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Novos desafios
Este é o primeiro jornal Pinga-Fogo do ano de 2013. Não podemos deixar de fazer um breve balanço
sobre o ano que passou. Ano marcado
por “feridas que não têm cura”, como
enfatizou o atual presidente da Assufemg, Márcio Flávio em sua fala,
na assembléia geral realizada em novembro, no auditório da Reitoria, e
que marcou o inevitável encerramento das atividades do Plano de Saúde
Assufemg (PSA).
Por mais de sete anos, numa
luta incansável de todos, diretoria, sócios e usuários, a Associação se viu
obrigada a cumprir o determinado na
sentença de 2005 por decisão em última instância do poder judiciário.

Responsabilidade e Respeito
Foi com coragem e sabedoria
que a diretoria escolheu o atual momento para encerramento do PSA.
Mostrando que responsabilidade e
respeito ao sócio, prevalecem. Não
houve um simples fechamento do
Plano de Saúde, mas o encerramento
de uma luta árdua para preservação
de um Plano, que vinha cumprindo e
cumpriu, os desígnios para uma qualidade de vida, com o menor custo de
mercado para seus usuários.
Prova disso é que na assembleia geral em que se discutiu o assunto, não foi registrada nenhuma
queixa contra o PSA, e sim elogios e
manifestações de pesar e tristeza daqueles que não queriam esse final.
Na oportunidade, agradece-
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Advogados
Associados
mos a todos que conosco foram fiéis
e prometemos que a luta por esta jornada continua. Não descansaremos
enquanto não acharmos que conseguimos no mínimo, melhorar esta
questão. É com este intuito que pretendemos trabalhar arduamente junto à Unimed e outras operadoras, em
busca de um Plano que contemple a
situação real de atendimento aos nossos sócios e familiares.
Recheado de lutas e conquistas 2012 foi marcado também pelas
comemorações dos 85 anos de fundação da UFMG. Temos a honra de
parabenizar os Servidores mais antigos homenageados na solenidade de
encerramento das comemorações do
aniversário da Universidade, três dos
quais, sócios da entidade desde a década de 1990. São profissionais que
prestam trabalho e têm suas vidas há
décadas ligadas não apenas à UFMG,
como também à nossa Associação (ler
matéria página 6).

Assufemg tem novas
assessorias Contábil
e Jurídica.
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Confira os novos conveniados Assufemg.
Páginas 04 e 05

XXVIII Rosas
de Abril!
Em 2013 realizaremos
mais uma edição do
evento. Comemoraremos os 39 anos da
Assufemg. Aguardem
programação!

Reestruturação

que um bando de boateiros, com irresponsabilidade e maledicência tentam lançar um "balão de ensaio" de
falência da entidade.
Chamamos de mentirosos
àqueles que tentam fazer desse momento, um "balão de ensaio" para
denegrir a imagem da atual Diretoria, num instante bem próximo a um
processo eleitoral.
Durante todos esses anos trabalhamos sempre em nome de uma
causa maior, o associado e a entidade. Iniciamos 2013 com a mesma
garra e comprometimento dos anos
anteriores, na certeza de que com a
colaboração e o apoio de todos, dias
melhores virão.
A inspiraração vem da Fênix,
ave da mitologia grega que, quando
morria, entrava em auto-combustão
e, passado algum tempo, renascia
das próprias cinzas. Sua força a faz
transportar em voos longos cargas
muito pesadas, sem se amedrontar.
Sua vida longa e o seu dramático renascimento das próprias cinzas transformaram-na em símbolo da
imortalidade e do renascimento espiritual. Vida longa para a Assufemg.
Feliz Ano Novo para todos. É o que
desejamos!

