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Para garantir o reajuste
A matéria “Para fazer cumprir a
Constituição” publicada na revista Seguridade Social e Tributação, edição
Fique de olho! nº 111, Ano XXII, órgão informativo da
Associação Nacional dos Auditores- fiscais da Receita Federal do Brasil destaca a Proposta de Emenda à
Constituição - PEC nº 156/2012, de autoria do deputado Espiridião Amin (PP-SC) e que tem como objetivo
inserir o reajuste dos servidores públicos no orçamento
da União. O deputado federal é o autor da PEC que
introduz inciso no parágrafo 5º do art. 165 da Constituição Federal, determinando a inclusão do reajuste
geral do funcionalismo, previsto no art. 37, inciso X da
Constituição Federal, na lei orçamentária.
De acordo com a justificativa apresentada pelo
parlamentar, o objetivo é assegurar que a revisão anual dos salários dos servidores, prevista no inciso X do
art. 37 da Constituição da República, seja efetivamente garantida.
Apesar da existência de dispositivo na Carta
Magna prevendo tal revisão, o texto constitucional não
foi suficiente para garantir a indispensável prática de
reposição das perdas salariais do funcionalismo.
Todo ano o problema se repete: apesar de o preceito constitucional ser muito claro, os servidores públicos assistem lhes ser negado o reajuste a que têm direito com base no artigo 37, X, da Constituição Federal.
Basta ler "... a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4º do art 39 somente poderão
ser fixados ou alterados por lei específica, observada a
iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão
geral anual (grifo nosso), sempre na mesma data e sem
distinção de índices", diz o texto.

A tentativa da PEC é de estancar a reiterada
atitude do governo em negar o reajuste constitucional.
Segundo o texto, a Anfip tem apoiado de forma enfática a proposta e já manteve reuniões com o autor, com
o relator na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania - CCJC, deputado Mendonça Filho (PE),
que dará parecer quanto à admissibilidade da matéria,
e com parlamentares de todos os partidos para ressaltar o que já é evidente: o governo está, simplesmente,
desobedecendo a Constituição quando nega o reajuste,
atitude inadmissível em qualquer país minimante civilizado. A entidade também já recorreu ao Judiciário.
O relator na CCJ encarregado de emitir parecer quanto à admissibilidade da matéria, sustenta que a
PEC 156/2012 é importante porque existe um vazio no
texto constitucional em relação à efetividade da revisão
anual dos salários dos servidores públicos. “Há um dispositivo na Constituição - lembra ele - que prevê a revisão, mas o Governo alega que ele não é auto aplicável
e usa o fato de não haver previsão orçamentária para
não repor essas perdas. Com a PEC 156 o Governo fica
obrigado a colocar no orçamento a previsão de revisão
salarial. Isso torna a revisão compulsória, evitando prejuízos para os servidores públicos”.
Para Mendonça Filho a base do parecer será a
própria Constituição Federal, que garante este direito,
embora ele não venha sendo cumprido. Por isso, não
vejo problema quanto à admissibilidade e à constitucionalidade da PEC - adiantou -, uma vez que ela tem sintonia com o texto constitucional brasileiro e não atinge
nenhuma das cláusulas pétreas. Isso significa dizer que
ela pode ser aprovada. A PEC 156/12 foi apresentada
no dia 03/04/12 - Proposição sujeita à apreciação do
plenário. Regime de Tramitação: Especial.

Prêmio Jovem Cientista
contemplará área de Inovações
Tecnológicas nos Esportes.
Inscrições até o dia 31 de agosto.

Dia dos Pais
Homenagem Assufemg ao Dia dos
Pais comemorado no segundo
domingo de agosto.
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As tuas mãos tem grossas veias como cordas azuis
sobre um fundo de manchas já cor de terra
— como são belas as tuas mãos —
pelo quanto lidaram, acariciaram ou fremiram
na nobre cólera dos justos...
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Porque há nas tuas mãos, meu velho pai,
essa beleza que se chama simplesmente vida.
E, ao entardecer, quando elas repousam
nos braços da tua cadeira predileta,
uma luz parece vir de dentro delas...

Av. Antônio Carlos, 6627 - Cidade
Universitária CEP: 31-270.010
Belo Horizonte - MG
Fones: PABX 3439 - 8100 Telefax:
3439 - 8118

Virá dessa chama que pouco a pouco, longamente,
vieste alimentando na terrível solidão do mundo,
como quem junta uns gravetos e tenta acendê-los contra o vento?
Ah, Como os fizeste arder, fulgir,
com o milagre das tuas mãos.

