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Final do Futsal Semana do Servidor 2015. Assufemg disputa 3º lugar. Página 7.

Reabertura da Cantina Pelego's

Outubro-Rosa

Novo Convênio - Hotel Saint Louis. Página 2.

Atenção Usuários UNIMED! Mais uma 
vitória da diretoria da Assufemg. 

Adesões sem carências no mês de novembro de 2015. Página 5.

Dia das Crianças
O Mágico Rui fez a alegria da criançada! Confira flashes da comemoração na página 4.
Semana do Servidor 2015
A Semana do Servidor traz também a exposição “Passado, Presente e Inovação”, na Biblioteca Central. Página 6.

Prezado Associado! Compareça à recepção da  sede da Assufemg para atualização de sua senha.  

 Após ampla reforma estrutural a Cantina Pelego’s  será reaberta no dia 23 de outubro apenas para visitação. 
No dia 26/10 (segunda-feira) será servido um delicioso almoço de inauguração gratuito para Associados e pago para 
os demais. A partir desta data será aberta ao público para café da manhã, lanches e almoço self-service. Página 3.

Promoção Saúde do Servidor. Participe!
Dia 28 de outubro de 8 às 13horas, na sede da Assufemg. Página 7.

 Outubro chegou e junto com ele a campanha Outubro-Rosa. A Assufemg  apóia este movimento mundial, 
que visa chamar atenção, diretamente, para a realidade atual do câncer de mama e a importância do diagnóstico 
precoce na luta contra o câncer que mais mata mulheres em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que 
simboliza, mundialmente, a luta contra a doença e estimula a participação da população, empresas e entidades. 
Saiba mais no site: www.outubrorosa.org.br. Outros assuntos nesta edição, especialmente rosa. Confira chama-
das. Boa leitura!
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 Em  Assembleia de Greve Unificada realizada na escadaria da Reitoria 
da UFMG na quarta-feira (7/10) os Técnico-Administrativos em Educação da 
UFMG, CEFET-MG, UFVJM e IFMG decidem retornar ao trabalho no dia 
8/10, após 135 dias de Greve. O fim do movimento grevista se deu após a assi-
natura do acordo, no dia 6/10, entre Governo Federal e Categoria. 
 O acordo fechado para dois anos prevê recomposição inflacionária de 
10,8% além do reajuste dos auxílios. O acordo assinado prevê recomposição 
salarial de 5,5% em agosto de 2016 e 5% em 2017, com aumento de 0,1% de 
step em 2017, além de reajuste de benefícios como auxílio alimentação, que irá 
para R$ 458; auxílio-saúde que pode variar entre R$101 e R$205 e auxílio cre-
che para R$ 396. Alguns pontos da pauta específica dos TAEs foram discutidos, 
como o aprimoramento da carreira dos servidores e a conquista das 30 horas 
semanais, entre outros durante a Assembleia.

Fim da Greve

Hotel Saint Louis

Admiravelmente aconchegante!
www.saintlouishotel.com.br
 Com um atendimento dife-
renciado o Hotel Saint Louis oferece 
serviço exclusivo e produtos de alta 
qualidade, trazendo em cada detalhe o 
“savoir-vivre”, o genuíno “saber viver” 
francês. E ainda, lindas e charmosas su-
ítes, um refinado restaurante com uma  
deliciosas e variada culinária e um rela-
xante espaço zen.
 Este convênio tem como obje-
tivo oferecer a prestação dos serviços 

hoteleiros, no restaurante, no salão de 
eventos e na diária das suítes,aos asso-
ciados Assufemg, mediante apresenta-
ção da identidade e do respectivo cra-
chá com os seguintes descontos:
● 10% de desconto da tarifa vigente 
no ato da reserva; 10% de desconto 
novalor do Buffet à vontade (segunda 
a sexta-feira -12h às 14h30;
● 30% de desconto no valor dos pratos 
à la carte, exceto menu, sobremesas e 
bebidas (segunda a sábado - 18h30 às 
22h30). A locação do salão é cortesia 
caso os eventos sejam seguidos de co-
ffee break, almoço ou jantar.
Localização privilegiada, bem perti-
nho dos dois aeroportos, do Minei-
rão, do campus da UFMG e da bela 
e encantadora Lagoa da Pampulha. 
Avenida Presidente Antônio Carlos, 
4.200, bairro São Francisco. Telefo-
nes: (31)-3614-9000/9100-4344/
9238-0052 (tim). Comercial@sain-
tlouishotel.com.br