Registramos também com
grande alegria, nesta edição, o início das obras de reforma da Cantina
Pelego’s. Uma reestruturação do espaço físico, há muito necessitada e
esperada, e que prevê melhorias na
qualidade do atendimento ao público.
E ainda para este ano, com previsão
de início da obra em março próximo,
a ampliação da Drogaria Assufemg
(em 25 m2) que certamente, qualificará bastante o atendimento à comunidade universitária, assim como a
possibilidade de estoque de produtos
(medicamentos e perfumaria), o que
permitirá muito, melhorar o preço final ao consumidor.
A diretoria da Assufemg fala
também com orgulho de todas as dívidas pagas (372 títulos protestados
em cartório), como também da reorganização dos setores de Informática, Administrativo e Financeiro.
Publicamos também neste
boletim, os novos convênios firmados pela diretoria de Assistência e
Convênios. São novas parceria com
vantagens e descontos nas áreas de
educação a distância, educação básica e superior, saúde e serviços essenciais. (leia matéria páginas 4 e 5).
Não poderíamos deixar de
registrar neste espaço, com tristeza, A Diretoria.
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Através desta, viemos agradecer-lhe e a todos os funcionários do plano
de saúde Assufemg, pelo bom atendimento que nos prestou durante esse período
em que fomos conveniados, aqui fica os nossos agradecimentos.
Atenciosamente,
Maria Dilma Sarmento
Maria das Dores Sarmento
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Eliseu Ramos
Periodicidade: Quinzenal
Tiragem: 3.500 exemplares

Os artigos assinados são de
inteira responsabilidade dos
seus autores e não correspondem, necessariamente, à
opinião do jornal.

Assufemg tem nova Assessoria Jurídica
A diretoria da Assufemg “Gestão UnificAção
para Continuar Crescendo com Novas Ideias” inicia
2013, operando mudanças no sentido de dar continuidade na resolução dos problemas enfrentados
pela entidade. Uma delas é a contratação de nova Assessoria Jurídica. Após encerramento de contrato de
trabalho com o escritório representado pelos advogados Flávio de Souza e Silva e Arlécio Franco Costa
Jr., a Associação optou pela contratação do escritório
Advogados Associados.
O objetivo é otimizar e qualificar a solução dos
processos jurídicos da entidade. Todas as causas foram estabelecidas e transferidas para a nova assessoria
jurídica. Não haverá prejuízo de nenhum processo de

caráter pessoal em andamento. Ficando a critério do associado assistido, caso queira mudar para a nova assessoria, ou então pode permanecer particularmente com
os advogados anteriores.
A diretoria da Assufemg agradece pelos bons
serviços prestados pela assessoria, que ora se encerra o
contrato, e que nos atendeu nos últimos anos, e dá boas
vindas aos recém contratados advogados, desejandolhes sucesso nesta nova parceria. São eles:
Dr. Eduardo José G. Pimentel - OAB/MG nº 139.513
Dr. Idélcio Ferreira dos Santos - OAB/MG nº 141.993
Dr. Leonardo Soares da Silva - OAB/MG nº 138.029
Dr. Luiz Gustavo Zschaber Soares - OAB/MG nº
142.045

Contabilidade Soares, nova Assessoria
Contábil da Assufemg
Em virtude dos problemas ocorridos durante o
contrato com a Conass Contabilidade e com base nos
acontecimentos nas assembléias de prestação de contas, a diretoria da Assufemg achou por bem encerrar o
contrato com a mesma e buscar outra assessoria contábil. A Contabilidade Soares é a nova empresa que irá
atender a Assufemg. O objetivo principal desta con-

tratação é que o novo escritório trabalha também diretamente ligado ao terceiro setor. Fundada em 1972,
a Soares presta serviços de contabilidade em geral,
assim como auditorias, perícias contábeis, consultoria
e cálculos trabalhistas. Desta forma, busca-se ampliar
o quadro de organização e planejamento financeiro da
Assufemg para o ano que se inicia.

Cantina Pelego’s fecha para reforma
necessária para um melhor atendimento ao público.

Débito em conta - ICB e EBA

Numa parceria Assufemg/Reitoria iniciará ainda
nesta 2ª quinzena de janeiro de 2013, a primeira reforma
geral da Cantina Pelego’s e do Espaço Cultural Francisco
de Assis Motta. O tempo previsto de duração da obra é de
(06) seis meses. Administrada pela Assufemg e em funcionamento desde a década de 1980 a Cantina Pelego’s
já passou por outras pequenas reformas, ao longo de sua
existência, e essa reforma geral já se fazia urgentemente

A Cantina Pelego’s é um tradicional restaurante e ponto de encontro dentro do campus da UFMG.
Muitos vêm de longe somente para saborear o delicioso
feijão da cantina, famoso nos arredores. Em respeito
aos associados, e nesse sentido, com intuito de suprir
essa demanda durante o período da reforma, a diretoria
da Assufemg assinou contrato com os restaurantes do
Instituto de Ciências Biológicas - ICB e da Escola de
Belas Artes - EBA para os associados, com desconto
em folha. Os interessados devem pegar o formulário de
autorização para débito em conta, na Assufemg.

