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Douglas & Leon
animará o
X "Arraiá" da Assufemg!
dia 08 de agosto

Atenção usuários/as
Unimedbh

Confiram mudanças propostas pela Unimed. Pág 2

Homenagem aos Pais

E neste mês de agosto, em que homenageia-se os Pais,
a Diretoria da Assufemg , compartilha o belo texto, “A
vida é curta para ser pequena”, da psicóloga Sandra Pontes, publicado no jornal Asas das Gerais nº 82. Pág 3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ESTATUTÁRIA

A dupla tem como objetivo levar a alegria através
da música e contribuir para o enriquecimento e engrandecimento da música sertaneja no cenário nacional e internacional.

Quer dançar forró? A diretoria da
Assufemg convida todos a participarem do
tradicional forró “Agostino”. A última oportunidade do ano, dentro do clima de festas
juninas, para se dançar forró. Na tradicional
Festa Agostina da Assufemg terá barraquinhas de comidas típicas, quadrilha, bingo e
fogueira que é para esquentar do frio. Ah,
e para quem gosta de “balançar o esqueleto”, a dupla sertaneja Douglas & Leon irá
animar a festa. Será atração também, a quadrilha do Grupo Folclórico Arraiá do Vira
Volta, criado em 2007, e que trará alegria e
tradição ao evento. Esta edição do "Arraiá"
terá premiação. Confira pág 3

O Presidente da ASSUFEMG – Associação dos Servidores
da Universidade Federal de Minas Gerais, Sr. Márcio
Flávio dos Reis, usando das atribuições que lhe confere o
Estatuto, convoca os (as) senhores (as) associados (as) para
se reunirem em Assembleia Estatutária, a se realizar no
Auditório da Escola de Belas Artes, à Av. Presidente
Antônio Carlos, 6627, Campus Pampulha, na cidade de
Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, no dia 14 de agosto
de 2014, quinta-feira, às 9h, que se instalará em primeira
convocação com 50% +1 dos associados e às 09h30, em
segunda e última convocação, no mesmo dia e local com a
presença de no mínimo 50 associados, a fim de deliberarem
a seguinte pauta:
- Alterações dos artigos 1º e 9º do estatuto, que
poderão ser acessadas através do site: www.assufemg.org.br
Belo Horizonte, 01 de agosto de 2014.

MÁRCIO FLÁVIO DOS REIS
PRESIDENTE DA ASSUFEMG

Convênio Saúde

ATENÇÃO USUÁRIOS/AS DA
UNIMEDBH
Em meados do mês de julho
corrente, a analista de relacionamentos da UNIMEDBH esteve na Assufemg, comunicando que a partir do
dia 1º de agosto de 2014, algumas
mudanças seriam implantadas no sistema operacional da Cooperativa. Na
prática, as referidas mudanças afetam
os usuários/as quanto ao mecanismo
de utilização e cobrança de taxa para
emissão de carteiras.
Desde o momento da comunicação que a diretoria da Assufemg
se posicionou contra ás mudanças e
tenta uma negociação com a diretoria
da UNIMEDBH, para manter as atuais condições, principalmente considerando que iniciativa foi unilateral e
não foi objeto de uma negociação. No
entanto, estamos encontrando dificuldades para reunirmos com a diretoria
da Cooperativa, o que tem dificultado
o processo negocial.
Ressaltamos que a diretoria

da Assufemg continua defendendo os
interesses dos seus associados/as, mas
aproveitando esse veículo de comunicação faz público as mudanças propostas pela UNIMEDBH, a saber:
- A partir de 01/07/2014, as autorizações para exames e procedimentos
médicos, quanto necessário, serão obtidos através do telefone nº: 4020-4020
em detrimento no nº 0800-3030;
- A partir de 01/08/2014, será cobrado
o valor de R$ 10,00 (dez reais) para
emissão de segunda via do cartão do
beneficiário, independente do motivo
da requisição;
- A partir de 01/08/2014, será cobrada
uma taxa de adesão (novos usuários),
no valor de R$ 10,00 (dez reais);
- A partir de 01/08/2014, não serão
disponibilizados catálogos físicos
(impressos) para os usuários da UNIMEDBH. A consulta à rede credenciada deverá ser feita via online, através
do site www.unimedbh.com.br.