Novo Convênio
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 Tradicional ponto de encontro da comunidade universitária a Cantina Pelego’s, hoje restaurante e lan-
chonete, será reaberta ao público no dia 27 de outubro. Servirá café da manhã, almoço (self-service) e lanches 
durante toda a semana, de 7h às 18h. Venha saborear deliciosa comida caseira!

Cantina Pelego’s reabre em grande estilo

Antes Depois
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 Diversas  brincadeiras fizeram a alegria da criançada, como: painel das artes, tobogã, pula-pula e as corridas do 
saco e do ovo na colher. Tudo preparado com muito carinho para a meninada se reinventar, divertir e aprender.

Festa da Criança

Um dia para viver o lúdico.

Painel de Artes, para se exercitar a habilidade artística, a criatividade e a imaginação.

Mágico Rui animou a criançada. Corrida do ovo na colher - competição e coordenação motora.

A alegria do pula-pula. Corrida do saco - esforço e resistência.

Tobogã - diversão e alegria.Uma reflexão para os adultos.
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ATENÇÃO USUÁRIOS/AS UNIMEDBH
REAJUSTE UNIPART/FLEX
 O Contrato Coletivo por Adesão assinado entre Assufemg e Unimedbh, no dia 23 de outubro de 2013, de-
termina que as mensalidades do plano UNIPART/FLEX sejam reajustadas anualmente no dia 1º de novembro, ou 
seja, na data de aniversário do referido contrato. Neste ano, a citada operadora reivindicou um reajuste conforme 
a Cláusula Décima Nona – Reajuste e Revisão dos Valores, ou seja, IGP-M acumulado nos últimos 12 meses. No 
período, o referido índice é de 7,55% (sete vírgula cinqüenta e cinco por cento).
 Diante da proposta apresentada, a diretoria da Assufemg iniciou um processo negocial em defesa dos in-
teresses dos seus associados/as, conseguindo baixar o pleito da operadora para 4,5% (quatro vírgula cinco por 
cento). Apesar da resistência da Unimed, a diretoria da Entidade continuou lutando para diminuir o percentual 
citado objetivando proporcionar um impacto menor nos salários e demonstrando a contínua luta da Assufemg 
em favor dos seus associados/as, oferecendo melhor condição e qualidade de vida. O esforço rendeu bons frutos, 
pois conseguimos baixar ainda mais o percentual ora apresentado para 3,5% (três vírgula cinco por cento) a ser 
aplicado a partir do dia 01 de novembro de 2015. Assim sendo, conquistamos mais uma vitória importante e 
aplicaremos um percentual menor da metade daquele reinvindicado pela Unimedbh inicialmente. Ressaltamos 
que mesmo com a aplicação do citado índice, o plano UNIPART/FLEX COPARTICIPATIVO continuará com 
mensalidades menores, comparando com outro plano oferecido no âmbito da UFMG.

