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Reajuste do funcionalismo aguarda definição do governo
Paira a dúvida em relação aos reajustes previstos para o mês de
das Universidades Brasileiras (Fasubra), Paulo Bernardo havia dito
julho deste ano. O governo poderá adiar os aumentos salariais
que a segunda parcela dos aumentos estava contemplada pelas
dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação (TAEs),
contas do governo. “Oficialmente, o que temos é que o acordo
previstos para entrar em vigor a partir de hoje. Essa é a posição do
será cumprido. O acordo é lei e política de Estado”, afirmou a
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG),
coordenadora-geral da Fasubra, Léa Oliveira (Jornal do SINTUFRJ,
explicitada no último dia 21. Ou poderá concedê-los, segundo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal
informações publicadas pela mídia que dão conta de que, durante
do Rio de Janeiro, edição nº 856, 06 a 12/04/09). O anúncio feito
reunião em Brasília com os ministros do Planejamento, Paulo
pelo ministro Bernardo no Rio de Janeiro foi a primeira vez em que
Bernardo, e da Fazenda, Guido Mantega, o presidente Lula teria
o governo admitiu pública e diretamente que os aumentos poderiam
ordenado o pagamento ao funcionalismo federal.
ser adiados.
Não existe, até o fechamento desta edição do Pinga-Fogo,
Já a ordem dada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva para
nenhuma definição sobre se e quando os aumentos estipulados
que o aumento fosse concedido ao funcionalismo foi publicada
pelo Termo de Compromisso – materialização
pelo jornal O Globo, no dia 27/06/09, pelo
do resultado da Mesa de Negociação entre o
jornal Extra, na mesma data, e pelo jornal
Comando Nacional de Greve (CNG) da
Correio Brasiliense, idem. “A determinação
Federação de Sindicato de Trabalhadores das
do presidente é para que o governo faça
Universidades Brasileiras (Fasubra) e o
economia onde for possível e evite desgastes
governo, concretizado em 03/09/2007 – serão
com o funcionalismo”, diz a publicação on
concedidos aos TAEs. Mesmo assim,
line da Fasubra, ontem.
informações ventiladas pela imprensa
O discurso encampado pelo MPOG é que
sinalizam que o pagamento do reajuste ou a
a diminuição da atividade econômica, o
confirmação do adiamento e o novo prazo
aumento das despesas governamentais e a
para a entrada em vigor dos reajustes salariais
queda da arrecadação de impostos, esta
É preciso ficar atento à movimentação do
do funcionalismo podem acontecer ainda
última decorrente, principalmente, de
governo, pois, se o que foi acordado não
nesta semana.
desonerações fiscais empreendidas para
for cumprido, a greve estará à espreita!
O anúncio de um possível adiamento na
minimizar os efeitos da crise econômica
implantação dos reajustes programados para julho foi feito pelo
mundial, foram mais severos do que se previa.
ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, em evento ocorrido em
Segundo informações publicadas pela imprensa, desde dezembro
21/06/09, no Rio de Janeiro. Questionado sobre a possibilidade de
do ano passado a equipe econômica do governo vem estudando o
atraso no pagamento dos aumentos salariais concedidos ao
adiamento do reajuste de 2009. “De lá para cá, a cada anúncio de
funcionalismo federal, Bernardo respondeu: “existe (a
desaceleração da economia, cresce a possibilidade de adiamento
possibilidade). O aumento é a partir de 1º de julho. Não temos a
para o fim do ano”, publicou o Jornal O Dia on line, em 22/06/09
decisão ainda” (Jornal O Dia on line, 22/06/2009).
(http://odia.terra.com.br/portal/economia/html/2009/6/
Segundo o ministro, ainda não há definição de datas para a
arrecadacao_ameaca_reajustes_18516.html). O custo dos aumentos
aplicação dos aumentos salariais, “principalmente porque seria
concedidos ao funcionalismo será de cerca de R$ 30 bilhões aos
necessário enviar uma mensagem ao Congresso Nacional, fixando
cofres públicos, cifra essa que vai subir em 2010 e em 2011.
um novo prazo” (Jornal O Dia on line, 22/06/2009). Milhões de
Especula-se que o governo esteja diante de um dilema: se
servidores aguardam por reajustes em seus salários que variam
aumentar os gastos com o funcionalismo em meio a uma recessão
entre 30% e 150%, dependendo do setor (Jornal O Dia on line, 22/
técnica, dará munição para a oposição. Se adiar o reajuste, não
06/2009).
cumprirá com o que foi acordado nas negociações de 2007 e 2008
De acordo com a Federação de Sindicatos de Trabalhadores
com o funcionalismo.

