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Há 39 anos surgia a Associação
dos Servidores
da UFMG - Assufemg. Nascia
uma entidade
advinda de ideais simples, como igualdade e fraternidade. Com uma missão nobre,
desenvolver a solidariedade entre
os servidores da UFMG. Associar-se
significa reunir, ligar-se a alguém ou
a algo, manifestar solidariedade.
O néscio pode associar-se a
um sábio toda a sua vida, mas percebe tão pouco da verdade como a colher do gosto da sopa. O homem inteligente pode associar-se a um sábio
por um minuto, e perceber tanto da
verdade quanto o paladar do sabor
da sopa, diz citação budista.

Lutas Social e Sindical
A Assufemg desde a sua fundação congrega técnico-administrativos e professores da UFMG, possui
histórico de lutas social e sindical
e bons motivos para comemorar.
Como a implantação do PUCRCE
- Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos. Entidade que sempre teve seus diretores à frente da Fasubra, como Irany
Campos, Pedro Alcântara, William
Meneses, Márcio Flávio, Rosangela
Costa, entre outros. A tomada da Fasubra regida e eleita por um conselho de representantes em 1981. A 1ª

greve depois da Ditadura Militar, em
1984. A construção da nossa carreira,
com o PUCRCE, junto à Fasubra. Organização e Fundação do Sindicato
em 1992. Várias greves em conjunto
com a APUBH. E outras conquistas
que contribuíram para elevar a autoestima dos SPFs/UFMG.
O programa estruturado desde junho de 2005, pela atual diretoria, para realizações junto à entidade
vai de vento em popa. O resgate da
soberania e excelência da Associação
tem sido árduo, mas compensador.
Hoje podemos dizer com
grande satisfação: Parabéns Assufemg! Sua reestruturação financeira e
administrativa, assim como a informatização dos setores, nos moldes
do século XXI torna a entidade nova,
com parcerias significativas no atendimento aos Associados.

XXVIII Rosas de Abril
Neste ano, ao comemorarmos o
XXVIII Rosas de Abril temos também
muito que agradecer. Aos Associados
Assufemg, aos parceiros e colaboradores nosso muito obrigado por toda
dedicação nesta longa jornada.
Nos declaramos fortes e revigorados para continuar a luta, até o
engrandecimento devido de nossa
entidade. Para tanto, continuamos
contando com a coragem, amor e
contribuição de todos que acreditam
na reestruturação da Assufemg. Temos muito que avançar!

Rosas de
Abril 2013

Show e Queima de
Fogos marcam as
comemorações do
Aniversário da
Assufemg e a
XXVIII edição do
Rosas de Abril.
Data: 19/04/13
Local: Praça de
Serviços da UFMG
Horário: 12 horas.
Prestigiem!

II Encontro
Máster de
Futebol de
Campo
Rosas de
Abril 2013
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I Feira de
Adoções de
Animais
Data: 16 de abril
Local: Praça
de Serviços da
UFMG.
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Novos Convênios
Novas parcerias foram firmadas pela diretoria de Assistência e Convênios da
Assufemg. Para fazer jus aos benefícios ou descontos oferecidos por nossos credenciados, é imprescindível a apresentação do documento de identidade e de Associado
Assufemg. Para mais informações ligue: 3439-8116 falar com Rejaine.

Pousada das Candeias

A Pousada das Candeias é
a melhor alternativa em Carrancas. Construção em estilo rústico,
com vários detalhes em madeira
e pedra, faz desta, a pousada mais
aconchegante e charmosa da cidade. Localiza-se dentro da cidade
em uma rua calma e sossegada,

afastada dos ruídos característicos
da praça central. Onde você encontra a tranquilidade e o charme da
serra sem abrir mão da conveniência de estar dentro da cidade. Rua
Augusta Guimarães 30 - Centro Carrancas - MG.
Serviços de hospedagem
nas instalações da Pousada das
Candeias, com direito a café da
manhã. Desconto de 10%. Rua Augusta Guimarães 30 - Centro - Carrancas - MG. Email: pousada das
candeias@hotmail.com. Tels: (035)
3327-1234/9217-0406. www.carrancas.tur.br Aproximadamente 295
KM de BH. Perto de Itutinga - MG.

