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 Feira de Artesanato Assufemg até 14/11. Prestigiem!
 Promovida pela diretoria da Assufemg, esta edição do segundo semestre do ano é sempre uma ótima oportunidade para 
compra dos presentes natalinos, para os amigos e toda a família. Estão  expostos até 14 de novembro, na Praça de Serviços da 
UFMG (Campus Pampulha) produtos artesanais, com preços acessíveis. Artigos de decoração natalina, bijouterias, vestuário 
feminino, sapatos, bolsas, brinquedos infantis, entre outras opções. Vale a pena conferir!   

 A Presidenta Dilma Rousseff, 
do PT – Partido dos Trabalhadores, 
foi reeleita para um mandato de quatro 
anos, com 51,64% do votos válidos, ou 
54.501.108 do total. Já Aécio Neves, 
do PSDB, obteve 48,36%, totalizando 
51.041.155 votos. Dilma venceu no 
Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, 
Bahia, Rio Grande do Norte, Sergipe, 
Amazonas, Paraíba, Alagoas, Amapá, 
Tocantins, Pará, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro. Em Minas, Dilma obteve 52, 
41% dos votos e em Belo Horizonte, 
35,73% contra 64,28 do candidato 
do PSDB. Aécio foi vitorioso no Rio 
Grande do Sul, Mato Grosso, Rondônia, 
Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, 
Paraná, Distrito Federal, Acre e Santa 
Catarina. A maior expressão percentual 
de votos da Presidente Dilma foi no 
Maranhão, com 78,76%. Aécio obteve 
a sua maior vitória em Santa Catarina, 
onde obteve 64,56% dos votos válidos.  
 Na última edição do Pinga Fogo 
publicamos uma matéria especial elabora-

da pela diretoria da ASSUFEMG sobre o 
processo eleitoral para Presidente. Assu-
mimos, deliberadamente, uma postura de 
análise circunscrita às relações do gover-
no federal com os seus agentes públicos 
e, mais especificamente, com os servido-
res públicos das universidades e com as 
próprias universidades. Propusemo-nos a 
comparar as políticas e ações (concretas) 
que balizam ou balizaram os governos 
do PT e do PSDB especificamente neste 
campo. Temos a exata dimensão de que as 
eleições presidenciais não podem ser vistas 
unicamente por um viés “corporativo” ou 
“de dentro” da instituição universitária. Há 
questões sociais, educacionais, na área da 
saúde e seguridade social, de infraestrutura, 
distribuição de renda, moradia, pacto fede-
rativo, relações internas e externas, enfim, 
toda uma gama de situações que devem ser 
equalizadas pelo eleitor na hora de tomar a 
sua decisão de voto.  
 Entretanto, como se tratava de 
uma matéria elaborada pela diretoria, 
ela é expressão da opinião da mesma 

e, desta forma, assumiu explicitamente 
uma posição por um dos polos da dispu-
ta, no caso em questão, a candidatura da 
Presidente Dilma, por compreender que 
as políticas e ações implantadas duran-
te o governo do PSDB na esfera federal 
(voltamos a enfatizar, especificamente 
na relação com os servidores das univer-
sidades e com as próprias instituições 
universitárias) ainda estão na memória 
de muitos, pelos seus efeitos perversos. 
 A ASSUFEMG não é uma en-
tidade partidária. Sabemos que entre 
os associados – e até na nossa própria 
diretoria – há servidores que expressam 
diferentes opções políticas, mas com-
preendemos que não poderíamos nos 
omitir em explicitar uma posição, aca-
tando democraticamente as críticas que 
porventura surjam a partir desta nossa 
opção política. Como de praxe, o Pin-
ga Fogo encontra-se aberto para todos 
aqueles que queiram utilizá-lo para se 
manifestarem sobre este e qualquer ou-
tro assunto. 
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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"

Campanha de Filiação 2014!

Assufemg

Novo Convênio

Descanso e Lazer
 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, novo convênio:

www.sintoemcasa.com.br - Aluguel para temporada ou eventos,  de casas de praia de 2, 3 
ou 4 quartos e sítio. O sitio Recanto Casa de Telhas está localizado no circuito da Serra do 
Cipó, área rural de Jaboticatubas (MG). As casas são na Praia dos Castelhanos, em Anchie-
ta, no Espírito Santo. O associado Assufemg terá desconto de 10% no aluguel, mediante 
a apresentação da carteira de associado. Contatos pelos telefones: (31) 9832-5209 (Vivo), 
8869-1635 (Oi), 9301-6211 (Tim). Visite o site:www.sintoemcasa.com.br. E-mail: laurin-
dasf@gmail.com 

