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XXIV Feira de Artesanato da Assufemg
Inscrições abertas de 15 a 20 de outubro.

A Feira acontece na praça de serviços da UFMG. No ato da inscrição os interessados deverão deixar uma peça
para ser doada e servir de brinde na festa de confraternização da associação com publicidade para o autor.

Período da Feira: de 09 a 20 de novembro. Inscrições para expositores Associados: 15 e 16 de outubro - Horário: 10 às 17h. Inscrições para expositores não sócios, na semana de 09 a 13 de novembro. Dia: 20 de outubro
- Horário: 10h. Inscrições para expositores não sócios, na semana de 16 a 20 de novembro. Dia: 20 de outubro Horário: após término de inscrições da 1ª semana. • Não haverá inscrição por indicação dos sócios. • Regulamento
disponível na página da Assufemg e na recepção. Realização: “Assufemg Viva, Presente e Crescendo”

Homenagem Assufemg ao Dia da Secretária

30 de Setembro, é o dia de saudarmos e nos lembrarmos dessas importantes profissionais. A diretoria da Assufemg - Gestão 2013/2016 "Assufemg Viva, Presente e Crescendo" saúda a
todas as Secretarias pelo seu dia, desejando-lhes muitas felicidades e sucesso!

Mágico Rui animará Festa das Crianças!

A diretoria da Assufemg - Gestão 2013/2016 - “Assufemg Viva, Presente e Crescendo” irá comemorar
o Dia das Crianças no sábado (03/10/15). Brincadeiras diversas como: oficina de arte, piscina de bolinhas,
cama elástica, tobogã, jacaré estão previstas, além de pipoca quentinha, algodão doce, cachorro quente e brindes surpresas. A novidade desta edição são as corridas: do saco e do ovo na colher.
Quem pode participar: Crianças até 12 anos, dependentes dos associados. - Informações: 3439.8100
Local: Sede da Assufemg - Data: 03/10/2015 - Horário: de 10 às 14h - Realização: Assufemg.

lV Campeonato de Futsal Semana do Servidor
2015. Assufemg segue em busca do bicampeonato. Página 4.

Expediente

Editorial

Medidas de Cortes
somam R$26 bilhões.
Setembro chega ao fim deixando
em todos os brasileiros, a amarga expectativa quanto as medidas de corte
de gastos previstos para 2016, anunciadas pelo Governo na segunda-feira
(14/9), uma das pautas levantadas na
Assembleia Unificada da Categoria
realizada na escadaria da Reitoria da
UFMG, na manhã do dia 18 de setembro. Entre elas, está o adiamento
do reajuste do salário dos servidores
públicos até agosto do ano que vem.
Sem essa medida, os salários seriam
corrigidos em janeiro de 2016. Com
essa medida, o Governo espera um
impacto de R$7 bilhões a menos nos
gastos públicos.

Confira abaixo as
9 medidas:

● Adiamento do reajuste dos servido-

res - R$7 bilhões.
● Suspensão de concursos - R$1,5 bilhão.
● Eliminação do abono permanênciaR$1,2 bilhão.
● Implementação do teto remuneratório do serviço público - R$800 milhões.
● Redução do gasto custeio administrativo - R$2 bilhões.
● Mudança de fonte do PAC - Minha
Casa Minha Vida - R$4,8 bilhões.
● Mudança de fonte do PAC, sem Minha Casa Minha Vida - R$3,8 bilhões.
● Cumprir o gasto constitucional com
Saúde - R$3,8 bilhões.
● Revisão da estimativa de gasto com
subvenção agrícola - R$1,1 bilhão.

Ora, se é a idéia de corte, não
podemos ver a mudança de reajuste
de janeiro para agosto de 2015, como
adiamento, mas sim como corte salarial. Vejamos: se ganharmos por reajuste R$1.000/mês, o faturamento seria de R$12mil reais/ano. Mas, com o
corte de 7 meses, este faturamento cai
para 05 meses (de agosto a dezembro)
e significa um recebimento de 5mil.
Portanto, o corte é de 7 mil (per capita). Estamos num período de crise
em que a inflação chega a 9%, e em
dezembro a expectativa é chegar aos
2 dígitos.
Não bastasse esse corte, a
suspensão dos concursos públicos
trará um enorme prejuízo, haja visto
que a universidade terá que se manter precariamente com seu quadro
de funcionários reduzido. E mais, o
corte do abono de permanência abrirá o gargalo para muitos funcionários
e professores se aposentarem, sem a
devida reposição do quadro de servidores conforme já citado anteriormente. Isso leva a uma preocupação
para os reitores e principalmente
para o Movimento Paredista que está
cansado de ceder ao Governo, e receber esmola em troca. Ainda assim,
na Assembleia do dia 18/9, na escadaria da reitoria da UFMG, sem uma
reflexão mais aprofundada, decidimos aceitar a proposta do Governo.
Em nível nacional será tomada essa
mesma posição?
Márcio Flávio dos Reis
Presidente da Assufemg

