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Grito de Carnaval da Assufemg fez o palco tremer! 

Novos Associados Sejam bem-vindos!
☺Alan Fontes Borges ☺Anderson Martins Costa ☺André Luiz Alvarenga Santos ☺Carlos Henrique Ribeiro Schuch 
☺Cleide Alana Cândida Freitas de Miranda ☺Desiree Larissa Antônio ☺Eduardo Guimarães Peixoto ☺Felipe 
Bisaggio Pereira ☺Francielle Costa Salvador ☺Gabriel Barbosa de Oliveira ☺Gilberto de Miranda ☺Gisele Yukimi 
Kawauchi ☺Isabel Maciel Costa ☺Izabela de Oliveira Ferreira Dornelas ☺José Rivas Pereira Magalhães ☺Juliana 
Alves de Moura ☺Kamille Vaz ☺Keli Cristina de Freitas Borges ☺Kelle dos Santos Carvalho ☺Kleber Mendes 
Prodígios ☺Luciana Alves do Santos ☺Marco Aurélio Benini Paschoal ☺Maria Cristina da Silva Ayres Vieira 
☺Mauricio Augusto Aquino de Castro ☺Natacha Silva Araújo Rena ☺Olga Filgueiras da Cruz ☺Pedro Francisco 
Mota Junior ☺Petrus Adriano Neto ☺Rafael Aguiar Chimicatti ☺Raquel Oliveira Santos Teixeira ☺Raquel Santos 
Carneiro ☺Romerito Costa Nascimento ☺Rosa Dalva de Melo Bertolage ☺Roseli Maria Soares do Reis ☺Rosiane 
Aparecida Soares.

Na última sexta-feira, dia 14/02,  aconteceu no es-
paço cultural da Assufemg, o Grito de Carnaval 
2020. O Grito de Carnaval foi aberto aos sócios e 
seus familiares, além de toda a comunidade aca-
dêmica. 
Os foliões brincaram, dançaram e curtiram a festa 
ao som da banda Faraó, que chegou com tudo, to-
cando diversos sucessos da Banda Eva, Timbalada 
dentre outras músicas que agitaram os presentes. A 
participação do grupo começou por volta das 21h. 
A Cantina Pelego’s serviu um cardápio especial, 
além de bebidas como cerveja, refrigerante e suco. 
Houve ainda o concurso do Rei Momo e da Rainha 
do Carnaval, melhores fantasias adulto e infantil, 
premiando as fantasias que obtiveram as maiores 
notas dos jurados. 

Comunicado Importante! Campo Assufemg

Prezados associados e comunidade universitária, informamos que o campo de futebol da Assufemg estará inter-
ditado, por motivo de manutenção do gramado. Previsão de término dos trabalhos: 13/03/2020.

Agradecemos a compreensão de todos.
Marcelo Lima e José Tiago (Batata)



02

Técnicos Administrativos da 
UFMG aprovam estado de greve e 
se mobilizam contra os ataques à 
educação, do governo Bolsonaro

Assufemg

Expediente
Órgão Informativo da  
Associação dos Servidores da 
UFMG - Assufemg.  
Fones: 3439-8100  
Fax: 3439-8118. Subsede no 
Medcenter - Tel: 3224-7519.  
www.assufemg.org.br -  
Fale conosco:  
sec.presidencia@assufemg.org.br 
ou imprensa@assufemg.org.br - 
Facebook: assufemg.
Av. Antônio Carlos, 6627 - 
Cidade Universitária  
CEP: 31.270.010 -  BH - MG -  
Fones: 3439 - 8100/3439 - 8124
Diretoria Executiva
Presidente: Márcio Flávio dos Reis
Vice Presidente: Luiz Geraldo de 
Oliveira
Diretor Administrativo: Antônio 
Sílvio de Oliveira  
Diretor Administrativo Adjunto: 
Lindaura Rosa dos Santos  
Diretor Financeiro: Odair dos 
Santos Ferraz 
Diretor Financeiro Adjunto: 
Wânia Ferreira Duarte Goulart  
Diretor de Imprensa e 
Divulgação: Antônio Cícero de 
M. Mendes  
Diretor de Imprensa e 
Divulgação Adjunto: Eliza Julieta 
Rocha 
Diretor de Esporte e Lazer:  
Marcelo Antônio A. de Lima 
Diretor de Esporte e Lazer  
Adjunto: José Tiago Lopes 
Diretor de Cultura: Júlia Maria 
Ferreira 
Diretor de Cultura Adjunto:  
Marcus Vinícius Ribeiro 
Diretor de Assistência e  
Convênios: Hélio Geraldo  
de A. Macedo 
Diretor de Assistência e  
Convênios Adjunto: Eliane F. 
Ramos de Jimenez 
Conselho Fiscal
Titulares
Lúcia Aparecida de Oliveira 
Pinto  
Rafael Quirino Oliveira 
Gonçalves 
Carlos Antônio de Souza Perini
Suplentes
Rosângela Helena Ananias  
Leonardi Dionízio Ferreira 
Maryelle Joelma Cordeiro
Edição: Ana Flávia de Abreu 
(Assessora de Imprensa)
Projeto e Editoração Gráfica: 
Eliseu Ramos
Periodicidade: quinzenal                           
Tiragem: 4.000 exemplares
Impressão: Gráfica Cedáblio.
Os artigos assinados são de 
inteira responsabilidade dos seus 
autores e não correspondem, 
necessariamente, à opinião do jornal.

