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Atenção Associados da Assufemg!
Plano Unipart/Flex - Urgente

Em novembro de 2013 a Assufemg contratou
junto à UNIMEDBH o plano UNIPART/FLEX, que consiste numa co-participação por parte do usuário quando
da utilização dos procedimentos médicos. Ressaltamos
que no próximo mês de outubro, data de aniversário do
contrato, os associados da Assufemg que aderirem ao
plano, entre os dias 1º e 30/10/2014, terão isenção de
todas as carências. Lembrando que este Plano além da
ampla cobertura estadual também proporciona a cobertura nacional em casos de urgência e emergência.
Assim sendo, sugerimos aos servidores que
façam uma pesquisa no âmbito da UFMG, comparan-

do as condições de preço e rede credenciada do plano
UNIPART/FLEX. Essa modalidade de plano é destinada a todos os associados, seus dependentes e agregados, inclusive aqueles que possuem um Plano e desejam migrar para outro com melhor preço e uma rede
credenciada ampla.

Informações podem ser obtidas ainda:

- Pessoalmente na sede da Assufemg, de 8 às 18horas.
- através dos telefones: 3439-8122 ou 3439-8103
- no site www.assufemg.org.br/unipartflex.
- e-mails: assufemg@hotmail.com; saude@assufemg.org.br

Vem aí a XXII Feira de Artesanato da Assufemg
Período da Feira: de 3 a 14 de novembro
Inscrições para expositores Associados: 6 a 10 de
outubro - Horário: 10 às 17h.
Inscrições para expositores não sócios na semana
de 3 a 7 de novembro.
Dia: 21 de outubro - Horário: 10h.
Inscrições para expositores não sócios, na semana

Novos Convênios

Pousada das Bromélias - Nova Viçosa
- Bahia e Boliche Del Rey. Página 2

de 10 a 14 de novembro.
Dia: 28 de outubro - Horário: 10h.
• Não haverá inscrição por indicação dos sócios.
• O Regulamento estará disponível na página da
Assufemg e na recepção.
Realização: “Assufemg Viva, Presente e Crescendo”

Torneio Futsal dos
Servidores da UFMG. Página 4

Memória
Homenagem Póstuma ao ex-diretor da Assufemg, João Messer, falecido no dia 26/08/2014. A diretoria da Assufemg Gestão 2013/2016 - "Assufemg Viva, Presente e Crescendo", se solidariza com os amigos e familiares nessa perda irreparável. Joãozinho, como carinhosamente o chamava o atual presidente da
Assufemg, Márcio Flávio dos Reis. "O Messer foi e sempre será, inquestionavelmente, como a Assufemg,
mola propulsora do movimento social, assistencial e sindical da história da UFMG e nas lutas dos trabalhadores", afirma. Página 3

Novos Convênios
A diretoria de Assistência e Convênios da Assufemg - Gestão 2013/2016
- "Assufemg Viva Presente e Crescendo” continua trabalhando em busca de
novas parcerias que atendam às necessidades e demandas dos associados, em
diferentes áreas como lazer, saúde, educação e prestação de serviços, entre
outras. Confira abaixo:

Pousada das Bromélias
Nova Viçosa - Bahia
Este convênio tem como objetivo permitir ao associado acesso, com
desconto de 15% nos valores das diária e ou valores de pacotes em qualquer
época do ano. Localizada a menos de 250 metros da praia do Lugar Comum e
aproximadamente 600 metros do centro, a Pousada das Bromélias surgiu com o
intuito de unificar um ambiente familiar e descontraído, somado ao lazer que só
uma praia pode oferecer para seus visitantes.
Além de total assistência ao turista pescador, com informações sobre
passeios de barco e mergulhos. O desconto se dá mediante apresentação de carteira de identidade , carteira de associado e declaração fornecida pela Assufemg.
Rua Sergipe, 36 - Bairro José Sarney. Telefones: (73) 3208-2488 | (73) 32082773 | (73) 9135-4697 (TIM) | (73) 9822-7147 (Vivo). Email: pousadadasbromelias@yahoo.com.br ou www.novavicosa.com.br/bromelias

Boliche Del Rey
O Boliche Del Rey é uma empresa tradicional, de Belo Horizonte, fundada e dirigida por atletas do esporte que buscam oferecer a todas as idades o que há
de melhor em diversão. Além das melhores pistas de boliche da cidade, também
oferecemos muitos outros atrativos para que você, sua família e seus amigos fiquem mais à vontade e se divirtam ainda mais. O convênio objetiva permitir ao
associado Assufemg acesso ao espaço, sem direito a reserva, e sujeito a lista de
espera, com desconto de 10% na pista, mediante apresentação da carteira de associado. Confira mais:
• Contamos com 18 pistas automáticas oficiais com marcação de pontos computadorizada, que estão sempre em constante processo de manutenção e modernização. Além disso, temos monitores especializados nas pistas, pinos e bolas
oficiais e importados e bolas especiais para mulheres e crianças;
• Ambiente moderno e climatizado, com 11 telões;
• Restaurante e almoço self service diariamente com mais de 90 opções entre
frios e quentes; • Salão de festas; • Scoth bar, • Fliperama.
Av. Presidente Carlos Luz 3001 - Loja 2000 - BH - site: www.bolichedelrey.
com.br - instagram:bolichedelrey - Facebook.com/bolichedelrey - Telefone:
(31) 3415-7535 - e-mail: eventos@bolichedelrey.com.br - Funcionamento:
Todos os dias: 10h às 2h. Inclusive feriados.

