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Novos Associados Sejam bem-vindos!
☺ Alexandre Alves Campos ☺ Aline Alves de Almeida ☺ Esther Ottoni Mendes ☺ Eurico Bitencourt Neto ☺ Jerry 
Ross de Moura Costa ☺ José Camilo Armondes ☺ Juan Pablo Gama Torres ☺ Leila Gomes Miranda ☺ Lindaura 
do Rosário Oliveira ☺ Luciana do Carmo ☺ Luzete Ornelas Queiroz ☺ Marcelo da Rocha Ferreira ☺ Márlon Bruno 
Cordeiro Schabuder ☺ Rosilene Soares Lage ☺ Salvador dos Santos e Silva Junior ☺ Sandra Rinco Dutra ☺ Simone 
Tamires Rodrigues Silva ☺ Waldete Nunes Feitosa ☺ Wallace Alves de Oliveira ☺ Walter Romero Menon Júnior.

Cultura

“Estimular a cultura é também lutar 
pelos direitos dos trabalhadores, na 
medida em que é por esta via que se 
fortalecem as relações entre os ho-
mens”. Para falar sobre os trabalhos 
da Assufemg na área cultural, con-
versamos com os Diretores de Cul-
tura,  Júlia Maria Ferreira e Marcus 
Vinicius Ribeiro." 
1) A Assufemg sempre pensou a cul-
tura como uma questão estratégica 
na integração e na confraternização 
dos servidores. Como a Diretoria de 
Cultura trabalha para cumprir este 
objetivo?
Promovendo a interação entre os as-
sociados e comunidade universitária 
através dos eventos festivos e cultu-
rais que são realizados durante o ano.
2) Quais são os eventos que já se 
tornaram tradicionais no calendá-
rio anual da Assufemg? Fale um 

pouco sobre cada um e a época em 
que acontecem.
Os eventos tradicionais no calendá-
rio da Assufemg são: 
- Rosas de Abril: que é um evento 
voltado aos associados e à comuni-
dade universitária. Acontece anual-
mente no mês de abril, mês em que 
é comemorado o aniversário da 
Assufemg, dia 19 de abril, com di-
versas atividades culturais, dentre 
as quais destacamos as oficinas, as 
apresentações musicais e o Festival 
da Canção. É um projeto realizado 
através do sonho da diretoria do 
ano de 1986, quando foi criado o 
Rosas de abril, com a participação 
do jornalista Chicão, já falecido, que 
muito contribuiu para o surgimen-
to do evento, abrindo portas para 
vários artistas hoje consagrados no 
cenário musical. O Rosas de Abril é 
hoje, sem dúvida, um evento muito 
aguardado por toda a comunidade 
universitária. 
- Festa Agostina: Como a transição 
da Diretoria da Assufemg acontece 
no mês de junho, em 2005, a nova Di-
retoria não teve tempo hábil para rea-
lizar a Festa Junina em junho, como 
acontece tradicionalmente  no Brasil. 
Então a  Diretoria optou por man-
ter a festa que é tradicional e conta 

com a participação dos associados 
e comunidade universitária, em 
uma data no mês de agosto. A par-
tir daí, a famosa Festa Agostina da  
Assufemg é realizada todos os anos 
no mês de agosto, mantendo as ca-
racterísticas das festas juninas, com 
diversas atrações, como  casamento 
na roça,  quadrilha composta por 
associados, fogueira, barraquinhas, 
pau de sebo, comidas típicas  e en-
cerramento com um show.
- Dia das Crianças: a partir de 2014, 
com as finanças da Associação equi-
libradas, a Diretoria de Cultura criou 
um projeto para a comemoração do 
dia das crianças. Realizado no mês 
de outubro, é um evento muito ani-
mado e a participação dos associados 
e seus dependentes tem sido a cada 
ano mais expressiva, tornando o am-
biente saudável e muito divertido.
3) Que outras comemorações são 
realizadas pela Assufemg anual-
mente?
- Dia Internacional da Mulher, no 
mês de março.
- Dia das Mães: data festiva no mês 
de maio, um evento criado na Dire-
toria de 2013, onde lembramos com 
carinho e prestamos singela home-
nagem a todas as mães. 
- Dia dos Pais: É realizada uma pe-
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- Campanha de Filiação 2019!

