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Julho marca continuidade da Greve.
O mês de julho marca a continuidade
das atividades do movimento grevista dos
Técnico-Administrativos em Educação Fique de olho! TAEs na UFMG. Entre outras, uma manifestação, no dia 19, com cerca de 200 Técnico-Administrativos em Educação realizada nos portões da UFMG na
avenida Antônio Carlos, Campus Pampulha com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a pauta de
reivindicações da Categoria. Reajuste salarial, revisão da
carreira e melhorias no Ensino Público Federal.
Foram realizadas intervenções no trânsito, bloqueando a via da Antônio Carlos (sentido bairro/centro). Posteriormente foram repassados os informes sobre a solicitação do Governo aos reitores de que envie
os dados para o corte de ponto dos Servidores grevistas.
Segundo o comando de greve o Reitor da UFMG disse
que não enviará estas informações para o corte de ponto, que será feita apenas em caso de obrigatoriedade.
Após os informes a Categoria seguiu em passeata pelo
Campus com destino a Reitoria, onde permaneceram
por toda manhã.
No dia 11 de julho foi realizada uma Audiência Pública na Assembléia Legislativa de Minas Gerais
sobre a situação e a greve dos trabalhadores das IFES.
Com a presença de representantes de diversas entida-

des discutiu-se a paralisação dos trabalhadores das Instituições Federais de Ensino – professores e técnicoadministrativos – que se mantém e cresce em todo o
País. O Governo Federal insiste em não negociar com
os grevistas. Enquanto isto, milhares de alunos por todo
o País estão sem suas atividades regulares.
No dia 18 de julho (data do fechamento desta
edição), a Esplanada dos Ministérios foi palco de uma
grande mobilização dos servidores públicos. Os representantes de 26 categorias fizeram a “Marcha Brasília”,
da Catedral até a Praça dos Três Poderes. Um protesto
para pressionar o governo a conceder reajuste no próximo ano e cancelar o corte de ponto dos grevistas. O
ato também contou com a participação dos estudantes.
A luta continua. Participe!

FASUBRA divulga a Pauta
da Greve 2012

Reajuste Salarial: Recurso para o piso - Piso de 3 Salário Mínimo (SM) e Step de 5%; - Racionalização dos
Cargos; - Reposicionamento dos Aposentados; - Mudança do Anexo IV (Incentivo a Qualificação); - Devolução do Vencimento Básico Complementar Absorvido
(Mudança na Lei da Carreira - 11.091/05); - Isonomia
Salarial e de Benefícios entre os Três Poderes.

Cancelamento do “Arraiá" da Assufemg

A Assufemg comunica o cancelamento da tradicional “Festa Agostina” prevista para ser realizada
no dia 10/08/12. A atual circunstância em que se encontra a comunidade universitária (greve dos TAEs, docentes e estudantes) inviabiliza a realização da mesma. Esperamos substituir esta festividade futuramente,
numa nova oportunidade de data e de condições de público.

Filme, frio e pipoca
Julho mês de frio e de férias escolares.
Uma boa opção para a criançada é assistir um divertido desenho animado. Veja
a dica de lançamento da locadora Assufemg, na página 4, e boa diversão!

Apoio Assufemg
Assufemg apoia participação no III Seminário
Nacional dos Condutores Oficiais de Veículos
Automotores Federais. O evento aconteceu em
junho passado na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM. Página 3

“Encantados”
“As pessoas não morrem, ficam encantadas”, disse sabiamente o escritor Guimarães Rosas. Com pesar, publicamos abaixo os nomes dos colegas Associados, que por motivo de óbito ou “Encantamento” nos deixaram, no primeiro
semestre de 2012. A diretoria e os funcionários da Assufemg se solidarizam
com os parentes, amigos e familiares desejando-lhes serenidade para superar
os momentos de dor e saudades.