Diretoria Executiva

E é, ainda, a vida
que transfigura das tuas mãos nodosas...
essa chama de vida — que transcende a própria vida...
e que os Anjos, um dia, chamarão de alma...
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Prêmio Jovem Cientista
inovações tecnológicas nos esportes
Estão abertas até 31 de agosto
as inscrições para o 26º Prêmio Jovem
Cientista (PJC). Serão distribuídos R$
600 mil em premiações entre pesquisadores, acadêmicos, universitários e
estudantes do ensino médio de todo o
Brasil.
No contexto dos grandes eventos esportivos que o país sediará nos
próximos anos, a premiação de 2012 é
baseada no tema Inovações tecnológicas nos esportes, já que pesquisadores
das mais diversas áreas estão sendo
chamados a se alinhar com as prioridades governamentais de desenvolvimento da área.
O Prêmio é atribuído a quatro
categorias: Graduado, Estudante do
Ensino Superior, Estudante do Ensino
Médio, Mérito Institucional. Na categoria Graduado, os vencedores serão
agraciados com R$30 mil (1º lugar),
R$20 mil (2º) e R$15 mil (3º). Para
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graduandos, os valores são de R$15
mil (1º lugar), R$12 mil (2º) e R$10
mil (3º). Os estudantes do ensino médio classificados nos três primeiros lugares ganharão um notebook cada um.
Já na categoria Mérito Institucional, as
duas instituições com maior número
de trabalhos com mérito científico inscritos vão receber R$35 mil cada.
Todos os premiados receberão
também bolsas de estudo do CNPq,
caso atendam aos critérios normativos
do órgão, descritos no site www.cnpq.
br. E os pesquisadores classificados
em primeiro lugar em cada uma das
categorias ainda participarão da Reunião Anual da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC),
em 2013.
Conheça o regulamento, os temas prioritários para os trabalhos e a
ficha de inscrição no site www.jovemcientista.cnpq.br

Antônio Cândido Neto Brasileiro
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Diretor Adjunto de Cultura: Odair
dos Santos Ferraz
Diretor de Assistência e
Convênios: Hélio Geraldo de
Almeida
Conselho Fiscal
Titulares
Maria Antônia Martins
Marlúcio Ricardo Coelho
Eduardo Ângelo Costa
Suplentes
Cláudio Lima de Oliveira
Nívio Laurentino Pereira
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Projeto Diálogos de Inclusão
Compreender o mundo do surdo
é acolhê-lo com sua língua e cultura,
estabelecendo um diálogo entre surdos
e ouvintes. Este é o passo fundamental
para a conquista de sua cidadania e
inclusão social.
A identificação de servidores técnicos e docentes que tenham interesse em aprender a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é um dos objetivos do questionário
enviado por email em julho à comunidade universitária.
A iniciativa é fruto do projeto institucional Diálogos de
Inclusão, desenvolvido pela Faculdade de Letras (Fale)
em parceria com a Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC).
A partir das respostas espontâneas da comunidade universitária, o projeto pretende mapear demandas, como a oferta de cursos de capacitação em parceria
com a Pró-reitoria de Recursos Humanos, para que a
Universidade realize atendimento diferenciado às pessoas com surdez, como estabelece legislação que regulamenta os direitos dessa parcela da população.

Ocupacional, da Reitoria e da Biblioteca Central.
Idealizado pela assistente social Lina Soares de
Souza, o projeto Diálogos de Inclusão tem como finalidade difundir a Libras na UFMG, por meio de eventos
culturais, oficinas, palestras, exibição e discussão de
filmes, cursos de capacitação, entre outras ações que
contribuam para a inclusão da pessoa surda.
É ofertado pelo Centro de Extensão (Cenex) da Fale.
Mais informações sobre o curso básico de Libras podem ser obtidas pelo email dialogosdeinclusaoufmg@
yahoo.com.br.

Dicas para se comunicar
com a pessoa surda

A Libras é a língua oficial da comunidade surda
brasileira. Mas, mesmo sem conhecê-la, todos podem
se comunicar com a pessoa surda.
Vão aí algumas dicas:
▪ Fale de frente e pausadamente, mantendo o contato visual;
▪ Fale normalmente, não grite, não eleve o tom de voz.
Faça isso somente quando for solicitado;
Curso básico
▪ Caso não tenha compreendido o que foi dito, perServidores técnicos e docentes da UFMG que gunte novamente, não tenha receio de pedir para que
façam atendimento ao público terão prioridade no pre- a pessoa repita;
enchimento de vagas do curso básico de Libras, de 60 ▪ Para começar uma conversa ou chamar atenção de uma
horas/aula, que será oferecido a partir de 28 de agosto. pessoa surda, acene em frente o seu campo de visão ou
As 28 vagas da primeira turma serão distribuídas prio- toque levemente o seu ombro;
ritariamente para servidores das faculdades de Letras, ▪ Se o surdo estiver acompanhado de um intérprete, direEducação, Odontologia, Filosofia e Ciências Humanas, cione sua fala à pessoa surda e não ao intérprete;
da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia ▪ Quando for possível, comunique-se através da escrita.