 Nos dias 11 e 12/11, 
em Brasília, será realizado 
o 2º. Encontro Nacional da 
Comissão Nacional de Su-
pervisão da Carreira com as 
CIS – Comissões Internas 
de Supervisão do Plano de 
Carreira, das instituições 
federais de ensino públicas. 
Na pauta, assuntos relacio-
nados à carreira, avanços, 
problemas, demandas dos 
servidores e das comissões, 
dentre outros. A CIS/UFMG 
se fará presente com três 
representantes e posterior-
mente, publicaremos aqui 
no Pinga Fogo o resultado 
das discussões. 
 Ainda em relação 
ao Plano de Carreira, a FA-
SUBRA vai realizar, nos 
dias 23 e 24/11, o Seminá-

rio Nacional da Carreira: 
10 anos do PCCTAE (Pla-
no de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos 
em Educação) e perspecti-
vas para a carreira dos TAE. 
A FASUBRA indica que o 
seminário deverá ser prece-
dido de debate nas diferen-
tes instituições, convocado 
pelas entidades sindicais de 
base. Mais informações po-
derão ser obtidas no endere-
ço http://www.fasubra.org.
br/index.php/fasubra/652-
fasubra-convoca-para-se-
minario-10-anos-do-pcctae. 
 A UNIFESP – Uni-
versidade Federal de São 
Paulo irá sediar no dia 17/11 
o 3º. Encontro Nacional dos 
Auxiliares. Na pauta, mais 
uma vez, a questão da racio-

nalização dos cargos. Passa-
dos dez anos da aprovação 
do PCCTAE a racionaliza-
ção ainda não foi implanta-
da, basicamente em função 
de reiteradas negativas por 
parte do executivo federal. 
O Deputado Federal pelo 
PSOL, Ivan Valente, irá par-
ticipar do evento já que, por 
ocasião da tramitação do PL 
2203/11 (convertido na MP 
568/2012 e, posteriormente, 
na Lei 12702, de 07/08/12, 
que trata de reestruturação 
de tabelas remuneratórias e 
de concessão de gratifica-
ções por produtividade rela-
tivas a diferentes carreiras) 
o mesmo apresentou uma 
emenda (não acatada) ao 
projeto de lei, tratando da 
racionalização.                  

EVENTOS SOBRE O PLANO DE CARREIRA
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 A  final do Torneio de Futsal dos 
Servidores da UFMG 2014 aconteceu no 
sábado, 25 de outubro, data em que foi  
comemorado o Dia do Servidor no Cen-
tro Esportivo Universitário - CEU. Com 
o placar de  Real Fump 2X1 Assufemg, 
o time da Assufemg sagrou-se vice-cam-
peão e o time do Real Fump campeão. 
Com jogos realizados sempre aos sába-
dos, esta edição do campeonato teve iní-
cio em 30/08/14, com disputas entre 16 
equipes de Servidores de diversos setores 
da comunidade universitária.
 Nas quartas de final (04/10), a 
Assufemg venceu o Unidos do HC por 
6X1. Na disputa da semi final (18/10) 
o placar ficou Assufemg 5X2 Universi-
dad. A diretoria de Esporte e Lazer da  
Assufemg agradece a todos que contribu-

íram para mais esta realização esportiva, 
atletas, organizadores e a todos que  pres-
tigiaram o campeonato.
 Para o diretor adjunto de Espor-
te e Lazer, José Tiago Lopes (Batata) o 
campeonato foi muito bom, com a partici-
pação de todos, com muito respeito entre 
os atletas e organizadores. “Parabenizo a 
todas as equipes e contamos com todos, 
para que em 2015, a próxima edição, seja 
igual ou melhor”, ressalta Batata ain-
da, a colaboração de toda a diretoria da  
Assufemg, para que o evento se concreti-
zasse de forma tranquila.

Resultado Final
Equipe Campeã: Real Fump
Equipe vice-campeã: ASSUFEMG
Equipe 3º LUGAR: CECOM

Artilheiro do Campeonato: José Henri-
que (Unidos do HC)
Goleiros menos Vazados: Juninho (Real  
Fump) e Paulinho (ASSUFEMG)

III Torneio de Futsal Semana do Servidor 2014 
Assufemg sagrou-se vice campeã

Diretoria esportiva e a equipe da Assufemg que  
sagrou-se vice campeã

Associados, amigos e familiares prestigiaram a final do Campeonato

Os goleiros menos vazados, Juninho (Real Fump) e 
Paulinho (Assufemg).

Dica Locadora Assufemg

A Menina que roubava Livros
Baseada no livro sucesso de vendas, o fil-
me conta a história “extremamente como-
vente” (Leonard Martin, Indiewire) de uma 
menina que transforma as vidas dos que 
estão à sua volta durante a Segunda Guerra 
Mundial, na Alemanha. Quando sua mãe já 
não pode mais cuidar dela, Liesel (Sophie 
Nélisse) é adotada por um casal alemão 
(o vencedor do Oscar Geoffrey Rushi e a 
indicada ao Oscar Emily Watson). Apesar 