Óbitos
Janeiro/2012
† Hélio da Silva Henriques
† Ildeu Leite Naves
† Manoel Cosme Damião
† José Marque Correia Neves
† Teodomiro Santiago
† José Bernardino Reis
† Maria Dulce Ribeiro Santos
† Zélia Vitalino

Fevereiro/2012
† Therezinha Venâncio Dias
† Maria Diná de Souza
† Jair Carlos Melo
† Expedito Vianna
† Milton Machado
† Maria da Consolação Soares
† Fábio do Nascimento
† Maria Máximo dos Santos

Abril/2012
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† Ênio Medeiros Cunha
† José Brito Figueiredo
† Márcia Duarte de Assumpção

Maio/2012
† João Tomaz
† Geraldo Roberto de Oliveira Pena
† José Ribeiro Silva
† Iris Soares de Oliveira
† Décio Mauro Lima
† Maria Ércilia Barbosa Ribeiro
† Geraldo Guimarães da Gama

Junho/2012

Março/2012

Expediente

† Edda D Anunciação
† Hélio Costa
† Ivan Gomes
† José Américo Ribeiro
† Maria de Lourdes Souza
† Maria Zozima
† Nivacy Moraes
† Walter Machado
† Diniza Paschoal de Sena

† João Batista de Carvalho Mendes
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Sobre a Vida...
"O correr da vida embrulha tudo.
A vida é assim: esquenta e esfria,
aperta e daí afrouxa,
sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é coragem"
João Guimarães Rosa
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Campanha de Filiação 2012!
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Junte-se a Nós! Associe-se.
Assufemg - 38 anos de atividades Assistenciais, Culturais e Esportivas. Uma Entidade a Serviço dos seus Sócios - “Gestão UnificAção
para Continuar Crescendo com Novas Ideias”

Periodicidade: Quinzenal
Tiragem: 4.000 exemplares
Os artigos assinados são de inteira
responsabilidade dos seus autores
e não correspondem, necessariamente, à opinião do jornal.

Evento

III Seminário Nacional de Condutores de
Veículos Oficiais das IFES e CEFETs

Nos dias 8 e 9 de junho realizou-se na Universidade Federal de Santa Maria-UFSM o III Seminário Nacional dos Condutores Oficiais de Veículos
Automotores Federais das IFES e CEFETs. O evento realizado no auditório do Instituto São José em
Santa Maria/RS contou com apoio da Universidade
Federal de Santa Maria-UFSM e da Fasubra com a
organização da Assufsm. Doze motoristas da UFMG
participaram do seminário e para isso contaram também com o apoio da Assufemg.
Dica de Saúde

O seminário contou com a presença de 150 profissionais de várias universidades federais e estados e a
participação efetiva de todos nos dias de debates. Foram debatidos temas como a racionalização da carreira, qualidade de vida, GT-transportes dos motoristas
oficias nos sindicatos articulado em conjunto e maior
aproximação da Fasubra, o risco de vida, concurso
público para categoria, continuação da nomenclatura
como motorista oficial e não como técnico especializado em transportes, entre outros.

Pele exige atenção especial no frio

Por estar longe da época em que o sol escaldante do verão chega a incomodar, muita
gente se descuida dos cuidados com a pele. E
o protetor solar geralmente é o primeiro a ser
negligenciado. Um erro grave, de acordo com dermatologistas, porque a incidência de raios ultravioleta (UV)
não dá trégua nesse período.
Segundo o professor de dermatologia do Hospital das Clínicas (HC) Claudemir Aguilar, quando o
tempo está nublado, as nuvens conseguem bloquear
apenas 20% dos raios UV. Os outros 80% continuam
atingindo a superfície terrestre. Ele alerta que esses
raios têm a capacidade de provocar queimaduras solares e, a longo prazo, câncer de pele. “O risco aumenta
quando as pessoas, por causa da sensação de frio, ficam
mais expostas ao sol para se aquecerem”.
Para quem vai aproveitar as férias para passear,
ou praticar esportes ao ar livre, a dermatologista Ana
Cláudia Soares é categórica. O protetor solar, com Fator de Proteção Solar (FPS) mínimo de 15, deve ser
aplicado meia hora antes da exposição, e de forma generosa. Ele tem que ser reaplicado a cada duas horas
e sempre após suor excessivo ou mergulho. “Pessoas
com pele e olhos claros precisam de mais proteção, utilizando filtro com FPS 30”, informa.

ria da Sociedade Brasileira de Dermatologia, regional
Minas Gerais (SBD-MG), explica que os cuidados com
a pele devem começar cedo, e as crianças precisam ser
protegidas por filtros solares a partir dos 6 meses. “Até
os 6 anos, somente podem ser utilizados os filtros infantis. Nada de passar o mesmo protetor solar que a
mãe usa”, adverte.

