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Junho marca início da
greve dos TAEs
na UFMG
Junho chegou! O mês das tradicionais festas juninas que acontecem por todo o Brasil, traz em curso
Fique de olho! este ano, por todo o país, a luta dos
trabalhadores em Educação, onde as
principais reivindicações passam pelo aumento do piso
salarial e a correção das pendências da carreira desde
2007.
No último dia 04 de junho, no encerramento da
reunião plenária da Federação dos Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Públicas (FASUBRA), foi
aprovada, com apenas duas abstenções, a deflagração
da greve para o dia 11 de junho. Ao todo participaram
37 entidades e 173 delegados de todo país.
Os Técnico-Administrativos em Educação
-TAEs estão em greve por tempo indeterminado. O
movimento coordenado pela Federação dos Sindicatos
dos Trabalhadores Técnico-administrativos das Universidades Brasileiras (FASUBRA) visa sensibilizar o
governo para as reivindicações da categoria.
Por causa da mobilização e sincronia entre os
sindicatos, o movimento grevista já é considerado o
maior da história. “Nunca a adesão ao calendário de
ações e propostas oficiais da Federação foi tão unânime. É perceptível como cada uma das entidades filiadas
está engajada no processo de paralisação”, comemora a
diretoria nacional da Federação.
Depois de várias tentativas de negociação com
o governo, todas sem sucesso, os servidores chegaram
ao limite. “Nosso caminho preferencial é sempre o da
negociação, a greve é a última medida. Infelizmente o
Governo Federal preferiu não negociar e não nos deu
outra opção”, informou a FASUBRA. Participem. A
luta é nossa!

Pescadores, Atenção!

O barco Calipso é conhecido como “Pérola do Pantanal”

A Assufemg está organizando através da Banzai Turismo oito vagas no pacote turístico para pescaria no Pantanal Matogrossense, ano de 2013. As vagas
destinadas à Assufemg são oferecidas juntamente com
o grupo Caçadores de Piranha que já realizou este passeio por seis anos consecutivos.
A primeira reunião para discutir os detalhes da
viagem será realizada até 30 de junho, no auditório da
Assufemg. Os interessados devem deixar o seu contato
com Elizabeth Santiago pelo telefone: 3439-8124.

“Arraiá” da Assufemg.
Vai ser Bom D + Sô!
Junho chegou e com ele as tradicionais festas juninas, que acontecem por todo o Brasil. A Assufemg já
está preparando mais uma edição do seu “Arraiá”. Como
acontece tradicionalmente no mês de Agosto, o Arraiá da
Assufemg já é conhecido como Festa Agostina.
Este ano, por ocasião da reforma da Cantina
Pelego’s, no Espaço Cultural Francisco de Assis Motta, a
festa será realizada no Campo de Futebol, na sede da Assufemg. Uma das atrações será uma boa banda de Forró.
Aguardem novidades nas edições do Pinga Fogo e no site:
www.assufemg.org.br

Reforma da Cantina Pelego's e
expansão da Drogaria Assufemg
Início das obras está previsto para julho de 2012.
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Alessandra Meira da Silva
Aline Vitória Glicério da Silva
Ana Maria Correa
Aparecida Silvana Correa
Bernardina Martins Lima
Carlos Zanata dos S. Gonçalves
Clevton de Souza Alves
Cláudia Maria Jacobi
Denise Amaral Teixeira
Domenico Romano Romani
Geraldo Magela de Senna
Geraldo Mário Rodrigues
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Hélio José Vilela Amaral
Leandro da Cunha Campos
Lisia Rocio de Abreu
Marco Aurélio Amaral de Castro
Maria Aparecida F. C. de Oliveira
Margarida do Carmo F.da Silva
Marília Fátima Sardinha Pinto
Marlene Brito Silvestre
Nelson Eugênio Giesbrecht
Silézia Santos de Morais
Sebastião Mendes
Thiago Victor Almeida de Souza

Novos Conveniados
A diretoria de Assistência e
Convênios da Assufemg “Gestão
UnificAção para Continuar Crescendo com Novas Ideias “está sempre
em busca de novos parceiros, prestadores de serviços e convênios na
área médica, para melhor atender aos
Associados.
Para usufruiur dos benefícios,
descontos ou vantagens o Associado
Assufemg deve estar sempre munido
de sua carteira de Associado e documento de identidade. Confira abaixo
os novos conveniados:

Núcleo de Sáude
Clean Up - www.cleanupsaude.com.br
Prestação de serviços médicos
ambulatoriais em diversas especialidades, em conformidade
com o seu corpo clínico. São elas: Clínica Médica, Cirurgia
Geral, Cardiologia, Dermatologia, Fisio-

terapia, Fonoaudiologia, Gastroenterologia, Ginecologia/Obstetrícia, Nutrição,
Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psicologia.
Av. dos Engenheiros, 719 - Alípio de
Melo - BH - MG - Tels: 3474-6954/30246954.

Clínica Médica Reeducar
Prestação de serviços nas seguintes áreas:
Fisioterapia
● RPG - Cadeias Musculares
● Pilates (descontos para associados)
● Fonoaudiologia
● Nutrição
● Auriculoterapia
●

Venha conhecer nosso espaço. Marque uma aula experimental de Pilates,
é gratuita.
Rua José Wanderlei Lara, 75 - Dona
Clara - BH - MG - Tel: 3082-4488.

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

Assufemg
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Assufemg - 38 anos de atividades Assistenciais, Culturais e
Esportivas. Uma Entidade a Serviço dos seus Sócios - “Gestão
UnificAção para Continuar Crescendo com Novas Ideias”
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LAI: publicidade como regra e sigilo como exceção
Com a vigência da Lei de Acesso à Informação (LAI), o serviço público de todo o País deverá passar por uma
reformulação de hábitos e procedimentos. Conheça um pouco sobre a lei nesta e na próxima edição:

Lei nº 12.527/11

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art.5, no inciso II do §3 do art.37 e no §2 do art
216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8112, de
11 de dezembro de 1990; revoga a lei nº 11.111, de 5
de maio de 2005, e dispositivos da lei n 8.159, de 8 de
janeiro de 1991; e dá outras providências.

O que é?

Sumário
▪ Assegurar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas.
▪ Define os mecanismos, prazos e procedimentos para a
disponibilização das informações solicitadas por qualquer pessoa à administração pública.

Quem está sujeito à Lei?

▪ Na União, Estados, Distrito Federal e Municípios, deA lei regulamenta o direito à informação garantido vem observar a lei:
pela Constituição Federal, obrigando órgãos públicos a - Poderes Executivo, Legislativo, incluindo Cortes de
considerar a publicidade como regra e sigilo como ex- Conta, e Judiciário e o Ministério Público.
ceção. A divulgação de informações de interesse públi- - Autarquias, fundações públicas, empresas públicas,
co ganha procedimentos para facilitar e agilizar acesso sociedades de economia mista e entidades controladas
por qualquer pessoa, inclusive com o uso da tecnologia direta ou indiretamente pelos entes da federação.
da informação, e para fomentar o desenvolvimento de - Entidades privadas sem fins lucrativos que recebam
uma cultura de transparência e controle social na admi- recursos públicos.
nistração pública.
Diretrizes e Princípios (art.3)
▪ Publicidade como regra e o sigilo como exceção;
▪ Divulgação proativa de informações de interesse pú▪ A Lei de Acesso à Informação não trata de tecnologia,
blico, independentemente de solicitação;
mas, sim, de informação.
▪ Utilização de meios de comunicação viabilizados pela
▪ Os desafios de governança de tecnologia e de govertecnologia da informação;
nança de informação que o texto propõe, explícita e
▪ Fomento ao desenvolvimento da cultura de transpaimplicitamente, fazem prever que haverá uma grande
rência na administração pública; e
movimentação nas estruturas de TIC governamental.
▪ Desenvolvimento do controle social da administração
pública.
Elementos Centrais

Destaque

▪ A garantia ao direito à informação, inclusive com a
delimitação de seu escopo;
▪ Regras sobre a divulgação de rotina ou proativa de
informações;
▪ Procedimentos de formulação e processamento de pedidos de informação;
▪ O regime de exceções ao direito de acesso e regras
que tratam do direito de recurso a qualquer recusa de
liberação de informações; e
▪ Sistema de sanções e proteções, assim como medidas
destinadas a facilitar a completa implementação da lei.