Vem aí o XXVIII
Rosas de Abril!
Aguardem!
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Novos convênios

Educação, Saúde e Serviços Essenciais

O novo ano traz novas parcerias firmadas pela  diretoria de Assistência e Convênios da Assufemg  em
Educação, Educação a distância, Eaúde e Serviços essenciais visando melhor atendimento aos Associados e
dependentes. Para fazer jus aos benefícios, vantagens ou descontos oferecidos por nossos credenciados, é imprescindível a apresentação do documento de identidade e de Associado Assufemg. Para mais informações ligue:
3439-8126 e fale com Rejaine. Conheça um pouco sobre os novos conveniados nesta edição ou visite seus respectivos sites:

Colégio Arnaldo

conto no valor das parcelas correspondentes a cada semestralidade dos Cursos de Graduação da Faculdade
O Colégio Arnaldo é uma instituição educacio- e a cada anuidade do Colégio, para alunos associados/
nal dos Missionários do Verbo Divino, que centra sua dependentes Assufemg - www.colegioarnaldo.com.br
proposta pedagógica nas formações científica, humana
e cristã, com o apoio de uma estrutura organizacional Unidades: Anchieta - Rua Vitório Marçola, 360
integrada e coerente com seus propósitos educacionais Funcionários - Praça João Pessoa, 200
Tels: 3524-5000/3524-5002/0800-606-3535
e as finalidades da Educação Básica.
Faculdade Arnaldo
Essa estrutura engloba o processo dinâmico de
ensino/aprendizagem, que, por sua vez, desenvolve no Referência em Administração e Direito
educando as habilidades cognitivas, psicossociais e
A Faculdade Arnaldo Janssen foi criada em
operativas.
2001 pela Congregação do Verbo Divino. E já nasceu
Dessa forma, o Colégio Arnaldo assume, como com a força de uma congregação internacional que atua
princípios norteadores de sua ação:
em 67 países, nos cinco continentes. Os valores, a qua• a educação entendida como um processo de descober- lidade e a competência para atuar na área educacional
ta, realização e valorização das potencialidades do ser foram herdados de uma instituição centenária que, não
humano, para um crescimento harmonioso e global;
por acaso, é merecedora do sucesso de seus alunos no
• a visão dinâmica e ampla do processo ensino/aprendi- mercado de trabalho.
zagem, integrando não só as diversas áreas do conheciOs cursos de Administração e Direito oferecidos
mento entre si, mas, também, esse conhecimento à vida pela Faculdade Arnaldo Janssen propiciam uma sólida
e à cidadania;
formação humanística, unindo a sabedoria e a tradição
• a prática pedagógica, participativa e cooperativa, no ensino às exigências do mercado moderno. Mesmo
aberta à manifestação e desenvolvimento das várias ap- com poucos anos de atuação, a Faculdade Arnaldo Janstidões humanas, utilizando-as na preparação para a vida sen já se tornou referência no ensino superior. O corpo
participativa e crítica na sociedade contemporânea;
docente da Faculdade Arnaldo é formado por mestres e
• o processo de avaliação comprometido, a um só tem- doutores de reconhecida competência acadêmica e ampo, com a verificação do rendimento intelectual, com pla experiência profissional no mercado.
o crescimento integral do aluno e com a qualidade de
ensino ministrado pelo professor, visando sempre ao
aprimoramento da prática pedagógica;
• a integração efetiva da família no processo educativo do Colégio, vista como recurso de enriquecimento
e consolidação das condições de socialização vividas
pelo aluno;
• a formação humana e cristã fundamentada na reflexão
espiritual e na prática evangélica.
Esses compromissos têm como meta a formação integral do aluno, sujeito da construção de sua autonomia e cidadania, para uma atuação crítica e efetiva
na realidade.
A Faculdade Arnaldo funciona no mesmo prédio do Colégio Arnaldo ,
Este convênio tem como objetivo conceder des- no bairro Funcionários, e já é referência em Administração e Direito.
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Cesumar - Educação a distância
Em benefício aos associados, a Assufemg firmou
convênio com o Centro Universitário Cesumar, garantindo desconto exclusivo de 10% nas mensalidades mais
5% de pontualidade nos cursos de Graduação e PósGraduação modalidade a distância. O Cesumar atua na
educação superior há mais de 20 anos e é reconhecida
instituição de ensino particular do Paraná e está entre as
melhores do país, segundo avaliações do MEC.
Entenda melhor a metodologia EAD CESUMAR:
Material didático incluso: o aluno recebe um livro
para cada disciplina, materiais extras, aulas conceituais
e de estudo de caso para download.