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.
Gestão 2013/2016 - "Assufemg Viva, Presente e Crescendo"

Expediente
Órgão Informativo da Associação dos Servidores da UFMG
- Assufemg. Fones: 3439-8100
Fax: 3439-8118. Subsede no
Medcenter - Tel: 3224-7519.
www.assufemg.org.br - Fale
conosco: assufemg@assufemg.
org.br; assufemg@hotmail.com
ou imprensa@assufemg.org.br
Av. Antônio Carlos, 6627 - Cidade Universitária CEP: 31.270.010
- BH - 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
Diretor Administrativo Adjunto:
Antônio Silvio de Oliveira
Diretor Financeiro: Wânia
Ferreira Duarte Goulart
Diretor Financeiro Adjunto: Odair
dos Santos Ferraz
Diretor de Imprensa e
Divulgação: Arthur Schlunder
Valle
Diretor de Imprensa e Divulgação
Adjunto: Júlia Maria Ferreira
Diretor de Esporte e Lazer:
Antônio Cândido Neto
Diretor de Esporte e Lazer
Adjunto: José Tiago Lopes
Diretor de Cultura: Maria de
Fátima Gomes Veloso
Diretor de Cultura
Adjunto: Marcus Vinícius Ribeiro
Diretor de Assistência e Convênios: Hélio Geraldo de A. Macedo
Diretor de Assistência e Convênios Adjunto: Lindaura Rosa dos
Santos
Conselho Fiscal
Titulares
Geraldo Magela de Senna
Marlúcio Ricardo Coelho
Eduardo Ângelo Costa
Suplentes
Claudio Lima de Oliveira
Nívio Laurentino Pereira
Maria Antônia Martins
Edição e fotos: Fátima Sena
(Jornalista Reg. Prof. 4.348/MG)
Projeto e Editoração Gráfica:
Eliseu Ramos
Periodicidade: Quinzenal
Tiragem: 3.500 exemplares

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

Memória

A um eterno João
“Falar do João Messer é falar um pouco da minha vida. Tudo
que eu fiz, ele fez. Era meu braço
direito aqui dentro da Universidade”, revela, emocionado, o advogado e servidor aposentado da UFMG,
Irany Campos, ex-presidente da
Assufemg, lembrando o início de
tudo. Rememorando também o começo de uma história que não acabou e que continua nos trilhos da luta
diária do trabalhador e do Servidor
Público Federal (SPF) brasileiro.
Para Campos, a falta do
João, colegas, familiares e amigos
já estão sentindo, mas o seu legado
perpetuará, assim como a ousadia e
irreverência, marcas presentes em
suas ações, como quando criaram
juntos a União dos Servidores da Faculdade de Medicina, assim como a
Assufemg (nessa época Irany estava
exilado), o Sindifes e a então formação do órgão maior, a Fasubra, entre
tantas outras articulações.

Entidades de Lutas
Para todos que tiveram a
honra de conhecê-lo, um grande
exemplo de dedicação e luta. “O
João sempre esteve presente nesses
movimentos todos, como por exemplo, em outubro de 1992, quando
criou-se o Sindifes e a Assufemg
passa a ter o caráter essencialmente social. Foi diretor nas duas entidades. O papel da Assufemg nos
movimentos dos trabalhadores e
das universidades federais no Brasil é imensurável. Estávamos sempre juntos, todas as vezes que fui
eleito, teve a participação dele. Extremamente humano e irreverente.
Muito simples e tinha a capacidade
de se relacionar bem com todos”,
destaca o companheiro.
E relembra: com o seu jeito
caladinho, João Messer trabalhou
na Faculdade de Medicina, no ICB
e na Faculdade de Arquitetura da

UFMG. Para Irany, eles foram unidos inicialmente pela atuação política, de onde cresceu ao longo dos
anos, amizade que extrapolou os
muros da Universidade. “Seus quatro filhos me chamam de tio e eu
não tomava nenhuma decisão sem
antes consultá-lo”.