MAIS UMA VITÓRIA DA ASSUFEMG 
PLANO DE SAÚDE UNIPART/FLEX SEM CARÊNCIAS
ADESÕES SEM CARÊNCIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.
 A diretoria da Assufemg - Gestão 2013/2016 “Assufemg Viva, Presente e Crescendo” vem mantendo 
a rigorosa postura na defesa dos interesses dos seus associados, durante as negociações com seus parceiros e 
conveniados, procurando obter sempre os melhores resultados. Desta forma, comunicamos aos associados/as da 
Assufemg, interessados num plano de saúde junto à UnimedBH, que todas as adesões processadas no mês de 
novembro de 2015, acontecerão sem que os usuários tenham que cumprir carências para a utilização do referido 
plano. Na prática quem fizer a adesão no citado mês terá a vigência no plano a partir do dia 1º de dezembro de 
2015, podendo na mesma data utilizar de quaisquer serviços médicos oferecidos pela UNIMEDBH. Esclarece-
mos que os interessados em migrar de outro plano para o oferecido pela Assufemg devem solicitar a exclusão do 
plano atual até o dia 20 de novembro, considerando que todo plano de saúde tem como prerrogativa o pagamento 
das mensalidades antecipadamente. Assim sendo, a mensalidade paga no início de novembro garante ao usuário a 
utilização até o dia 30 de novembro de 2015. Ressaltamos que os interessados deverão comparecer na Assufemg, 
portando cópia da RG e CPF dos associados/as e de todos os dependentes e, no caso de cônjuge, apresentar tam-
bém a certidão de casamento ou declaração de relação estável. Informamos ainda, que a primeira mensalidade, 
que varia de acordo com a idade de cada pessoa, será debitada no dia do pagamento, previsto para o início de 
dezembro/2015, somada à taxa de adesão no valor de R$ 10,00, por pessoa. Mais informações podem ser obtidas 
pessoalmente, ou através dos números: 3439-8118, 3439-8103 ou 3439-8116.
Obs: a taxa de adesão é cobrada pela operadora UNIMED.

TROCA DE CARTEIRAS DA UNIMEDBH
 Como é sabido, a cada 2 anos a Unimed promove a troca das carteiras de todos os usuários/as cadastrados 
através da Assufemg. Ressaltamos que o referido processo não altera em nada as condições do plano atual e que a 
troca deve-se a uma necessidade de atualização de dados e serve como medida de segurança para evitar utilização 
indevida por outras pessoas, considerando que as novas carteiras terão um diferente código de segurança.
 Assim sendo, informamos que a referida troca acontecerá a partir do dia 09 de novembro de 20105, no 
Posto Médico da Assufemg, no horário de 9 às 18 horas. Informamos ainda que na ocasião da troca será impres-
cindível a apresentação das cópias dos seguintes documentos: contracheque dos associados/as, RG, CPF e com-
provante de residência dos associados/as e dependentes e certidão de casamento ou declaração de relação estável, 
quando for o caso. Mais informações pelos números: 3439-8118, 3439-8103 e 3439-8116.
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 A Semana do Servidor da UFMG é promovi-
da pela Pró-reitoria de Recursos Humanos e, este ano,  
tem como temática “Encontros e Desencontros de Ge-
rações no Trabalho”. Por meio de atividades de forma-
ção profissional, cultural e de lazer, a Semana coloca 
em foco as relações entre as diferentes gerações que 
compõem a comunidade acadêmica. Em 2015 o evento 
acontece de 13 a 17 de outubro, nos campi Pampulha e 
Saúde, em Belo Horizonte, e também no campus Mon-
tes Claros.

Encontros e Desencontros
 Um momento de reflexão sobre a convivência 
entre servidores veteranos e os que chegaram há pouco 
tempo. Na Universidade aproximadamente 47% dos 
servidores possuem entre os 30 e 50 anos, e 37% pos-
sui mais de 50. O número de pessoas que trabalham há 
mais de 20 anos corresponde a quase 38% dos técnico-
-administrativos da UFMG.
 De acordo com esse perfil, ao mesmo tempo 
que a maioria dos trabalhadores da UFMG possui mais 
de 30 anos e muitos anos de serviço, servidores jovens 
são uma parcela importante do quadro de funcionários 
da Universidade. Cada geração tem suas próprias ca-

racterísticas, valores e modos de trabalho. Pensar sobre 
esse convívio é necessário, pois dele surgem tanto con-
flitos quanto oportunidades de crescimento.
 Os debates e as trocas de vivências dos servi-
dores durante a Semana buscam estimular o seu aper-
feiçoamento no âmbito do trabalho e no desenvolvi-
mento em nível coletivo e individual, além de apontar 
os desafios enfrentados pelas diferentes relações no 
ambiente de trabalho e possíveis sugestões para tornar 
o processo de trabalho mais produtivo e harmônico.

