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Comissão Eleitoral homologa  
candidaturas à Reitoria

 Foram homologadas na 
tarde de 10/09/13, pela Comis-
são Eleitoral, as candidaturas 
das três chapas inscritas para 
concorrer à próxima gestão da 
reitoria da UFMG. Também foi 
definida, por meio de sorteio, 
a ordem das chapas nas cédu-
las eleitorais: a chapa 1 é a do 
candidato Wander Emediato de 
Souza (Letras) e sua vice, Rosile-
ne Horta Tavares (FaE). A chapa 
2 é encabeçada por Jaime Artu-
ro Ramírez (Engenharia), tendo 
como vice Sandra Regina Gou-
lart Almeida (Letras). Já a cha-
pa 3 é composta por José Nagib 
Cotrim Árabe (ICEx) e Paulo 
Sérgio Lacerda Beirão (ICB).
 Durante o sorteio e a ho-
mologação das chapas, o pre-
sidente da Comissão Eleitoral, 
professor Lucas Bretas, apre-

sentou as regras para os três 
debates previstos no calendário 
eleitoral, a serem realizados nos 
dias 2, 9 e 16 de outubro.
 Cada debate será com-
posto por quatro blocos, sendo 
o primeiro de exposição dos 
planos de trabalho das chapas 
(45 minutos), o segundo de de-
bate entre os candidatos (72 mi-
nutos), o terceiro de debate dos 
candidatos com o plenário (84 
minutos) e o último destinado às 
considerações finais (30 minu-
tos). Os debates serão gravados 
em vídeo e as gravações pode-
rão ser solicitadas pelas chapas.
 As sugestões a respeito 
das regras apresentadas deve-
rão ser enviadas formalmente 
pelos candidatos à Comissão 
Eleitoral até as 17h da terça-
feira, dia 17. 

Consulta
 A consulta à comunidade 
universitária ocorrerá nos dias 
29 e 30 de outubro. O voto não 
é obrigatório. Além dos servido-
res dos quadros permanentes de 
pessoal (em exercício efetivo) e 
alunos, são considerados votan-
tes os professores eméritos. 
 O resultado da consulta 
oferecerá subsídios ao Colégio 
Eleitoral para elaboração de lis-
ta tríplice para escolha do novo 
reitor e vice-reitor. O vencedor 
do pleito encabeçará a lista a ser 
encaminhada ao Ministério da 
Educação, que, em última ins-
tância, define o nome do reitor. 
O Colégio é formado pelos re-
presentantes dos Conselhos Uni-
versitário; de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (Cepe); e de Curado-
res. Fonte: UFMG-10/09/13

Torneio de Futsal da Semana do  
Servidor 2013.

Os jogos acontecem de agosto a setembro, sem-
pre aos sábados, no  Centro Esportivo Univer-

sitário - CEU. Prestigiem! Página 4

Associe-se à Assufemg!
Filie-se e concorra a um final de semana (hospe-
dagem com direito a acompanhante) na Serra do 
Cipó ou destino a escolher por todo o Brasil, pela 

RDC. Novidades na próxima edição. Página 2

Assufemg e Sicoob Nossacoop juntas no Dia C 2013
Assufemg juntamente com Sicoob Nossacoop apóiam 

 o Dia de Cooperar 2013  realizado no dia 14 de setembro. A instituição escolhida foi 
a Creche Amor de Mãe, localizada no bairro Palmares, em Ibirité (MG), que atende 

cerca de 70 crianças, de 0 a 5 anos, em período integral. Página 3
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RDC Viagens - Turismo e Lazer
 Atuando há 20 anos no mer-
cado nacional, o sistema RDC de 
férias programadas - uma forma 
prática, econômica e flexível de re-
alizar o sonho de férias, coloca hoje 
à disposição do seu público, cerca 
de 600 opções de hotéis nos princi-
pais destinos turísticos brasileiros, 
além de uma gama de benefícios 
aos associados e suas famílias.

