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Esperança Verde Esmeralda
 Esta é a última edição do 
Pinga Fogo em 2014, que chega 
ao fim, encerrando mais uma etapa 
de lutas e conquistas. Ano em que 
a ASSUFEMG – Associação dos 
Servidores da Universidade Federal 
comemorou 40 nos de existência. 
Bodas de Esmeralda. Bodas, como 
todos sabem  é o nome da celebração 
das festas de casamento, sejam elas 
no civil ou religioso. O termo boda 
tem sua origem no latim "vota" que 
significa  "promessa".
 Fundada em 1974 como en-
tidade de caráter associativo e as-
sistencial, a entidade vem ao longo 
dessas quatro décadas, vencendo 
desafios e participando ativamen-
te do cotidiano da instituição e de 
seus servidores.
 A atual diretoria da 
Assufemg - Gestão 2013/2016 
- “Assufemg Viva, Presente e 

Crescendo” agradece a todos que 
contribuíram com essa jornada. 
Parceiros, amigos, associados e 
familiares que até hoje contribuem, 
com o esforço permanente da 
atual Diretoria, no sentido de 
solucionar os problemas estruturais 
e financeiros da associação, e  
que vêm, paulatinamente, sendo 
resolvidos e sanados, colocando a 
entidade novamente, como deve 
ser, a serviço dos associados. 
Um trabalho indispensável e que 
tem o reconhecimento de todos 
na comunidade universitária, 
reforçando a cada dia a credibilidade 
da Associação, que é de todos nós.
 Na oportunidade, a direto-
ria da Assufemg afirma para todos 
os seus sócios e servidores, a esta-
bilidade financeira e administrativa 
da entidade. Declaramos pagas to-
das as contas e títulos encontrados 

na Assufemg em 2005. A entidade 
saneada, viva e crescendo a cada 
dia, deste futuro certo, que agora 
nos é bem vindo.
 Também nos é de direito 
tornar publico, que no passado, lan-
çamos um desafio para que os levia-
nos e mentirosos que apregoaram a 
falência da Assufemg, com interes-
ses outros, viessem a demostrar os 
fatos tão divulgados à bocas peque-
nas. Não houve esta manifestação 
por parte dos boateiros, e mais, não 
tiveram a coragem de se manifes-
tar, nem por escrito para divulgação 
neste boletim, como foi solicitado 
por eles ao aceitarem o desafio.
 Estas e outras vitórias con-
quistadas nos nossos mandatos, 
nos dão a LUZ e a ENERGIA para 
continuarmos fazendo o nosso tra-
balho com amor e luta PELA CA-
TEGORIA.

Seguro  
de Vida 
O recadastramento 
dos associados/segu-
rados deve ser feito 
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Que neste natal possamos refletir em nossas vidas o aprendizado e 
crescimento que obtivemos este ano. Que renovemos nossa fé em Deus, 
não percamos a esperança no futuro, lutemos para conquistas de todos 
os nossos objetivos, sonhos e metas. Agradecemos de coração e desejamos 
com muito amor e carinho aos nossos queridos associados e parceiros, 

que estiveram sempre conosco nessa jornada, com muito apoio e 
solidariedade. Que a luz do natal ilumine nossos lares e nossas vidas. 

Tenham todos um natal e um ano novo maravilhoso!
São os sinceros votos da Diretoria e Funcionários da Assufemg.



 A Assembleia 
Estatutária (AE) da 
Associação dos Servi-
dores da Universida-
de Federal de Minas 
Gerais - ASSUFEMG, 
convocada antecipada-
mente conforme deter-
mina seu Estatuto, foi 
realizada no dia 10 de 
dezembro de 2014, no 
Auditório da Escola de 
Belas Artes da UFMG, 
Campus Pampulha 
quando, constatado o 
quórum necessário para 
a instalação da mesma, 
deliberou-se sobre a 
aprovação da prestação 
de contas referentes aos 
exercícios dos anos de 
2012 e 2013, que foi 
aprovada por hunanimi-
dade, pelos presentes. 
 Durante a As-
sembleia foram feitos 