Arraiá vem aí...
Costurem os seus retalhos e acertem as suas fantasias porque o
Arraiá da Assufemg já está a fazer o caminho-da-roça! Aguardem!

Você notou que o Pinga-Fogo está de cara nova?
O boletim Pinga-Fogo, informativo da Assufemg que desde 1984 estabelece um amplo canal de comunicação
com os servidores técnico-administrativos e toda a comunidade universitária, resolveu “mudar de roupa”, desde o fim
de maio e início de junho deste ano. Do papel A4 dobrado ao tamanho ofício, foram vinte e cinco anos de publicações
num espaço exíguo, mas reconfortante.
Agora, a partir do empenho da gestão UnificAção para Continuar Crescendo, o setor de Imprensa da entidade
ganhou uma nova máquina off-set, capaz de imprimir boletins em papel A3.
Esses primeiros boletins em tamanho ofício (A3 dobrado) estão sendo imprimidos em caráter experimental. Tanto
a jornalista, quanto o diagramador e o gráfico ainda estão se adaptando a essa nova e promissora realidade. A
diretoria do setor e a presidência da Assufemg, idem.
E você, leitor, o que está achando do novo visual do Pinga-Fogo? Tem alguma sugestão? Escreva para a
gente e dê o seu palpite: imprensa@assufemg.org.br.

Fale recebe requerimento
de bolsas de servidores
para línguas estrangeiras
As inscrições para a renovação ou requerimento de
bolsas para os cursos de língua estrangeira no Cenex da
Faculdade de Letras (Fale) estão abertas. Até o dia 15 de
julho, os candidatos poderão efetuar suas inscrições,
somente pela internet, e concorrer a bolsas para o segundo
semestre de 2009.
Servidores técnico-administrativos da UFMG podem
participar do processo de seleção para bolsas integrais,
comprovando o vínculo e o tempo de serviço junto à UFMG.
A data de admissão na universidade é o critério utilizado
para o preenchimento das vagas voltadas aos servidores.
Os requerimentos de renovação, que não é automática, e
de bolsas novas deverão ser preenchidos em formulário
eletrônico disponibilizado no site do Cenex/Fale. Participe!
Serviço
O quê: bolsas para cursos de língua estrangeira Cenex/
Fale.
Como participar: preenchendo formulário de inscrições
disponível em: www.letras.ufmg.br/cenex.
Período de inscrição: 22/06 a 15/07/2009.

Feira se despede
do campus Saúde
A Feira de Artesanato da Assufemg despediu-se do
público que pôde conferir, de 15 a 19/06, no Espaço
Cultural do Diretório Acadêmico Alfredo Balena (D.A. da
Medicina), campus Saúde, opções variadas de cores,
texturas, formas e estilos de artesanato. Para quem não pôde
prestigiar a Feira, a próxima edição está prevista para
ocorrer no segundo semestre de 2009, no campus
Pampulha. É só aguardar e conferir!

Utilidade pública

Doação de sangue
José Alves da Silva Coelho, que é avô de uma servidora da UFMG, está internado no Hospital Biocor e foi submetido a
uma cirurgia cardíaca no último dia 23, necessita de doações de sangue. Essas doações deverão ser feitas no próprio Biocor.
Serviço:
- Hospital Biocor: Alameda da Serra, nº 217, Vila da Serra – Nova Lima.
- Dias/Horários para doação: de segunda a sexta-feira, de 08h às 17h, e aos sábados, de 08h às 12h.
- Telefones para agendamento: 3289-5107 / 5279.

