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Nova Diretoria da Assufemg
toma Posse
Esta edição do informativo da Associação dos Servidores da UFMG - Assufemg
destaca em especial, a posse da
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, eleitos para o triênio
2013/2016. A solenidade que
estava prevista para acontecer no auditório da Reitoria da
UFMG foi transferida, por motivo de força maior (ocupação
da Reitoria por manifestantes)
para o auditório do CAD 1, no
campus Pampulha.
Empossados com o lema
“Assufemg Viva, Presente e
Crescendo” o trabalho dos novos diretores tem como significado maior, dar continuidade
ao processo de reestruturação
da entidade, desenvolvido ao

longo dos últimos anos. Por isso,
é com grande satisfação que os
integrantes desta nova administração, assumem os propósitos
firmados em campanha e o desejo de continuar vendo a “Assufemg Crescendo com Qualidade e Eficiência”. Tornando-se
sempre e cada vez mais, uma
entidade forte e participativa.
Presente e atuante nos anseios
dos trabalhadores da Comunidade Universitária.
Na oportunidade, o
presidente eleito Márcio Flávio dos Reis agradeceu a todos
que já contribuíram e aos que
continuam colaborando com o
crescimento da entidade. Nos
últimos anos, um trabalho essencialmente de reestruturação

da Associação. E, mais uma vez,
convidou a todos que acreditam
nesta luta incansável, para que
possam juntos, dar continuidade ao processo de reconstrução
política, física e financeira da
Assufemg. E que continuem,
através de uma gestão democrática e compartilhada, unidos
em prol do bem comum. E principalmente, participando ativamente das lutas e encaminhamentos da categoria, em todos
os seus fóruns.
Afinal, a meta da Diretoria eleita é sempre buscar soluções para que todos tenham
qualidade de vida (leia matéria
da posse nas páginas centrais).
Gestão - 2013/2016 - “Assufemg
Viva, Presente e Crescendo”.

Cléia da Mata Carvalho (Coopcremt); Alfredo Alves de Oliveira Melo; (Nossacoop); Márcio Flávio dos Reis (Assufemg); Clélio Campolina Diniz (UFMG);
Domenico Romano Romani (UFMG) e Sofia Maria José Perdigão (OAP) compuseram a mesa durante a solenidade de posse .

“Assufemg Viva,
Presente e Crescendo”
Realizou-se no dia 05 de
julho de 2013, em clima de confraternização e alegria, a solenidade
de posse da Diretoria Executiva
e Conselho Fiscal da Associação
dos Servidores da UFMG - Assufemg, Gestão - 2013/2016, “Assufemg Viva, Presente e Crescendo”,
no auditório do CAD 1, campus
Pampulha. Compuseram a mesa
o reitor da UFMG, prof. Clélio
Campolina Diniz; o presidente da
Assufemg, Márcio Flávio dos Reis;
o presidente da Nossacoop, prof.
Alfredo Alves de Oliveira Melo;
representante da diretoria da
OAP, Sofia Maria José Perdigão;
representante da diretoria da Coopcremt, Cleia da Mata Carvalho
e o presidente da Junta Eleitoral,
Domenico Romano Romani. Estiveram presentes também asso-

ciados, funcionários, apoiadores
e amigos da Associação, entre outras autoridades.

Garra, Coragem e
Sabedoria
“É com grande prazer e muita satisfação que declaro aberta a
solenidade de posse da Diretoria e
Conselho Fiscal da Assufemg” disse o reitor da UFMG, Clélio Campolina, lembrando ser também, há
quase 40 anos, um associado da
entidade. Aberta a sessão ouviu-se
o pronunciamento do presidente
reeleito Márcio Flávio dos Reis:
”Nesses quase quatro mandatos,
foi com muita garra, coragem e
sabedoria que conseguimos que
essa entidade não falisse. Entidade essa que caminhou ao longo
dos seus 39 anos, conduzindo a

Membros da diretoria eleita, no coquetel de Confraternização.

Campanha de Filiação 2013!
Junte-se a Nós! Associe-se.

