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Novos Associados Sejam bem-vindos!
☺Amanda Maria Silva Nogueira ☺Carlos Eduardo Souza Maia ☺Carlos José dos Reis ☺Elizangela Cristina 
de Paula Donato ☺Heloisa Estevão da Silva ☺Humberto Santiago da Rocha Neves ☺Joaquim Januário Cor-
nélio ☺Luciana de Assis Procópio ☺Magnum Rochel Madruga ☺Márcia Christina Viana de Assis ☺Maria 
das Graças Silva de Souza Oliveira ☺Marlene de Souza Bastos ☺Rose Meire Miranda de Souza ☺Simone de 
Araújo Lima ☺Sônia Caldas Pessoa ☺Wilmar Pereira dos Santos.

Diversão e Alegria contagiaram a Festa da Criança

No dia 12 de Outubro, a Assufemg promoveu a Festa das 
Crianças na Sede da Entidade.
Com frases espalhadas em faixas pelo Espaço Cultural 
Francisco Assis Mota, como: ‘’Que a ilusão nunca desa-
pareça e o sonho cresça com você’’ e ‘’A criança faz do 
mundo o que ela conseguir inventar’’ as crianças presen-
tes foram saudadas.
Marcado por muita alegria e descontração, o evento ocor-
reu em clima festivo de muita diversão e brincadeiras. A 
festa contou ainda com o tobogã, a piscina de bolinhas, 
cama elástica, entre outras atrações, garantindo o clima 
descontraído do público que esteve presente.
Houve também a distribuição de brindes, cachorro quen-
te, picolé, refrigerante, pipoca e algodão doce.
A atração final ficou por conta do palhaço Treco Treco, 
despertando a curiosidade e a criatividade através das 
suas brincadeiras e alguns números de mágica, que dei-
xaram as crianças encantadas e com os olhos fixos na 
apresentação. A alegria foi maior ainda daquelas crianças 
convidadas pelo palhaço para participar de algum núme-
ro. A diversão não parou em nenhum momento. Durante 
toda a festa as crianças estavam alegres, pulando, cantan-
do e dançando ao som de músicas infantis.
Foi disponibilizado, durante a festa, um serviço de pron-
to-atendimento, com plantão de um profissional de en-
fermagem, no Posto Médico da Assufemg, para atender  
as crianças e seus pais, no caso de  alguma ocorrência.
Agradecemos o patrocínio da Coopecremt, Sindifes e Si-
coob Nossacoop que muito contribuíram para o sucesso 
de nossa festa.
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Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 45 anos de atividades Assistenciais, Culturais 
e Esportivas. Uma entidade a serviço dos seus sócios. Gestão 2019/2022 - "Assufemg 
Viva! Atuante e Superando Desafios".

Caro servidor: se você já foi sócio, convidamos a retornar. Venha conhecer a entidade.  
Fale conosco 3439.8124/8112/8109 - sec.presidencia@assufemg.org.br

- Campanha de Filiação 2019!

Assufemg promove Palestra  
sobre a Prevenção do Câncer de 
Mama e seus riscos no mês de 
ações em apoio ao Outubro Rosa

Ações em todo o mundo sobre a pre-
venção ao câncer de mama vem sendo 
realizadas com o intuito de conscienti-
zar a população acerca do risco desta 
doença. O Outubro Rosa, campanha 
destinada ao combate do câncer de 
mama, é uma importante ferramenta 
na disseminação de informações. 
Pensando nisso, a Assufemg, junta-
mente com a Unimed e a clínica Am-
pliar Radsom, promoveram no dia 25 
de Outubro, sexta-feira, a Palestra so-
bre a Prevenção ao Câncer de Mama. 
A atividade prestou um serviço a todas 
as mulheres que se sentem receosas em 
realizar os procedimentos para a pre-
venção e análise ao câncer de mama. 
Segundo os dados do Instituto Nacio-
nal do Câncer (INCA), estima-se que 
o câncer de mama é segundo tipo que 

mais acomete brasileiras, representan-
do em torno de 25% de todos os cân-
ceres que afetam o sexo feminino. Para 
o Brasil, foram estimados 59.700 novos 
casos de câncer de mama em 2019, com 
risco estimado de 56 casos a cada 100 
mil mulheres. 
Segundo a palestrante, Dra. Amanda 
Maciel, “A incidência maior é na faixa 
etária de 50 a 69 anos. E estas mulhe-
res têm que consultar regularmente e 
devem fazer mamografia de rastrea-
mento a cada dois anos. O exame pode 
ajudar a identificar o câncer antes de a 
pessoa apresentar sintomas. ‘’ 
Detectar precocemente o câncer de 
mama, identificando os sinais e sinto-
mas em suas fases iniciais, ajudará a 
obter melhores resultados no tratamen-
to, reduzindo a mortalidade. 