Sai o resultado das eleições para representantes
em órgãos deliberativos e comissões
A UFMG homologou o resultado das eleições para a escolha
de representantes que vão ocupar assentos em órgãos
deliberativos e comissões da universidade, no último dia 24.
Nesse pleito, foram submetidas a voto três das seis cadeiras
reservadas aos Trabalhadores Técnico-Administrativos em
Educação (TAEs) no Conselho Universitário (Consun), órgão
máximo de deliberação superior da universidade. Nove Chapas
concorreram às três vagas reservadas aos TAEs no Consun.
As eleições ocorreram nos dias 16 e 17 de junho. Também
foram eleitos titulares e suplentes para o Conselho de Diretores,
o Conselho de Curadores, a Comissão Permanente de Pessoal
Docente (CPPD), o Comitê de Ética em Pesquisa (CoEP) e o
Comitê de Ética em Experimentação Animal (Cetea). O tempo
de mandato das chapas eleitas é de três anos. Não houve
recursos contra o resultado das eleições.
Dos 4.256 eleitores técnico-administrativos da UFMG, 1.697
eleitores, ou cerca de 40% dos votantes, compareceram aos
mais de 30 postos de votação, dentro e fora do campus
Pampulha, bem como àqueles posicionados fora de BH, para
votar em uma das nove chapas que concorreram. O voto não é
obrigatório.
Mesmo que a participação dos servidores nessas eleições
tenha sido razoável, dada a não-obrigatoriedade do voto, chama
a atenção a porcentagem de votos em branco, maior do que o
percentual da chapa vencedora do pleito: enquanto esta
computou aproximadamente 20%, aquela registrou cerca de
40% dos votos. Isso quer dizer que o número de votos em
branco foi o dobro do número de votos válidos que recebeu a
chapa que ficou em primeiro lugar. Ou, dito de outra maneira,
que os votos em branco derrotaram a chapa vencedora em
quase 100%.
Acompanhe a seguir os nomes dos servidores técnicoadministrativos titulares e suplentes eleitos para o Consun:
- Leonor Gonçalves (HC/VDTE) (titular) e Isabel Cristina
Leroy Alves (Pró-RH/DRH) (suplente) – chapa 8, com cerca
de 20% dos votos válidos;
- Ronan Araújo Gontijo (Reitoria/CAC) (titular) e Geraldo
Magela Perpétuo (Reitoria/Cedecom) (suplente) – chapa 5, com
cerca de 16% dos votos válidos;
- Jonas Rodrigues Fróis (MHNJB/Dir) (titular) e Arthur
Schulunder Valle (FAE/Dir) (suplente) – chapa 9, com cerca de
13% dos votos válidos.
(demais resultados das eleições para representantes em
órgãos deliberativos e comissões no encarte “Negocinhos”)
Fajardo cancela candidatura, mas recebe votos
O associado à Assufemg Eduardo Fajardo, servidor lotado
na Escola de Arquitetura, concorria pela chapa 7 a uma vaga no
Consun. Porém, Fajardo conta que resolveu cancelar sua
candidatura em 04/06/09. De acordo com o associado, essa
decisão foi tomada em virtude de sua atribulada rotina, aliada
ao fato de que havia, na opinião dele, candidatos que fariam jus
às vagas no Consun. No entanto, a essa altura, as cédulas já
estavam prontas, constando, portanto, o número da chapa de
Fajardo. O servidor acabou sendo votado, e recebeu quase 10%
dos votos válidos.

Abaixo, o associado à Assufemg Eduardo Fajardo
agradece a esses votos e esclarece a situação. Acompanhe.
Dirijo-me a todos os colegas da UFMG que me dignaram
seus expressivos votos na recente eleição para o Conselho
Universitário para, em primeiro lugar, agradecer a confiança
de todos e, em segundo, para prestar esclarecimentos sobre o
cancelamento da minha candidatura para ocupar uma das vagas
reservadas aos servidores técnico-administrativos no Conselho
Universitário.
Apesar de ter atendido ao pedido de vários colegas para me
candidatar, e após verificar que entre os inscritos estávamos
muito bem representados (tanto que meus candidatos foram
eleitos), as inúmeras tarefas cotidianas do meu trabalho e minha
atuação como integrante da Congregação da Escola de
Arquitetura, como presidente do Sindicato dos Arquitetos de
Minas Gerais (Sinarq-MG) e como conselheiro do Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas
Gerais (CREA-MG), no qual faço parte dos GTs de Habitação
e Patrimônio, achei muito imprudente assumir mais essa
responsabilidade, por isso, em comum acordo com minha
suplente, enviei mensagem para a CAC cancelando minha
candidatura, no dia 04/06.
Porém, mesmo que as cédulas já estivessem impressas,
esperava-se que os mesários fossem alertados e emitissem algum
comunicado final. Infelizmente, por engano, um número
expressivo de colegas honrou-me com seus votos, preterindo
inclusive colegas merecedores deles.
Por isso, peço a todos mil desculpas. Espero, através da
minha inerente militância em defesa dos nossos interesses e
direitos, continuar a merecer a confiança em mim depositada,
sempre.
Eduardo Fajardo Soares – TAE.