Aula uma vez por semana: a aula ao vivo pode ser
assistida no polo presencial, ou pela internet, onde o
aluno pode interagir com o professor.
Estudo das disciplinas: as disciplinas que compõem
o curso são estudadas individualmente, ou seja, você
estuda uma matéria por vez.
Flexibilidade de horário: se o aluno não puder assistir à aula em tempo real, esta fica armazenada no AVA
(Ambiente Virtual de Aprendizagem), onde poderá assisti-la quantas vezes quiser, em horários e locais flexíveis. Rua Areado, 230, Carlos Prates. Tel: (31) 30633211. www.ead.cesumar.br

Eficácia Farmácia de Manipulação
Este convênio visa a prestação de atendimento
de venda de produtos farmacêuticos manipulados aos
associados e dependentes da Assufemg através de desconto em folha e com desconto de 5% (cinco por cento),
nos produtos Eficácia. www.farmaciaeficacia.com.br.
No website da Eficácia o cliente pode fazer orçamentos on-line,verificar convênios e demais informações sobre a história da empresa, missão, valores e
serviços oferecidos. Televendas: (31)3213-7999

manipulação de medicamentos alopáticos, fitoterápicos, dermatológicos, ortomoleculares, homeopáticos e
odontológicos seguindo todas as normas de operações
farmacotécnicas.
As matérias primas são inspecionadas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), pelo
laboratório da Universidade Newton Paiva, UFMG e
pelo laboratório de controle de qualidade próprio da
empresa que é gerenciado por farmacêuticas pós graduadas na área de Qualidade Total e que têm função exUnidades:
clusiva de analisar, controlar e garantir a qualidade dos
Funcionários: Av. Brasil, 1.547
medicamentos manipulados.
Santo Agostinho: Av. Àlvares Cabral, 1800
Toda manipulação magistral preparada é perCentro: Rua Curitiba, 865
sonalizada e aviada mediante a uma prescrição de um
Santa Inês: Rua Vicente Risola, 1.519
profissional habilitado da área da saúde que estabeleça
Santa Efigênia: Av. Bernardo Monteiro, 921
na receita os detalhes de sua composição, forma farEdorado: Rua Jequitibás, 329 (atrás do metrô)
macêutica, posologia, envase, rotulagem e conservação
Serra: Av. Contorno, 4747 - Ed. Life Center - 1º piso. das preparações. Serviços: teleatendimento, captação
A Eficácia Farmácia de Manipulação atua na de receita e entrega em domicílio.

Funerária Santa Casa
Pioneiramente criada em 1900, a maior funerária de Belo Horizonte consolidou-se como uma instituição tradicional na história da cidade, oferecendo serviços realizados com ética e responsabilidade. Dispondo
de infraestrutura completa-recepção, sala de urnas,
sala de ornamentação, sala de tanatopraxia, velórios,
flora,estacionamento para clientes, garagem para frota,
necrotério e câmara fria - a Funerária Santa Casa BH
conta com profissionais especializados para garantir
excelência no atendimento.
Este convênio permite a Santa Casa, por intermédio do seu serviço funerário, providenciar o sepultamento dos associados Assufemg e dependentes
(cônjuges ou equiparados, filhos e pais) e agregados.
Serão concedidos descontos sobre a tabela de preços de

serviços e produtos,assim como, prestados os serviços
funerários através de pessoal especializado, 24h (vinte
e quatro horas por dia, ininterruptas, em seu endereço: Av. Bernardo Monteiro, 367 - Santa Efigênia - Belo
Horizonte. Telefone: 3213.4001
Descontos: 15% (quinze por cento) de desconto sobre
o valor integral para pagamento à vista;
• 10% (dez por cento) de desconto sobre o valor integral para pagamento em até (trinta) dias, contados da
execução dos serviços contratados.
• 5% (cinco por cento) de desconto sobre o valor integral para pagamento em 03 (três) parcelas mensais e
sucessivas, sendo a primeira parcela à vista, a segunda
em trinta dias e a terceira em sessenta dias, contados da
execução dos serviços contratados.
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Artigo