ATENÇÃO USUÁRIOS/AS DA UNIMED/BH
A validade de sua carteira do plano de saúde vencerá no dia 30 de novem-
bro de 2019.  Para retirar a sua nova carteira, você deverá comparecer à sede 
ou subsede da Assufemg, a partir do dia 20 de novembro.  
Os interessados em pegar a nova carteira na subsede, deverão fazer solicitação 
prévia na sede da Assufemg, por meio dos telefones: 3439-8126 ou 3439-8122. 
Na oportunidade e impreterivelmente, todos os usuários deverão apresen-
tar uma cópia dos seguintes documentos: ▪ comprovante de residência (só-
cio); ▪ RG e CPF (todos os usuários); ▪ Contracheque para o recadastramento.
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Entrevista – Diretoria Financeira

1. Quais são as atribuições da dire-
toria financeira?
▪ Controlar a saúde financeira da 
Associação junto com o Presidente 
ou Vice-presidente.
▪ Assinar, juntamente com Presi-
dente ou Vice-presidente, cheques 
e compromissos financeiros aprova-
dos pela diretoria.
▪ Responsável pela guarda de valo-
res da entidade.
▪ Propor à DE projetos que viabili-
zem a arrecadação de fundos em 
favor da entidade.  
▪ Responsável pela admissão e de-
missão de funcionários do setor.
2. Como é composta a equipe de 
trabalho da Diretoria Financeira?
CONTAS A RECEBER E CONTAS A 
PAGAR
● Assistente Financeira – Glezielly 
● Coordenadora Financeira –  
Soraya
● Diretor Financeiro – Odair Ferraz
● Diretora Financeira Adjunta – 
Wânia Ferreira Duarte Goulart
3. O planejamento financeiro é 
uma ferramenta essencial para o 
controle eficiente entre gastos e 
despesas. Como é feito o planeja-
mento de trabalho dessa Diretoria?
Atualmente, o financeiro é um setor 
onde o planejamento é feito diaria-
mente, sendo organizado e discuti-
do entre a coordenadora do setor, 
Diretoria Financeira e a Presidência. 
E não tem como ser diferente, já que 
nossa captação de recursos é diária 
e depende do capital que entra no 
dia anterior nos caixas da cantina, 
drogaria, recepção da sede e subse-
de da Assufemg. E, de acordo com 
o valor arrecadado naquele dia é 
que vamos planejar o que pode ser 
gasto ou pago no dia seguinte, ten-
do sempre como prioridade as des-
pesas fixas da Entidade, ou seja, os 

compromissos anteriormente assu-
midos em nome da Assufemg. 
4. Os senhores estão à frente da 
Diretoria Financeira da Assufemg 
há várias gestões. O que mudou 
na situação financeira da Associa-
ção durante estes anos? 
Muita coisa mudou desde que esta-
mos no financeiro e a mudança da 
época que entramos para a atual se 
deve ao fato de que, quando aqui 
chegamos, encontramos o setor com 
inúmeros compromissos não quita-
dos nas diversas áreas de Assufe-
mg: encargos judiciais, trabalhistas 
e tributários, incluindo os fornece-
dores, ‘’herança maldita da gestão 
anterior’’ no valor de quase 29 mi-
lhões de reais.
Através do trabalho árduo envol-
vendo o Presidente Márcio Flávio, 
o Financeiro e o Jurídico, consegui-
mos implantar uma política de sério 
comprometimento, visando sanar 
os compromissos pendentes, come-
çando pelos de maior valor, como 
os Prestadores de Serviço do extin-
to Plano de Saúde Assufemg. ANS, 
REFIS, dentre outros; foram reali-
zados acordos financeiros, tendo 
como avalistas o próprio presiden-
te da Assufemg e alguns diretores 
que colocaram seus imóveis como 
garantia de pagamento. E assim, 
graças a esses esforços, uma a uma 
as dívidas foram sanadas e hoje po-
demos respirar mais tranquilamen-
te, mas, infelizmente ainda temos 
processos judiciais de gestões an-
teriores a serem julgados e que não 
dependem de nosso querer ou de 
intervenção jurídica, pois, a justiça 
ainda é muito morosa.
O Financeiro ainda trabalha com o 
sistema de controle financeiro por 
meio de pagamentos realizados 
com cheques, faturas e boletos ban-
cários porque ainda não temos se-
gurança suficiente para a realização 
de pagamentos online.
Houve aperfeiçoamento no controle 
financeiro da entidade, sendo atua-
lizado o sistema financeiro que ain-
da é utilizado na época atual e que 
precisa ser renovado.

