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Atenção
Associados!

Unipart Flex - Cobertura
ampla com valores flexíveis
Depois de um processo de negociação com
a Unimed estamos finalizando com a mesma, e
na eminência de assinatura de novo contrato.
Trata-se do Unipart Flex
que dá acesso à rede ampla da Unimed-BH, com
liberdade de escolha no
pagamento.
Na contratação,
pode-se escolher uma
mensalidade menor e em
contrapartida o usuário
paga parte do procedimento. A grande vantagem é dar ao Associado a
opção de escolha, de ter
um plano de qualidade,
com valor que caiba no
seu orçamento.
Carência: acompanhe a
partir de setembro, as
novidades pelo site e jornal da Assufemg, pois
as adesões feitas nos
primeiros 30 dias de vigência do contrato, serão
sem carência. Mais informações: 3439-8103 ou
marcelo@assufemg.org.
br. Aguardem!

Agosto finda. A luta continua!
Esta edição registra com
grande satisfação o sucesso de mais
uma edição do “Arraiá” da Assufemg. Uma pequena pausa (em meio
a tantas discussões e anseios, de
que dias melhores virão), para relaxar e se divertir (página 3).
Na oportunidade, convida
todos a participarem da Semana
do Servidor de 2013, que por sinal, já teve início com a disputa
do Torneio de Futsal, com partidas
realizadas sempre aos sábados, no
Centro Esportivo Universitário CEU (ler matéria na página 4).

continua. Os encontros com os três
segmentos da universidade afloraram as insatisfações e anseios
de cada um, com relação ao atual
papel desempenhado pela Universidade na comunidade interna
e externa da UFMG. Uma postura
democrática. Docentes, TécnicoAdministrativos em Educação e
Estudantes se reúnem em torno
de uma mesma proposta: apostar na ideia de que Outra UFMG
é Possível! Reunião realizada no
dia 29/08/13, data o fechamento
da chapa e desta edição.

Juntos somos fortes!

Equipe de Futsal da Assufemg

Todos lá! Outra UFMG
é possível!
Aproveitamos também para
lembrar que o movimento iniciado
na UFMG, diferente e horizontal,

Com o término do mês, também chega na reta final da Jornada
de Lutas de Agosto, que se encerra
com a realização da Semana Nacional de Paralisações (de 26 a 30), com
manifestações e debates, convocada
pela Fasubra Sindical. A Jornada de
Lutas foi aprovada em assembléia
da categoria e tem por objetivo intensificar as ações em prol da melhoria das condições de trabalho e
valorização profissional dos TAEs
e do conjunto dos trabalhadores do
serviço público federal.

Alteração nos valores das
mensalidades dos Associados
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Alteração nos valores das
mensalidades dos Associados
Prezados (as) Servidores (as),
Conforme é do conhecimento da comunidade universitária, foram
implantadas, a partir de 1º de março de 2013, novas tabelas salariais para
os servidores docentes (incluindo os professores do magistério superior
e da educação básica, técnica e tecnológica) bem como para os servidores técnico-administrativos em educação do sistema federal de ensino. A
ASSUFEMG, estatutariamente, poderia implantar o novo valor das mensalidades dos associados-no percentual de 1% do vencimento básico de
cada servidor - trinta dias após a vigência das alterações, ou seja, a partir
de abril de 2013.
Entretanto, em função das eleições para a Diretoria e Conselho Fiscal da entidade e, ainda, as providências necessárias para o correto processamento das mensalidades devidas pelos associados, definiu-se por adiar
tais descontos, o que somente ocorrerá a partir do mês de agosto/2013, ou
seja, no pagamento que o servidor receberá em setembro deste ano. O desconto da mensalidade é feito através de listagem (com os devidos cálculos
elaborados), disponibilizada pelo Departamento de Administração de Pessoal da Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UFMG.
Lembramos que, ao associar-se à ASSUFEMG, o servidor o faz por
manifestação livre e soberana de sua vontade e, desta forma, a sua contribuição é também da mesma natureza.
A ASSUFEMG se coloca à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias. Telefone: 3439-8113 ou pelo e-mail:
secretaria.dp@assufemg.org.br
Atenciosamente,
Diretoria da ASSUFEMG
Gestão 2013-2016 - "Assufemg Viva, Presente e Crescendo"

Animal Não. Sapiens Sim!
A diretoria da Assufemg está preparando o lançamento da campanha “Somos Graduados”. O objetivo é incentivar os Técnico-Administrativos em Educação - TAEs a se graduarem, transformando o quadro
dos funcionários da UFMG. E dessa maneira, o nível educacional dos
Servidores, até o superior. A meta é graduar todos os TAEs, até o ano de
2023. Para isso, a Assufemg vem trabalhando com afinco e responsabilidade para formar parcerias com universidades qualificadas e reconhecidas pelo MEC, como a Cesumar (onde já temos mais de 70 associados
graduando-se), Unopar e Faculdade Arnaldo.
Vantagens Financeiras
De acordo com o nosso Plano de Carreira, os graduados podem
obter mudança salarial, a princípio, de 25% nos seus ganhos. Além disso
o técnico graduado falará de igual para igual, com aqueles que nos desdenham e nos tratam por animais. Inicie já a sua transformação, graduando-se. Informações: 3439-8126 ou pelos e-mails: rejaine@assufemg.org.
br; assufemg.org.br; marcioflavio@assufemg.org.br
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“Chama Chuva” animou o VIII
“Arraía” da Assufemg
Alegria, forró e muita diversão marcaram a oitava edição do "Arraiá" da Assufemg
realizada no dia 23 de agosto,
na quadra da sede da Associação, no campus Pampulha. Conhecida como Festa Agostina,
o "Arraiá" da Assufemg já faz
parte do calendário de eventos
de lazer na comunidade universitária, sendo a última oportunidade para quem não dançou
forró, “arrastar o pé” e” requebrar o esqueleto”, antes do inverno acabar.
Além do tradicional Bingo, a festa teve ainda este ano
como atrações, a apresentação
do famoso grupo folclórico de
quadrilha “Pé Rachado” e a animação musical ficou por con-

ta do grupo de Forró “Chama
Chuva”. O “Arraiá “da Assufemg teve ainda fogueira, cervejinha gelada, barraquinhas com
comidas típicas e muita descontração, animação e alegria dos
participantes.

