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Confraternização Esportiva
Final de ano, época de confraternização. Para tanto, a diretoria de Esportes e Lazer da Assufemg promoveu jogos 
amistosos no campo da Assufemg. Página 2

VI Seminário Nacional de Motoristas Oficiais. Leia na Página 3

Convênio Seguro de Auto 
Para mais informações haverá plantão de atendimento, na sede da Assufemg. Leia na página 4

Prezados Associados/Usuários Unimed

 Esta é a última edição do Pinga Fogo em 2015, 
que chega ao fim, encerrando mais uma etapa de lutas 
e vitórias. Ano marcado por várias conquistas, entre 
elas, a reabertura da Cantina Pelego's, que voltou a ser 
após reforma estrutural, o tradicional e agradável pon-
to de encontro e de confraternização dos servidores.
 A atual diretoria da Assufemg - Gestão 
2013/2016 - “Assufemg Viva, Presente e Crescendo” 
agradece a todos que contribuíram para mais uma eta-
pa de realizações. Colaboradores, parceiros, amigos, 
associados e familiares que sempre estiveram presen-
tes e somando aos esforços permanentes da atual Di-

retoria, no sentido de solucionar os problemas estrutu-
rais e financeiros da associação, colocando a entidade 
novamente, como deve ser, a serviço dos associados.
 Que em 2016 continuemos juntos, presentes 
e prosperando cada vez mais. De acordo com a Nu-
merologia, 2016 será marcado pelo número 9 que é 
o chamado doador universal. Sua satisfação está em 
ser prestativo, ajudando as pessoas. Por isso, 2016 
será um ano marcado pela necessidade de se doar 
ao outro. Tanto no nosso dia a dia, com cada pessoa 
com a qual nos relacionarmos, quanto socialmente. 
Vivos, Presente e Crescendo!

Generosidade traz Prosperidade

 Por determinação da Unimed, desde o dia 1º dezembro corrente, não é mais possível a inclusão de de-
pendentes agregados, através da Assuemg, nas diversas modalidades do plano de saúde da referida cooperativa 
médica. Ressaltamos que essa determinação é de inciativa da própria Unimed que alega ser a mesma, exigência 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, instituída através da Resolução Normativa 195/2009. 
 A diretoria da Assufemg- Gestão 2013/2016 - “Assufemg Viva, Presente e Crescendo” lamenta a decisão 
da Unimed. A entidade sempre esteve de braços abertos para receber os associados e seus familiares que necessi-
taram dessa assistência médica. Contudo, esclarecemos que na prática e a partir do corrente mês, o associado da 
Assufemg somente poderá incluir em quaisquer modalidades do Plano Unimed o próprio associado/a, o respec-
tivo cônjuge ou companheiro/a e os seus filhos menores de 24 anos (e todo dependente constante da declaração 
do imposto de renda), com a apresentação dos documentos comprobatórios. Para as futuras adesões o associado/a 
deverá apresentar no ato da adesão a cópia dos seguintes documentos: Contracheque; Comprovante de residência; 
Certidão de casamento; Declaração de relação estável; Certidão de nascimento; RG e CPF. 
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 A diretoria de Esporte e Lazer da Assufemg - Gestão 2013/2016 realizou 
jogos de confraternização entre os times Veteranos (Assufemg) e Hospital das 
Clínicas (HC), com o placar final de 1x1. As partidas de futebol de campo foram 
realizadas na manhã de sábado (28/11), no campo da Assufemg. Já o segundo  
jogo foi entre as equipes Áreas Verdes x Transportes com o placar de 5x5. “Fo-
ram jogos maravilhosos. Todos ficaram muito satisfeitos com a oportunidade de 
reencontro dos colegas”, avalia o diretor adjunto de Esportes, José Tiago Lopes 
(Batata). Em 2016, continuaremos com a "Pelada dos Veteranos".

Confraternização Esportiva
Evento

Jogos amistosos de Futebol de Campo, em clima de harmonia e confraternização, reuniram...

...as equipes Hospital da Clínicas (HC), Veteranos (Assufemg), Transportes e Áreas Verdes, no campo da Assufemg.

Churrasco de confraternização realizado no Espaço Cultural Francisco de Assis Mota, ...

...na sede da Assufemg, marcou o encerramento dos jogos dos veteranos. 
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 O VI Seminário Nacional de Motoristas Oficiais 
das IFES, CEFET E IFS foi realizado em novembro 
último em Fortaleza (CE). Estiveram representando os 
Motoristas Oficiais da UFMG: Aluísio Álvares Ferrei-
ra, Antônio Sílvio de Oliveira, Waldir de Paula Martins, 
Waldo Angelino e João Antônio Morais. Durante o se-
minário foram discutidos temas como: o modelo priva-
tista que assola o serviço público, com a política de ter-
ceirização, Organizações Sociais, EBSERH, contratos 
de prestação de serviços, cobrança de mensalidades e 
outros; o impacto decorrente na qualidade e compromis-
so social do serviço que as instituições em que trabalha-
mos devem desenvolver; a necessidade de estabelecer a 
unidade da classe trabalhadora e a articulação com mo-
vimentos sociais e comunidade universitária.
 E também as propostas: articulação de um fó-
rum da comunidade educacional pública, via FASU-
BRA - UNE - ANDES - SINASEFE, para centralizar e 
potencializar ações de disputa de projeto de modelo de 
estado, propondo um encontro nacional e internacional 
no início do segundo semestre de 2016; organizar gru-
po de trabalho para desenvolver modelo de capacita-
ção para motoristas, e para sistematizar e organizar um 
PL que verse sobre  adicionais, seguro de vida, e sobre 
o exercício da profissão dos motoristas das IFES/CE-
FET/IFs exclusivamente por esses profissionais, com 
prazo até março/2016, em Brasília; propor um semi-
nário local e outro nacional sobre concurso público e 
racionalização, do conjunto dos cargos do PCCTAE, 
para potencializar pressão e ação sobre os gestores, e 
fundamentar a argumentação e disputa da sociedade; 
convocar o VII Seminário Nacional, com folder 30 