5. Atualmente, como está a situa-
ção financeira da Assufemg?
Na medida do possível, o Presi-
dente em parceria com a Diretoria 
Financeira tem trabalhado para 
sanar os compromissos já existen-
tes e os que por ventura surgirem. 
Todos os pagamentos de notas es-
tão em dia.
6. Que serviços são prestados pela 
Diretoria Financeira aos associados?
▪ Empréstimos para sócios da Assu-
femg com critérios, como por exem-
plo, em dia, limite de valor que, 
atualmente, é até R$1.500,00 acres-
cido de juros e pagamento em até 5 
vezes no desconto em folha;
▪ Entrega de Demonstrativo de 
despesas anuais no início do anual 
para comprovação de despesas mé-
dicas e odontológicas para imposto 
de renda;
▪ Auxílio funeral;
▪ Seguro de vida;
▪ Desconto em folha nos serviços 
odontológicos, empréstimo, com-
pras realizadas na Drogaria da As-
sufemg, Cantina Pelego’s ( almoço 
e lanches, shows, Festa Agostina, 
Festa das Crianças e Baile do Ro-
sas de Abril), na Ótica Baratão dos 
Óculos, consultas e exames realiza-
dos no Posto Médico, mensalida-
des do Pilates, Ginástica Funcional 
e Dança de Salão.
7. A Diretoria Financeira pretende 
implementar novos projetos visan-
do uma melhor gestão dos recursos 
da Associação?
Sim. Temos alguns projetos a rea-
lizar: 
● Captação de recursos e fazer par-
cerias para futura aquisição de ter-
reno para construção do Clube da 
Assufemg, que é um sonho antigo 
da Diretoria.
● Abrir o Salão de Beleza para os só-
cios da Assufemg;
● Implantação do novo sistema para 
todos os centros de custo da Assufe-
mg, por meio do qual, o financeiro 
teria o controle das entradas e saí-
das, eliminando, com isto, boa parte 
das planilhas que atualmente, são 
criadas e alimentadas no setor.
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Nome: Ludmila Moraes Prado - (Reitoria/PRA - 
27 anos UFMG)
Como você se sente sendo um servidor público? 
▪ Tenho muito orgulho de ser servidora pública, execu-
to minhas tarefas com muito prazer. Críticas sempre vão 
existir, fazem parte de nosso crescimento profissional. 
Aqui criei meus filhos e os vi alçar voo, a UFMG me deu 
tudo que sou. 