os apontamentos ne-
cessários a respeito dos 
respectivos exercícios 
2012 e 2013, na presen-
ça da Diretoria Execu-
tiva, Conselho Fiscal e 
do Sr. Luiz Gustavo Zs-
chaber Soares, conta-
dor, representante legal 
da Empresa Contabili-
dade Soares prestadores 
de serviços contábeis. 
Foram esclarecidos aos 
interessados e partici-
pantes da AE a atual 
situação econômico-
financeira da entidade.
 A Diretoria Exe-
cutiva da ASSUFEMG 
Gestão 2013/2016 -  
ASSUFEMG Viva, 
Presente e Crescendo”, 
deixou claro que a atu-
al equipe administrativa 
vem trabalhando com 
êxito na recuperação 

administrativa, política 
e financeira da Associa-
ção. Durante a AE foram 
apresentados os seguin-
tes documentos: Balan-
ço Patrimonial de 2012 
e 2013, DRE - Demons-
tração do Resultado do 
Exercício em 31/12/2012 
e em 31/12/13, Balance-
te e Relatório Descriti-
vo. Toda documentação 
encontra-se à disposição 
para consulta na sede da 
ASSUFEMG e no site 
www.assufemg.org.br
 Na oportuni-
dade, a Diretoria da  
Assufemg e o Conselho 
Fiscal agradecem a to-
dos que compareceram, 
assim como aos que não 
puderem estar presente, 
afirmando de tal forma 
credibilidade e confian-
ça na atual gestão.
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 Assembleia Estatutária 
delibera sobre exercícios 
financeiros de 2012/2013 

Assembleia Estatutária da Assufemg foi realizada no auditório da Escola de Belas Artes 
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 A diretoria de Assistên-
cia e Convênios da Assufemg in-
forma que a renovação do segu-
ro de vida em grupo, certificado 
nº 5474900000980 da apólice nº 
93.702.531, acontece a cada 12 
meses. Nesta ocasião é necessá-
rio um recadastramento dos dados 
pessoais de todos os segurados/as 
pertencentes ao referido grupo.
 Constatamos que os dados 
pessoais da maioria dos segurados, 
se encontram desatualizados junto 
ao cadastro da seguradora, podendo 
ocasionar morosidade no processo 
de sinistralidade que culmina com 
o recebimento do capital segurado. 
Com o objetivo de termos um ca-
dastro atual, a seguradora disponi-
bilizou uma “Proposta de Adesão”, 
que está disponível na Assufemg, 
para atualização dos dados ca-
dastrais e a indicação dos nomes 

dos beneficiários que hoje são 
desconhecidos.
 Ressaltamos que é de com-
petência da Estipulante, que nesse 
caso é a Assufemg, participar ativa-
mente do processo de atualização 
do contrato de seguro em questão, 
fazendo com que essas informa-
ções cheguem corretamente às se-
guradoras, na forma do que dispõe 
a Resolução CNSP nº 107/2004.
 Diante do exposto, convo-
camos todos os segurados/as para 
comparecerem à Assufemg UR-
GENTE, quando estará presente 
na Entidade um agente da CET 
– Administradora e Corretora de 
Seguros, para prestar todos os es-
clarecimentos necessários e dispo-
nibilizar a apólice de seguro, junta-
mente com a referida Proposta de 
Atualização.
 Ressaltamos que a pre-

sença de todos/as na Assufemg, 
ainda este ano, é de suma im-
portância para a sobrevivência 
do grupo segurado.
 Por fim, chamamos a 
atenção dos segurados/as para a 
necessidade anual de reajustar o 
valor do capital segurado e, con-
sequentemente, o valor do prêmio 
(mensalidade) para mantermos o 
valor do seguro atualizado, des-
cartando a desvalorização mo-
netária do mesmo em função da 
inflação. Ressaltamos que esse 
assunto é objeto de uma tratativa, 
em curso, entre a Assufemg e a 
CET.
 Portanto, em breve esta-
remos encaminhando maiores 
informações. Qualquer esclareci-
mento pode ser obtido  na sede da 
Assufemg, de 09 às 17horas, ou 
pelo telefone: 3439-8122.