dias antes, para realizar-se no município de Goiânia/
GO, nos dias 09 e 10 de junho de 2016; demandar 
para o grupo de trabalho, a elaboração de instrumento 
para coleta de dados, como por exemplo, quantitati-
vo de trabalhadores terceirizados das IFES, modelos 
de terceirização em curso (pessoal, serviço), setores 
de terceirização, proporção de terceirizados frente ao 
total de TAEs e de alunos, último concurso para o car-
go de motorista realizado, intensificação de quantos 
aposentados, e de quantos ativos, com tempo médio de 
serviço, entre outros; desenvolver Dia Nacional de Lu-
tas/manifestação/atos/paralisação, por ocasião da pró-
xima reunião da - Comissão Nacional de Supervisão 
da Carreira - CNSC, no início de 2016; constituir um 
conselho de representantes para a reunião do GT, com 
os seguintes companheiros, e podendo serem incorpo-
rados outros: Waldir de Paula Martins (UFMG), Ever-
ton Santos Silva (UFSM), Marcos Vinícius (UFPA), 
Amauri Joaquim de Farias (UFG), Gilmar Barros da 
Silva (UFSC), Jorge Luiz Gomes de Souza (UFG), An-
tônio Clécio Saraiva (UFC), Cláudio Rogério Carneiro 
Pimentel (UFC), José Roberto A. Ferreira (UFAL) e 
Geider Simões de Lemos (UFAM) e Antônio Sílvio de 
Oliveira (UFMG).
 Para o diretor administrativo adjunto da As-
sufemg Antônio Sílvio de Oliveira que participou de 
todas as edições, o seminário é de extrema importân-
cia para o compartilhamento entre os profissionais, de 
temas relevantes, principalmente sobre as novas tecno-
logias, que vem agregando muita agilidade na comuni-
cação entre os motoristas. 

VI Seminário Nacional de Motoristas  
Oficiais das IFES, CEFET E IFS

O VI Seminário Nacional de Motoristas Oficiais realizou-se na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza.  
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Aluga-se casa para fins comerciais no bairro São José, para fins comerciais, com 04 quartos, 06 vagas de gara-
gem. Telefones: 3441-6860/98371-5809
Melhores do ano
O Servidor Sérgio Rodrigues Piranguense recebeu o troféu Elisabeth Kinga - melhores do ano 2015 - artes plásticas, 
literatura. Cerimônia na casa histórica do Marechal Deodoro da Fonseca na cidade do Rio de janeiro, em 12/12/15.

N e g o c i n h o $

Convênios Assufemg

 “Não é o gênio, nem a glória, nem o amor que mede a elevação das almas; é a bondade”. Lytton. 
Publicamos com pesar os nomes dos colegas associados que foram desligados da entidade, nos mêses de 
novembro e dezembro, por motivo de óbito: 

† Alaíde Ferreira † Antônio Marques Neto † Antônio Santos † Eli Procópio † Hercília Lúcia dos Santos 
† Maria Geralda de Jesus † Vânia Lúcia Pacheco † Rufino Francisco de Lima † Zulema Ribeiro Souto de 
Oliveira.

Desligamentos

☺Adriana Piquerotti ☺Breno Pedro Faria de Almeida ☺Cleuma Cristina Alves Ribeiro ☺Creuza Maria 
Carvalhaes Henrique ☺Dalva de Oliveira Procópio☺Edmilson Azevedo dos Santos☺Edwiges Regina Mo-
reno Marques☺Erick de Souza Ávila☺Eustáquio Antônio da Silva☺Gideão Carlos de Lima☺Glaucos 
Souto de Oliveira☺Inara Wanderley Lima☺Lucinha Maria de Jesus ☺Marcelo Silva Pinto☺Maria do 
Carmo Leite Ribeiro☺Marina Evangelista de Abreu Silva☺Ricardo Carvalhaes Henrique.

Novos Associados - Sejam bem-vindos!

Seguro de Auto
 A diretoria de Assistẽncia e Convênios da Assufemg - Gestão 2013/2016 - "Assufemg Viva, Presente 
e Crescendo" fechou convênio com a Liberty Affinity. Com isso, o associado Assufemg já pode usufruir das 
vantagens de um seguro especial feito para pessoas exclusivas, com as seguintes vantagens:
● Parcelamento em até 11 vezes sem juros;
● Primeira parcela em até 35 dias;
● Mais agilidade no atendimento a sinistros;
● Assistência 24h para todos os produtos, com atendimento personalizado para cliente Affinity;
● Benefícios extensivos a pais, filhos e cônjuge.
● Para mais informações, ligue: (31) 3491-3079
www.libertyseguros.com.br - joaobatista@cetseguros.com.br  

Será inaugurada no próximo dia 04 de janeiro, a Sala de 
Lazer da Assufemg que conta com o Sinucão, para aqueles 

associados que gostam de jogar. Uma oportunidade de 
distração ao final do expediente. De segunda a sexta-feira,  

de 17 às 20h.

Sinucão - Lazer e Diversão