Aquariano nato
Nascido em 18 de fevereiro, João Messer, para o parceiro
político, foi um excelente Chefe de
Serviços Gerais e deu importante
contribuição para a Universidade.
“Seu trabalho, assisti de perto. Nesses 54 anos de convivência posso
dizer que se o João teve um inimigo eu não conheci”. E, meio que
desatento, conta com muita graça,
quando certa vez ficou 15 dias sem
conversar com o amigo. Motivo:
com a franqueza que lhe era peculiar, e, certamente depois de tomarem umas e outras, Messer sentenciou: você é ciumento, tem raiva
da sua mãe gostar mais de mim do
que de você. É neste momento que
entra outro grande amigo, o Vilani, (inclusive eram chamados de os
três mosqueteiros) que o convence
ao perdão. “Ahhhh, você vai dar
ouvido pro magrelo. Ainda mais
quando ele bebe umas, fala besteira demais”. Besteira às vezes dura,
mas nada que uma rodada de cerverjinha gelada, não resolvesse.
“Felizmente, fizemos as pazes”,
comemora.

Medicina - década de 1960
Companheiro, sempre disposto a contribuir para a melhoria
da categoria. Assim ficou conhecido João Messer. “Era daquelas pessoas que fazia política em silêncio,
como se diz, nos bastidores. Não
era de pegar microfone e fazer discurso. Meu assessor maior, meu padrinho político. Eu não fazia nada
politicamente, sem consultá-lo.

Existia a grande vantagem de que
ele não iria mentir para me agradar,
se tivesse que me puxar a orelha,
ele puxava”.
Para Campos, qualidade de
extrema importância, tanto na política quanto na amizade. E conta
mais: em 1963, fizemos uma greve nacional, de apenas 01 dia, pela
volta do João Goulart como presidente, e salvo engano, a Medicina
foi a única faculdade que fez essa
greve, naquele ano, dentro da Universidade. E mais, na época da Ditadura, fomos obrigados a fechar a
União dos Servidores, tida na época como entidade comunista. Até
as nossas festas eram feitas no D.A
da Medicina.

Criação da Assufemg
Em abril de 1974 foi criada a
Assufemg, que o teve como um dos
fundadores. “Quando voltei do exílio em 1979, procurei a entidade, já
com cinco anos de existência, com
o então presidente Mário Márcio
e retomei, com a presença e ajuda
do João, a vida na UFMG. Voltei
para o ICB, onde retomamos também nossa parceria política, já com
uma visão maior de luta de classes,
como organização trabalhista na
conquista de direitos. Começamos
na Assufemg a desenvolver um trabalho político, que levasse à luta
reivindicativa. Transformamos a
entidade na mais importante associação das universidades do Brasil,
se estendendo posteriormente a outras universidades, e traduzindo-se
em 1978, na Fasubra. Em 1982 tive
o meu primeiro mandato na Assufemg. Em 1984, a Fasubra passou a
ser dirigida por militantes políticos
que queriam mesmo transformar a
Universidade. De 1993 a 1995 assumi a diretoria da Assufemg novamente. E lá estava ele, ao meu
lado", ressalta.
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TORNEIO FUTSAL DOS SERVIDORES DA
UFMG 2014. Prestigiem!
O time da Assufemg continua na disputa do Torneio, com jogos sempre aos sábados, no CEU

Iniciou-se no sábado
(30/08/14), no Centro Esportivo
Universitário - CEU, o III Torneio
de Futsal da Semana do Servidor
2014, com jogos entre 16 equipes
de servidores de diversos setores
da comunidade universitária. O
time da Assufemg que sagrou-se
campeão ano passado, segue firme rumo ao bicampeonato. Na

1ª rodada venceu o time do The
Running Man com o placar de
6x1. Na 2ª rodada o placar ficou
Assufemg 4X2 Alemanha do Brasil. Na 3ª rodada o placar ficou
Assufemg 6X2 time 30 Horas.
Para as quartas de final,
que será no sábado, 04 de outubro, foram classificadas oito
equipes. A equipe da Assufemg

enfrentará o Unidos do HC, às 9
horas. A semi final será no sábado (18/10) e a final no sábado, 25
de outubro, data em que será comemorado o Dia do Servidor no
CEU.
Na oportunidade, a diretoria de Esporte e Lazer da
Assufemg convida todos a prestigiarem os próximos jogos.

O time da Assufemg segue em busca do título de bicampeão

Novos Associados - Sejam bem-vindos!

☺André Correia Luiz Garcia ☺Claudia Carmélia Vilela ☺Danielle Teixeira Coelho
☺Júlia do Espírito Santo Nunes ☺Leimar Marques Almeida ☺Maria Lúcia Rocha Gonzaga
☺Marco Túlio Domingues do Amaral ☺Nelson Jesus Barraza Aspee.

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 setembro de 2014, por motivo de óbito.

† Elzy Martins de Abreu † Eustáquio Galvão da Silva † Haydee Nunes Bitencourt
† Jovelina Rodrigues Pereira † Laura Galery † Maria da Conceição Soares Starling
† Maria José da Paz Duarte

N e g o c i n h o $
Oportunidade

Apto, 03 quartos c/armários, sala (tábua corrida), suíte, banheiros, cozinha, DCE, 2 vagas de garagem. Rua João
Antônio Cardoso, 325 - bairro Ouro Preto. Fones: 3221-0198/9945-1378. Prof. Pessoa.
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