Nova Associada - Seja bem-vinda!
☺Marly Ramalho Costa

Desligamentos

“As pessoas não morrem, ficam encantadas”, disse o poeta Guimarães Rosas. Publicamos abaixo, os nomes dos colegas associados que se desligaram da Assufemg em junho de 2014, por motivo de óbito.

† Balduína Inácio Antunes
† Maria Silva
† Nilton Alexandre
† Ubaldo Costa Santos
† Paulo Sergio da Pieve Soares

Campanha de Filiação 2014!

Assufemg
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Junte-se a Nós! Associe-se.
Assufemg - 40 anos de atividades Assistenciais, Culturais e Esportivas. Uma entidade a serviço dos seus Sócios.
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Homenagem aos Pais

A vida é curta para ser pequena
Mais um mês começando.
O tempo passou rápido não?
Você está no caminho do
que idealizou para 2014? Como
andam suas metas? Perdeu os quilinhos extras que prometeu a si mesmo? Aproveitou mais a família?
Para refletirmos sobre isso,
quero deixar um maravilhoso texto
do filósofo brasileiro Mário Sérgio
Cortella em que ele fala sobre a vida
de uma forma instigante e questionadora.
Fala sobre as prioridades,
sonhos, o tempo, coragem, as escolhas, etc. Leia com atenção e se
permita fazer os questionamentos
propostos por ele.
“Cuidado, a vida é muito
curta para ser pequena”. É preciso
engrandecê-la. E, para isso, é preciso tomar cuidado com duas coisas: a
primeira é que tem muita gente que
cuida demais do urgente e deixa de
lado o importante. Cuida da carreira, do dinheiro, do patrimônio, mas
deixa o importante de lado. Depois
não dá tempo.
A segunda grande questão
é gente que se preocupa muito com
o fundamental e deixa o essencial
de lado. O essencial é tudo que não
poder ser: amizade, fraternidade,
solidariedade, sexualidade, religiosidade, legalidade, integralidade,
liberdade, felicidade. Isso é essencial. Fundamental é tudo aquilo que
te ajuda a chegar ao essencial. Fun-

damental é a tua ferramenta, como
uma escada.
Uma escada é algo que me
ajuda a chegar a algum lugar. Ninguém tem uma escada para ficar
nela. Dinheiro não é essencial. Dinheiro é fundamental. Sem ele, você
tem problema, mas ele em si, não resolve. Emprego é fundamental, carreira é fundamental. O essencial é o
que não pode ser. Essencial é aquilo
que faz com que a vida não se apequene. Que faz com que a gente seja
capaz de transbordar. Repartir vida.
Repartir o essencial, a amizade, a
amorosidade, a fraternidade, a lealdade. Repartir a capacidade de ter
esperança e, para isso, ter coragem.
Coragem não é ausência de medo.
Coragem é a capacidade
de enfrentar o medo. O medo, assim como a dor, é um mecanismo
de proteção que a natureza coloca
para nós. Se você e eu não tivermos
medo nem dor, ficamos muito vulneráveis. Porque a dor é um alerta
e a dor nos prepara. É preciso coragem para que nossa obra não se
apequene. E, para isso, precisamos
ter esperança
E, como dizia o grande Paulo Freire, "tem de ser esperança do
verbo esperançar". Tem gente que
tem esperança no verbo esperar. E
esperança do verbo esperar não é
esperança, é espera. "Ah, eu quero
que dê certo, espero que resolva,
espero que funcione". Isso não é

esperança. Esperançar é ir atrás, é
se juntar, é não desistir. Esperançar
é achar, de fato, que a vida é muito
curta para ser pequena. E precisamos pensar se estamos nos dedicando ao importante em vez de ao
urgente. Tem gente que diz: “Ah,
mas eu não tenho tempo”. Atenção:
tempo é uma questão de prioridade,
de escolha.
Quando eu digo que não tenho tempo para isso, estou dizendo
que isso não é importante para mim.
Cuidado, você já viu enfartado que
não tem tempo? Se ele sobreviver,
ele arruma tempo. O médico dizia
“você não pode fazer isso, tem de
andar todos os dias”. Se ele enfartar e sobreviver no outro dia você
vai vê-lo, às 6 horas da manhã, andando. Se ele não tinha tempo, que
ele teve que arrumar agora, por que
não fez isso antes? Você tem tempo? Se não tem crie. Talvez precisamos rever nossas prioridades. Será
que estamos cuidando do urgente
e deixando o importante de lado?
Será que não estamos atrás do fundamental, em vez de ir em busca do
essencial? E assim, contribuir com
meu verso!”
Para o presidente da Assufemg Márcio Flávio dos Reis, uma
boa oportunidade de homenagear
aos Pais e de reflexão sobre o tempo. “Muitas vezes deixamos de lado
coisas importantes como a formação, a saúde e até o amor”.