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!

Fontes: http://sinasefeifsul.org.br/ no-
ticias/estamos-em-estado-de-greve-o-
-que-isso-significa-/136/
https://ctb.org.br/movimento-traba-
lhista/73580/
https://sinjuspar.jusbrasil.com.br/
noticias/100043340/significado-de-al-
guns-termos-de-relacionados-a-greve

Greve ou estado de greve? O que isso 
significa? 
Greve é a cessação coletiva e volun-
tária do trabalho realizada por tra-
balhadores com o propósito de obter 
benefícios, como reajuste de salário, 
melhoria de condições de trabalho ou 
direitos trabalhistas, ou para evitar a 
perda de benefícios. 
Já o Estado de Greve é compreendido 
como uma situação aprovada pelos 
trabalhadores para alertar os gover-
nantes sobre a possibilidade de defla-
gração de uma greve. Assim, o estado 
de greve figura como momento de re-
flexão, debate e mobilização em torno 
de um processo que pode vir ou não 
a culminar em uma greve, aqui com-
preendida como instrumento legal e 
legítimo diante de reivindicações. 
Por isso, junto à aprovação da en-
trada em estado de greve, inicia-se o 
processo de construção de uma agen-
da de mobilização. Além das datas 
aprovadas nacionalmente como dias 
de luta da classe trabalhadora, os ser-
vidores podem organizar atividades 
sistemáticas que auxiliem no debate 
e na construção da mobilização. Estas 
atividades devem envolver todos os 
funcionários públicos federais  favorá-
veis ou não à realização de uma greve 
– têm em comum a preocupação com 
os rumos da reforma administrativa 
e contra as PEC´s que aprofundam o 
desmanche dos serviços públicos e as 
condições de trabalho dos servidores. 
Os Técnico-Administrativos em Edu-
cação da UFMG decidiram pelo Esta-
do de Greve e aprovaram a proposta 
do Eixo de Luta, em Assembleia, que 
ocorreu no dia 30 de janeiro. 
Segundo Cristina del Papa, coorde-
nadora-geral do SINDIFES, o fato do 
Estado de Greve ser aprovado, trata-se 

de uma autorização para a Federação 
indicar Greve contra os ataques do 
governo. “Esta consulta está sendo re-
alizada em toda a base da FASUBRA. 
Com a aprovação do Estado de Greve 
iniciaremos a mobilização e vamos nos 
preparar para uma Greve que pode ser 
chamada a qualquer momento para 
barrar, principalmente, a reforma ad-
ministrativa que propõe reduzir nos-
sos salários em 25%”, comenta. 
O Estado de Greve foi aprovado em 
comum acordo. A Categoria entende 
que é necessário preparar-se para a 
luta contra a reforma administrativa 
e contra as PEC´s que significam o 
desmanche dos serviços públicos e as 
condições de trabalho dos servidores. 
Há uma incansável tentativa de des-
moralização do funcionalismo e de 
imposição da terceirização dos servi-
ços prestados à população. Segundo 
o JP, dirigente da FASUBRA Sindi-
cal, “Estas medidas vêm para retirar 
o direito de autonomia das universi-
dades, institutos de todos os âmbitos 
e tantos outros órgãos públicos, dizi-
mando qualquer poder de decisão e 
centralizando todas as decisões sobre 
a gestão no Ministério da Economia”.   
A Assufemg tem um papel importan-
te na luta em defesa dos direitos dos 
servidores e, apoia este movimento, 
pois, acredita que a carreira conquis-
tada é intocável, diz Márcio Flávio 
dos Reis - Presidente da Assufemg.
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Diretoria de Esporte e Lazer