O sistema RDC Férias é um 
verdadeiro Clube de Viagens

Através da RDC Viagens, a agência 
de turismo exclusiva dos associa-
dos, é possível ter acesso a descon-
tos ou obter vantagens especiais na 
compra de passagens aéreas, paco-
tes de viagens, roteiros temáticos, 
locação de automóveis e outros 
produtos turísticos.
 A RDC Férias orgulha-se da 
sua origem. Formada e dirigida por 

empresários do segmento hoteleiro 
e por profissionais do setor, com-
prometidos com a missão de pro-
mover a qualidade de vida através 
das férias e do lazer, a RDC ofere-
ce planos de férias flexíveis, com-
provando para um número cada 
vez maior de brasileiros que viajar 
com conforto e segurança está mais 
acessível e pode ser feito sempre, 
em qualquer época do ano.
A RDC é a partir deste mês de se-
tembro conveniada Assufemg com 
25% descontos para os Associados 
da entidade. Estas vantagens so-
mente  podem ser obtidas através 
das representantes de turismo Va-
léria e Gisele. Informações pelos 
e-mails: rdc.valeria@yahoo.com.br 
ou rdc.gisele@yahoo.com.br. E te-
lefones: (31) 9221-0911 (Valéria) ou 
9221-0908 (Gisele).

 Há mais de sete anos atu-
ando  no mercado automotivo,  a 
Ekipcar, se destaca no segmento de 
acessórios para Veículos. Através 
do convênio com a Assufemg os 
associados terão direito a desconto 
de 7% em peças e 10% em mão de 
obra. A Ekipcar dispõe de uma linha 
completa: mecânica geral, som, tra-
va, alarme, estribo, Santo Antônio 

entre outros. Dentro do perímetro 
urbano o  socorro é gratuito. Con-
tamos com uma equipe altamente 
qualificada. Venha Conferir! 

Av. D Pedro II, 2630
Carlos Prates - BH - MG. 

www.ekipcarservice.com.br
ekipcar12@yahoo.com.br 

Telefones: (31) 
3412.8383/3087.6544/8638.9144 

Ekipcar Service - Centro Automotivo
Som, Alarme, Banco de Couro, Insulfilm, Capota Marítima, Alinhamento e 

Balanceamento, Mecânica Geral.

Novos Convênios

Assufemg

Junte-se a Nós! Associe-se.
Assufemg - 39 anos de atividades Assistenciais, Culturais e 
Esportivas. Uma Entidade a Serviço dos seus Sócios - Gestão 
2013/2016  "Assufemg Viva, Presente e Crescendo". Telefones: 
3439.8126/3439.8115/3439.8109. E-mails: rejaine@assufemg.org.
br;soraya@assufemg.org.br ou anacarolina@assufemg.org.br

Campanha de Filiação 2013!
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Apoio Assufemg

Assufemg e Sicoob Nossacoop  
apóiam o Dia de Cooperar 2013

 Assufemg e Sicoob Nos-
sacoop são também apoiadores 
do Dia de Cooperar 2013 reali-
zado no dia 14 de setembro. A 
instituição escolhida, este ano, 
para a realização do Dia C foi a 
Creche Amor de Mãe. Localiza-
da no bairro Palmares, em Ibi-
rité (MG), atendem cerca de 70 
crianças, de 0 a 5 anos, em perí-
odo integral.
 Fundada em setembro 
de 1984, a Creche Amor de Mãe 
é uma entidade sem fins lucrati-
vos, que recebe apoio alimentí-
cio da prefeitura local e sobrevi-
ve com o apoio da comunidade 
e com verbas arrecadadas em 
eventos.
 Com o slogan “Por que 
fazer sozinho, se  podemos fa-
zer juntos? esta edição do Dia C 
promete contabilizar números 
recordes, mobilizando cerca de 
40 mil pessoas em Minas Ge-
rais. Mais esclarecimentos se-
rão fornecidos por Lorena Lage, 
através do telefone 31 3403-1832 
ou pelo e-mail comunicacao@
nossacoop.com.br.
Dia C - História de Sucesso
 O Dia C aconteceu pela 
primeira vez em 2009. Na opor-
tunidade, 139 cooperativas re-
alizaram, em um mesmo  dia e 
em todo o Estado, ações sociais 
voluntárias diversificadas. Na-

