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Festival da Canção Rosas de Abril 2012.
Inscrições até 30 de março.

Estão abertas até o dia 30 de março de 2012, as inscrições para o Festival da Canção Rosas de Abril 2012, na sede
da Assufemg, de 09 às 16h. Mais informações pelo telefone: 3439-8122 com Blandino.

Torneio Jogos de Mesa Rosas de Abril.
Inscrições até 30 de março.

Estão abertas até o próximo dia 30 de março, as inscrições para o Torneio Jogos de Mesa Rosas de Abril
2012 (Truco, Buraco, Dama e Xadrez), na sede da Assufemg, de 09 às 16h. Mais informações pelo tel: 3439-8122
com Blandino.

Torneio de Futebol Rosas de Abril.
Inscrições até 26 de março. Participem!
Visite a XVII Feira de Artesanato da Assufemg
A edição Rosas de Abril da mostra de artesanato será de 09 a 13 de abril, na Praça de Serviços da UFMG.
As inscrições definitivas, juntamente com o pagamento, serão efetuadas no dia 26/03 para associados e 27/03 para
não sócios, no horário de 10 às 14h, na sede da Assufemg. O sorteio do espaço será feito no ato da inscrição.Mais
informações pelo telefone: 3439-8110.

XXVII Rosas de Abril: Sustentabilidade Cultural
Confira a programação e participe!

EVENTO
Abertura oficial

DATA
09/04/12

XVII Feira de Artesanato

09 a13/04

Torneio Jogos de Mesa
Festival da Canção
Almoço Musical
Aniversário Assufemg
Torneio de Futebol
Baile de encerramento

10/04 a
24/04
12, 19 e
26/04/12
16/04/12
19/04/12
26/03 a
28/04/12
27/04/12

HORA
09h
de 09 às
18h
18h
19h
12 às 14h
-09h
21h

LOCAL
Assufemg
Praça de Serviços UFMG
Assufemg
Espaço Cultural Francisco de Assis
Motta - Assufemg
Cantina Pelego's
Assufemg
Adulto: Campo Assufemg
Máster: Campo FAE
Clube Libanês

Evento

"Quem lida com o direito alheio deve
ter comportamento exemplar", diz
ministra Eliana Calmon

E

m aula magna realizada na Faculdade de Direito da UFMG na
noite de quarta-feira, 07 de março, a
ministra do Superior Tribunal de Justiça e corregedora do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Eliana Calmon,
discursou sobre problemas e desafios
enfrentados pelo Judiciário brasileiro.
Segundo ela, o CNJ vem tentando modificar uma cultura secular de nepotismo, má administração e corporativismo arraigada no meio.
"Toda profissão tem espírito
de corpo, mas isso não pode acontecer
quando se lida com o direito alheio,
que envolve o bem mais sagrado
das pessoas: a liberdade", ressaltou.
"Quem tem o poder de prender e soltar
pessoas e sequestrar seus bens deve ter
um comportamento exemplar."

Entre as funções do Conselho,
a ministra destacou a reformulação do
quadro de pessoal, controle e transparência administrativos, ações de planejamento, coordenação e orientação,
além de incentivo à eficiência na prestação de jurisdição.
Ela salientou, ainda, que o controle exercido pelo órgão não é apenas
externo à classe, já que a composição de 15 membros conta com nove
magistrados togados. "Há, também,
membros indicados pelo Ministério
Público, pelo Senado Federal e pela
Câmara dos Deputados, de forma que
todas as camadas da sociedade estejam
representadas", observou.

O evento marcou a abertura das comemorações de 120 anos da Faculdade de
Direito da UFMG - Fonte: UFMG.