Fajardo junto a outros servidores, em manifestação
ocorrida em 26/10/2006, em frente à reitoria, em cena
registrada pelo Pinga-Fogo nº 1.003, de 06/11/2006.
Obs.: os textos assinados publicados pelo Pinga-Fogo não
refletem, necessariamente, a opinião da diretoria da entidade,
e são de inteira responsabilidade de seus autores.

Sexta-feira é dia de
“happy-hour” e bingo
na Cantina Pelego’s
AAssufemg promove nesta sextafeira, dia 03/07/09, a partir das 18h,
um “happy-hour” no Espaço Cultural
Francisco Assis Mota, anexo à
Cantina Pelego’s. Na programação,
show tipo “voz, violão e sequencer”
com Paulinho Souza, que traz ao público ritmos variados,
e o tradicional bingo da Assufemg, sempre presente nos
eventos e festividades promovidos pela entidade. E tudo
isso regado a tira-gostos, sucos e refrigerantes e aquela
cerveja gelada!
Essa é uma iniciativa da gestão UnificAção para
Continuar Crescendo, em prol de seus associados e de
toda a comunidade universitária!
Serviço
- O quê: “Happy-hour” da Assufemg.
- Quando: sexta-feira, dia 03/07/09, a partir das 18h.
- Onde: Espaço Cultural Francisco Assis Mota, anexo
à Cantina Pelego’s (atrás da Escola de Belas Artes).
- Atrações: “voz, violão e sequencer” com Paulo Souza,
bingo, tira-gostos, sucos, refrigerantes e cerveja gelada.
- Quem está convidado: associados e toda a
comunidade universitária.

Plano de Saúde
Assufemg é reajustado.
Em conformidade com o índice proposto pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o Plano de Saúde
Assufemg
foi
reajustado em
6,76% (seis vírgula
setenta e seis por
cento) no dia 01/07/
09 (hoje). Os novos
valores já serão
praticados
na
p r ó x i m a
mensalidade, e
seguem listados na
tabela ao lado, para
conhecimento de
todos.
Venha se filiar
ao Plano de Saúde
Assufemg!

Associados externos ao campus
Pampulha contam agora com serviço
de entrega de medicamentos
Para a comodidade dos associados lotados no campus
Saúde e unidades externas, a Assufemg está implantando
um sistema de entrega de medicamentos, sem cobrança de
taxa para filiados à entidade. Para tanto, os pedidos devem
ser feitos até às 16h na Drogaria Assufemg campus
Pampulha, com entrega programada para o dia seguinte, na
subsede da entidade (campus Saúde, 11º do Hospital das
Clínicas). Mais informações com Fernando Oliveira,
gerente da Drogaria Assufemg campus Pampulha, pelo
fone 3443-3760.

Assufemg participa de
homenagem na Câmara Municipal
A Assufemg, seus associados e demais servidores
técnico-administrativos estiveram representados por
integrantes da diretoria da entidade, durante homenagem
feita pela Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH),
em 17/06, ao associado Roberto Pereira Rocha, um dos
fundadores da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Trabalhadores da UFMG (Coopecremt) e atual
presidente da cooperativa. Roberto foi agraciado com o Título
de Cidadania Honorária de Belo Horizonte.
O presidente da Assufemg, Márcio Flávio dos Reis,
representando o segmento técnico-administrativo da UFMG,
compôs a mesa que conduziu a cerimônia de entrega do
título a Roberto, proferindo discurso em homenagem ao
trabalho que o servidor, lotado na Imprensa da universidade,
vem desenvolvendo junto ao movimento organizado dos
trabalhadores e às lideranças da sociedade civil organizada.