quena comemoração para homenagear 
todos os pais.
- Dia da Consciência Negra - dia 20 
de novembro, o objetivo da Consciên-
cia Negra é fazer uma reflexão sobre 
a importância do povo e da cultura 
africana no Brasil. Também serve para 
analisarmos o impacto que tiveram no 
desenvolvimento da identidade cultu-
ral brasileira.
1) Além dos eventos e comemorações 
citadas, que outras atividades são rea-
lizadas pela Diretoria de Cultura para 
os associados e comunidade universi-
tária todos os anos?
- A Feira de Artesanato faz parte do ca-
lendário da Assufemg e acontece duas 
vezes ao ano, sendo a primeira edição 
no mês de abril, junto com o Rosas de 
Abril e a outra no segundo semestre, 
no mês de novembro. Podem participar 
desta feira os sócios da Assufemg (seus 
dependentes) e também os não sócios.
- O Grito de carnaval é um evento mui-
to animado, realizado na época do car-
naval, onde acontece um show para 
animar o público, premiação da melhor 
de fantasia, coroação do Rei Momo, da 
Rainha e das Princesas. O grito de car-
naval faz o público cair na folia.
5. Como é feita a avaliação dos even-
tos realizados?
Atualmente, a avaliação é feita em 
reunião da Diretoria Executiva da  

Assufemg, após a realização dos even-
tos, onde cada Diretor expõe a sua 
opinião e as suas sugestões para a me-
lhoria dos próximos eventos e também 
através dos comentários de pessoas 
presentes ao mesmo. Mas temos a pro-
posta de implementar uma avaliação 
diretamente com os associados. Vale 
ressaltar que, para organização de 
grande parte dos eventos, são forma-
das comissões, visando realizar o me-
lhor para o associado.
6) Está quase chegando a Festa do dia 
das crianças. Quais são as atividades 
que estão sendo programadas para 
este dia? 
A festa deste ano será realizada no dia 
12 de outubro, de 9 h às 16 horas, na 
sede da Assufemg.  As atrações ficarão 
por conta da empresa “Mundo da Ale-
gria” que trará tobogã inflável, piscina 
de bolinhas, cama elástica, uma anima-
dora com brincadeiras e oficinas para 
alegrar as crianças, pipoca e algodão 
doce. Serão ainda distribuídos brindes 
para as crianças inscritas (filhas de as-
sociados em dia), lanches, picolé e ca-
chorro quente.
7) A Diretoria de Cultura tem algum 
projeto para ser implementado no ca-
lendário de eventos da Assufemg?
Sim. Por enquanto está em estudo e 
em breve através dos meios de comu-
nicação da Assufemg, os associados 
ficarão cientes.

 Medcenter

A Subsede da Assufemg, localizada no 
Edifício Medcenter, na Rua dos Otoni, 909 
– Bairro Santa Efigênia, atende serviços de 
secretaria, tais como: informações sobre o 
funcionamento da Entidade, recebimentos 
e filiação. Oferece também atendimento 
odontológico com todos os procedimentos 
clínicos, bem como encaminhamentos para 
especialidades da área odontológica, com 
descontos para os associados.
O setor passou por adequações, 
modernizando seus equipamentos visando 
oferecer melhor atendimento aos clientes.
O horário de funcionamento é de segunda 
a sexta-feira de 8h às 17h.
Para mais informações e agendamentos de 
consultas, entre em contato pelo telefone: 
3224-7519.



