guedes
Anda!
Quero te dizer nenhum segredo
Falo nesse chão, da nossa casa
Vem que tá na hora de arrumar...
Tempo!
Quero viver mais duzentos anos
Quero não ferir meu semelhante
Nem por isso quero me ferir
Vamos precisar de todo mundo
Prá banir do mundo a opressão
Para construir a vida nova
Vamos precisar de muito amor
A felicidade mora ao lado
E quem não é tolo pode ver...
A paz na Terra, amor
O pé na terra
A paz na Terra, amor
O sal da...
Terra!
És o mais bonito dos planetas
Tão te maltratando por dinheiro
Tu que és a nave nossa irmã
Canta!
Leva tua vida em harmonia
E nos alimenta com seus frutos
Tu que és do homem, a maçã...
Vamos precisar de todo mundo
Um mais um é sempre mais que dois
Prá melhor juntar as nossas forças
É só repartir melhor o pão
Recriar o paraíso agora
Para merecer quem vem depois...
Deixa nascer, o amor
Deixa fluir, o amor
Deixa crescer, o amor
Deixa viver, o amor
O sal da terra

A Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG,
através da Pró-Reitoria de Extensão e da Diretoria de Ação
Cultural promoveu a XIII Feira de Artesanato de Vale do
Jequitinhonha, em maio, na Praça de Serviços da UFMGcampus Pampulha. O evento contou com a participação
de municípios, associações e artesãos da região do Vale
do Jequitinhonha e com o apoio da Assufemg.

Homenageados de 2012
Além da exposição dos trabalhos artesanais houve
a apresentação de shows musicais de artistas do Vale e
foram homenageadas duas mestras de ofício e seus municípios de origem.
As homenageadas de 2012 foram dos municípios
de Ponto dos Volantes, Mestra Artesã Dona Isabel Mendes
das Cunha-ceramista - e do município de Itaobim, Mestra
Dona Maria Gomes Dias-trançado de taboa. Mestra renomada, Dona Isabel tornou-se ícone do artesanato contemporâneo brasileiro com suas bonecas de barro de beleza e
charme estonteantes; as morenas de argila, as noivas e as
mães amamentando crianças encantam o mundo.
O outro município homenageado foi Itaobim que
comemora 50 anos de emancipação. Sua mestra Maria
Gomes Dias, Dona pretinha, como é conhecida, hoje com
106 anos ainda em plena vitalidade, faz seus trabalhos utilizando a taboa (fibra durável e resistente, utilizada como
matéria-prima parap papel, cartões, pastas, envelopes,
cestas, bolsas e outros itens artesanais). Dona Pretinha começou fazendo esteiras, ainda menina, para uso da família
e depois para vender nas feiras da região.
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Dicas Locadora Assufemg

Gato de Botas

Você o adorou em Shrek...então, agora
veja onde o inigualável e atrevido felino conseguiu sua fama - e seu enorme par de botas, neste
“hilariamente divertido” (Associated Press) épico de animação! O conquistador,lutador e forada-lei Gato de Botas (Antônio Banderas) vai na
maior aventura de suas nove vidas, quando se junta a Kitty Pata- Mansa (Salma Hayek) e Humpty Dumpty (Zach
Galifianakis) para um definitivo confronto com os notórios Jack
e Jill (Billy Bob Thornton e Amy Sedaris). Esta é a verdadeira
história do gato, do Mito, da Lenda: Gato de Botas!

A Dama de Ferro

			
A Dama de
Ferro conta a história compenetrante de Margaret Tatcher, uma mulher que esmagou as barreiras de gênero e
classe social para ser ouvida
em um mundo dominado pelos homens. A história relata o poder e o
preço pago por esse poder, e é um surpreendente e íntimo retrato de uma mulher
extraordinária e complexa.

Atenção Associados/Usuários UNIMED/BH
Reajuste Anual da Mensalidade
A diretoria de Convênios e Assistência da Assufemg “Gestão UnificAção para Continuar Crescendo
com Novas idéias” informa aos Associados/Usuários
Unimed BH que como acontece todo ano, na data-base do Contrato Coletivo por Adesão entre Assufemg e

Unimed BH, Cláusula XVII - do Reajuste e Revisão
dos Valores-, a mensalidade de todos os usuários do
Plano de Saúde Assufemg será reajustada em 3,65%,
a partir de 1º de junho de 2012, em conformidade com
o Índice geral de preços de mercado-IGPM acumulado
nos últimos 12 meses. Confira tabela!

UNIMED

ERRATA

O músico Alaécio Martins também fez parte do jurado no Festival da Canção Rosas de Abril 2012 (Pág 4,
edição 1146). Ele é Bacharel em Música pela Escola de Música da UFMG, professor e toca Trombone na
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.
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