
O Congresso Nacional derrubou 
no fim da noite de quarta-feira, 
12/07, o congelamento de reajuste 
salarial e concurso público para 
servidores públicos em 2019. O 
veto ao texto sobre a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) de 2019 
ocorreu após ampla manifestação 
de trabalhadores da categoria em 
Brasília, liderados pela FASUBRA 
e movimentos sociais.  
“Só foi possível impedir este ata-
que aos servidores públicos por-
que tivemos o apoio dos deputa-
dos federais da esquerda. É uma 

vitória muito importante, pois 
abre caminho para lutarmos por 
reajustes em 2019”, revelou Cris-
tina Del Papa, coordenadora geral 
licenciada do SINDIFES.  
A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
é uma das três grandes normas do 
processo orçamentário brasileiro, 
o instrumento por meio do qual o 
governo estabelece as metas, dire-
trizes e prioridades da administra-
ção pública federal, como as obras 
e os serviços mais importantes a 
serem realizados. 

Além do reajuste salarial e con-
curso público, a manifestação deu 
resultado também no acordo que 
reduziu 5% o corte obrigatório do 
custeio administrativo no próximo 
ano, metade do proposto inicial-
mente pelo relator. O custeio en-
volve despesas do dia a dia, como 
luz, telefone, despesas com diárias. 
Outra alteração é a obrigação para 
o atual governo enviar ao Con-
gresso, no segundo semestre, um 
plano de redução de 10% dos in-
centivos fiscais em 2019. 
O resultado da votação é conside-
rado uma grande vitória dos ser-
vidores, após uma série de decep-
ções. Em abril, o governo anunciou 
que iria adiar o reajuste dos traba-
lhadores, mas enfrentou fortes re-
sistência dos parlamentares de es-
querda e movimentos sociais. 
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Vitória dos servidores: Congresso derruba congelamento 
de salários previsto na LDO 2019 
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Novos Associados Sejam bem-vindos!
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Seminário de motoristas de IFES 
debate sobre futuro da categoria

Festival de Inverno UFMG tem início 
no fim do mês
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Belo Horizonte foi pal-
co do IX Seminário Na-
cional dos Motoristas 
Oficiais das Institui-
ções Federais de Ensi-
no Superior, que acon-
teceu no fim do mês de 
julho. O evento foi rea-
lizado pelo SINDIFES e 
contou com o apoio da 
Assufemg.

Profissionais da cate-
goria de todo Brasil se 
encontraram no audi-
tório Luiz Pompeu, na 
FaE, nos dias 28 a 30 de 
junho, para discutir as 
condições e a jornada 
de trabalho, o risco de 
vida, assédio moral, a 
carreira, o avanço da 
terceirização do cargo, 

a necessidade de con-
curso público e a qua-
lidade de vida.
No encerramento das 
atividades, a Assufemg 
sediou um churrasco 
em sua sede, confrater-
nizando todos os parti-
cipantes e envolvidos 
na realização do Semi-
nário.

A 50ª edição do Festival de Inverno 
da UFMG chega esse ano repleto de 
expectativa. Nos dias 20 a 28 de julho, 
a Universidade se transforma em um 
grande encontro entre a arte e o pú-
blico, com palestras, oficinas, debates 
e atrações culturais que vão rechear 
o evento. Todas as ações são abertas 
ao público. A programação completa 
e as inscrições podem ser conferidas 
através do site https://www.ufmg.br/
festivaldeinverno.
Uma oficina de destaque é “Um En-
contro com a Arte”, voltado à terceira 
idade. Nele, os participantes criarão 
um espaço onde as pessoas vão com-
partilhar suas habilidades. As resi-
dências artísticas também prometem 
atrações à parte. As atividades serão o 
eixo central da estrutura de ações do 

Festival, como aulas de composição 
musical, análises de fotografias, além 
de oficinas de teatro e dança.
Organizado pela Diretoria de Ação 
Cultural da UFMG (DAC), o tema 
desta edição do Festival de Inverno é 
CoExistência: um, dois, nós. A ideia 
é promover a criação artística como 
ação transformadora e geradora de 
conhecimento do indivíduo consigo 
mesmo, com o próximo e com o es-
paço e pessoas em volta “Buscamos 
criar condições para que o público 
tenha a possibilidade de ter um en-
contro mais profundo consigo, e, a 
partir daí, alcançar uma relação mais 
justa com o mundo”, explica o pro-
fessor Mauro Rodrigues, diretor ar-
tístico do 50º Festival de Inverno da 
UFMG, em entrevista ao Pinga-Fogo.

https://www.ufmg.br/festivaldeinverno
https://www.ufmg.br/festivaldeinverno


O inverno chegou. E no tempo 
frio, à medida que o ar fica seco 
e frio, ele torna-se carregado com 
partículas de poeira e poluição e o 
nosso sistema respiratório precisa 
trabalhar mais. Com o inverno nos 
mantemos mais dentro de casa e o 
maior contato com germes é a re-
ceita perfeita para um resfriado.
De acordo com a clínica e geria-
tra Avelina Conceição, que atende 
no Posto Médico da Assufemg, as 
doenças mais comuns no período 
são as das vias respiratórias, prin-
cipalmente as vias aéreas superio-