Polêmica
Recentemente, Eliana Calmon
protagonizou uma polêmica nacional
por sua atuação no CNJ. A pedido do
órgão, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) detectou
3.438 pessoas do Judiciário que deveriam justificar operações.
Entre as 233 pessoas cujas movimentações tinham valores mais altos, três eram responsáveis por 46% do
total de R$ 112,9 milhões, sendo dois
servidores e um ocupante de cargo de
confiança.
Os casos se concentravam em
São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro –

estado em que juízes e desembargadores chegam a receber mensalmente
supersalários de R$ 40 mil a R$ 150
mil.
O CNJ pretendia investigar esses casos por meio da quebra de sigilo
de 200 mil magistrados e servidores
de 22 tribunais, mas ministros do Supremo tomaram medidas para conter a
ação.
No início do mês passado, a
competência do Conselho foi julgada
pelo STF, que reconheceu o poder do
órgão para investigar e punir magistrados. Fonte: UFMG-08/03/12.

Campanha de Filiação 2012!
Junte-se a Nós! Associe-se.

Assufemg
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Torneio Rosas de Abril de Futebol 2012
Inscrições abertas. Participe!

Torneio Rosas de Abril de Futebol será realizado
de 26 de março com a final prevista para 28 de
abril. Esta edição do campeonato apresenta algumas
novidades, como o encontro dos atletas Máster (servidores com idade acima de 35 anos) que irão compor
duas equipes, sendo uma representante do Campus
Saúde e a outra do Campus Pampulha.
O objetivo é resgatar grandes atletas que fizeram história nos campeonatos promovidos pela Assufemg e UFMG. O representante de cada equipe deve ser

servidor da UFMG. Os atletas participantes funcionários não sócios ou terceirizados pagarão taxa simbólica
de inscrição no valor de R$5,00 (cinco reais).
Os jogos da categoria Adulto serão realizados
no campo da Assufemg no formato 8 (oito) X 8 (oito),
sendo 7 (sete) jogadores de linha e 1 (um) goleiro. Da
categoria Máster no campo da FAE (Centro pedagógico), nos dias 07 e 14 de abril.O regulamento está disponível no site e na sede da Assufemg. Informações pelo
telefone: 3439-8110/8120 com Toninho.

Concedida liminar que garante incorporação de
28,86% a servidores aposentados de MT
O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro
Cezar Peluso, concedeu liminar que
garante a servidores aposentados
da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) o recebimento integral de seus proventos, inclusive do
índice de 28,86%. Com a decisão,
os efeitos do Acórdão nº 305/2011,
do Tribunal de Contas da União
(TCU), que suprimiu o percentual do vencimento dos aposentados,
ficam suspensos até o julgamento
final (mérito) do Mandado de Segurança (MS) 31099 no STF.
Para o ministro, a medida
cautelar é necessária em razão da
razoabilidade jurídica do pedido e

da urgência da situação, visto que se
trata de verba de natureza alimentar,
cuja redução já incidiria sobre o pagamento deste mês.
Além disso, conforme destaca na decisão, o direito dos aposentados de receberem os 28,86% já havia
sido reconhecido em decisão judicial
transitada em julgado em 1996.
Desde então, o percentual foi
incorporado em definitivo aos vencimentos de todos os professores daquela instituição de ensino.
"A ordem de supressão, emanada pelo Tribunal de Contas, esbarra
no óbice jurídico da intangibilidade
da coisa julgada", ressaltou o presidente do STF, ao deferir a liminar.

De acordo com jurisprudência da Suprema Corte, "a situação
jurídica coberta pela coisa julgada
somente pode ser modificada pela
via da ação rescisória" (MS 25009).
O MS 31099 foi impetrado
por servidores aposentados da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT) para garantir o recebimento integral de seus proventos.
No pedido, eles sustentam
que a determinação do TCU ofende
a coisa julgada e o direito adquirido, garantias individuais previstas
na Constituição Federal. Fonte:
STF-09/01/2012