Fique por dentro

Novas regras de produção
Fabricantes de protetores solares têm dois anos
para se adequar às novas regras da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), alteradas mês passado.
Entre as mudanças, está o aumento do FPS mínimo de
2 para 6. A Resolução RDC 30/12 também exige mais
testes para confirmar a eficácia do produto, seguindo
parâmetros adotados no Mercosul.

Hidratação do corpo e dos lábios

Um dos principais efeitos do inverno na pele é
o ressecamento, que acontece por causa da baixa umidade do ar e dos longos banhos quentes. Para amenizar
o incômodo, a dermatologista Ana Cláudia Soares indica a hidratação do corpo com cremes à base de uréia,
óleo de amêndoas ou complexos antioxidantes, como
vitamina A ou C. "Os lábios também ficam mais secos
Proteção infantil
e o hábito de ficar lambendo-os para umedecer só piora
Carlos Henrique Santos, de 36 anos, admite não a situação. O ideal é usar um protetor solar de dia e à
gostar de passar o protetor solar, porém, depois de mui- noite, antes de dormir".
ta insistência da esposa, ele aderiu ao produto antes de
fazer a caminhada diária, na praça JK, zona Sul de Belo
Horizonte. “Não gosto de ficar 'grudento' de creme, mas
sei que o cuidado é importante”.
Ana Cláudia, que também é membro da diretoMatéria publicada no Hoje em Dia 16/07/2012.
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Dicas Locadora Assufemg

As Aventuras
de Tintim

O Abrigo
Quando Curtis (Michael Shannon) começa a ter pesadelos sobre
uma tempestade apocalíptica que se
aproxima, ele resolve não contar para
a esposa, Samantha (Jessica Chastain).
Para proteger a esposa e a filha Hannah de seis anos que é surda, Curtis
começa a ficar ansioso e concentra obsessivamente seus recursos financeiros na construção de
um abrigo para tempestade. Já que os cuidados médicos
e as necessidades especiais de educação de Hannah causam um rombo financeiro na vida deles, o comportamento aparentemente inexplicável de Curtis deixa Samantha
preocupada e causa intolerância entre colegas de trabalho, amigos e vizinhos. Porém, o transtorno causado em
seu casamento e a tensão dentro da comunidade nem se
comparam com o medo que Curtis sente do real significado de seus pesadelos.

Tintim, o jovem
repórter querido no
mundo todo, junto
com Milu, seu fiel
companheiro caninopersonagens icônicos,
criados por pó Hergétomam vida neste filme de sucesso arrasador, As Aventuras
de Tintim. Depois de descobrir que um
navio modelo contém um segredo explosivo, Tintim e seus amigos acabam cruzando com um vilão diabólico. Desde o
alto-mar até os desertos do norte da África, a cada virada é uma nove emoção, um
novo perigo e uma nova aventura que vai
balançar a família toda.

Negocinho$ - Atenção: Mudanças!
A seção Negocinhos do Órgão Informativo da Associação dos Servidores da UFMG - Pinga Fogo
publica regularmente pequenos anúncios da comunidade universitária. Conforme a tabela desta publicação
(quinzenal), anúncios de associados à Assufemg são feitos pelo valor de R$10,00 (dez reais). Já os anunciantes não pertencentes ao quadro de sócios pagam R$20,00 (vinte reais).
Os textos a serem publicados devem ter no máximo quatro linhas. Os valores destinam-se tão somente a cobrir despesas gráficas. Os assuntos anunciados se sujeitam a critérios de avaliação da Diretoria da
Assufemg. O objetivo do espaço é divulgar pequenos negócios como vendas (trocas) de bens, produtos ou
serviços. Um espaço de utilidade pública para divulgação de interesse particular entre amigos e associados.
Para os anúncios de mídia externa (empresas e ou pessoas fora da comunidade universitária) serão
cobrados preços de mercado, de acordo com a tabela de preços da Assufemg.
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Aulas de Direção para habilitados
Se você tem medo de dirigir, quer praticar e desenvolver habilidade na direção veicular, faça aulas no Gol G5 c/
direção hidráulica ou em seu próprio veículo. Instrutora Danielle. Contatos: 3447.1342/85245.411 E-mail: danicris.cfc@hotmail.com

FIAT 147
Vende-se um Fiat 147 - Ano 1980 - R$2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais) - Bom estado. Falar com Dircéia
Fone: 8476-6199

Tenha crédito
Ganhe dinheiro com o seu celular pré-pago. www.tenhacredito.com/00000857
(31) 8466-1489 - Skype: ronarujo2009
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