Atenção Associados! Atualização Cadastral

Atendimento Psicológico

Seguro de Vida

 A diretoria de Assistência 
e Convênios - Gestão 2013/2016 -  
"Assufemg Viva, Presente e Cres-
cendo" está sempre empenhada 
em agregar novas parcerias que 
atendam às diversas necessidades 
dos  associados e seus dependen-
tes. O atual convênio firmado tem 
por  objetivo a prestação de aten-
dimento psicológico.
 As consultas serão feitas  

com a psicóloga clínica, Isa Paula 
Rossi Vieira e por seu quadro téc-
nico profissional, no consultório 
localizado na rua Alabastro, 39, 
bairro Santa Tereza, em Belo Ho-
rizonte. 
     Tratam-se de serviços de aten-
dimento psicoterápico, psicodiag-
nóstico (avaliação psicológica, 
neuropsicológica e psicoeducacio-
nal) e orientação profissional. O 

acompanhamento aos associados 
e dependentes se dará mediante a 
apresentação da carteira de identi-
dade e da respectiva declaração de 
associado, emitida pela Assufemg.
 Os telefones para marca-
ção de consultas são: (31) 3468-
5286 e 9972-2800. Para saber dos 
demais conveniados à entidade, 
acesse o site: www.assufemg.
org.br 

Novo Convênio

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
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N e g o c i n h o $
Homenagem especial
O servidor da UFMG, Sérgio Rodrigues Piranguense, inscrição nº 125741, lotado no Hospital das Clínicas, recebeu 
entre outras premiações em 2014 o troféu “Prêmio Excelência Cultural 2013 - ABD” na comemoração aos 70 
anos de Fundação da Associação Brasileira de Desenho e Artes Visuais. Em outubro, no Palácio da Independência 
de Portugal-Lisboa, foi agraciado com medalha de homenagem especial por sua obra de literatura.

Temporada/Estudantes
Quitinete (16m) mobiliado. Bairro Funcionários/Savassi. Tel Whattsapp (vivo): 7134.6382 com Thiago.

Natal Diferente
Quero inventar um Natal,

que seja diferente.
Bem alegre, brasileiro, como o coração da gente.
Quero o amarelo do ouro, o azul do céu e do mar.

O verde que vem do mato,
o marrom que vem da 

terra.
Quente como o coração 

da gente.
Quero um Papai Noel, 

de bermuda, camiseta e 
chinelo.

Como o país da gente.
Quero um abraço, um sorriso,

um eu te amo, te gosto, te 
quero.

Que ninguém esteja ausente.
E que este seja o próprio presente.

Heliane Diniz Ribeiro
Aposentada da BU/UFMG 

K entre Nós!

 Comunicamos que por motivo de reces-
so coletivo dos dentistas (profis-
sionais autônomos), não haverá 

atendimento no Setor Odon-
tológico da Assufemg (con-
sultórios sede e Medcenter) 

no período de 22 de dezem-
bro de 2014 a 05 de janeiro de 
2015. O atendimento voltará ao 

normal no dia 06 de janeiro de 2015.

Atenção Associados!
Recesso Coletivo do  
Setor Odontológico

Quer economizar? 
Não faça seus óculos sem nos consultar. 
Armações nacionais e importadas. Consertos de 
óculos em geral. Parcelamento facilitado: Cheque, 
cartão ou desconto em folha. Cobrimos qualquer 
oferta! A PH ótica fica próxima ao campus da 
UFMG - Av. Cel José Dias Bicalho, 220 - Lj 
03 - Pampulha - Tel (31) 3441- 2006

Recesso do Atendimento Jurídico
Comunicamos que tendo em vista o recesso das festas de final do ano e o fechamento das 
atividades no Fórum de Belo Horizonte, fica temporariamente suspenso o atendimento 
jurídico na Assufemg, do dia 18/12/14 (quinta-feira), com retorno normal das atividades 
a partir de fevereiro de 2015. Os atendimentos emergenciais dos associados podem 
ser agendados pelos telefones: (31) 3222-9206/3222-9233 ou (31) 8879-2306 (Dr. 
Leonardo), (31) 9284-4004 (Dr. Eduardo). 