Histórico
 A Semana do Servidor é realizada desde 2011, 
com o objetivo de comemorar o dia do servidor pú-
blico. A cada ano são ofertadas atividades de forma-
ção, como workshops, rodas de conversa e oficinas, 
além de exposições e campeonatos esportivos com o 
intuito de promover reflexões sobre temas de interesse 
dos técnico-administrativos e dos docentes e propiciar 
momentos de confraternização entre os servidores em 
eventos culturais e esportivos. A programação comple-
ta da Semana do Servidor 2015 pode ser acessada no 
site: www.ufmg/prorh

Semana do Servidor 2015

 Dentro da programação da Semana do Servidor da UFMG 2015 a exposição “Passado, Presente e Inova-
ção nas Unidades da UFMG” pode ser vista até o dia 16 de outubro. Na Mostra estão expostos objetos, fotos e 
outros materiais das 20 unidades acadêmicas da Universidade, que representam a sua memória e suas novidades. 
A exposição traz também material da Biblioteca Universitária, Museu de História Natural e Jardim botânico da 
UFMG, Coltec, Centro Pedagógico e do Departamento de Planejamento Físico e Projetos.

Mostra reúne passado, presente e futuro

O Jardim Mandala é um novo espaço na FAE que expressa o desejo de 
uma formação humana sintonizada com a valorização e o respeito ao 
meio ambiente

Memória, inovações e novidades reunidas em Mostra na Biblioteca  
Central da UFMG, durante a Semana do Servidor 2015.
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  O IV Campeonato de Futsal da Semana do Servidor UFMG 2015 iniciou-se em agos-
to, no Centro Esportivo Universitário - CEU, com jogos entre equipes de servidores de diversos seto-
res da comunidade universitária e terceirizados. No sábado (26/9) terminou a fase classificatória. O time da  
Assufemg que sagrou-se campeão em 2013 e vice-campeão ano passado, buscava o bicampeonato. O time venceu 
a Fundep por 2 a 1, o Cedecom por 8 a 0, o Barça Fump por 5 a 2 e empatou por 3 a 3 com o 30 Horas. Na semi-
final desclassificou-se. Na etapa semifinal, a  disputa entre a equipe do DLO e Unidos do HC, no tempo normal, o 
placar ficou em DLO 5X5 Unidos do HC  e na prorrogação ficou Unidos do HC 3X1. Confira tabela de resultados 
abaixo. A final e disputa do 3º lugar será no sábado (17/10). A diretoria de Esporte e Lazer da Assufemg convida 
todos a prestigiarem os jogos. Uma oportunidade de confraternização. Prestigiem!

Final no dia da Festa do Servidor no CEU
IMPORTANTE! Vamos prestigiar as finais de sábado (17/10) dos confrontos entre:
ASSUFEMG X DLO - 10 horas (Disputa do 3º lugar);
DME X Unidos do HC - 11 horas (FINAL).
Vamos ter, também, o torneio de PETECA no mesmo horário.
A entrega das premiações, este ano, não será na quadra. Está marcada para às 12h30 no palco do evento.
Futsal:  Troféus e medalhas para o 1º, 2º e 3º lugares, Troféu para a equipe mais disciplinada (CEDECOM), Tro-
féu para o goleiro menos vazado e Troféu para o artilheiro.
Peteca: Troféus e medalhas para o 1º, 2º e 3º lugares.

Final do Futsal Semana do Servidor 2015

Time da Assufemg busca 3º lugar.

