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Grito de Carnaval fez o público cair na folia

Novos Associados Sejam bem-vindos!

O III Grito de Carnaval fez o pú-
blico tirar o pé do chão. O evento, 
movimentou o Espaço Cultural 
Francisco Assis Mota. A Diretoria 
da Assufemg  agradece a todos pela 
participação e ao SINDIFES pela 
parceria.

A folia foi bastante animada, levan-
do os presentes a entrarem no clima 
carnavalesco. Todos caíram na dan-
ça, embalados pelas coreografias ao 
ritmo de muito axé, samba, marchi-
nhas e ritmos variados que o Bloco 
Faraó trouxe para a festa.

A Cantina Pelego´s preparou um 
cardápio especial para o dia, com 
uma variedade de petiscos e muita 
cerveja gelada.
O álbum completo você pode aces-
sar em nossa página do Facebook. 

☺Alessandra Santos da Cunha, ☺Andréa Cristina da Silva, ☺Camila Rodrigues Moreira Cruz, ☺Carlos Hel-
mar Duarte, ☺Catiane Alves Macedo Chaves, ☺Débora Damazio Santos, ☺Egna Mara Botinha, ☺Elenice Vir-
ginia Telles, ☺Erlaine Imaculada Domingues Silva, ☺Fernando Antônio de Souza Alvarenga, ☺Grace Cristina 
Roel Gutierrez, ☺Joelma Lúcia Júnia Nascimento Silva, ☺Joice Saturnino Oliveira, ☺Lucimar Ferreira Vidal 
Alves, ☺Marco Antônio da Silva, ☺Marília Rodrigues, ☺Maristela Garcia da Silva, ☺Mirlayh Almeida Vilela, 
☺Monisa Lopes Monteiro, ☺Nivaldo Alves, ☺Rômulo Antunes Tolentino, ☺Shirley de Fátima Marcal da Silva.
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Renovação Posto médico e setor 
Odontológico
Foram instaladas no Posto médico e Medcenter, novas cadeiras na recepção 
para um maior conforto dos nossos associados. O setor odontológico também 
passará por uma renovação, ganhando uma nova pintura em suas instalações.
Essas e outras melhorias são em prol de uma entidade viva, que trabalha pen-
sando no bem-estar de seus sócios.

Ações de Esporte e lazer para o  
XXXIV Rosas de Abril já estão com 
inscrições abertas. Dentre elas estão: 
o Campeonato de Futebol de Campo, 
Torneio de Truco e Buraco, Oficinas 
de Ginástica funcional, Dança livre, 
Pilates solo e a Caminhada ecológi-
ca estão entre as atividades previstas 
para a programação.
Não perca tempo, garanta sua vaga 
fazendo sua inscrição na Secretária 
Assufemg ou pelos links disponíveis 
no Site e Facebook da entidade. Quais-
quer informações, entre em contato 
através do telefone: 3439-8110.

Inscrições abertas para os Torneios e 
Oficinas do XXXIV Rosas de Abril 2019
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N e g o c i n h o $
▪ Compro cédulas (notas) antigas do Brasil. Falar com Jocano: (31) 98757-0924

▪ Tela Mosqueteira, corrimão em alumínio, quadro de avisos e Escolares. Falar com Amauri: (31) 98863-4350 
Whatsapp / E-mail: avisarquadros@gmail.com

Assembleia Geral Extraordinária da Casu

 A Diretoria da Casu realizou no 
dia 19/02/2019 a Assembleia Ge-
ral Extraordinária, no auditório 1 
da FACE. Foi discutido a respeito 
da proposta do novo Estatuto e 
suas alterações. A abordagem da  
Assembleia foi em torno dos prin-
cipais pontos do Estatuto. 

Houve questionamentos por par-
te dos associados, referente ao 
aumento do Plano de saúde, crise 
financeira que a entidade enfren-
ta atualmente, valor da ajuda de 
custo que os diretores do Conselho 
recebem, mudança no tempo de 
mandato da Diretoria para 4 anos, 

entre outros.
A Assembleia foi convocada ante-
cipadamente de acordo com o Es-
tatuto da Casu e teve o início assim 
que certificado o quórum necessá-
rio para sua realização.

Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 45 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 2019!