res (IVAS). “As viroses respondem 
por mais de 80% das infecções 
respiratórias e são, em geral, au-
tolimitadas, com cura espontânea 
em cerca de uma semana, inde-
pendente de tratamento. Eventual-
mente podem complicar devido 
infecção secundaria por bactérias, 
gerando as sinusites, bronquites, 
pneumonia e outros”, explica. 
Resfriados e gripe
Nesta época é bem comum o surgi-
mento dos resfriados e gripe. Mui-
ta gente entende que os dois são as 
mesmas coisas, o que não procede. 
Você sabe diferenciá-los?
“O resfriado comum contém pre-
sença de espirros, coriza clara, ir-
ritação de garganta, tosse seca, dor 
de cabeça, irritação dos olhos e 
pouco acometimento geral”, infor-
ma dra. Avelina. A gripe, segundo 
ela, é um estado mais grave. “Em 
geral quadro súbito, febre alta, dor 
no corpo importante, prostração, 

falta de ar, mal-estar geral, náu-
seas e vômito”, analisa.
A gripe, inclusive, pode gerar com-
plicações, de acordo com a médi-
ca. “Se a febre persistir mais de 5 
dias, a pessoa tiver uma prostração 
acentuada e falta de ar importante, 
ela precisa procurar atendimento 
médico urgente, para investigar 
esta síndrome, que pode se tornar 
um quadro fatal”, alerta.
Outras doenças também são co-
muns nesta época do ano, pioran-
do os quadros respiratórios alér-
gicos, como rinites (congestão e 
obstrução nasal, espirros, coceira e 
incômodo nasal e às vezes ocular, 
sensação de ouvidos tapados, ron-
co noturnos) e asma (dificuldade 
respiratória).
A Assufemg possui um posto mé-
dico com 10 especialidades. A dra. 
Avelina Conceição atende sempre 
às quartas-feiras, a partir de 08h. 
Informações: 3439-8116.
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Tome cuidado! Médica da Assufemg alerta sobre 
doenças típicas do inverno

90% das universidades federais tiveram perda real no 
orçamento em cinco anos; verba nacional encolheu 28%

Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 44 anos de atividades Assistenciais, Culturais e Esportivas. Uma entidade a 
serviço dos seus sócios. Gestão 2016/2019 - "Assufemg Viva! Do Sonho à Realidade".

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

- Campanha de Filiação 2018!

As universidades federais tive-
ram em 2017 o menor repasse de 
verbas em sete anos, segundo le-
vantamento feito pelo portal G1. 
Entre as 63 instituições, de acordo 
com o site, 90% operam com per-
das reais em comparação a 2013. 
Ou seja, na prática o orçamento 
para gastos não obrigatórios está 
menor. Nesse período, o repasse 
total garantido pelo MEC enco-
lheu 28,5%.
Esta redução impacta radicalmen-
te na vida acadêmica, que com-
promete a qualidade de serviços 
de manutenção, bolsas de estu-

dos, melhorias estruturais e con-
tratação de pessoal. A redução da 
verba está na contramão da recen-
te política de expansão da rede fe-
deral de ensino superior, iniciada 
em 2008 e que inclui a criação de 
novas universidades (do zero ou a 
partir do desmembramento de fe-
derais já existentes), a construção 
de novos campi e o aumento de 
matrículas. 
O levantamento considera um 
período de 10 anos para evitar 
comparações concentradas em 
anos eleitorais, que podem gerar 
repasses atípicos.  

"O Pinga-Fogo entrou em conta-
to com a Pró-Reitoria de Plane-
jamento e Desenvolvimento da 
UFMG (Proplan) para saber as 
consequências no orçamento da 
Universidade e até o fechamento 
desta edição não obteve resposta."
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A PH Óptica está de cara nova! Agora é Baratão dos 
Óculos e com endereço novo. Só que a qualidade em 
atendimento e produtos é a mesma que você conhece.
O Baratão dos Óculos oferece ao associado da Assu-
femg condições exclusivas de pagamento. Anote o 
novo endereço: Rua Padre Pedro Pinto, 397, loja 1, 
Venda Nova – BH. (31) 3441-2006 | (31) 98656-1313
Mais convênios, acesse a aba “CONVÊNIOS” em 
nosso site. Se ainda não é sócio, associe-se!

A equipe de futebol da Assufemg 
fez amistoso no domingo, 24 de 
junho, contra a equipe do Ferro 
Brasileiro, em Caeté, e venceu 
por  4 a 2.
Gols da Assufemg: Pablo (2), 
servidor do DAP/UFMG. Mário 
(1) –  TBI, e Lauro (1), Instrutor 
do Projeto Saúde Ativa Assufemg 
(Pilates).
Após o jogo aconteceu a famosa 
resenha, confraternizando as 
duas equipes.

Desligamentos

Time de futebol da Assufemg vence em amistoso na 
cidade de Caeté

Convênio Assufemg

 “As pessoas não morrem, ficam encan-
tadas”, disse o poeta Guimarães Rosas. Publi-
camos abaixo, os nomes dos colegas associados 
que se desligaram da Assufemg em maio e ju-
nho de 2018, por motivo de óbito:

XIV Arraiá da Assufemg 
tem atrações confirmadas

Dia 03 de agosto, o Espaço Cultural da Assufemg 
irá cair no forró. A partir de 19h começa o XIV 
Arraiá da Assufemg – Festa Agostina 2018.
Muitas atrações! Quadrilha, casamento na roça, 
barraquinhas com comidas típicas e shows com 
Quincas da Viola & Trio Trem de Minas, Tau Brasil 
& Banda e contação de causos com Emerson Bastos. 
A entrada é franca.

Informações: 3439-8110 
www.assufemg.org.br

† Maria da Conceição Queiroga
† Dirceia Rodrigues Cesar