Campanha de Filiação 2015!
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Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 41 anos de atividades
Assistenciais, Culturais e Esportivas. Uma entidade a serviço
dos seus Sócios. Gestão 2013/2016 - "Assufemg Viva,
Presente e Crescendo"
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Consuni (UFRJ) publica moção contra
extinção de abono permanência e ações
anunciadas pelo Governo Federal
O Conselho Universitário
(Consuni) da UFRJ aprovou em
sessão desta quinta-feira, 17 de setembro, uma moção contra diversas
medidas anunciadas pelo Governo
Federal, que se efetivadas poderão
ter efeito direto sobre as instituições federais de ensino superior. O
texto foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros, que demonstraram preocupação especial com a
possível extinção do abono de permanência, concedido a servidores
que possuem condições de aposentadoria, mas decidem continuar no
serviço público.
Na UFRJ, a medida atinge
cerca de 2800 servidores, sendo
670 docentes e cerca de dois mil
técnicos. “A medida é agravada
pelo fato de que o Governo Federal
anunciou a suspensão de concursos
em 2016 e, ainda, a postergação da
correção salarial dos servidores, já
com forte defasagem em decorrência da inflação dos últimos anos”,
afirma o texto.
Confira a moção na íntegra,
abaixo.
UNIVERSIDADE FEDERAL RJ
CONSELHO UNIVERSITÁRIO
MOÇÃO

O Consuni UFRJ, reunido
em sessão extraordinária em 17 de
setembro de 2015, conclama o Governo Federal a reavaliar as medidas recentemente anunciadas que
atingem o serviço público que, se
efetivadas, acarretarão graves prejuízos às universidades brasileiras, inviabilizando o pleno funcionamento

do ensino, da pesquisa e da extensão
da educação pública federal.
Na UFRJ a extinção do
abono de permanência atingiria imediatamente mais de 2.000
técnico-administrativos de grande
experiência, cujas atividades são
essenciais para a instituição, assim
como aproximadamente 670 docentes de alta qualificação que atuam
como coordenadores de grupos de
pesquisa, orientadores de pós-graduação e que são responsáveis por
importante produção acadêmica da
instituição. A estes mais de 2.800
servidores devem ser acrescentados
outras centenas que poderão solicitar aposentadoria em 2015 e 2016.
A medida é agravada pelo
fato de que o Governo Federal
anunciou a suspensão de concursos
em 2016 e, ainda, a postergação da
correção salarial dos servidores, já
com forte defasagem em decorrência da inflação dos últimos anos. A
intenção de restringir as emendas
parlamentares ao Programa de Aceleração do Crescimento e ao setor
da saúde, significa retirar o pouco
investimento que as universidades
poderão obter em 2016, comprometendo severamente a infraestrutura
das mesmas.
Com essas medidas, os efeitos dos drásticos cortes orçamentários das Federais e dos órgãos de fomento à Ciência e Tecnologia serão
ainda mais acentuados, colocando
em risco a formação de milhares de
jovens e o próprio futuro da ciência
no Brasil. É uma opção que ameaça

o presente e o futuro democrático
da nação com consequências em
todas as esferas da vida.
Os setores democráticos
combatem a repactuação das desonerações tributárias a setores
que sequer garantem os empregos
de seus trabalhadores. Ao mesmo tempo, as forças democráticas
apoiam as iniciativas da Receita
Federal em prol de maior eficácia
na cobrança de autos de infração
que alcançam R$ 150 bilhões/ano e
que somam atualmente R$ 1,5 trilhão; a reforma tributária que instaure justa cobrança de tributos das
grandes fortunas e da alta finança;
o reexame cuidadoso da legalidade
da dívida, em especial em decorrência das elevadas taxas de juros
exigidas pela banca, em que cada
aumento de 0,5% da taxa Selic significa gastos adicionais com a dívida de R$ 7,5 bilhões e uma política de transição que interrompa os
repasses de recursos públicos para
financiar a educação privada, superiores a R$ 16 bilhões em 2015.
A UFRJ, a exemplo das
demais universidades, se soma às
forças democráticas que recusam
saídas não democráticas para a grave crise econômica e política e, por
isso mesmo, insta o governo Federal a rever as políticas que estão colocando as Instituições Federais de
Ensino em risco.
Prof. Roberto Leher
Reitor
Fonte: Ufrj.br.