O Setembro Amarelo é uma cam-
panha iniciada no Brasil, em 2015, 
pelo Centro de Valorização da Vida 
(CVV), Conselho Federal de Medici-
na (CFM) e Associação Brasileira de 
Psiquiatria (ABP), com o objetivo de 
conscientização sobre prevenção do 
suicídio. A proposta é de associar a 
cor ao mês que marca o Dia Mun-
dial de Prevenção do Suicídio (10 de 
setembro). É uma campanha impor-
tantíssima, uma vez que este é um 
problema grave de saúde pública 
e a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) estima que pelo menos nove 
em cada dez mortes por suicídio po-
dem ser evitadas, com educação e 
campanhas de prevenção.
Isolamento, mudanças marcantes 
de hábitos, perda de interesse por 
atividades de que gostava, descui-
do com aparência, piora no desem-
penho na escola ou no trabalho, 
alterações no sono e no apetite, fra-
ses como “preferia estar morto” ou 
“quero desaparecer” podem indicar 
necessidade de ajuda. E é  preciso 
reconhecer os sinais de alerta e as 
formas de buscar e oferecer apoio 
o mais precocemente possível. Por-
tanto, se perceber que um amigo, fa-

miliar ou colega está nesta situação, 
é fundamental saber que sua ajuda 
pode fazer toda a diferença. Duran-
te todo o processo, esteja em contato 
com amigos e familiares que tam-
bém estejam dispostos a auxiliar esta 
pessoa. Estabeleçam uma rede social 
de apoio que possa diminuir a sen-
sação de solidão e de desesperança.
Incentive a pessoa a buscar ajuda 
profissional e tratamento. Ofereça-se 
para marcar a consulta ou acompa-
nhá-la até um profissional de saúde 
mental ou até mesmo trazer a ajuda 
até ela. Pergunte ao médico ou pes-
quise de qual forma você pode con-
tribuir para o bom andamento do 
tratamento do seu amigo ou fami-
liar.  Não o desampare.
Universidades, escolas, entidades 
do setor público e privado e a po-
pulação em geral se envolveram 
neste movimento que busca dar vi-
sibilidade ao tema que é complexo e 
delicado, mas não pode ser ignora-
do pela sociedade. É preciso perder 
o medo de  falar sobre o assunto. 
O caminho é quebrar tabus e com-
partilhar informações. Esclarecer, 
conscientizar, estimular o diálogo 
e abrir espaço para campanhas que 

contribuam para tirar o assunto da 
invisibilidade e, assim, mudar essa 
realidade.  
Todos podem ser divulgadores des-
ta importante causa. Ações na rua, 
caminhadas, passeios ciclísticos, 
roupas amarelas ou simplesmente 
o uso do laço no peito já despertam 
atenção e contribuem para a cons-
cientização. Faça parte desta causa! 
E não se esqueça: “a campanha é em 
setembro, mas falar sobre o assunto 
todos os meses do ano é fundamen-
tal”. Peça ajuda sempre que precisar!

Quem pode ajudar?
● Profissionais da Rede Pública e 
Privada da saúde
● Centro de Valorização da Vida 
(CVV) – 188
● Emergência: Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) -192
Referências Bibliográficas:
Cartilha Setembro Amarelo, da 
Faculdade de Medicina da UFMG. 
Disponível em: https://site.medicina.
ufmg.br/setembroamarelo/
Setembro Amarelo. Disponível em: 
https://www.setembroamarelo.org.br/

O Departamento de Pediatria da 
Faculdade de Medicina da UFMG 
promove neste ano a 3ª Campanha 
de arrecadação de brinquedos e li-
vros infantis para a brinquedoteca 
do Hospital das Clínicas da UFMG. 
De 2 de setembro a 10 de outubro, 
serão recolhidas doações em uma 

caixa localizada no 
saguão de entrada 
da Faculdade ou no 
Departamento de 
Pediatria, sala 265.
A última edição 
da campanha con-
seguiu arrecadar 
mais de 2 mil itens. 
Com esse montan-
te, foi possível ino-
var a brinquedote-
ca e proporcionar 