A Falsa Liberdade Existencial
Não ocultemos a dificuldade: o domínio que se
nos depara é imenso. Vamos ver o homem, da sua razão
cotidiana aos seus instintos profundos, das suas atividades banais às constelações poderosas fulgurando no inconsciente coletivo. Estes territórios humanos são os que
a psicanálise explora. Todo o paciente os atravessa, pelo
menos em grande parte, no curso do seu trabalho psicológico. Principia pelos sintomas conscientes, pelas suas
ações de cada dia. Depois, começa a descer a escada das
profundidades, descobrindo pouco a pouco um mundo
de que não fazia a menor idéia. Mas como enxugamos
tudo isto? Como condensar, em poucas dezenas de páginas, todo o ser humano, com as suas possibilidades, as
suas impossibilidades, os seus horizontes e os seus limites? Como passar do consciente às camadas fantásticas
do inconsciente, com as suas neuroses, e também com as
grandezas assombrosas do inconsciente profundo?
O psiquê está em constante comunicação, lança
mensagens por via da neurose, emite ordens e contraordens. Do inconsciente profundo ascendem a catexia
que vão beneficiar o Ego consciente, a menos que sejam
bloqueadas ou desviadas no percurso. Uma gigantesca
rede, como vemos! E isto de dia e de noite, durante a
vida inteira...
Mas nestas construções quantas complicações,
desvios, desvios de conduta, labirintos, por quês, faltas
de luz, portas fechadas, medos, angústias! Quantos complexos, inibições, inibições intelectuais, compulsão por
comida e compras, recalcamentos, limitações, infantilismos, bloqueios, fobias, depressão, humor oscilante.......
E questionamos de onde este universo de crise
existenciais nasceram?
Inicialmente do Ego é a nossa personalidade própria. É ele que nos permite a espontaneidade autêntica
(e sabe-se quanto é difícil dizer se uma ação é autêntica
ou não...). O nosso Ego não é o Ego do nosso vizinho. O
Ego é o que permite tomar consciência de si mesmo e do
mundo interior. Sem o seu Ego, o homem não seria mais
que uma máquina maravilhosa mas inconsciente.
Porém, o Super-Ego, no decurso da análise. Decerto que o problema é vasto do ponto de vista da doença, mas o é igualmente do ponto de vista da liberdade interior e da moral individual. O Super-Ego vê tudo
com lentes de aumento. Assemelha-se a uma perigosa
tenaz (invisível!) que prendesse solidamente um objeto
(o Ego), e que imaginasse ser o próprio objeto.
Os seres humanos vivem segundo o seu SuperEgo (inconsciente) em vez de viverem segundo o seu
Ego (consciente). Mas eles ignoram-no. O Super-Ego
dirige-lhes as ações; quer se trate da compra de uma gravata, do casamento ou da escolha de uma companheira,
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do exercício da profissão, dos princípios, da educação
dos filhos, da maneira de pratica a religião, de exercer
um ofício, de moral, etc.
Mas o Super-Ego produz igualmente uma tensão,
uma culpabilidade, uma angústia e uma rigidez interiores
que culminam muitas vezes na neurose, cujos sintomas
podem ser tanto físicos como psíquicos.

Alguns exemplos cotidianos:
Escolhi estes exemplos porque revelam o caráter
de obrigação (sob pena de castigo) que procede de um Super-Ego inconsciente (aliado aos sentimentos de culpa).
1 - Sinto-me angustiada se não me mato a trabalhar. Tenho a impressão de nunca fazer bastante pelos outros.
Sinto-me culpada se me entrego ao repouso.
2 - Se não faço o serviço de casa de manhã até à noite,
sinto-me culpada perante o meu marido. E, contudo, ele
é uma jóia de homem. É como se eu estivesse condenada
a não parar um momento.
3 - Se não consigo fazer logo à primeira o trabalho que
me pedem, sinto-me angustiado, incapaz, inútil, estúpido.
Ganho então a impressão de que vão logo pôr de parte.
4 - Tenho um carro, os meus meios permitem-me esse
luxo. Mas quando vejo os peões na rua, sinto-me culpado de ter um carro. É como se não tivesse esse direito.
5 - Nunca ouso dizer não. Se o faço, uso uma série de
rodeios. Dir-se-ia que temo expor as minha decisões.
6 - Parece-me sempre que alguém me vigia, ou então é
como se alguma coisa em mim vigiasse os meus atos...
Ora, eu sou livre, celibatário, rico, e esta sensação de ser
perseguido por alguma coisa envenena-me a vida...
Nestas declarações, vemos o Super-Ego em plena atividade. Nota-se que, em cada caso, a pessoa se
sente obrigada a alguma coisa: obrigada a sentir-se culpada, obrigada a ter êxito, obrigada a falhar, obrigada
a ser altruísta e honesta, etc. Este caráter de obrigação
exagerada provém do Super-Ego; creio que isto é agora
suficientemente claro.
Quem é o responsável? Ninguém. Os maus educadores são o que as circunstâncias fizeram deles. Também eles têm o seu Super-Ego e as suas neuroses que
querem então que eles transmitam senão a angústia, o
medo, a falta de amor ou um falso amor? Por aqui se vê
a imensa importância da clínica psicanalítica ...
Janise Pedra - Psicanalista clínica
Coordenadora do Instituto Psicanalítico Summus/conveniado Assufemg.