A Assufemg sempre considerou de 
grande importância a promoção do 
lazer e do esporte entre os servido-
res. Para falar sobre o trabalho que 
vem sendo desenvolvido pela Di-
retoria de Esporte e Lazer, conver-
samos com o Diretor Marcelo Lima 
e o Diretor Adjunto José Tiago Lo-
pes (Batata).
1. Segundo o Estatuto da Assu-
femg, um dos fins da Entidade é 
promover a prática do desporto 
entre os associados.  Como a Di-
retoria de Esporte e Lazer trabalha 
para cumprir este objetivo? 
Quando assumimos esta diretoria, 
sabíamos que a nossa missão seria 
promover atividades que atraíssem 
os associados e seus dependentes; 
sobretudo, a comunidade universi-
tária, como forma de expor o que a 
Entidade é capaz de proporcionar a 
todos, momentos de descontração, 
saúde e lazer. E com isso, captar 
mais associados.
Para cumprirmos com o nosso ob-
jetivo é preciso muito trabalho, 
respeito e bons relacionamentos 
dentro e fora da Universidade. 
Tendo isso como princípio, temos 
conseguido alcançar as nossas me-
tas, mas sabemos que podemos fa-
zer mais.
Ressaltamos que a Assufemg pode 
colaborar muito pelo esporte den-
tro da Universidade, mas é preciso 
contarmos com o apoio e parceria 

da Administração Central para 
que, juntos, possamos contribuir 
para a melhoria da saúde e da qua-
lidade de vida dos  servidores.
2. Como é feito o planejamento de 
trabalho da Diretoria?
Sabemos que o esporte é uma pai-
xão e envolve muito sentimento e 
entusiasmo entre as pessoas, mas 
para quem está à frente de um pla-
nejamento, é necessário estar entu-
siasmado, porém, com os “pés no 
chão”, pois, quem está adminis-
trando o projeto, tem a responsabi-
lidade de alcançar o objetivo, que 
é atender, de forma eficaz, o seu 
público alvo.
Para que possamos fazer um bom 
planejamento, devemos levar em 
consideração as demandas neces-
sárias, o público alvo e analisar o 
risco do negócio. 
Para 2020, o planejamento foi fei-
to de acordo com o cenário atual, 
que está sendo vivenciado por di-
versas instituições, ou seja, tivemos 
que fazer alguns ajustes nos custos 
para mantermos a vida financeira 
da Entidade equilibrada, porém, 
sem deixar de oferecer, aos associa-
dos e seus dependentes, o que nos 
compete, que é a prática do esporte 
e lazer.
3. Quais são os projetos e/ou ativi-
dades que esta Diretoria está de-
senvolvendo atualmente? 

Atualmente, os projetos em desen-
volvimento são: 
- Saúde Ativa Assufemg, que abran-
ge as atividades de Dança, Ginásti-
ca Funcional e Pilates, as quais são 
praticadas no Espaço Cultural da 
Assufemg e sala anexa;
- Projeto de Futebol Master, que 
veio abraçar os atletas veteranos e 
masters, que fizeram história em 
outros tempos na Universidade, e 
que estavam precisando de atenção 
e motivação para darem continui-
dade a sua vida esportiva. Há rela-
tos de colegas que conseguiram di-
minuir a taxa de colesterol, melho-
rar a questão da ansiedade e outros 
fatores importantes para uma boa 
saúde. Esse projeto está sendo de-
senvolvido no campo de futebol da 
Assufemg, nas manhãs de sábado.
- Outros trabalhos desta diretoria, 
são as atividades esportivas de-
senvolvidas no Projeto Rosas de 
Abril, que completará 35 anos de 
existência, neste ano. Entre essas 
atividades, podemos destacar o 
campeonato de futebol amador e a 
caminhada ecológica. 
- Temos uma parceria institucional 
com a UFMG, via ProRH, na Se-
mana do Servidor. No caso do es-
porte, esta diretoria responde pelo 
campeonato de futsal, torneios de 
peteca (dupla mista) e tênis (sim-
ples), que acontecem nas quadras 
do Centro Esportivo Universitário 
(CEU), e auxilia na corrida e cami-
nhada do servidor na Estação Eco-
lógica da UFMG.
4. Desde a primeira gestão à frente 
da Diretoria de Esportes e Lazer 
até agora, o que os senhores con-
sideram que mudou no esporte da 
Assufemg?
Não temos muito conhecimento 
sobre projetos e/ou atividades que 
aconteciam ou deixavam de acon-
tecer anteriormente, mas é certo 
que desde a nossa primeira gestão, 
sentimos muito honrados pelo con-
vite e motivados pela oportunida-
de de trabalhar na área esportiva e, 
ao mesmo tempo, termos a oportu-
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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 fevereiro de 2020, por motivo de óbito:

† Edina de Carvalho Ferreira † Eduardo Pedro Benvenuto † Marcelo Barbosa da Silva † Maria de Lourdes 
Albuquerque Costa † Nilson Benjamim Cruz † Zilda Zolini. 