HC inaugura serviço de ressonância magnética

Fonte: Jornal Hoje em Dia - 03/12
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Governo amplia controle sobre Acumulação
de Cargos na Administração Federal

partir de 13/03/2012, servidor
efetivo, aposentado ou beneficiário de pensão que for assumir cargo público acumulável na
administração pública federal deverá informar, no ato de posse, o
histórico da sua situação funcional.
Além disso, depois de nomeado, terá
de apresentar comprovante de rendimentos, semestralmente, nos meses
de abril e outubro. A determinação é
da Secretaria de Gestão Pública do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Segep/MPOG).
Prevista na Portaria Normativa nº 2, publicada em 13/03/12
no Diário Oficial da União, a nova
regra visa ampliar o controle de dados sobre acumulação de cargos,
empregos e funções públicas no
âmbito do Sistema de Pessoal Civil
da Administração Pública Federal
(Sipec). Pela Constituição, somente
podem acumular cargos no serviço
público profissionais de saúde, professores, juízes e integrantes do Ministério Público, quando comprova-

da a compatibilidade de horário.
A medida vale somente para
quem recebe recursos de órgãos ou
entidades de outras esferas e poderes, e também para uma parcela do
Poder Executivo representada por
algumas empresas públicas e sociedades de economia mista que não
dependem dos recursos da União.
Quem recebe pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos
Humanos (Siape) não entra nessa regra, porque o próprio sistema já valida os casos de acumulação de cargos permitidos pela Constituição.
No caso de servidor efetivo, o mesmo deverá fornecer dados sobre a denominação do cargo,
emprego ou função que já ocupa,
a jornada de trabalho, a unidade
da federação em que está lotado, o
nível de escolaridade do cargo, emprego ou função, a data de ingresso
e a área de atuação, por exemplo, se
no Magistério ou na área de Saúde.
O aposentado que for nomeado para cargo público de pro-

vimento efetivo acumulável deverá
informar a denominação do cargo
que deu origem à aposentadoria,
qual a legislação que rege a sua aposentadoria e o ato legal da mesma, a
jornada do cargo que exerceu, a unidade da federação em que exerceu
o cargo, o nível de escolaridade do
cargo em que se deu a aposentadoria
e a data de vigência da mesma, bem
como a área de atuação exercida.
Já o beneficiário de pensão
deverá informar o tipo e o fundamento legal da pensão, o grau de parentesco com o instituidor de pensão, a
data de início da concessão do benefício e a dependência econômica
comprovada na data do óbito do instituidor.
O descumprimento da norma acarretará em responsabilização
administrativa, civil e criminal. A
penalização se aplica aos interessados diretos e também aos dirigentes
de Recursos Humanos. Fonte: portal do Servidor - 13/03/12.

xadrez, ou algo semelhante, data de
aproximadamente 3000 anos antes
da era cristã.
Segundo alguns historiadores do mais autorizados, que se
dedicaram ao assunto, parece que
seu berço foi a Índia, aonde teria
surgido por volta do século V ou VI
de nossa era, derivado de antiqüíssimo jogo hindu que é conhecido por
"Chaturanga", isto é 4 lados. Daí teria passado à Pérsia aonde foi buscar
o mundo islâmico, que por sua vez
o transmitira à Europa por duas vias
distintas: segundo uns, pela invasão

muçulmana da Península Ibérica, e
segundo outros, durante seu confronto Ocidente-Oriente quando da
Primeira Cruzada.
No Brasil, o jogo existe desde 1808, quando D. João VI ofereceu a Biblioteca Nacional, no Rio de
Janeiro, um exemplar do primeiro
trabalho impresso sobre a matéria,
de Autoria de Lucena.

Você sabia?
A origem do xadrez é certamente o maior mistério existente no
mundo. Atribui-se tanto a origem
do xadrez ao Rei Salomão quanto
aos sábios mandarins contemporâneos de Confúcio. Mas outras pessoas também atribuem a origem do
xadrez aos Egípcios.
O documento mais antigo,
sobre o jogo do xadrez, é provavelmente a pintura mural da câmara mortuária de Mera, em Sakarah
(nos arredores de Gizé, no Egito).
Ao que parece, essa pintura, que
representa duas pessoas jogando
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Fonte: www.portalsaofrancisco.
com.br
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Aulas de Inglês
Do Básico ao Avançado para todas as idades. Localizado a 02 quarteirões da UFMG.Professoras: Margarete Araújo e Denise Augsten (ambas com ampla experiência no ensino da Língua). Contato: (031) 9165-3898
deniseaugsten@gmail.com
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