Atenção Caipiras de Plantão!
X “Arraiá” terá premiação para Associados!

Receberá o prêmio no valor de R$200,00
(duzentos reais) o melhor par caracterizado (casal
caipira). O traje mais bonito, tipicamente caipira será
escolhido pelo público. Serão premiados a melhor
dama e o melhor cavalheiro, respectivamente, apenas associados da Assufemg. E tem mais surpresas,

pelo tradicional Bingo, que mais uma vez irá testar
a sorte dos participantes, com brindes diversos. A
quadrilha do Grupo Foclórico Vira Volta, que já foi
premiado no forró de Belô, trará alegria e animação,
juntamente com a dupla sertaneja Douglas & Leon

Vai Sê Bão D + SÔ!
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Entrevista

Sem Medo de Dirigir
Ford New
Fiesta é o
modelo usado
para as aulas
práticas.

Formada em Gestão em
Negócios Automotivos/Administração, em 2008, pelo Centro Universitário Newton Paiva e como
instrutora de trânsito, pelo Centro
de Formação de Condutores - Centec/MG, em 2010, Danielle Cristina da Silva, escolheu, a princípio
por identificação (sim, no início ela
também teve muito medo de dirigir, pensou até em desistir, quando
recebeu ajuda do pai), trabalhar
com pessoas já habilitadas, a enfrentarem o trânsito com tranqüilidade. Assim que tirou sua Carteira
Nacional de Habilitação (CNH):
categoria AB, em 2006, começou a
trabalhar em uma auto-escola, onde
ficou por 05 anos.
Hoje, além de procurar dirigir sempre com segurança, atua
como autônoma, ajudando através
de aulas práticas, aos que passaram

pelo desafio de tirar a licença, mas
não perderam o medo de dirigir. "A
maioria das pessoas acham que têm
medo, mas na verdade o que falta é
a prática, que trará a habilidade e
certa tranquilidade", constata a instrutora.
Para ela, toda pessoa é capaz de
aprender a dirigir com segurança.
"Existem aquelas que precisam de
tratamento psicológico, que possuem algum trauma. Mas o fato de
terem passado no exame psicotécnico do Detran, já lhes asseguram
essa capacidade", acredita. Confira
na entrevista abaixo, algumas dicas
dadas por Danielle para perder o
medo de dirigir.
Em que consiste o seu trabalho?
Auxilio habilitados em suas dificuldades na direção veicular. Desenvolvo essa atividade aproximadamente há cinco anos.
O que motivou a realizá-lo?
Interesse pela área de atuação e
identificação com as dificuldades
das pessoas na direção de veículos.
Quais os resultados têm obtido?

Tenho obtido ótimos resultados, e
grandes evoluções na habilidade de
direção veicular.
Onde e como se dá o atendimento
aos clientes?
O atendimento se dá nas proximidades do local em que for combinado com o aluno. As aulas podem
ser feitas no automóvel do aluno ou
no meu, com preços diferenciados.
Em quanto tempo consegue-se
um bom resultado (superação do
medo de dirigir)?
É bem especifico para cada pessoa, mas é necessário no mínimo
10 aulas.
Você tem alguma dica para quem
quer tirar carteira de motorista e
dirigir com segurança?
Primeiramente focar no aprendizado e buscar o máximo de informações a respeito e praticar bastante.
Unindo o conhecimento e a pratica, certamente ficaremos mais habilidosos e melhores em tudo que
estivermos propostos a realizar.
Contatos:3447-1342/85245411
Email:danicris.cfc@hotmail.com

X "Arraiá"
Assufemg!
Data:
08/08/2014
(sexta-feira)
Horário: 18h
Local: Espaço de
Lazer Assufemg
Atração: Grupo
Folclórico
ViraVolta
e Dupla
Sertaneja:
Douglas & Leon
Premiação:
melhor par
(casal caipira);
Associados
Assufemg
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