
Outubro Rosa chegou. A campa-
nha que luta contra o câncer de 
mama marca o mês e mobiliza o 
mundo inteiro no combate ao se-

gundo tipo da doença que mais 
acomete mulheres no planeta, 
atrás apenas do câncer de pele não 
melanoma. 
A Assufemg novamente irá aderir 
a este movimento. A entidade vai 
promover um bate-papo com a gi-
necologista e obstetra Cristina Bas-
setti, com o tema Outubro Rosa: 
Quebrando Tabus. O evento será 
dia 16/10, terça-feira, de 14h30 às 
15h30, no auditório da associação, 
no Campus Pampulha. A ativida-
de é aberta ao público e presta um 
serviço a todas as mulheres que 
sentem certo receio em realizar 
os procedimentos para análise e 
prevenção ao câncer de mama. As 

inscrições são gratuitas e aconte-
cem até o dia 11, através do tele-
fone 3439-8110, ou na secretaria da  
Assufemg. As vagas são limitadas.
“É inerente do ser humano este 
medo de que, caso haja algum 
problema, possa não saber lidar 
com a situação. Ou então, o cons-
trangimento em estar em frente 
a outra pessoa para examinar. A 
gente vai analisar e discutir com 
todos, apresentando os dados, as 
formas e a importância em realizar 
todos os exames para combater o 
câncer de mama”, explica Cristina  
Bassetti, que atende no Posto Mé-
dico da Assufemg.
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Outubro Rosa na Assufemg terá bate-papo sobre tabu 
no tratamento do câncer de mama

Eleições 2018: a Assufemg contribui para a democracia

Assufemg

Entidade de Utilidade Pública - Decreto nº 15.733, de 21/10/2014 - Lei Municipal 6.648, de 26/05/1994

☺ Jane Aparecida Santos da Cunha☺ Maria do Carmo Vivacqua Martins ☺ Rejane Quirino dos Santos  
Nascimento ☺ Renato Frossard Cardoso ☺ Washington Silva de Oliveira

Novos Associados Sejam bem-vindos!

A Assufemg, exercendo seu 
papel democrático de uma en-
tidade que estabelece o livre 
debate de ideias, apresenta dois 
candidatos que concorrem ao 
cargo de Deputado Federal nas 
eleições 2018, que estão dentro 
do quadro de associados da ins-
tituição. O objetivo é que o só-
cio da entidade possa conhecer 
as propostas e projetos dos pos-

tulantes ao cargo, contribuindo 
no processo de melhorias para 
o país.
Na página 3 deste boletim, o 
leitor pode conferir um pouco 
das ideias dos servidores Cris-
tina del Papa e Luiz Aldo Con-
selheiro. Os candidatos foram 
dispostos na sessão por ordem 
alfabética. A eleição ocorre no 
dia 07 de outubro.



Com o tema “Bibliote-
ca & Inovação”, a Bi-
blioteca Universitária 
promoveu de 10 a 13 de 
setembro o V Encontro 

de Sistema de Bibliote-
cas da UFMG. O evento 
procurou sensibilizar 
os participantes para a 
necessidade de pensar 

novas estratégias dian-
te das inovações do 
mercado informacional. 
A atividade contou com 
o apoio estrutural da 
Assufemg. “Gostaria de 
agradecer imensamen-
te a toda diretoria da 
Assufemg, que sempre 
tem sido disponível às 
nossas solicitações. Boa 
parcela do sucesso da 
ação se deve ao auxílio 
recebido da nossa as-
sociação”, relatou em 
nota Sindier Alves, uma 
das organizadoras do 
evento.

Você já pode reunir seus amigos, fa-
miliares e colegas de trabalho para 
jogar aquele futebol em um campo 
bem cuidado, com boa localização e 
segurança. A Assufemg já realiza o 
agendamento do Campo de Futebol, 
localizado atrás da sede da entidade, 
no Campus Pampulha da UFMG.
“O gramado passou por uma refor-
ma, há manutenção sempre e está 
bem cuidado. A Assufemg vê a prá-
tica de esportes como uma forma de 
bem-estar e confraternização ao seu 
sócio. E nada melhor que chamar 
seus amigos, jogar uma bola e depois 
fazer uma boa resenha”, aponta Mar-

celo Lima, Diretor de Esporte e Lazer 
da Assufemg.
Para realizar o agendamento, o inte-
ressado irá preencher a Autorização e 
Termo de Responsabilidade de Con-
cessão de Uso, além de realizar a lei-
tura do Regulamento, que estão dis-
poníveis na recepção da Assufemg. 
Informações e dúvidas: 3439-8110.
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Assufemg

Campo da Assufemg já recebe 
pedido de agendamento

V Encontro de Sistema de Bibliotecas da 
UFMG é realizado no Campus Pampulha
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Valores do Campo  
de Futebol da Assufemg
Sócio: R$ 150,00
Comunidade Interna  
da UFMG: R$ 200,00
Comunidade externa: R$ 250,00
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Conheça os candidatos que concorrem às eleições, no 
cargo de Deputado Federal, que são sócios da Assufemg

Cristina del Papa

Luiz Aldo da Silva Santos (Luiz Aldo Conselheiro) 

Nº da candidata: 1317

Nº do candidato: 1844

Partido: PT

Partido: Rede Sustentabilidade

É Coordenadora Geral licenciada do SINDIFES e da Diretoria Estadual da CUT-MG. Foi coordenadora da 
FASUBRA Sindical, Pró-Reitora Adjunta de Recursos Humanos da UFMG, integrante do Conselho Uni-
versitário da UFMG, membro do Conselho Consultivo da CASU e membro do Conselho de Delegados da 
Nossacoop. 