Servidores são homenageados
Assufemg parabeniza servidores mais antigos homenageados na solenidade de encerramento das Comemorações dos 85 anos da UFMG. Três deles, associados Assufemg.

Bruna Brandão

Encerrou-se no dia 14 de
dezembro de 2012 as comemorações pelos 85 anos de fundação da
UFMG, no auditório da Reitoria,
Campus Pampulha. A solenidade
foi marcada, entre outras atividades, pelo descerramento do busto
do fundador, Mendes Pimentel, e
entrega de placa em reconhecimento ao trabalho de quatro servidores
há mais tempo em atividade.
Na oportunidade a diretoria

profissionalismo, assim como pela
dedicação ao trabalho, numa construção institucional e histórica. Dos
quatro servidores homenageados três
deles são Associados Assufemg desde a década de 1990. São eles: Olivier José Dias, Maria Norma Melo e
Eliedir Marcelina S. Simões.
"É grande honra para a diretoria tê-los como parceiros também
na nossa Associação", reconhece
o presidente da Assufemg, Márcio
Flávio dos Reis.
São pessoas que
há décadas prestam trabalho e têm
suas vidas ligadas
à UFMG, lembra.
"Eles colaboraram
na construção da
história da Universidade que completou em 2012,
85 anos. Merecem
Da esquerda para a direita: Clélio Campolina, Ronaldo de Noronha, parabéns e essa
Norma Melo, Eliedir Simões, Olivier Dias e Rocksane Norton.
grandiosa homenagem" finaliza.
da Assufemg parabeniza aos cole"Assistência médica"
gas de trabalho, três dos quais AsAssociada Assufemg desde
sociados Assufemg: os professores abril de 1999 a professora Maria
Ronaldo de Noronha e Maria Nor- Norma Melo começou a dar aulas na
ma Melo, respectivamente dos de- Universidade em 1967 e é uma das
partamentos de Sociologia da Fafi- homenageadas. Graduada em Farmách e de Parasitologia do Instituto de cia Química pela UFMG em 1965,
Ciências Biológicas; e dos técnicos com especialização em engenharia
em educação Eliedir Marcelina dos sanitária, a servidora irá se aposentar
Santos Simões, da Escola de Ciên- compulsoriamente em 2013, quando
cia da Informação (ECI), e Olivier completará 70 anos de idade. "Estou
José Dias, do Departamento de Me- muito orgulhosa de receber essa hodicina Preventiva e Social da Facul- menagem junto com os 85 anos da
dade de Medicina.
UFMG. Sairei muito triste" confessa
a professora. "Foi muito importante
Grande Honra
A atual diretoria da Associa- o apoio que recebi da Assufemg nesção dos Servidores da UFMG - As- ses anos. Principalmente nos convêsufemg "Gestão UnificAção para nios médicos. A Associação sempre
Continuar Crescendo com Novas fez muito pelos funcionários e proIdeias" sente orgulho de fazer parte fessores" constata.
"Causas trabalhistas"
da trajetória destes funcionários que
foram lembrados não apenas pelo
Olivier José Dias, outro servidor

associado homenageado, ingressou
na UFMG em 1963 e foi efetivado
em janeiro de 1964. São 48 anos
efetivos na Universidade. Lotado na
Faculdade de Medicina, trabalhou
por 20 anos como ascensorista do
Departamento de Medicina Preventiva e Social, onde continua até hoje,
como secretário de graduação.
"Fiquei muito satisfeito em
ser homenageado. É sempre bom
ser lembrado por um trabalho em
prol da Universidade" comenta
Dias, que embora já tenha tempo de
dedicação suficiente, nem pensa em
aposentadoria. Sócio da Assufemg
desde 1998, para ele a entidade já
fez bastante pelas necessidades dos
trabalhadores. "Inclusive pelas causas trabalhistas" relembra.