quele ano os resultados foram 
fantásticos e o sucesso foi esten-
dido também ao ano seguinte.  
 Em 2010, foram 182 coo-
perativas participantes, 12 mil 
voluntários envolvidos e mais 
de 100 mil pessoas beneficiadas. 
Em 2011, 216 cooperativas inte-
graram a proposta. Foram mais 
de 18 mil voluntários, cerca  de 
218 mil voluntários pessoas 
beneficiadas e 214 municípios 
envolvidos. No ano passado, 
a campanha reuniu 217 coo-
perativas, de 231 municípios, 
contemplando cerca de  37  mil 
voluntários e quase 270 mil pes-
soas beneficiadas.
Nacionalização do Dia C
 O sucesso da iniciativa 
foi tanto que a Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB) 
decidiu expandir o programa 
para todo o Brasil a partir de 
2014. Por meio de um termo 
de cooperação, a organização 
mineira cedeu gratuitamente à 
Unidade Nacional todos os con-
ceitos, ferramentas e processos 
relacionados à ação. Este ano, o 
Dia C ocorre em cinco estados-
pilotos: Ceará, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Tocantins 
e Rio Grande do Norte.
Fonte: jornal Cooperação no 
262-08/2013

Novos  Associados
☺João Valério de Sousa
☺André Klein
☺Maria da Luz Rodrigues
☺Laci Domingos da Silva

Óbitos
 É com grande pesar que publicamos os nomes dos 
colegas Associados que se desligaram da Assufemg, em  
julho e agosto de 2013, por motivo de óbito.
† Delba Gontijo Figueiredo
† Washington Luiz Tafuri
† Luis de Paula Castro
† Carlos Luiz Barbosa
† José Egydio da Cunha

Creche Amor 
de Mãe

As ações que serão realiza-
das este ano são:
• Pintura e reboco da facha-
da e das partes internas;
• Reforma do Galpão Supe-
rior (onde são realizadas as 
recreações das crianças)
• Doação de materiais di-
versos:
▪  Fraldas infantis;
▪ Leite integral e leite Ninho;
▪  Brinquedos pedagógicos;
▪  Material escolar;
▪  Materiais de curativos;
▪  Bebedouro;
▪  Cestas básicas.
 As obras já começa-
ram em agosto. Paralelamen-
te, devido ao grande número 
de cooperativas participan-
tes, vamos ajudar, também, 
apenas com cestas básicas 
e kits de limpeza, o “Asilo 
Lar dos Idosos”, instituição 
localizada no bairro Rio das 
Velhas, em Santa Luiza, que 
atende cerca de 30 idosos, e 
tem necessidades precárias 
alimentícias e higiênicas, já 
que a estrutura é excelente.
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RESULTADOS – TORNEIO FUTSAL DOS SERVIDORES DA UFMG 2013
DATA DIA QUADRA HORÁRIO M/F CHAVE EQUIPE X EQUIPE JOGO
31/08 SÁBADO 02 9:00 M A UNIDOS DO SAME 01 X 05 REAL FUMP 7

31/08 SÁBADO 02 10:00 M B LIGA CAD 03 X 05 PARIDADE 8

31/08 SÁBADO 02 11:00 M C REALMATISMO 01 X 04 CECOM 9

DATA DIA QUADRA HORÁRIO M/F CHAVE EQUIPE X EQUIPE JOGO
31/08 SÁBADO 03 9:00 M A REITORIA 10 X 03 HCL 10

31/08 SÁBADO 03 10:00 M B 30 HORAS 03 X 03 PELADEIROS 11

31/08 SÁBADO 03 11:00 M C ASSUFEMG 03 X 06 UNIVERSIDAD 12

Futsal da 
Semana 
do Servi-
dor 2013. 
Prestigiem!

 A diretoria 
de Esportes e Lazer 
da Assufemg  Ges-
tão 2013/2016 - "As-
sufemg Viva, Presente 
e Crescendo" convida  
todos a prestigiarem 
o Torneio de Futsal da 
Semana do Servidor 
2013 que está sen-
do disputado entre 
os meses de agos-
to e setembro, no 
CEU. Com o placar 
de Universidad 6X3 
Assufemg a equipe 
da Assufemg con-
tinua na disputa já 
que venceu o time 
do Cecom na 1ª ro-
dada. Para o diretor  
adjunto de Esporte e 
Lazer da Assufemg, 
José Tiago Lopes 
(Batata) foi uma óti-
ma partida, com ad-
versário muito bom. 
"Duas equipes boas", 
avaliou. 

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


