Assufemg

Edição n° 1.276 - Gestão 2019/2022 - "Assufemg Viva! Atuante e Superando Desafios" - 20/03/2020
Fones: 3439-8100 - www.assufemg.org.br - assufemg - Subsede Medcenter - Tel: 3224-7519
Entidade de Utilidade Pública - Decreto nº 15.733, de 21/10/2014 - Lei Municipal 6.648, de 26/05/1994

Greve geral em defesa do serviço público e contra
os ataques do governo Bolsonaro

Em Assembleia, realizada pelo SINDIFES no dia 4 deste mês, foi aprovada a escolha dos delegados que
representariam a Categoria na Plenária da FASUBRA, que ocorreu nos
dia 13, 14 e 15 de março, e levassem
a proposta de deflagração de greve,
por tempo indeterminado, a partir
do dia 18 de março para ser debatida com as demais bases presentes na
Plenária. A Categoria ainda deliberou que todos os delegados eleitos
deveriam defender o posicionamento em relação à greve, seguindo a
deliberação da Assembleia, que conforme proposta defendida pelo Sr.
Márcio Flávio, Presidente da Assufemg, aprovou o dia 18/03/2020 greve
nacional. Explica que foi preciso ser
radical quanto a data, uma vez que
na plenária da Fasubra que aconteceu nos dias 13, 14, e 15/03/2020 não
constava greve na sua pauta. Assim

foi preciso forçar e derrotar a proposta de início de abril colocada na
assembleia como forma de abrir as
discursões sobre o momento da greve, disse Reis.
Para a categoria, é preciso barrar os
ataques do governo Bolsonaro aos
servidores e serviços públicos e o
enfrentamento é o único meio de
garantir as conquistas e reivindicar
melhores condições.
Diversos são os ataques sofridos pelos trabalhadores brasileiros no governo de Jair Bolsonaro. Um exemplo disso é a aprovação da Reforma
da Previdência por meio da PEC
9/2019. Além disso, o Presidente da
República, bem como o Ministro da
Economia, Paulo Guedes, promoveram ataques contra servidores federais e as universidades públicas,
tanto em seus discursos, quanto no
corte de verbas.

Outro ponto abordado, é que a reforma administrativa está sendo feita por meio de portarias, instruções
normativas, ofícios e medidas provisórias. A última medida foi o ofício
do MEC Nº 008/2020 que tenta congelar os direitos trabalhistas (promoções e progressões, adicionais
ocupacionais, auxílios e demais benefícios) dos servidores públicos.
Com o movimento grevista, a categoria acredita que pode abrir espaço para uma negociação efetiva da
pauta de reivindicações e de articulação com o Congresso que votará a
reforma administrativa.
O atual governo é marcado por atitudes que tem ocasionado uma série
de crises políticas, ambientais e institucionais. O Presidente Bolsonaro,
desde o início do seu mandato, promove ataques aos valores democráticos e seus adversários políticos.
Por meio de suas atitudes, demonstra que não compreende as atribuições de chefe do Executivo Federal,
ignorando, assim, os limites legais.
Acredita, portanto, que os aparatos
jurídicos são mecanismos para limitar sua autoridade e que qualquer
manifestação de oposição é entendida como uma afronta pessoal.

Novos Associados Sejam bem-vindos!
☺ Ana Paula Fonseca de Almeida ☺ Carla Andrea Silva Lima ☺ Douglas Pedrosa de Aguiar ☺ Júnia de Carvalho Fidélis
Braga ☺ Luciane Novaes Moreira ☺ Luiza Landim Botelho ☺ Sabrina Donato da Silva ☺ Vanete Marques Rodrigues.

Atividades de Cultura para o ano
de 2020
Proposta:

- Dia das mães – 09/05 Almoço musical; - Dia 07 ou 14 de Agosto – Festa Agostina; - Dia 14 de Agosto – Dia dos pais/ Bingo Especial; - Dia 10 de Outubro
(sábado) – Dia das Crianças; - Dia 20 de Novembro (Consciência Negra);

Almoço musical em homenagem
ao Dia Internacional da Mulher
No último dia 06 de março, aconteceu, no Espaço Cultural da
Assufemg, um almoço musical
em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Houve a entrega de rosas para as mulheres
presentes. O trio musical Samuka
Xavier e cia animou o almoço dos
presentes na Cantina Pelego’s.

ATENÇÃO ASSOCIADOS!
SUSPENSÃO DO ROSAS DO ABRIL
A ASSUFEMG – Associação dos Servidores da UFMG, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, baseada na Nota à comunidade da UFMG,
do dia 13 de março e na Instrução Normativa Nº 21, de 16 de março de
2020, em que é relacionado o conjunto de ações e recomendações visando
à prevenção da disseminação   do coronavírus (COVID-19), considerado
uma emergência de saúde pública de importância internacional, informa
a suspensão do projeto cultural ROSAS DE ABRIL 2020 (até o presente momento), que tinha programação prevista durante todo o mês,   por
meio de atividades como: Campeonato de Futebol de Campo, Festival da
Canção, Feira de Artesanato, Oficina de Contação de Histórias, Oficina de
Decoupage, Caminhada Ecológica, dentre outras.
Esta decisão vem demonstrar o efetivo comprometimento e responsabilidade da Diretoria da Assufemg com a preservação física, social e da saúde
dos sócios e de todos os comprometidos com a existência da entidade no
papel do cidadão.
Contamos com a compreensão de todos!
Diretoria da Assufemg

- Campanha de Filiação 2019!
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
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Diretoria Administrativa
Nesta edição, vamos apresentar o trabalho que é desenvolvido pela Diretoria Administrativa e, para isto, conversamos com o Diretor Antônio Silvio de Oliveira e a Diretora Adjunta Lindaura Rosa dos Santos.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
seguir uma hierarquia obrigatória para o bem de toda
a entidade, concretiza as suas obrigações, cumprindo,
assim, o principal objetivo que é o de integrar todos
os departamentos. A presidência é informada de todos procedimentos oficiais. Nossa função é ser um elo
entre os colegas de trabalho, principalmente junto à
presidência. Somos parceiros e devemos trabalhar em
harmonia para o bem da entidade e dos associados.

