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          Esta edição do informativo da Associação dos Servidores da UFMG - Assufemg destaca em especial, a 
posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, eleitos para o triênio 2016/2019. A solenidade de posse se deu no 
Espaço Cultural Francisco de Assis Mota (Chicão), na sede da Assufemg, campus Pampulha da UFMG. Empos-
sados com o lema “Assufemg Viva! Do Sonho à Realidade” o trabalho dos novos diretores tem como significado 
maior, dar continuidade ao processo de reestruturação da entidade, desenvolvido ao longo dos últimos 11 anos.

         Compuseram a mesa da cerimônia de posse: a pró-reitora adjunta de Recursos Humanos - PRORH da 
UFMG, Leonor Gonçalves, representando o reitor; o presidente reeleito da Assufemg, Márcio Flávio dos Reis; 
o presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores da UFMG - Coopecremt, Roberto 
Pereira Rocha; O diretor financeiro Nossacoop, Bruno Mota Ferreira representando o presidente e o presidente da 
Comissão Eleitoral Égler Marcelino Santos. A abertura da solenidade foi marcada pela execução do hino nacio-
nal, pelo músico e professor da Escola de Música da UFMG, Anor Luciano Júnior.

Vem aí o XII Edição do Arraiá da Assufemg
Vai Sê Bão D + Sô! - Data: 05/08/2016 (sexta-feira) - Horário: a partir das 18 horas
Local: Espaço Cultural Francisco de Assis Mota (Chicão)
Incrições para barraquinhas: de 04 a 22/07 - Horário: de 10 às 17h, na sede Assufemg.

Diretoria eleita toma posse
Triênio 2016/2019- “Assufemg Viva! Do Sonho à Realidade”



02

Expediente
Órgão Informativo da Associa-
ção dos Servidores da UFMG  
- Assufemg. Fones: 3439-8100 
Fax: 3439-8118. Subsede no 
Medcenter - Tel: 3224-7519. 
www.assufemg.org.br  -  Fale 
conosco: assufemg@assufemg.
org.br; assufemg@hotmail.com ou 
imprensa@assufemg.org.br
Av. Antônio Carlos, 6627 - Cidade 
Universitária CEP: 31.270.010 
-  BH - MG - Fones: PABX 3439 - 
8100 Telefax: 3439 - 8118
Diretoria Executiva
Presidente: Márcio Flávio dos Reis
Vice Presidente: Sônia Micussi 
Simões
Diretor Administrativo: Luiz 
Geraldo de Oliveira
Diretor Administrativo Adjunto: 
Antônio Sílvio de Oliveira 
Diretor Financeiro: Wânia  
Ferreira Duarte Goulart 
Diretor Financeiro Adjunto: Odair 
dos Santos Ferraz  
Diretor de Imprensa e Divulgação: 
Magna Cristina de Oliveira
Diretor de Imprensa e Divulgação 
Adjunto: Antônio Cícero de M. 
Mendes 
Diretor de Esporte e Lazer:  
Marcelo Antônio A. de Lima 
Diretor de Esporte e Lazer  
Adjunto: José Tiago Lopes 
Diretor de Cultura: Júlia Maria 
Ferreira 
Diretor de Cultura Adjunto: 
Marcus Vinícius Ribeiro 
Diretor de Assistência e 
Convênios: Hélio Geraldo  
de A. Macedo 
Diretor de Assistência e Convênios 
Adjunto: Eliane F. Ramos de 
Jimenez 
Conselho Fiscal
Titulares
Lúcia Aparecida de Oliveira Pinto
Nívio Laurentino Pereira 
Geraldo Magela de Senna
Suplentes
Cláudio Lima Oliveira
Marlúcio Ricardo Coelho 
Sulameta Fonseca da Silva
Edição: Fátima Sena  
(Jornalista Reg. Prof. 4.348/MG)
Fotos: Fátima Sena/Hélio Macedo 
Projeto e Editoração Gráfica: 
Eliseu Ramos
Periodicidade: Quinzenal                           
Tiragem: 3.500 exemplares
Impressão: Gráfica V. Souza 
Os artigos assinados são de 
inteira responsabilidade dos 
seus autores e não corres-
pondem, necessariamente, à 
opinião do jornal.

Assufemg

Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 42 anos de atividades 
Assistenciais, Culturais e Esportivas. Uma entidade a servi-
ço dos seus Sócios. Gestão 2016/2019 - "Assufemg Viva! Do  
Sonho à Realidade".

Campanha de Filiação 2016!

         No seu discurso de posse, o presidente reeleito Márcio Flávio dos Reis 
agradeceu a todos que contribuíram e aos que continuam colaborando com a 
reestruturação da entidade. E, mais uma vez, convidou a todos que acreditam 
nessa trajetória, para que possam juntos, prosseguir e dar continuidade ao traba-
lho de resgate político, cultural e histórico da Assufemg. Um foguetório mara-
vilhoso, denominado FOGOS DA VITÓRIA, encerrou a solenidade de posse e 
marcou o início do Coquetel de Confraternização.