de ser analfabeta quando chega à família, 
Liesel é incentivada a aprender a ler por 
seu pai adotivo. Quando o casal acolhe 
Max (Bem Schnetzer), um judeu fugindo 
do exército de Hitler, Liesel fica amiga do 
rapaz. As palavras e a imaginação acabam 
dando aos amigos uma forma de fuga dos 
acontecimentos à sua volta neste filem ex-
traordinário e elogiado dirigido por Brian 
Percival (Dowton Abbey). 
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“Diz prá mim”
 O servidor aposen-
tado e associado Assufemg, 
Eugênio Guimarães Netto 
está fazendo o maior sucesso 
nas redes sociais.Basta aces-
sar no Google  o clipe oficial 
da  música “Diz prá mim”- 
banda Malta, e lá está ele, no 
final. Ator profissional e  du-
blador Eugênio Netto já fez 
vários curtas e pode ser visto 
também no filme Balanço, 
mas não Caio. Confira!

K entre Nós

 A diretoria da  
Assufemg - Gestão 2013/2016 
- “Assufemg Viva, Presente e 
Crescendo” convida  todos os 
interessados a assistirem a pa-
lestra Diabetes - conhecendo, 
para melhor tratar a ser pro-
ferida pela endocrinologista 
Dra. Marina Mendes Noguei-
ra. O objetivo é esclarecer 
aos portadores da doença, 
dúvidas como: quais os tipos 
de Diabetes; como evitar as 
complicações e orientações 
sobre o tratamento.
 A palestra será dada 
no auditório da Assufemg, 
no campus Pampulha, no dia 
18/11/14 (terça-feira), às 9 
horas. Os interessados devem 
se inscrever até o 14/11/14 
(sexta-feira) pelos telefones: 
3439-8116 (Aline) ou 3439-
8118 (Rejaine) ou pessoal-
mente no Posto Médico da 
Assufemg.
 O Dia Mundial do 
Diabetes, 14 de novembro, 
é a data escolhida para se re-
fletir sobre a educação e pre-
venção da doença, em todo 
o mundo. Informações sobre 
a doença  podem ser obtidas 
também no site: diamundial-
dodiabetes.org.br

Cuidados 
para Sempre
 Diabetes é uma do-
ença crônica causada pelo ex-
cesso de glicose (açúcar) no 
sangue, resultante na maioria 
das vezes, de problemas com 
a produção e/ou ação da insu-
lina. Na maioria das vezes a 
diabetes não causa sintomas, 
fato confirmado pela consta-
tação de que mais da metade 
dos portadores de diabetes 
não sabe de sua condição. As 
complicações da doença são 
muito sérias e ocorrem mes-
mo enquanto sintomas ainda 
não estão presentes, sendo as 
mais importantes: lesões re-
tiniana, lesões renais, lesões 
nervosas e ainda aumento dos 
casos de infarto do miocárdio 
e “AVC” - derrame cerebral. 
 Embora a doença 
ainda não possua cura, ela 
possui controle, possível de 
ser alcançado. Aquela ima-
gem ainda tida por muitos: 
“diabéticos ficam cegos”, 
diabéticos amputam os mem-
bros” ou ainda “diabéticos 
perdem os rins” não faz mais 
parte da realidade de quem se 
trata adequadamente. 
 Para isso porém, é 

essencial conhecer melhor 
sobre a doença, uma vez que 
o diabetes exige alguns cui-
dados que são para o resto 
da vida, tanto para o paciente 
quanto para sua família. Sem 
a educação em diabetes os 
pacientes estão menos pre-
parados para tomar decisões 
corretas, fazendo mudanças 
de comportamento e até lidar 
com os aspectos psicossociais 
da doença.
 Assim, o primeiro 
passo, sem dúvida é se per-
guntar: sei o que é diabetes? 
Sei qual o meu tipo de dia-
betes? Sei quais as opções de 
tratamento para meu caso? 
Sei quais alimentos devo usu-
fruir? Estou fazendo ativida-
de física? Sei utilizar correta-
mente meus medicamentos? 
Estou em dia com meu acom-
panhamento?  
 Acertar corretamen-
te esses questionamentos sig-
nifica estar educado quanto à 
sua doença ou a de seu fami-
liar, um passo inquestionável 
e essencial para que o bom 
controle seja alcançado. 

Dra. Marina M. Nogueira

Diabetes
Conhecendo, para melhor tratar

Palestra no auditório da Assufemg, dia 18/11, às 9h.

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

☺Ana Maria Barroso Mendes   ☺Perci Eustáquio Prado   ☺Jussara Maria da Cruz

† Antônio Casulo    † Conceição Aparecida Campos Sanches    † Eriton Antônio Gonzaga

Novos Associados - Sejam bem-vindos!

Desligamentos

Atenção 
Associados

Horário de 
atendimento 
jurídico na 
Assufemg
Comunicamos a todos 
os Associados, que o 
atendimento do Setor 
Jurídico na Entidade 
ocorrerá em novo horá-
rio: toda terça e quinta-
feira das 10h às 12h com 
prévio agendamento 
através do telefone  
(31) 3439-8110.

Atenciosamente,

A Diretoria.