Principais Propostas

•	 Revogar a Emenda Constitucional 95, que limita gastos do governo em Educação, Ciência e Saúde 
por 20 anos.

•	 Normatizar o artigo 207 da Constituição para garantir de fato a Autonomia Universitária;
•	 Garantir que os recursos próprios das universidades e institutos não sejam repassados para a conta 

única do tesouro e que os mesmos possam ser utilizados pelas próprias IFES; 
•	 Propor a destinação de 2% do PIB para Ciência, Tecnologia e Inovação;
•	 Criar o “Fórum de Educação Superior Pública” com representantes do Movimento Docente; dos 

Técnico-Administrativos em Educação (FASUBRA), da ANDIFES; da SBPC e da Sociedade Civil 
para orientar minha atuação como Deputada no Congresso, auxiliando na proposição de Projetos 
de Lei, Ações, posicionamentos públicos, Emendas Parlamentares, dentre outros.

•	 Defender a continuidade da Lei de Cotas para ingresso nas IFES.

É advogado, professor de História e Geografia, servidor da UFMG na Escola de Veterinária. Foi conselheiro 
tutelar, representante de pais no Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte, vice-presidente da 
Associação Jardim Encantado, diretor da Cooperativa de Multiprofissionais Associados CMA. 

Principais Propostas

•	 Defender o interesse e direitos dos trabalhadores em atividade e aposentados da UFMG. 
•	 Propor alteração na legislação previdenciária objetivando o fim do Auxílio-Reclusão para os conde-

nados em definitivo e a Criação do Auxílio-vítima para os vitimados do crime de homicídio;
•	 Propor alteração da Lei de Execuções Penais para que todos os presos sejam obrigados ao exercício 

profissional e capacitação nos presídios e obrigatoriedade do Estado em pagar por isso e a renda ser 
determinada para o custear sua estadia e parte para depositar para a família do apenado; defender 
alteração do Código Penal definindo o crime do corrupção como crime hediondo com início de pena 
no regime fechado, com no mínimo 10 anos de prisão, além da proibição de se candidatar a qualquer 
cargo político durante sua vida.
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As inscrições o Colégio Técnico da 
UFMG (Coltec) se encerram no dia 
15 de outubro. O cadastro é para 
seleção relativa ao ingresso na pri-
meira série dos cursos técnicos de 
nível médio integrado de 2019 e se-
rão realizadas exclusivamente pela 
internet. Para realizar a inscrição é 
necessário entrar no site da COPE-
VE (https://www.ufmg.br/copeve).
Serão ofertadas 180 vagas para 
os cursos técnicos de nível médio 
integrados em Análises Clínicas, 
Automação Industrial, Desenvol-
vimento de Sistemas, Eletrônica e 
Química.
Estão aptos a participar do pro-

cesso seletivo os candidatos que já 
concluíram o ensino fundamental 
ou que, no ato da inscrição, estive-
rem regularmente matriculados no 
último ano deste segmento funda-
mental ou curso equivalente. Os es-
tudantes oriundos de escolas públi-

cas poderão optar por se inscrever 
em uma das modalidades de cotas: 
renda familiar igual ou inferior a 
1,5 salário mínimo per capita, ne-
gros (pretos ou pardos), indígenas 
e pessoas com deficiência.
As provas serão realizadas no dia 
25 de novembro de 2018. Serão co-
brados conteúdos de Língua Por-
tuguesa, Ciências Naturais, Mate-
mática, Geografia, História Geral 
do Brasil e a leitura do livro Morte 
e vida Severina, de João Cabral de 
Melo Neto.
Mais informações estão disponíveis 
no site do Coltec (http://www.col-
tec.ufmg.br).

04 Assufemg

 “As pessoas não morrem, ficam encantadas”, disse o poeta Guimarães Rosa. Publicamos abaixo, os nomes dos colegas  
associados que se desligaram da Assufemg em setembro de 2018, por motivo de óbito:

† Haroldo Vinagre Brasil † Jaime Crispim da Silva † Moacyr Nunes de Oliveira † Sandra Maria Coelho Pisani

Desligamentos

SINDIFES realiza debate com candidatos na  
Praça de Serviços

Coltec tem inscrições abertas até o dia 15 de outubro

O SINDIFES, em parceria com a Assufemg e APUBH, realizou no último dia 20 de setembro, na Praça de Ser-
viços, um debate com candidatos que pertencem à Comunidade Universitária da UFMG. O objetivo do evento 
foi propor um espaço de interação para que os candidatos pudessem apresentar suas propostas de maneiras 
transparente, pública e ampla.

Participaram do encontro (por ordem alfabética):
● Cristina del Papa - Deputada Federal 
● Iza Lourença - Deputada Estadual
● Luiz Aldo Conselheiro - Deputado Federal 
● Professora Elza Melo - Deputada Estadual 
● Professora Mara Telles - Deputada Estadual

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!
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