No dia 28 de outubro é comemorado o dia do 
Servidor Público. Relembramos alguns fatos 
que marcaram a história do Servidor Público e 
que contribuíram para definição de 28 de outu-
bro como seu dia. 
▪ O serviço público no Brasil teve origem em 
1808, com a chegada da Família Real. Nesta 
época, o servidor era nomeado pelo Rei ou por 
seus representantes.
▪ Na República, o servidor público passou a ser 
uma moeda de troca na política. Um meio de 
garantir a ascensão entre os eleitores e de con-
trolar a função pública. Não existia regulamen-
tação nem legislação específica para os servi-
dores da República brasileira.
▪ Em 28 de outubro de 1936, pela Lei 284, o Pres-
idente Getúlio Vargas cria o Conselho Federal 
do Serviço Público Civil. 
▪ Um dos primeiros documentos consolidando 
as normas referentes aos funcionários públicos 
foi o Decreto-Lei nº 1.713, publicado em 28 de 
outubro 1939, pelo Presidente Vargas.
▪ Em 28 de outubro de 1943, através do Decreto-
Lei 5.936, Vargas consagra o dia 28 de outubro 
como o Dia do Funcionário Público.
▪ A Constituição federal de 1988, no Art. 37, de-
termina a necessidade de concurso de provas 
ou provas e títulos, para ingresso nas carreiras 
públicas, bem como estendeu esta possibilidade 
aos estrangeiros na forma prevista em Lei.
▪ Em 11 de dezembro de 1990, foi sancionada a 
Lei nº 8112, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos civis da União, das au-
tarquias e das fundações públicas federais. O 
artigo 236 desta Lei, determina que o Dia do Ser-
vidor Público será oficialmente comemorado em 
28 de outubro, reafirmando o que havia sido es-
tabelecido no Governo Vargas. 
Por algum tempo, o jogo de influências determi-
nou a admissão na Administração Pública. Mas, 
com o ingresso através de concurso conseguiu-se 
uma hegemonia que independe do governo que 
está no poder. É a garantia da igualdade, da im-
pessoalidade, da legalidade e da eficiência.
A carreira de servidor público sempre desper-
tou muito interesse e os concursos públicos são 
muito disputados. A Constituição de 1988 e a 
Lei 8112 contribuíram para a elevação da quali-
dade do serviço público, mas ainda há muito a 
se fazer no sentido da valorização e qualificação 
do servidor. 
Parabenizamos a todos os servidores públicos 
que, com dedicação e comprometimento, pres-
tam os melhores serviços à sociedade.

Dia do Servidor Público

Nome: Marco Aurélio A. de Castro - (DRCA - 
9 anos UFMG)
Como você se sente sendo um servidor público?  
▪ Sinto-me feliz, realizado e ao mesmo tempo responsá-
vel por trabalhar em prol da sociedade, tentando fazer 
a diferença com o meu trabalho, pois acredito que deve-
mos ser a mudança que queremos ver no mundo.

Nome: Mauro Mundim - (ICEX - 34 anos UFMG)
Como você se sente sendo um servidor público?  
▪ Mesmo diante das dificuldades que o servidor público 
de ensino está passando, como falta de incentivo, sigo 
com a mesma dedicação à Instituição e comprometido 
com as atribuições a mim confiadas. 

Nome: Alexandro G. da Cruz - (Imprensa - 
8 anos UFMG)
Como você se sente sendo um servidor público?
▪ O que mais me motiva em ser servidor, sobretudo 
aqui na UFMG, onde trabalhamos, direta ou indire-
tamente, com educação, é  a sensação de saber que 
nosso trabalho tem grande relevância para o país.

Nome: Aline Wan Der Maas - (Coltec - 1 ano UFMG)
Como você se sente sendo um servidor público?  
▪ Sinto-me realizada! Estudei durante um tempo para 
ter um cargo público, devido a segurança e melhor qua-
lidade de vida que ele proporciona, e hoje tenho o resul-
tado do meu esforço. 

Nome: Eber Ferreira Faioli - (Prograd/Copeve - 
35 anos UFMG)
Como você se sente sendo um servidor público?
▪ Na área em que trabalho, é muito gratificante. Pensar 
fora da caixa e ter uma rotina fora da rotina, isso é muito 
motivador. O desafio, resultado e a conclusão de cada 
etapa traz o valor e o prazer do reconhecimento. Prazer 
maior foram as amizades firmadas neste período.

Nome: Guilherme Tadeu de S. Fumega - (PRA/DLO - 
2 anos UFMG)
Como você se sente sendo um servidor público?
▪ Sinto-me com a missão de servir à sociedade e contri-
buir para um serviço público de qualidade com mais 
eficiência e eficácia, atendendo as necessidades e an-
seios de toda a população. E, em especial, na UFMG te-
mos a oferecer uma educação de qualidade e inclusiva.

ENTREVISTA COM  
SERVIDORES ASSOCIADOS

Nome: Aguinaldo José Tito - (PRA/DEMAI - 
27 anos UFMG)
Como você se sente sendo um servidor público?
▪ Tenho muito orgulho de ser um Servidor público, 
pois desde o início da minha carreira sempre tive a 
convicção que nossa função principal é entregar uma 
prestação de serviço de qualidade e principalmente ser 
um agente da mudança, em todos os níveis da nossa 
UFMG, contribuindo de forma efetiva para o sucesso 
da Instituição.

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5936-28-outubro-1943-415995-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5936-28-outubro-1943-415995-publicacaooriginal-1-pe.html
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