Estrutura da LAI
▪ Das disposições gerais (arts.1º ao 5º)
▪ Do acesso a informações e da sua divulgação
(arts.6º ao 9º)
▪ Do procedimento de acesso à informação (arts.10 a 20)
▪ Das restrições de acesso à informação (arts.21 a 31)
▪ Das responsabilidades (arts.32 a 34); e,
▪ Disposições Finais e Transitórias (art.35 a 47).

O que é Informação Pública?
De modo geral, toda informação pública está sujeita a
publicidade. Isso inclui:
- Informação produzida ou acumulada por órgãos e entidades públicas;
- Informação produzida ou mantida por pessoa física ou
privada decorrente de um vínculo com órgãos e entidades públicas;
- Informação sobre atividades de órgãos e entidades, inclusive relativa à sua política, organização e serviços;
- Informações pertinentes ao patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação e contratos administrativos;
- Informações sobre políticas públicas, inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas.
Fonte: www.tmunicipal.org.br
A Assufemg "Gestão UnificAção para Comtinuar
Crescendo com Novas Ideias" na luta pelo
combate a corrupção.
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Dicas Locadora Assufemg

Sherlock Holmes - O Jogo de Sombras

		
Robert Downey Jr. Revive o papel de Sherlock Holmes, o detetive mais
famoso do mundo, e Jude Law retorna como seu amigo e parceiro, Dr. Watson, em Sherlock Holmes: o Jogo de Sombras. Holmes sempre foi o homem mais inteligente em todos
os lugares... até agora.Há um novo criminoso astuto à solta, o Professor James Moriarty
(Jared Harris), além de ter a mesma Inteligência de Holmes, ele possui uma grande capacidade para o mal, e isso, combinado com a sua total falta de sentimento de culpa, lhe dá
uma vantagem sobre o renomado detetive. Agora, uma onda de assassinatos e desordens
se espalham por vários lugares do mundo, apenas Holmes e Watson podem impedir que o
astuto Moriarty seja bem-sucedido em seu plano sinistro e altere o curso da história.

Compramos um Zoológico

A interpretação inesquecível de Matt Damon vai tocar seu coração neste filme baseado numa história real e dirigido pelo consagrado cineasta Cameron Crowe. Matt Damon
faz o papel de Benjamin Mee, um pai viúvo que decide que sua família precisa recomeçar
a vida. Então, ele e seus dois filhos se mudam para um lugar muito insólito: um zoológico
falido e com muitos animais exóticos necessitando de cuidados.Tendo de enfrentar cobras
fugitivas, um urso depressivo e um tigre doente, Benjamim logo percebe, nesta aventura
selvagem e peluda, que está tentando fazer algo acima de suas forças.Mas com a ajuda de
Kelly (Scarlett Johansson), a corajosa zeladora do zoo, Benjamin e seus filhos talvez consigam atender as exigências do inspetor e garantir uma inauguração gloriosa.

Reforma da Cantina Pelego’s e expansão
da Drogaria Assufemg
Os resultados
após reunião
da
diretoria
da
Associação
dos Servidores da
UFMGAssufemg com
o Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento da
UFMG, Prof. João Antônio de Paula realizada no último
mês de maio, apontam para que o início das obras da
reforma da Cantina Pelego’s se dê no próximo mês de
julho. Também para a mesma época está prevista a obra
de expansão da Drogaria Assufemg, na Praça de Serviços da UFMG.
Desta forma, a diretoria da Assufemg já estuda a pos-

N

e

g

o

sibilidade
de convênio com
outros restaurantes
nas mediações, para
suprir esta
demanda
interna
não apenas dos Associados Assufemg como de todos os clientes
da Comunidade Universitária freqüentadores da Cantina.
No caso dos Associados da entidade, estudará também
a possibilidade do desconto em folha junto aos possíveis conveniados.A previsão de duração da obra é de seis
meses.A diretoria da Assufemg conta com a compreensão de todos pois estas realizações se fazem necessárias
para melhor atendê-los.
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Luz Auto Elétrica
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Baterias, Peças e Serviços Elétricos em geral. Buscamos e entregamos seu veículo. Contato: Hélio Lopes - 3491.3718
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