"Maior representatividade"

"Fiquei muito feliz com a
homenagem, A UFMG é minha
casa, são 43 anos de trabalho, uma
vida inteira" confessa a técnica
em Assuntos Educacionais Eliedir
Marcelina dos Santos Simões. Atual Secretária geral e superintendente
administrativa da Escola de Ciência
da Informação (ECI), ingressou na
Universidade em 1969, como auxiliar de biblioteca. Formou-se em
1975 em Filosofia e especializou-se
em gestão universitária. Pretende se
aposentar em 2014.
"Tenho uma história também com a Assufemg, fui uma das
fundadoras. A Assufemg foi muito importante na minha trajetória
profissional", revela Eliedir, para
quem a Associação ajudou muito
na luta dos servidores no sentido de
conquistar mais espaço dentro da
comunidade universitária. "Na representatividade juntos aos órgãos,
nas eleições. A entidade é muito importante na vida dos funcionários,
sempre conseguiu muita união em
relação aos movimentos", avalia.
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Dicas Locadora Assufemg

Mundo sem Fim

Madagascar 3

Mais de 200 anos depois dos
eventos ocorridos em Os Pilares da
Terra, em uma época em que falta
de lei é que governava a Inglaterra,
a Rainha Isabella derrota e aprisiona
seu marido Rei Eduardo II, coroando seu jovem filho Eduardo III, mas
na realidade mantendo o poder para si mesma e seu
amante Lorde Mortimer. No entanto, um misterioso cavaleiro perseguido por dois soldados inimigos
leva uma flechada em seu braço, próximo a cidade
de Kingsbridge e se esconde na floresta, guardando
um segredo que pode mudar tudo. Nesta nova aventura, uma jovem mulher, Caris, e suas revolucionárias
idéias vão inspirar Kingsbridge a enfrentar as mais
poderosas forças de seu tempo, a Igreja e a Coroa,
lutando mais uma vez para salvar a cidade da ruína.

		 Seus personagens favoritos estão de volta,
em sua mais hilariante aventura! Alex, Marty, Melman
e Glória estão em fuga pela
Europa, nesta louca, divertida e alucinada aventura cômica que a crítica está considerando “charmosa e muito engraçada!”
(Bill Zuecker, Chicago Sun-Times). Com
o exibido Rei Julein e os atirados Pinguins,
a turma toda entra no circo para escapar da
Capitã Dubois, da fiscalização animal. Com
muita ação e novos personagens, é uma louca diversão que todos vão adorar. Prepare-se
para gargalhar!

I - O Jogo

Os Procurados

24/01 - Dia Nacional dos Aposentados
Homenagem Assufemg

"e começo aqui e meço aqui este começo e recomeço e remeço e arremesso e aqui me meço quando se vive sob
a espécie da viagem o que importa não é a viagem mas o começo da por isso meço por isso começo escrever mil
páginas escrever milumapáginas"
Haroldo de Campos (1929-2003) poeta brasileiro, em Galáxias, do livro Xadrez de Estrelas (Editora Perspectiva)

Novos Associados
☺André Maurício Sanabio Freesz
☺Maria da Conceição Basílio da Silva
☺Emir Geraldo Moreira
☺Airton Pedro da Silva
☺Rita Jovelina Leite
☺Laura Antônia Silva da Cunha
☺Maria Aparecida Vieira Duarte
☺Gema Ferreira dos Santos

Óbitos

É com grande pesar que publicamos abaixo os nomes dos
colegas associados que se desligaram da Assufemg nos meses de
novembro e dezembro de 2012, por motivo de óbito. A diretoria e
funcionários da Assufemg se solidarizam com amigos e familiares.
† Márcia Bernadete Rodrigues Vieira
† Conceição de Castro R. de Oliveira.
† Elzi de Oliveira Fantine
† José Inocêncio de Silva
† Vicente de Paulo Costa Val
† Newton Viana Filho

Campanha de Filiação 2013!

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"