Festival da Canção XXXV Rosas de abril  
receberá inscrições a partir de 02/03

O Festival da Canção Assufemg vem aí, juntamente com o tradicional XXXV Rosas de Abril. A atividade tem 
como objetivo revelar novos talentos. O Festival acontecerá durante o mês de abril. As inscrições vão até o dia 
06 de março e, para concorrer, o interessado deve preencher as fichas e ler o regulamento, que estão disponíveis 
no site da Assufemg (www.assufemg.org.br) e na nossa página no facebook (www.facebook.com/assufemg). Os 
documentos devem ser entregues na sede da entidade, no Campus Pampulha da UFMG. Só poderão concorrer 
músicas inéditas, de autoria de funcionários, professores, aposentados ou estudantes da UFMG. Cada compositor/
autor poderá inscrever, no máximo, duas músicas. A seleção das composições inscritas será feita por uma 
comissão, formada por especialistas na área musical, que avaliará letra, melodia e harmonia. Serão três etapas de 
eliminatórias, até conhecermos o vencedor.

nidade de socializarmos com pes-
soas que compartilham de ideias 
diferentes; porém, interessantes.
Com relação ao que mudou no es-
porte a partir da nossa gestão foi, 
justamente, a inserção dos projetos 
desenvolvidos pela nossa direto-
ria, que causaram uma repercussão 
geral muito positiva, no âmbito da 
Universidade.
5. Como é a receptividade e parti-
cipação dos associados e comuni-
dade da UFMG nos projetos es-
portivos, em especial, no Projeto 
Saúde Ativa, oferecidos pela Enti-
dade?
Nesses quatro anos à frente da di-
retoria de esporte, trabalhamos 
com projetos sempre direcionados 
aos associados e seus dependentes, 
mas tivemos o cuidado em servir, 
também, à comunidade da UFMG, 
tendo em vista o seu vínculo uni-
versitário, porém, dentro de deter-
minados critérios.
Com essa abrangência, todos os 
projetos oferecidos pela diretoria 
de esporte e lazer foram bem acei-
tos e contam com boa participação 
tanto dos associados e seus depen-
dentes, quanto da comunidade 
universitária.
6. A Diretoria de Esportes e Lazer 

tem novos projetos para imple-
mentar?
Claro! Sempre há um horizonte 
para onde devemos olhar e vislum-
brar novos projetos, ou aperfeiço-
ar os que já estão sendo executa-
dos. Infelizmente, como dissemos 
anteriormente, estamos vivendo 
momentos difíceis, pela crise ins-
talada em nosso país, mas acredi-
tamos que o nosso sonho se tor-
nará realidade, principalmente, se 
contarmos com a parceria da Uni-
versidade, pois o que se constrói 
aqui dentro se torna um legado, e 
contribuirá para que possamos ser 
irmanados na vontade de viver as 
relações interpessoais e distribuir 
alegria e saúde em todos os espa-
ços de esporte e lazer.
O nosso projeto mais arrojado é a 
construção de uma quadra polies-
portiva coberta, onde, atualmente, 
localiza-se a quadra de areia. Esse 
projeto vai proporcionar a prática 
de vários esportes e acolher melhor 
o público, em eventos culturais e 
outras demandas da Assufemg e 
da própria Universidade.
Outro projeto é a melhoria do cam-
po de futebol, tais como: a constru-
ção de vestiários e banheiros para 
o público, instalação de um be-
bedouro industrial, alambrado e, 

quem sabe, instalação de uma boa 
iluminação. 
Com o campo todo estruturado, 
poderemos implementar o projeto 
da escolinha de futebol com várias 
categorias, que é outro sonho a se 
tornar realidade.
7. Quais são as orientações para 
os interessados em participar das 
atividades da área esportiva ou de 
saúde e lazer da Assufemg?
É interessante dizer que a  
Assufemg está de “braços abertos” 
para seus sócios, dependentes e 
comunidade universitária; dessa 
forma, orientamos aos interessa-
dos em participar das nossas ativi-
dades, entrarem em contato com a 
recepção da Assufemg, pelo telefo-
ne 3439-8110, e se informar sobre 
as atividades esportivas em anda-
mento e disponíveis.
Em casos especiais, os contatos 
dos diretores estão disponíveis 
com a recepcionista, que está au-
torizada a repassá-los, caso sejam 
solicitados.
Aproveitamos para agradecer a 
oportunidade em podermos falar 
sobre os projetos da Diretoria de 
Esporte e Lazer, os quais procura-
mos desenvolver com muito cari-
nho, dedicação e empenho. 
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