Obs*: E a UFMG, não vai se manifestar em defesa da Educação do movimento e da entidade dos Servidores?

Errata

Na edição Pinga-Fogo nº 1212, página 4, coluna Novas Associadas, onde se lê Maria Elvira Faria Ramos de
Jiménez leia-se Eliane Faria Ramos de Jiménez.
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ATENÇÃO USUÁRIO/A UNIPART/FLEX
REAJUSTE ANUAL UNIMEDBH
Em reunião ocorrida no dia
09 de setembro de 2015, com o setor de relacionamentos e negócios,
recebemos a proposta da UNIMEDBH para reajustar os contratos nº
0006.0618 – UNIPART/FLEX, com
data de aniversários no dia 01 de
novembro de 2015, que consiste no
IGP-M acumulado nos últimos 12
meses, conforme cláusula contratual.
Desde aquele momento a
Assufemg realizou uma análise
criteriosa nos fatores que poderiam
influenciar no índice de reajuste do
plano, tais como: demonstrativo de
resultados da contratante que determina o índice de utilização dos
usuários contratados através da Entidade e o IGP-M (Índice Geral de
Preços do Mercado). Após análise
verificamos que o índice de utilização desse grupo está em 93,82%
(noventa e três vírgula oitenta e

dois por cento), ultrapassando o limite estabelecido em contrato e de
acordo com o que determina a ANS
– Agência Nacional de Saúde Suplementar (75%). Ainda em análise,
constatamos que o IGP-M acumulado nos últimos 12 meses é de 7,55%
(sete vírgula, cinqüenta e cinco por
cento), sendo este o percentual de
reajuste previsto no contrato.
Assim sendo a diretoria da
Assufemg, mantendo a tradicional
postura na defesa dos interesses
dos seus associados/as, apresentou
uma contraproposta para reajustar o
contrato em pauta, que consiste na
aplicação do índice de 2,5% (dois
vírgula cinco por cento). A referida
proposta não foi aceita pela UNIMEDBH, que apresentou como
contraproposta o índice de 4,5%
(quatro vírgula cinco por cento).
O objeto da negociação,

a co-participação, ou seja, os associados terem que pagar tarifas
estipuladas para subsidiar todo e
qualquer procedimento. Com base
neste parâmetro e no índice de reajuste dos Servidores no ano de
2015, os cálculos com gastos em
Saúde, beiram aos 20% dos salários
dos SPF/UFMG, levando-se em
consideração o pagamento de 11%
do Programa de Seguridade Social
(PSS). Assim, a diretoria da Assufemg não abre mão de um reajuste, o mais enxuto possível. Como
vitória já garantimos 3% (pontos
percentuais) abaixo do estipulado
no contrato (7,55%) e conseguimos 4.5%. Continuaremos as negociações para enxugar ao máximo
este índice em prol dos associados.
Assufemg na luta por justa qualidade de vida.

Futsal - Assufemg busca Bicampeonato
		
O IV Campeonato de Futsal da Semana do Servidor UFMG 2015 iniciou-se em agosto, no Centro Esportivo Universitário - CEU, com jogos entre equipes de servidores de diversos setores da comunidade universitária. O time da
Assufemg que sagrou-se campeão em 2013 e vice-campeão ano passado, segue
firme em busca do bicampeonato. O time já venceu o Cedecom por 8 a 0, a Fundep
por 2 a 1, o Barça Fump, por 4 a 2 e dia 19/09 empatou: Assufemg 3 X 3 Trinta Horas. As quartas de final serão no dia 03/10, a semifinal no sábado (10/10) e a final e
disputa do 3º lugar no dia17/10. A diretoria de Esporte e Lazer da Assufemg convida
todos a prestigiarem os jogos. Uma oportunidade de confraternização. Prestigiem!

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

N e g o c i n h o $
Casa em Juatuba

Vende-se Casa em Juatuba - MG (terreno 700m2). 02 Quartos, 02 Banheiros, 01 Sala, Cozinha. Preço: R$150.000,00
(Cento e cinquenta mil reais). Oportunidade! Telefones: 9860-1534/9828-2593 (Vivo) 8697-3748 (Oi).
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