Diretoria eleita agradece

 O momento maior do discurso do presidente, foi quando falou sobre o 
resgate da entidade, onde as dívidas e a reconstrução da Assufemg foram feitas 
com coragem das diretorias, sem gastar sequer um "pingo" de coragem. E en-
cerrou sua fala: se muito foi feito, mais ainda há para fazer. E será possível, com 
todos sócios e colaboradores, pois estaremos juntos e misturados.

Caro servidor: se voce já foi sócio, convidamos a retornar. Venha conhecer 
a entidade. Fale conosco 3439.8124/8112 - sec.presidencia@assufemg.org.br

A vice-presidente Sônia Micussi assina termo de posse.

Diretores, associados, funcionários, amigos e colaboradores prestigiaram a solenidade de posse da  
diretoria da Assufemg eleita para o triênio 2016/2019. 
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 Após a solenidade de posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal Gestão 2016/2019 “Assufemg 
Viva! Do Sonho à Realidade” um Coquetel de Confraternização marcou o congraçamento de todos os presentes. 
A apresentação da banda  Ritmos da Noite com o melhor do rock internacional alegrou o ambiente. Os músicos 
Renato Amado (violão e voz), Sandro Oliveira (guitarra e voz), Adilson Caldas (teclado) e como convidado es-
pecial Mário Sérgio Bréscia (contrabaixo) trouxeram  um repertório de rock retrô e flash back, tocando sucessos 
dos anos 60, 70 e 80, como  Light my fire do The Doors. Diretores, associados, parceiros, funcionários, parentes 
e amigos prestigiaram o evento.
 Os rítimos melodiosos que marcaram época, como Beatles, Credence e Jonh River, entre outros, no ápice 
da festa embalaram todos a dançarem. Tanto para os jovens quanto para os mais experientes os sucessos nacional 
e internacional despertaram satisfação. Em breve, a banda RÍTMOS DA NOITE estará presente no Espaço Cul-
tural da Assufemg para abrir a temporada de Happy hour.

Banda Ritmos da Noite embala a Festa

Alegria e descontração marcaram a cerimônia de posse e o Coquetel de Confraternização.

 Há muitos anos a diretoria da Assufemg vem assistindo com competência os seus associados, nos diversos 
seguimentos exigidos pelos servidores da UFMG. Nesse sentido, destacamos o trabalho desenvolvido na área 
de assistência à saúde, em especial ao contrato coletivo por adesão firmado com a Unimed, que requer uma luta 
constante para manter o preço das mensalidades em patamares compatíveis com a realidade salarial da comuni-
dade universitária. No decorrer desses anos a diretoria da Entidade, através de negociações árduas e calorosas, 
conseguiu diminuir e aplicar índices bem abaixo daqueles pleiteados pela Unimed.  
 Nesse sentido, ressaltamos a competência da diretoria da Assufemg no processo de negociação do reajuste 
das mensalidades da Unimed, que possuem data de aniversário do contrato no dia 01 de junho de todo ano. No 
processo do corrente ano, a Unimed reivindicou um índice de 17,1% para reajustar as referidas mensalidades. 
Após análise feita pela diretoria que considerou entre outros fatores: a precariedade dos reajustes salariais dos 
servidores da UFMG. Apresentamos uma contraproposta de 9,5%, que não foi aceita pela outra parte. Por outro 
lado, a Unimed encaminhou uma nova proposta com o índice de 15,3% e, posteriormente, o índice de 13,55%. 
A atual diretoria recorreu ao contrato assinado entre as partes, que determina a aplicação do IGP-M acumulado 
nos últimos 12 meses e apresentou o índice de 11,56%, aplicado nas mensalidades de junho/16, enquanto trans-
corriam as negociações. Infelizmente a diretoria da Unimed não concordou com a aplicação do IGP-M e, como 
justificativa apresentou o índice limite aprovado pela Agência Nacional de Saúde – ANS, que é de 13,57% para 
planos particulares.
 Diante do exposto a diretoria da Assufemg prosseguiu com as negociações, que foram pautadas pela 
ameaça da Unimed de cancelar o plano, caso não atingisse o seu objetivo. Depois de árdua luta na defesa dos 
seus associados/as, conseguimos acordar o índice de 12%, que reajustou as mensalidades a partir de junho do 
corrente ano, dos planos: Unimax, Unimaster e Convencional, com a certeza de mais uma vitória da diretoria da 
Assufemg, na defesa dos direitos dos seus associados/as.