Hotel Estalagem Porto Seguro
No Corredor Cultural e
Gastronômico de Porto Seguro encontra-se o Hotel Estalagem Porto
Seguro com sua fachada tombada
pelo Patrimônio Histórico Artístico
e Cultural, de frente para o Rio Buranhém presenteado com um magnífico pôr do sol cheio de encantos
naturais e poesia. Cenário perfeito
para temporadas de férias e finais
de semana.

Este convênio tem como
objetivo a prestação de serviços
de hospedagem com desconto aos
associados Assufemg, de 10% em
qualquer época do ano. Rua Marechal Deodoro, 66 - Centro - Porto
Seguro - BA.
Fone/fax: (073) 3288-2095. Email:
reservas@hotelestalagem.com.br
www.hotelestalagem.com.br

Expediente
Órgão Informativo da Associação
dos Servidores da Universidade
Federal de Minas Gerais
Assufemg Fones: 3439-8100 Fax:
3439-8118 www.assufemg.org.br
Subsede no Medcenter
Tel: 3224-7519
Av. Antônio Carlos, 6627 - Cidade
Universitária CEP: 31.270.010
Belo Horizonte - MG
Fones: PABX 3439 - 8100 Telefax:
3439 - 8118
Diretoria Executiva
Presidente: Márcio Flávio dos Reis
Vice-presidente: Sônia Micussi
Simões
Diretor Administrativo: Luiz Geraldo de Oliveira
Diretora Financeira: Wânia Ferreira Duarte
Diretor Adjunto Financeiro: Odair
dos Santos Ferraz
Diretor de Esporte e Lazer:
Antônio Cândido Neto Brasileiro
Diretor Adjunto de Esporte e
Lazer: Roberto Eustáquio Souza
Diretor de Cultura: Heloízio Soares
Diretor Adjunto de Cultura: Odair
dos Santos Ferraz
Diretor de Assistência e
Convênios: Hélio Geraldo de
Almeida
Conselho Fiscal
Titulares
Maria Antônia Martins
Marlúcio Ricardo Coelho
Eduardo Ângelo Costa
Suplentes
Cláudio Lima de Oliveira
Nívio Laurentino Pereira

Endocrinologia e Ortopedia no
Posto Médico Assufemg

Dra. Laura Gomide de Moura é médica Endocrinologista, formada na UFMG, com residência
médica de Clínica Médica no Hospital das Clínicas da UFMG e de
Endocrinologia na Santa Casa de
Belo Horizonte.
Dr. Luís Felipe Lyon de
Moura é formado em Medicina
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pela UFMG. Possui residência médica de Ortopedia e Traumatologia
e especialização em Cirurgia do Pé
e Tornozelo no Hospital das Clínicas da UFMG. Os atendimentos de
Ortopedia serão restritos a consultas ambulatoriais, eletivas, e não urgências. Os atendimentos começam
a partir do dia 10 de maio de 2013.

Edição: Fátima Sena (Jornalista
Reg. Prof. 4.348/MG)
Fotos: Arquivo/Divulgação
Projeto e Editoração Gráfica:
Eliseu Ramos
Periodicidade: Quinzenal
Tiragem: 4.000 exemplares

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

II Encontro Máster de Futebol de Campo
Rosas de Abril 2013
Dentro das comemorações dos 39 anos da contro Máster tem como objetivo resgatar grandes
atletas que fizeram história nos campeonatos promovidos pela Assufemg
- UFMG nos últimos trinta anos. A
primeira edição aconteceu ano passado, no Rosas 2012.
Devido ao sucesso do evento e atendendo solicitações, a Diretoria de Esportes e Lazer da Assufemg realiza
esta segunda edição. Uma grande
oportunidade dos amigos se reencontrarem e de confraternização entre os
atletas.
A disputa será entre as equipes do
Campus Saúde X Campus Pampulha.
As partidas são disputadas, no campo
do Centro Pedagógio - FAE, sempre às
I Encontro reuniu grandes atletas da velha guarda em 2012.
09 horas. Nos dias 13 e 20 de abril. A
equipe vencedora será premiada com
Assufemg e da 28ª edição do Rosas de Abril o En- troféu e medalhas. Prestigiem!