momentos de lazer aos pacien-
tes pediátricos, além de possibi-
litar também levar alegria para 
crianças das escolas públicas do 
Vale do Jequitinhonha, no Norte 
de Minas. A coordenadora da ação 
e Chefe de Secretaria do Departa-

mento, Marília Regina Rodrigues, 
disse que “Os brinquedos e livros 
são destinados ao hospital e ane-
xos. Fazemos uma triagem para 
separar aqueles que podem aju-
dar as crianças em tratamento. No 
ano passado, conseguimos enviar 
também para crianças do Vale do 
Jequitinhonha”. Ela complementa 
que a expectativa é de que as doa-
ções neste ano também cheguem a 
outros destinos.
Ainda de acordo com a Coordena-
dora da ação, a adesão da comuni-
dade é essencial para a campanha. 
Isso porque além de contribuir na 
divulgação, os voluntários ajudam 
a separar e embrulhar os brinque-
dos doados, tornando a ação viá-
vel através do trabalho em equipe.
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Setembro Amarelo: Valorizando a vida

Campanha de doação de brinquedos e livros 
para a brinquedoteca do HC – UFMG

https://site.medicina.ufmg.br/setembroamarelo/
https://site.medicina.ufmg.br/setembroamarelo/
https://www.setembroamarelo.org.br/
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Desligamentos
 “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 2019, por motivo de óbito:

† Adauto José Feitosa † Ignez de Jesus † Mário Silvano

Vacinação  
contra o Sarampo Assembleia convocada 

pelo Sindifes aborda 
as mudanças no Ponto 
Eletrônico

O sarampo é uma doença viral que pode ser prevenida 
através da vacina tríplice viral. Considerando o cená-
rio epidemiológico atual e o risco de ocorrência de no-
vos casos da doença, a Secretaria Municipal de Saúde 
dá prosseguimento à campanha de vacinação contra a 
doença para ampliar a cobertura vacinal de pessoas en-
tre 15 a 49 anos de idade. Por conta do aumento do nú-
mero de casos da doença, a recomendação é de que to-
das as crianças acima de seis meses até 11 meses e 29 
dias – independente se vão ou não viajar para área de 
surto – devem receber uma dose da tríplice viral.
Saiba mais sobre a doença conferindo o quadro abaixo:

Dia 11 de setembro no auditório A104 do CAD 2, 
aconteceu a Assembleia com os Técnico-adminis-
trativos em Educação da UFMG sobre a atualização 
no Sistema de Controle de Ponto Eletrônico (Siscaf), 
que foi desenvolvido pela própria Universidade e 
adotado desde setembro de 2013. A nova versão está 
sendo executada desde o dia 1º deste mês. Segun-
do a PRORH, a mudança traz avanços em relação à 
conformidade do sistema com o recomendado pela 
legislação federal, em vigor desde o ano passado.
A Instrução Normativa 2 (IN2), de 12 de setembro 
de 2018, estabelece orientação, critérios e procedi-
mentos que devem ser observados pelos órgãos e 
entidades que integram a Administração Pública Fe-
deral direta, autárquica e fundacional em relação à 
jornada de trabalho dos servidores públicos.
A nova versão do Sistema também prevê a formação 
de banco de horas e novas regras para registro de 
saída e retorno do almoço, além de estabelecer limite 
de horas para ausências e para consultas médicas. A 
Direção do Sindifes comentou que está tratando 
com a PRORH-UFMG sobre o novo Sistema e suas 
modificações. Ficou entendido que o Sindifes irá 
apresentar os problemas que forem surgindo para a 
discussão e solução em conjunto.
Devido a quantidade de dúvidas, foi aconselhada a 
realização de uma nova Assembleia específica para 
tratar do assunto e foi orientado que os servidores 
que tiverem problemas e/ou dúvidas quanto ao 
ponto eletrônico, procurem o Sindicato para escla-
recimentos.
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