Reajuste Unimedbh – 01 de Junho de 2016
Modalidades: Unimax, Unimaster e Convencional
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Aluguel
Alugo apartamento/quarto. Av. Getúlio Vargas, 494 - Funcionários.Tel: 99819-5006 (Vivo). Direto com o pro-
prietário. Tel: 97134-6382 (Thiago).
Sítio
Casinha no campo para descanso (sítio). Cidade de Paraopeba. Tel: 99819-5006.
Oportunidade
Linda casa, bairro São José, próximo ao Mineirão. 04 quartos, 3 salas, piscina, lazer, 4 vagas. Tratar: (31) 99395-
3737.
Vende-se terreno plano (1.600 mts)
Entrega gramado, com campo society, casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviços. Água, luz e 
asfalto (ônibus próximo). 13 minutos da Cidade Administrativa. Bairro: Maravilhas, em São José da Lapa. Tratar 
com Admilson. Tel: 98528-8778 (Oi) WhatsApp. Valor: 235.000,00. (Aceita-se carro menor valor) 
Marketing digital 
Google adwords, lojas virtuais, otimização SEO. Desenvolvimentos. Desenvolviweb. Telefones: 3515-
9125/99350-4306. Leandro Mendes.
Cláudia Andrade - Esteticista
Drenagem Linfática (Pré e Pós Operatória). Relaxante. Massagem Redutora. Massagem Turbinada. Gessoterapia.
Telefones: 97507-8824 (TIM); 99674-5649 (VIVO); 99100-3291 (WhatsApp).

N e g o c i n h o $

 Mais uma vez a Assufemg vem cumprir seu 
papel de Utilidade Pública e em destaque alertar ao 
servidor público federal (SPF), em especial da Educa-
ção e na UFMG, para um novo golpe, utilizando como 
instrumento associações fantasmas. Golpes  aplicados 
em  sua grande maioria, em  professores universitários, 
aposentados e na ativa. Trata-se de descontos indevidos 
vindos na folha de pagamento do servidor, de duas for-
mas diferentes: sobre o pretexto de contribuição asso-
ciativa - ASFEUNI e também,  descontos mensais com 
a falsa sigla ASFEP. Infelizmente, nos últimos anos os 
números de denúncias cresceram. Somente na UFMG, 
cerca de duzentas pessoas já foram lesadas. Foi o que 
descobriu o associado Assufemg e professor aposentado 
do Instituto de Ciência Biológicas - ICB/UFMG, Otá-
vio Luiz Lacombe, ao conferir com mais atenção o seu 
contra-cheque e ao procurar esclarecimentos junto ao 
Departamento de Pessoal da UFMG.
 Em entrevista concedida ao jornal Pinga-Fogo, 
o professor Lacombe diz-se informado que se trata da 
ação de uma dupla de bandidos (pai e filho), que criaram 
falsas associações, também  com nomes e endereços fal-
sos e já vitimaram muitas pessoas Brasil afora. Segun-
do ele, os valores descontados em seu contra -cheque 
foram aumentando com o tempo. Em 2013, por exem-
plo, foi descontado R$112,00 e em 2015, o valor foi de 
R$202,00, até que ele desconfiasse do fato. Um prejuí-
zo, somado ao longo do tempo, de cerca de 8 mil reais. 

“A gente não percebe porque a Universidade não manda 
mais contra-cheque e um valor desse,  pequeno, de cem 
reais, a gente nem percebe que está descontando”.
Procedimento
“Ao procurar o Departamento de Pessoal da UFMG 
informei que desconhecia tais entidades e não havia 
autorizado tais descontos”, diz o associado. Para o pro-
fessor Otávio Luiz aquele que verificar tais ocorrências 
em seu contra-  cheque deve imediatamente procurar 
Departamento de Pessoal da Universidade, munido de 
cópia de  todos contracheques, em que hajam os in-
devidos descontos. O segundo passo é acessar  o por-
tal do Segep. O servidor deve preencher um termo de 
ocorrência, que será enviado pela UFMG ao Ministério 
do Planejamento, objetivando parar com os descontos 
desconhecidos e não autorizados. Segundo o professor 
Lacombe após fazer esse procedimento, os descontos 
pararam de vir na sua folha de pagamento. "Pedi tam-
bém o ressarcimento dos valores descontados, uma vez 
que desconheço essas associações e nunca autorizei 
tais descontos", confidencia Lacombe, que até o mo-
mento ainda não foi ressarcido. “Estou aguardando e 
por segurança entrei na justiça também, através de um 
advogado particular, com pedidos de ressarcimento e 
danos morais. Soube que alguns processos já foram 
ganhos”, informa. A ASSUFEMG orienta aos associa-
dos, aposentados e na ativa, que redobrem a atenção 
com seus contra-cheques. Fiquem atentos!

Atenção Servidor! Alerta a Golpistas!

Tel:99819-5006