XIX Feira de Artesanato da Assufemg marca
comemorações do Rosas de Abril 2013
A Feira de Artesanato da Assufemg acontece tradicionalmente, duas vezes ao ano. Uma
edição, juntamente com a realização do Rosas de
Abril, evento com apresentações musicais, artísticas, culturais e esportivas, em que comemorase o aniversário da Associação dos Servidores da
UFMG - Assufemg. A outra edição acontece no
segundo semestre.
Este ano, a XIX Feira de Artesanato da
Assufemg - edição Rosas de Abril aconteceu de
08 a 12 de abril, na Praça de Serviços da UFMG.

Durante toda a semana foram expostos e comercializados produtos artesanais como: bijuterias,
calçados e bolsas, diversos (sabonetes, perfumes,
quadros, objetos de decoração), infantil, vestuário,
patchwork e tecelagem.
Embora a mostra seja aberta também à participação de outros artesãos, é uma oportunidade
em primeira mão, para os Associados que fazem
artesanato, mostrarem, divulgarem e venderem
seus produtos.

Produtos artesanais coloriram a XIX Feira da Assufemg
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Gatos de abril:
A primeira feira de adoção de animais
promovida pela UFMG
Pela primeira vez em sua
história, a UFMG promove uma
feira de adoção de animais, organizada pela ONG BastAdotar
e pela Comissão de Controle
de Zoonoses da FAFICH: serão
aproximadamente 20 animais
em exposição, 15 gatos e 5 cães,
todos resgatados dentro do campus Pampulha.
A Feira, realizada
em parceria com a Coordenadoria de Assuntos Comunitários - CAC e com
a ASSUFEMG, tem como
objetivo, além da adoção
dos animais, divulgar um
projeto de controle ético
de população animal nos
campi.
“A proposta, afirma
Mailce Mendes, diretorapresidente da ONG BastAdotar, é mostrar um modelo de convivência pacífica
com os animais na Universidade, lugar de produção
de conhecimento mas também
de reflexão sobre a questão dos
animais na contemporaneidade
e seus desequilíbrios ambientais. Muitos dizem que Universidade não é lugar para gatos
ou cães, mas os animais vêm em
busca de sobrevivência - e nós,
os chamados seres cientes, racionais, temos a obrigação mo-

ral de fazer algo para resolver o
problema que não seja a simples
matança: até porque matar um
animal é crime pela Lei Federal
9.605/98”.
Para os integrantes da
ONG BastAdotar, não há outro
caminho para resolução do problema que não passe pelo envol-

vimento de toda a comunidade,
criando grupos semelhantes em
outras unidades que se proponham, junto com as respectivas
diretorias, a recolher, castrar e
encaminhar para a adoção os
animais.
A BastAdotar é formada por docentes, funcionários e
alunos da UFMG e por protetores independentes que atuam de

forma presencial ou virtual. Em
4 anos de existência do Grupo de
Controle de Zoonose, de onde
se originou, criado por portaria
na FAFICH, em 2009, já encaminhou mais de 400 animais para
adoção. Quase todos foram adotados em feiras de adoção de outras ONGs e também pelas redes
virtuais, já que a BastAdotar está
no facebook.
Dentro do seu modelo de
tentar resolver o problema da
população animal nos campi, a
ONG promoveu, em outubro do
ano passado o I Seminário sobre
o Bem Estar Animal, criou um
grupo de estudos sobre a questão animal e prepara o II Seminário que deverá ser internacional
com a participação de integrante
do grupo Animal Studies, sediado na Inglaterra.
Data: 16 de abril
Local: Praça de serviços
Horário: 10:00 às 15:00
Documentação necessária:
RG e comprovante de endereço
Taxa de reembolso de vacina:
R$40,00
Por um controle ético da população
de animais nos campi.

Vem aí o Baile Rosas de Abril 2013
Aniversário da Assufemg - XXVIII Rosas de Abril
39 anos de atividades assistenciais.
Data: 26/04/2013 - Hora: 22h
Local e Banda: Aguardem divulgação!
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