ROSAS
DE ABRIL

Assufemg

XXXIV

45
ANOS

FLORESCEr em meio
a NOVOS DESAFIOS
GESTÃO 2016-2019 “ASSUFEMG VIVA! DO SONHO À REALIDADE”

Vem aí o XXXIV Rosas de Abril 2019 
01A26ABRIL
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Proposta e reforma da Previdência é entregue ao 
Congresso

Desligamentos

† Francisca Tenório † Renato Quintino dos Santos † Rocival Lyrio de Araújo † Valdeci José de Almeida

O presidente Jair Bolsonaro en-
tregou neste mês, ao Congresso 
a Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) da reforma da Pre-
vidência, sua principal promessa 
de governo.
A proposta entregue estabelece 
idades mínimas de aposentado-
ria de 62 anos para mulheres e 
65 anos para homens. O tempo 
de contribuição passa de 15 para 
20 anos. A ideia é acabar com 
as aposentadorias por tempo de 
contribuição, após um período 
de transição.
O Ministério das Economia con-
firmou, que os brasileiros que ga-
nham acima de um salário míni-
mo precisarão contribuir por 40 
anos para conseguir se aposentar 
com 100% do salário de contri-
buição (o teto hoje é de R$ 5.839).
Para quem recebe um piso, nada 
mudará, pois o texto proíbe o 
pagamento de qualquer aposen-
tadoria abaixo de um salário mí-
nimo. Porém, esta regra pode ser 
um dos focos de resistência dos 
parlamentares durante a trami-

tação no Congresso Nacional.
Foi confirmado também que os 
segurados que recebem mais de 
um salário mínimo irão ter direi-
to a 60% do benefício ao comple-
tar 20 anos de contribuição.
A regra irá valer tanto para o 
INSS quanto para o regime dos 
servidores públicos, embora o 
tempo mínimo de contribuição a 
ser exigido seja diferente.
Enquanto no INSS será de 20 
anos, para o funcionalismo seria 
de 25 anos. Para professores, que 
pela proposta, seriam contem-
plados com idade mínima menor 
(60 anos), a exigência seria de 30 
anos de contribuição.
Quem recebe até um salário míni-
mo terá alíquota de contribuição 
reduzida. Ao invés de pagar 8% 
sobre o salário, irá desembolsar 
7,5%. Isso vale para os trabalha-
dores do setor público e do pri-
vado. Acima dessa faixa de ren-
da, as alíquotas variam de forma 
progressiva, seguindo a mesma 
lógica do imposto de renda.
A reforma da Previdência pro-

posta pelo governo de Bolsonaro 
pode pressionar os direitos so-
ciais e terminar gerando maiores 
problemas, como o aumento da 
pobreza em médio e longo pra-
zo. O estabelecimento de um 
tempo mínimo de contribuição 
de 20 anos, o endurecimento na 
concessão das aposentadorias 
rurais e as reduções nos valores 
de auxílios e pensões estão en-
tre as principais críticas. Em ge-
ral, são regras que dificultam o 
acesso e resultam em pagamen-
tos menores do que os recebidos 
atualmente.
“ São regras muito duras e que 
atingem em cheio 30 milhões de 
brasileiros que dependem dire-
tamente desses benefícios para 
sua sobrevivência e de sua fa-
mília. Você pode até reduzir o 
gasto com Previdência, mas não 
é só para isso que se deve olhar, 
vai haver aumento da pobreza, e 
pobreza não é um bom negócio.” 
Disse a economista Denise Gen-
til, professora da UFRJ (Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro) 
especialista em contas públicas e 
Previdência em entrevista conce-
dida ao site UOL.
De acordo com o advogado e 
presidente do Ieprev (Instituto 
de Estudos previdenciários) Ro-
berto de Carvalho Santos, “ O 
Brasil é muito generoso em deso-
nerações e renúncias fiscais, que 
reduzem a arrecadação. O ideal 
seria rever isso e equilibrar o co-
fre antes de partir para a retirada 
de direitos.’’ As informações são 
do site UOL.

 “As pessoas não morrem, ficam encantadas”, disse o poeta Guimarães Rosa. Publicamos abaixo, os nomes dos colegas  
associados que se desligaram da Assufemg em janeiro e fevereiro de 2019, por motivo de óbito:


