
Fones: 3439-8100 - www.assufemg.org.br -   assufemg - Subsede Medcenter - Tel: 3224-7519
Edição n° 1.277 - Gestão 2019/2022 - "Assufemg Viva! Atuante e Superando Desafios" - 26/05/2022

Entidade de Utilidade Pública - Decreto nº 15.733, de 21/10/2014 - Lei Municipal 6.648, de 26/05/1994

BATATA, SEMPRE PRESENTE!
Esta edição especial do Pinga Fogo é um justo reconhecimento ao José Tiago Lopes, nosso querido e eterno Batata, 
que tanto contribuiu com a história da Assufemg e também dos técnicos-administrativos da UFMG.

Assufemg

Há 2 anos, Batata, como era conhe-
cido pelos amigos e colegas, nos 
deixou...

Na época, mesmo muito entristeci-
dos, queríamos receber sua família 
para uma homenagem e agradeci-
mento por tudo que ele represen-
tou para a Assufemg e, especial-
mente, para nós. Porém, durante 
o processo de organização, veio a 
pandemia que nos obrigou a sus-
pender as atividades presenciais 
da Assufemg e ficarmos por algum 
tempo em distanciamento social.

Retornando às atividades, trouxe-

mos de volta nosso desejo de exter-
nar o grande carinho e respeito que 
sempre tivemos pelo Batata que, 
além do valioso trabalho realiza-
do, deixou imensa saudade. E, até 
hoje, podemos sentir a sua presen-
ça, com o seu jeito peculiar e único 
de ser, pois falamos de uma pessoa 
que sempre foi dedicada, amorosa 
e sensível no trato com os demais. 
Características especiais e necessá-
rias no ser humano, principalmen-
te nos dias atuais. 

Nessa “Edição Especial do Pinga 
Fogo” contamos um pouco da vida 
e do trabalho do Batata, trazemos 

fotos e algumas mensagens, entre 
as muitas que, por falta de espaço, 
não foi possível publicar. 

Como o Batata era um grande apai-
xonado e incentivador do esporte, 
resolvemos homenageá-lo  tam-
bém com a realização de um jogo 
especial do Projeto Futebol Master 
da Assufemg e que contará com a 
participação de seu filho Rudiné-
lio, o Rui. 

O jogo será organizado pela Dire-
toria de Esporte e Lazer da Assufe-
mg e acontecerá no dia 28/05/2022, 
sábado, com programação espor-
tiva de 8h às 10h. Em seguida, as 
homenagens serão prestadas no 
Espaço Cultural da Assufemg.

Em nome da diretoria, funcioná-
rios e associados da Assufemg, dei-
xamos aqui nossa homenagem e 
reconhecimento ao querido BATA-
TA, homem íntegro e muito queri-
do por todos.

VALEU BATATA!

Márcio Flávio dos Reis
Diretoria Executiva da Assufemg
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José Tiago Lopes, conhecido  
carinhosamente como Batata, nasceu 
em Matipó – Minas Gerais, no dia 25 
de julho de 1948. Casou-se com a se-
nhora  Catarina Terezinha  da  Costa 
e tiveram quatro  filhos e  cinco netos. 

Batata ingressou, na UFMG, em 1971, 
como terceirizado, e no seu quadro 
efetivo, no dia 05 de outubro de 1992, 
no cargo de Bombeiro Hidráulico, lo-
tado na Subprefeitura da UFMG, que 
ficava no Hospital das Clínicas. Em 
1994,  transferiu-se para o Instituto 
de Ciências Biológicas, onde traba-
lhou até a sua aposentadoria, ocorri-
da em 03 de dezembro de 2015.

Ele foi sempre muito engajado nas 
questões relacionadas à classe dos 
servidores técnico-administrativos 
da Educação.  Foi membro da Dire-
toria do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Instituições Federais de Ensino – 
Sindifes, na área de esportes. Estava 
sempre disposto a colaborar  com os 
colegas nas  campanhas para os pro-
cessos eleitorais de representante dos 
servidores nos órgãos administrati-
vos da UFMG e nas eleições para di-
retoria da Assufemg e Sindifes.  Era 
presença constante nos movimentos 
de luta da categoria,  participando de 
assembleias dos servidores e também 
de congressos da Fasubra,  como de-
legado, representando os servidores 
da UFMG.

Batata  veio participar, pela primeira 
vez,  da Diretoria Executiva da As-
sufemg, na Gestão 2013/2016 "Assu-
femg Viva, Presente e Crescendo",  
como Diretor Adjunto de Esporte e 
Lazer e, logo, conquistou a amizade 
e admiração de todos. Atualmente, 
estava em seu terceiro mandato, na 
Assufemg, como Diretor Adjunto da 
mesma diretoria.  E, juntamente com 
o Diretor, Marcelo Lima, desenvol-
via  um relevante trabalho visando à 
saúde e lazer dos associados da As-
sufemg e demais servidores da Uni-

versidade. Batata era um apaixona-
do e grande incentivador do esporte 
e tinha  pelo Projeto de Futebol Mas-
ter da Assufemg um carinho muito 
especial .

Além dos projetos da área de espor-
te e lazer, podíamos perceber, tam-
bém, a vontade e o prazer que ele 
sentia em colaborar com a comissão 
responsável pela organização das 
atividades festivas e culturais da As-
sufemg,  Além disso, ele fazia  ques-
tão de estar presente nos eventos da 
associação.

Ao longo de toda sua vida, dedi-
cou-se intensamente à sua família, 
ao trabalho e aos amigos. Era um 
homem simples, muito simpático, 
agradável e atencioso com as pesso-
as e sempre disposto a ajudar a to-
dos, com prazer.  

Muito ainda poderíamos falar sobre 
o nosso inesquecível amigo Batata, a 
quem aprendemos a gostar, respeitar 
e admirar pela simplicidade, sorriso 
fácil e por ter sido uma pessoa  que 
sempre praticou o bem. Então, temos 
que agradecê-lo por tudo e, princi-
palmente,  pela oportunidade que ti-
vemos desta convivência saudável e 
que muito nos ensinou.  Vamos sentir 
sua falta em nosso dia-a-dia, mas ele  
continuará  sempre vivo  em nossas 
mentes e nos nossos corações. 

E, para finalizar, não poderíamos dei-
xar de lembrar dele com seu chapéu, 
acessório usado diariamente. Assim, 
dizemos, em voz uníssona: 

BATATA,  PARA VOCÊ, TIRAMOS 
O CHAPÉU!
NOSSO ETERNO RESPEITO E 
GRATIDÃO A VOCÊ!

SUA HISTÓRIA

Assufemg
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Nossas lembranças: Batata na Assufemg

Assufemg
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Conheci o Batata em 1995, quando entrei para a 
Universidade, sempre no meio esportivo e tive o 
prazer e a honra de dividir a Diretoria de Esporte 
e Lazer com esse ser humano incrível, desde 2016.
Quando ele surgia ao meu olhar, logo pensava: 
- Lá vem o Batatinha! Com seu andar tranqui-
lo, sorriso meigo, sincero e, muitas vezes, com 
seu charmoso chapeuzinho. Que a sua presença 
permaneça marcante, contagiante e motivante 
pelos caminhos que preciso percorrer. Batata, 
terei você em meu coração para sempre, pois, 
senti a parceria de um verdadeiro amigo. Aque-
le que sempre demonstrou que o cantar deve ser 
mais devagar, e que as turbulências devem ser 
contornadas pela nossa sensibilidade e respei-
to pelas pessoas. Com toda sua simplicidade, 
pude aprender o rumo de uma vida com me-
nos egoísmo e confirmar o que sempre prego: 
- Nada melhor que o pós dia, não podemos re-
solver os problemas do mundo, mas podemos 
fazer parte de parte da solução desses proble-
mas e nos sentir úteis, agradáveis e amigos das 
pessoas. Saudades sempre, porém com a certe-
za da sua presença ao meu lado, meu grande 
AMIGO! 
Marcelo Lima – Diretor de Esporte e Lazer da  
Assufemg

Gente muito boa! Chamava ele de  Sr. Batata. 
Vai fazer falta.
Maria Terezinha  Rodrigues – DEMAI

Em nossa vida, Deus coloca pessoas como o 
Batata. Que passam  e vão embora, e a gente  
fica aqui, nesse mundo, esperando a nossa ida 
chegar porque uma coisa é certa: Um dia todos 
nós iremos passar pelo mesmo caminho. Vamos 
lembrar dele, com muitas saudades!
Júlia Ferreira – Diretora de Cultura.

Que Deus  o acolha no melhor  do seu passado 
aqui na terra e reconheça  as dificuldades que 
ele passou aqui, em nome  Jesus!
Odair Ferraz – Diretor Financeiro

Não dá para acreditar! Eu achava que ele ainda 
ia ficar um bom tempo aqui  com a gente 
Lindaura Rosa – Diretora Administrativa 
Adjunta 

Nossa, que tristeza meu Deus! Deus tenha 
misericórda da gente e da família dele! 
Eliane Faria – Diretora Adjunta de Assistência 
e Convênios

Batata era uma pessoa muito querida. Vai fazer 
falta em nosso convívio.
Eliza Rocha – Diretora Adjunta de Imprensa

Deus sabe o que faz! A gente sabe que está 
perdendo uma excelente pessoa de nosso 
convívio. Numa hora desta a gente  não tem 
nada a dizer que preencha o que queremos 
passar para as pessoas.
Antônio Sílvio – Diretor Administrativo

Batatinha! Sentiremos saudades!.
Rejaine Ferreira – Assufemg

Você agora é mais uma estrela no céu!
Antônio Cícero Mendes – Diretor de Imprensa

É muito triste perder um ente querido, mas 
Deus quis ele, Deus gosta de gente boa também.
Afonso

Sempre estará presente! Eu brincava tanto com 
ele!
Betânia Nascimento  - Aposentada (PRORH)

Batata, um grande homem e incentivador do 
esporte no âmbito da comunidade universitária, 
um amigo que sempre acompanhou os jogos 
e peladas da ASSUFEMG, sempre presente 
nos momentos de alegria e confraternização 
no espaço da associação, um amigo de boas 
conversas, lembro quando ficávamos muitas 
horas conversando e sempre tinha uma boa 
história, muitas experiências, lembro que me 
contou sobre o início da construção dos prédios 
da UFMG e eu sempre dizia que sua vida 
merece ser escrita, um livro para ajudar a contar 
a história da UFMG!
Mauro Lúcio da Silva -  DAST

Prezados e Prezadas, me desculpem se 
não havia me manifestado até agora sobre 
o falecimento de nosso estimado amigo e 
Diretor, eu estava tentando reunir forças para 
isso, pois, me bateu forte no coração a tristeza 
de perder em menos de 30 dias dois grande 
amigos e parceiros de lutas pelos quais eu 
tinha muito apreço e carinho, o verdadeiro 
amor fraterno. Estas perdas me fizeram refletir 
o quão pequenos e insignificantes somos nesse 
universo e que a vida que Deus nos deu vem e 
vai como o sopro suave da brisa desta manhã 
fria de terça feira que o levou. Decididamente, 
devemos aproveitar nossa Estada neste plano 
e envidar nossos esforços para dedicar mais 
tempo as pessoas que amamos, aos amigos, aos 
companheiros de lutas e de convivência diária. 
Devemos desfrutar de cada momento como se 
fosse único. Minha gente, o tempo não para, não 
para, não para não! Vai amigo Batata, vai amigo 
viver nas Estrelas. Peça a Deus por nós! Quem 
sabe um dia a gente se encontra por lá!
Luís Oliveira – Vice Presidente Assufemg

Batata, por tudo, um imenso obrigado! 
Hélio Macedo – Diretor de Assistência  e 
Convênios

Sem palavras! Tinha esperança que ele fosse 
superar tudo isso.
Wânia Goulart -  Diretora Financeira Adjunta

Eu não poderia deixar de estar passando 
para abraçar virtualmente, a família do nosso 
querido Batatinha e a família Assufemg, que 
Jesus conforte a todos , com lembranças lindas 
que esse nosso grande amigo nos deixou.
Andrea 

Saudades e lembrança dos movimentos em 
que precisavamos do batata em campanha, nas 
candidaturas para representantes nos órgãos 
administrativos, sempre presente para ajudar 
nas nossas representações. Saudades eterna e 
meu muito obrigada pelas vezes que precisei de 
você amigo de luta. 
Cléa da Mata  Carvalho – Aposentada (HC)

Há sempre uma maneira de dizer o quanto o 
outro é  importante para nós.  O Batata muitas 
saudades nos deixará... Deixo aqui os meus 
sentimentos a todos os familiares. Cientes 
de que, com a força divina e a paciência que 
o Batata  sempre nos passou, vamos aceitar 
com menos sofrimento, a vontade do Pai. 
Agradeço a Deus pelo ótimo convívio, pela 
amizade e trabalho realizado com muito amor e 
competência na UFMG. Jamais esquecerei o que 
me dizia nos corredores do ICB. "OI MENINA, 
tudo joia!" Sempre bem humorado! 
Maria do Socorro  -  ICB

Que tenha para o nosso amigo BATATINHA, 
um ótimo lugar no Plano Espiritual. 
Giovanni José Cerqueira - Assufemg

Mensagens de colegas e amigos: manifestação de carinho

Assufemg

Te entendo demais Marcelo! A proximidade 
e confiança que você tinha com ele era muito 
bacana! Realmente Batatinha vai fazer muita 
falta, sempre disposto a ajudar, chegava lá 
quando a aula tava rolando e era sempre 
sinônimo de alegria !
Gabriel Borçato -  Prof. de Ginástica do Projeto 
Saúde Ativa.

Era amado e doce demais, todos queriam estar 
perto dele, meu irmão quando dava carona a ele 
aprendeu demais com a simplicidade dele, vai 
fazer falta na terra.
Rildo Rodrigues da Silva - Futebol Master da 
Assufemg 

O tempo que conheci o Batata foi pouco, mas sua 
simpatia foi imediata, uma pessoa admirável! 
Seme Gebara – Depto. Matemática/ICEX

Sei que a vida nos mostrou nos momentos de 
convivência o companheirismo inigualável da 
pessoa do Batata, homem, colega, pai, amigo, 
etc. Na pessoa dele é difícil esquecer deste 
colega, amante do esporte e dos momentos do 
lazer. É uma grande lacuna que sentiremos nos 
momentos do esporte desta entidade e do dia-a-
dia, mas lembraremos sempre. 
Milton Luiz de Jesus - Escola de Veterinária 

Ser humano espetacular. Há tempos parei com 
o futebol e ele estava sempre indo ao CPH, 
onde trabalho, insistindo que eu voltasse a 
brincar com a turma. Muitos jogos de futebol, 
adversário e as vezes parceiro, mas sempre leal 
e amigo. Aí penso e afirmo: obrigado Senhor 
por ter convivido com essa grande pessoa. Sei 
que nossa pelada perdeu um líder e que jamais 
teremos um sábado como antes. Só peço a Deus 
que conforte Rui , familia e que proporcione ao 
amigo Batata um descanso digno desse amigo. 
Saudades sempre. Oremos. Pai nosso...
João Leandro de Souza Carvalho – Escola de 
Engenharia

Perdemos um amigo e sem dúvida um 
verdadeiro amigo. Talvez poucos soubessem o 
seu nome, porque entre nós era o Batata, mas 
isso não importa. O que importa é ter convivido 
com ele , uma pessoa verdadeiramente do bem. 
Fica em nós a saudade, mas fica, também,  nossa 
estima e admiração. 
Gegê –  Aposentado (CEDECOM )

Querido Batata, que Deus o tenha e que seja 
muito bem recebido no plano divino.
Que seja abençoado assim como todos os seus 
familiares.
Prof. Kléber Campos Miranda Filho - Escola de 
Veterinária 

Grande amigo! DEUS o tenha no seu reino de 
glória!
Nair de Jesus – Aposentada (HC)

Sentirei saudades do grande amigo Batata!
Carlos Alberto de Andrade

Que tristeza! Batata era uma pessoa que eu 
gostava muito.
Flávio Brunelli

Sentiremos saudades da amizade deste grande 
companheiro. Companheiro Batata Presente!!
Chico Nascimento  - Faculdade de Farmácia