Pé Rachado - tradição
da quadrilha mineira
Em suas apresentações o
Pé Rachado mostra a integração
do que antes era uma tradição
francesa sendo recebida no Brasil e adaptada pela cultura mineira. Após visitar o passado, o
marcador retorna à atualidade
trazendo os dançarinos para
a quadrilha de São João, marcando muito a religiosidade da
época, junto às figuras santas,

o casal de noivos e da dança de
São Genaro, que representa a
prece das damas para alcançar
a graça do casamento. Foram
integrados passos tradicionais
como as coroações das damas e
de cavalheiros, chuva, a cobra, a
pinguela quebrou, passeio dos
namorados, caminho da roça,
tour,caracol, etc, representando
a tradição da quadrilha mineira.
Numa
demonstração
cultural, o Pé Rachado (data e
demonstra o nascimento da
quadrilha nos salões franceses
até as atuais festas de São João)
foi campeão no "Arraiá" de Belô
em 2013. A diretoria da Assufemg agradece a todos os parceiros e colaboradores por mais
essa realização.
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Qualidade de Vida - tema da Semana do Servidor
28 de outubro - dia do
funcionário público. Dando
continuidade a um projeto criado em 2011, por uma comissão
constituída pela Pró-Reitoria de
Recursos Humanos - Pró-RH da
UFMG, a diretoria da Assufemg, acreditando na importância
e no sucesso do evento, novamente soma forças para a realização de mais uma Semana do
Servidor que este ano será de
07 a 12 de outubro, com o tema
Qualidade de Vida.
A Semana do Servidor
de 2013 terá shows, apresentações cênicas, atividades esportivas e de formação técnica, como
palestras, conferências e seminários nos campi Pampulha e
Saúde em Belo Horizonte e no
dia 25 de outubro, no Instituto

de Ciências Agrária (ICA), campus Montes Claros.
A programação inclui
também atividades para os jovens trabalhadores da Cruz
Vermelha Brasileira (CVB), que
serão convidados a se inscrever em concurso de redação e
poderão participar de oficinas,
gincanas e caminhadas monitoradas junto à equipe da Estação
Ecológica da UFMG.
A Assufemg convida o
caro Servidor, a participar do
evento, cujo objetivo é melhorar
a qualidade de vida e o entrosamento no ambiente de trabalho. Programação completa nos
sites: www.ufmg/prorh e www.
assufemg.org.br

Torneio de Futsal
Prestigiem!

Equipe da Assufemg brilha na 1ª
rodada do Torneio de Futsal da
Semana do Servidor 2013.
Com o placar de Assufemg 4X2 Cecom, a partida de
Futsal da Semana do Servidor realizou-se na manhã de sábado
(24/08), no CEU. Na 1ª rodada o
time da Assufemg jogou com a
forte equipe do Cecom/UFMG.
Para o diretor de Esportes e Lazer da Assufemg, Antônio Cândido (Toninho) um jogo
de disputa bem acirrada, tendo
como destaque, o servidor Jorge
(ICB) que com sua vasta experiência jogou na defesa. O Torneio
de Futsal acontece entre os meses
de agosto e setembro, no CEU,
com participação aberta a servidores e trabalhadores terceirizados da UFMG.

Próximos jogos: 31/08; 14/09; 21/09 - Quartas de Finais: 28/09 - Semi-finais: 05/10 - Finais: 12/10.

RESULTADOS – TORNEIO FUTSAL DOS SERVIDORES DA UFMG 2013
DATA

DIA

QUADRA HORÁRIO

24/08

SÁBADO

02

9:00

24/08

SÁBADO

02

10:00

24/08

SÁBADO

02

11:00

DATA

DIA

CHAVE

EQUIPE

M

A

REAL FUMP

03

X

M

B

PARIDADE

00

X

M

C

CECOM

02

X

M/F

CHAVE

EQUIPE

24/08

SÁBADO

03

9:00

M

A

UNIDOS DO SAME

00

X

03

24/08

SÁBADO

24/08

SÁBADO

03

10:00

M

B

LIGA CAD

02

X

03

11:00

M

C

REALMATISMO

03

X

QUADRA HORÁRIO

M/F

X

EQUIPE

JOGO

02

REITORIA

1

07

30 HORAS

2

04

ASSUFEMG

3

EQUIPE

JOGO

HCL

4

12

PELADEIROS

5

09

UNIVERSIDAD

6

X

N e g o c i n h o $
Tratamento de Equilíbrio Energético utilizando as Energias Reike, a cura Egípcia e
o Magnifiel Healing. Desbloqueio dos Chakras, purificação da coluna. Reequilíbrio dos corpos sutis
(aura). Drenagem linfática dos sentimentos. Condições especiais para alunos e funcionários da UFMG.
Contatos: 9783-4168/94324328 (Socorro Melo).
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