DATA DIA QUADRA HORÁRIO N/F CHAVE EQUIPE X EQUIPE JOGO

10/10 sábado 03 9:00 M S DLO * 5 X 5 UNIDOS DO HC 35

10/10 sábado 03 10:00 M S  DME 8 X 7 ASSUFEMG 36

Semifinal

 A Assufemg em parceira com o conveniado Laboratório São Marcos  promove no dia 28 de outubro, 
data em que se comemora o Dia do Servidor, uma manhã destinada aos cuidados com a saúde. No horário 
de 8 às 13 horas haverá aferição de pressão arterial, cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), orientações 
de vacinas,  dicas de saúde e divulgação de todos os exames e serviços oferecidos pelo laboratório. O evento 
será realizado no espaço cultural Francisco de Assis Mota da Assufemg. Participe!

Promoção Saúde do Servidor
Parceria Assufemg/Laboratório São Marcos

*A  disputa entre a equipe do DLO e Unidos do HC, no tempo normal, ficou em DLO 5X5 Unidos do HC  e na prorrogação ficou Unidos 
do HC 3X1 DLO.



08

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 $
Venda de APTO
02 Quartos, Sala para 2 ambientes, Cozinha, Banheiro. Vaga de garagem. Reformado recentemente. Rua Joen-
ville,  805/101 - bairro Monte Carmelo (ao lado do Santa Amélia). Tratar com Daniel ou Viviane pelo telefone: 
8744-5203. Preço: R$170.000,00 (Cento e setenta mil reais).

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). 

Aluguel de Apartamento 
02 Quartos, Sala, Cozinha, Banheiro. Vaga garagem. Bairro Paquetá - atrás da Toca da Raposa - 2º andar - Preço: 
R$700,00 (setecentos reais) + R$200,00 (Duzentos reais) de condomínio. Contato: seadnog2007@yahoo.com.br. 
Boa localização - próximo a comércios e linha de ônibus. Telefone: 9250-7705. 

Locadora Assufemg - Qualquer DVD - R$5,00
A Assufemg está disponibilizando o seu acervo de DVDs e  
Blu Ray para venda a preços promocionais. Aproveitem!

  Imperdivel! Na compra de 10 DVD's por R$5,00 (cinco reais) cada, ganhe 2 (dois).

XXIV Feira de Artesanato da Assufemg 
De 09 a 20 de novembro, na Praça de Serviços

 A diretoria da Assufemg 
- Gestão 2013/2016 - “Assufemg 
Viva, Presente e Crescendo” reali-

za mais uma Mostra de Artesanato. 
Essa edição do segundo semestre é 
uma ótima oportunidade para a com-
pra  das lembrancinhas de Natal. 
 A XIV Feira de Artesanato 
será realizada na Praça de Serviços 
da UFMG (campus Pampulha) no 
período de 09 a 20 de novembro, de 
8 às 18 horas. São duas semanas de 
exposição em  setores como: biju-

terias, calçados, diversos (cerâmi-
ca, vidro, gesso, mosaicos, pintu-
ras, velas, sabonetes, saches, caixas 
variadas e brinquedos), vestuário, 
tecelagem (panos de prato, toalhas  
bordadas a mão), patchwork (col-
chas, bolsas, etc). Serão comercia-
lizados produtos artesanais e com 
preços bem acessíveis. Vale a pena 
conferir! 

 “As pessoas não morrem, ficam encantadas”, disse o poeta Guimarães Rosas. Publicamos abaixo, os 
nomes dos colegas associados desligados da Assufemg em setembro de 2015, por motivo de óbito:

† Adelina Martins   † Luiz Gonzaga Pires de Amorim   † Maria das Graças Ribeiro

Desligamentos

☺Karina Coutinho Pedrosa   ☺Marlene da Fonseca Silva Santos   ☺Walter Lana Zebral 
Novos Associados - Sejam bem-vindos!


	_GoBack