Assufemg
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Assufemg - 39 anos de atividades Assistenciais, Culturais e Esportivas. Uma Entidade a Serviço dos seus Sócios - Gestão 2013/2016
"Assufemg Viva, Presente e Crescendo".
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nossa vida e principalmente
na construção da carreira do
técnico-administrativo. Se hoje
nós temos um Plano de Carreira, foi essa entidade "mãe" que
manteve e lutou e que manteve
forte a Fasubra, para que isso
acontecesse", disse o presidente
ao cumprimentar e agradecer à
mesa, aos novos diretores e a todos presentes.
“Se hoje temos um Sindicato, que toca a vida política
(sendo assistencial o nosso papel) também é "filho" da nossa
querida Assufemg. E dela adveio toda história, toda luta,
todo enfrentamento e conhecimento necessários para que o
Sindicato fosse pela categoria
forte e pudesse lutar”, lembrou Reis.

Chapa Única
“Não poderia deixar de
dizer porque essa eleição foi
de chapa única. Não porque os
companheiros entendiam que
essa diretoria é a melhor e deveria ficar. Essa eleição foi chapa
única porque os adversários políticos não tiveram coragem de
formar uma chapa e vim enfrentar as mazelas que precisam ser
resolvidas. Não tiveram capacidade de achar uma liderança e
formar uma chapa que fizesse
frente à nossa. Isso porque espalharam boatos de que a nossa
entidade está falida. E é por isso
que eu mudei o rumo do meu

discurso, para que possa, com
fidelidade, confessar a vocês que
essa entidade esteve falida até
2005. Mas não está falida agora. Como qualquer empresa, ela
tem dívidas a pagar, mas dentro
de um controle econômico” esclareceu.
"A nossa forma de administrar não é oriunda de uma
academia, mas é feita de forma
prática, coerente, honesta, com
coragem e sapiência em negociar sem pagar juros, não temendo o futuro e os problemas"
desculpou-se.
E lembrou: num momento ímpar foi preciso botar
ponto final num Plano de Saúde que já vinha desfacelado,
desde a sua criação. Foi criado
de forma exacerbada. Com coragem, com a mesma coragem
que nós enfrentamos os fornecedores desse Plano até agora.
Que nós resolvemos com consciência e com sapiência, como
guerreiros, botar o fim nesse
Plano. E só recebemos aplausos
e elogios por termos mantido o
Plano até 2012.
E concluiu: fica aqui então o meu orgulho em tê-los
aqui, acreditando. Pois se estão
é por que confiam. Prometo,
em nome dessa Diretoria que
hoje tomou posse: "se bom foi
o que fizemos, muito melhor
será o que faremos" finalizou
Reis, seu discurso.

Entidade Aglutinadora
“Para mim a Assufemg
tem um significado muito grande, pois ela representa os servidores da Universidade. A Assufemg não exclui por categoria.
Ela congrega professores e técnico - administrativos. A Universidade, como todos sabemos é
um conjunto de três segmentos.
E ela só funciona, só pode funcionar através da colaboração e
da cooperação desses três segmentos. Uma Universidade sem
alunos não existe, uma Universidade sem professores não existe,
assim como uma Universidade
sem servidores técnico-administrativos também não pode
existir. De maneira que, nós
não podemos distinguir, dar
certa importância ao papel e a
importância de cada um desses
segmentos”, constatou Clélio
Campolina em sua fala de cumprimento aos presentes.
"A Assufemg é uma instituição de congregação da comunidade, de convivência e
também de assistência. Gostaria
de parabenizar a nova diretoria
e desejar sucesso nessas atividades, extremamente importantes para a Universidade, no
seu conjunto, essa congregação
dos servidores e como espaço
de convivência e de lazer” completou Campolina ao proferir o
discurso de encerramento.

Associados, funcionários, parceiros, amigos e familiares prestigiaram a solenidade de posse da Diretoria da Assufemg.
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Coquetel de Confraternização
Após a solenidade de posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Assufemg Gestão 2013/2016
"Assufemg Viva, Presente e Crescendo" um Coquetel de Confraternização marcou o encerramento do evento.
Diretores, associados, parceiros, funcionários, parentes e amigos brindaram num momento de alegria e descontração.
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Férias de Julho

Aulas de Direção

Aproveite as maravilhas do Sul da
Bahia! Sorria, você vai à Bahia! Curta o sol
em Nova Viçosa - Sul da Bahia na Pousada
Bromélias. E-mail: pousadadasbromelia@
Yahoo.com.br - Telefone: (073) 3208-2488

Se você tem medo de dirigir, quer praticar e desenvolver habilidade na direção veicular, faça aulas no
novo Fiesta c/direção elétrica ou em seu próprio veículo. Instrutora Danielle. Contatos: 3447-1342/85245-411
E-mail: danicris.cfc@hotmail.com
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