Combate ao Fumo
De acordo com o Ministério da Saúde, por meio
do Instituto Nacional de Câncer-INCA, órgão responsável pelo Programa de Controle do Tabagismo no Brasil,
estima-se que o tabagismo seja responsável pela morte
de 200.000 pessoas por ano, sendo os homens as maiores vítimas.
Segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS), o tabagismo é considerado a principal morte
evitável em todo o mundo seguida do consumo excessivo de álcool e do tabagismo passivo, que são os indivíduos não fumantes que convivem com fumantes em
ambientes fechados. O consumo desses produtos nocivos à saúde apresentam mais de 4.700 substâncias tóxicas como a nicotina, monóxido de carbono e alcatrão.
Veja a lista de algumas doenças causadas pelo tabaco:
Doença pulmonar obstrutiva crônica: bronqui-

te e enfisema; Câncer: pulmão, boca, laringe, faringe,
esôfago, pâncreas, rim, bexiga, colo do útero, estômago e fígado; Doença cerebrovascular: derrame cerebral
(AVC); Doença das artérias do coração: angina e infarto do miocárdio. Catarata; Disfunção erétil: impotência
sexual; Infecções respiratórias; Hipertensão arterial;
Leucemia; Menopausa precoce.
Para as pessoas que desejam parar de fumar, o
Sistema Único de Saúde - SUS disponibiliza um extenso apoio com abordagem educacional sobre o tratamento do tabagismo.
Para mais informações, ligue para o Disque
Saúde (0800 61 1997) ou acesse o site www.inca.gov.
br/tabagismo. Fonte: jornal Asas das Gerais - Colaboração de Maria Auxiliadora de Moura.

03

Dicas Locadora Assufemg

Meia Noite em
Paris

Happy Feet 2
O Pinguim

Esta é uma comédia
romântica sobre um
casal de noivos com
casamento marcado
que vê suas vidas mudarem completamente
depois que a família da
noiva tem que ir para
Paris a trabalho. Tratase de uma história de amor do noivo pela
Cidade Luz, que explicita a grande ilusão
humana de que uma vida diferente da que
se tem é sempre muito melhor. Estrelado
por Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Kathy Bates e Carla Bruni,
entre outros.

Mano está de volta - e o pingüim sapateador favorito de
todos agora tem um filho, chamado Erik! Mano nasceu para
dançar, mas o pequeno Erik
simplesmente não consegue
acompanhá-lo. Nesta épica
sequência de Happy Feet - O
Pinguim, vencedora de Oscar,
Erik precisa descobrir qual seu talento em um
mundo de canto e dança. Quando a nação inteira
dos Pinguins Imperadores é ameaçada, presa por
um enorme iceberg, as pequenas e as grandes criaturas que habitam a Antártida precisam trabalhar
juntas para salvá-los... E somente aí é que Erick
descobre qual é a sua praia.

Boas - vindas aos Calouros!
A Associação dos Servidores da UFMG - Assufemg dá boas-vindas aos estudantes que ingressam no
campus universitário, neste segundo semestre de 2012. Os veteranos já sabem que além da qualidade acadêmica, a UFMG oferece uma gama de espaços e serviços que podem ser desfrutados pela comunidade universitária. Entre outros, a Estação Ecológica, o Museu de História Natural e Jardim Botânico, o Centro Esportivo
Universitário (CEU), o Conservatório UFMG, o Centro Cultural UFMG, o Observatório Astronômico Frei
Rosário, Restaurantes Universitários e a Cantina Pelego’s no Espaço Cultural Francisco Assis Motta (Assufemg). Sejam bem-vindos!

Óbitos
É com grande pesar que publicamos abaixo, os nomes dos associados que se desligaram da entidade,
no mês de julho, por motivo de óbito. A diretoria e os funcionários da Assufemg se solidarizam com os
familiares e amigos neste momento de dor.

† João Francisco das Dores; † Maria Antonieta Biachi; † Maria da Conceição Moreira.
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Aulas de Direção para habilitados
Se você tem medo de dirigir, quer praticar e desenvolver habilidade na direção veicular, faça aulas no Gol G5 c/
direção hidráulica ou em seu próprio veículo. Instrutora Danielle. Contatos: 3447.1342/85245.411 E-mail: danicris.cfc@hotmail.com

Tenha crédito
Ganhe dinheiro com o seu celular pré-pago. www.tenhacredito.com/00000857
(31) 8466.1489 - Skype: ronarujo2009
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