1 - Qual a importância da Diretoria Administrativa na estrutura da Assufemg?

A importância da Diretoria Administrativa na estrutura da Assufemg é a mesma que em todas as empresas
e associações. Uma associação não funcionaria organizadamente sem o departamento administrativo, dirigido corretamente pelos profissionais responsáveis
pelo setor, obedecendo as regras hierárquicas do setor
e cumprindo o planejamento, sem atropelar as rotinas.
A diretoria administrativa forma um elo com todos os
outros setores por ser a área responsável pelos recursos humanos e tratar dos interesses de todos os funcionários da entidade, como também dos sócios.

2 - Como é composta a equipe de trabalho da Diretoria Administrativa?

Atualmente, a equipe é composta pelos dois diretores,
que têm experiência na área administrativa, sendo que
um deles exerce a função há três mandatos, e por mais
dois funcionários, ocupantes do cargo de assistente administrativo, capacitados e com mais de 20 anos de trabalho no setor. Os funcionários dão suporte e respaldo
em todas as demandas rotineiras do setor como: apuração da folha de ponto eletrônico, controle de férias, vale
transportes, vale alimentação, admissão e demissão,
demanda essa que passa pelo crivo de toda a diretoria
em reunião e é decidida através de votação.

3 - O Diretor Administrativo, por ser responsável
pelo acompanhamento dos serviços e pelo quadro
de pessoal, é um parceiro estratégico da presidência. Como ocorre esta parceria de trabalho na Assufemg?

A Diretoria que dirigimos não é diferente das outras da
Assufemg. As decisões são tomadas em comum acordo com o diretor presidente. Esse processo além de

4 - A Assufemg preza pela qualidade dos serviços
prestados aos seus associados. Para melhor
atender a este propósito, como a Diretoria
Administrativa cuida desta questão?

Sem dúvida a Assufemg exerce bem seu papel prestando serviços de boa qualidade. A Assufemg tem grande preocupação em atender bem aos seus associados e
a todos que recorrem a ela em busca de informações.
Em virtude disso, a recepção da entidade funciona em
horário corrido para atender os associados e outras
pessoas que procuram a Assufemg.

5 - Como os senhores avaliam a comunicação e a
integração entre os funcionários?

Esta diretoria entende que a comunicação entre os
funcionários é boa e sempre trabalhamos para ajustar
as lacunas ou os equívocos decorrentes de deslizes ou
falhas na comunicação.  A Assufemg está acima de todos, tendo os sócios como combustível principal que
imprime e mantém o equilíbrio fazendo com que todos
cumpram com responsabilidade as suas obrigações.

6 - Que serviços esta Diretoria presta diretamente
aos associados da entidade?

O associado é o foco principal de nossos trabalhos e
informamos os seus direitos, benefícios e deveres. O
trabalho é feito com a função de atender a todos que
procuram a entidade, sem prejuízos para ninguém.

7 - A Diretoria Administrativa tem novos projetos
que pretende implementar?

O pensamento de novos projetos é sempre uma meta
a ser alcançada. Devemos amadurecer a ideia para
sermos coerentes com o momento político em que vivemos no país atualmente. O trabalho continua sendo
mantido sem descuidar de nossa ocupação e da nossa
causa. Mas consideramos importante fortalecer a entidade e acompanhar os trabalhos administrativos para
que sejam realizados com eficiência.

Negocinho$
Tela mosqueteira, fechamento de pia em vidro ou alumínio. Whatsapp: (31) 98863-4350 - Amauri/E-mail:
avisarquadros@gmail.com/site: www.avisarquadros.com
Assufemg

03

Coronavírus (Covid-19) - Informações
O que é?

cinco dias, podendo variar entre 2 a 16 dias.

É um vírus da família Coronaviridae, que causa infecção em mamíferos e aves, como por exemplo, morcegos, gatos, porcos, macacos, transmitido por contato e
por aerossóis e gotículas presentes na respiração.

Como é transmitido?

Qual o período de incubação?
O período médio de incubação, que é o tempo entre o
contato com o vírus e as manifestações clínicas, é de

O contágio se dá por meio de gotículas, aerossóis
e/ou contato.
Quais os sinais e sintomas?
Febre, tosse seca, cansaço, dores de cabeça e no corpo,
dor de garganta, congestão nasal, coriza e diarreia.

Prezados associados, atenção!
Por medida de prevenção e contenção da disseminação da
doença COVID-19 provocada pelo novo Coronavírus, a entidade a partir de 20/03, funcionará com escala de revezamento.  

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 março de 2020, por motivo de óbito:

† Emílio Osorio Neto † Francisco Javier Herrero Botin † José Alves Ferreira † Pedro Paulo Christovam
dos Santos.
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