Diretoria da Assufemg marca
presença em cerimônia na Engenharia
O presidente da entidade, Márcio Flávio dos Reis, a
vice, Sônia Micussi, e o diretor-administrativo, João Dimas,
estiveram presentes na inauguração da segunda etapa
das obras de construção e reforma do complexo que vai
abrigar a Escola de Engenharia no campus Pampulha.
Na conclusão da primeira etapa das obras da Engenharia,
o Pinga-Fogo nº 1.011, de 24/01/2007, também marcou
presença. O evento contou com a presença do ministro
da Educação, Fernando Haddad, da secretária de
Educação Superior do MEC, Maria Paula Dallari Bucci,
do reitor da UFMG, Ronaldo Pena, da vice-reitora e do
diretor da Escola de Engenharia, Fernando Amorim.
A conclusão das obras da Engenharia está prevista
para o início de 2010, o que vai permitir a transferência
de todas as atividades da unidade do centro para o campus
Pampulha.

Informes publicitários do Pinga-Fogo nº 1.093

N e g o c i n h o $
Pós-graduação a distância
Faculdades Integradas de Jacarepaguá (FIJ)
Duração de 8 meses, novas turmas p/ 18/07/09, pré-matrícula no site www.hgscursos.com.br. Matrículas c/ desconto
até dia 26/06/09! Invista em seu Plano de Carreira! Parecer CNE-CES 71/2005 – Portaria MEC 1617/05. Fones:
3337-2410 / 3291-4034.

Auto-Escola Metropolitana
Descontos especiais p/ alunos e servidores da UFMG, Fundep e Assufemg. Na compra de 10 aulas de direção, ganhe
o curso de Legislação. r. Augusto dos Anjos, nº 1.379, b. Santa Mônica. Fone: 3450-8342.

Pousada Portal da Ilha
Praia de Itaoca/ES – frente p/ o mar, suíte c/ TV, ar e atendimento personalizado, no centro da cidade. Descontos
especiais para funcionários da UFMG. Reservas pelos fones (28) 3529-1761 e (31) 3436-3010.

Dicas
PH ÓPTICA
Nesta e nas próximas três edições do encarte “Negocinhos”, a seção
de classificados da Assufemg, a PH Óptica vai disponibilizar aos leitores
do Pinga-Fogo dicas relacionadas ao uso do computador. Portanto, se você se liga em informática e se preocupa
com a saúde, não deixe de acompanhar as Dicas PH Óptica!
Você sabe quantas vezes o olho humano pisca por minuto?
Durante uma conversa, os interlocutores piscam uma média de 22 vezes por minuto. Quando alguém lê, a frequência
da piscadela ocorre de 12 a 15 vezes por minuto. Porém, quando se está sentado à frente de um computador, os
olhos piscam menos de 5 vezes por minuto!!!
E sabe que permanecer muito tempo em frente ao computador pode piorar a sensação de “olhos secos”?
Por isso, deve-se ficar atento ao uso contínuo do computador, pois é sabido que o foco da atenção em frente ao
computador diminui a frequência do piscado e, consequentemente, aumenta a sintomatologia do “olho-seco”. Isso
faz com que também a fadiga ocular e a mental sejam aumentadas. Um olho sem a lubrificação do piscado é como um
motor sem óleo: os pistões podem aderir à parede do cilindro e o motor pode ir para o lixo!
A PH Óptica está próxima ao campus da UFMG, na av. Cel José Dias Bicalho, 220, lj. 03 - Pampulha.
Fone: 3441-2006.

Demais resultados das eleições (16 e 17/06/09) para
representantes em órgãos deliberativos e comissões da UFMG
- Conselho de Diretores
– Técnico-Administrativos em Educação (1 vaga)
1) Titular: João Fernandes da Silva (João Bolinha) (ICEX/Pat)
Suplente: Itamar Costa Alkimin (HC/Lab)

- Comitê de Ética em Pesquisa (CoEP)
– Técnico-Administrativos em Educação (1 vaga)
1) Titular: Gláucia Valverde Caetano (DRCA/DRA)
Suplente: Caroline de Azevedo Serapião (Fafich/Bib)

- Comitê de Ética em Pesquisa (CoEP)
– Docentes – Ciências da Vida (2 vagas)
1) Titular: Egléa Maria da Cunha Melo (MED/Ped)
Suplente: Zilda Maria Alves de Meira (MED/Ped)
2 )Titular: Fernando Silva Neves (MED/S.N.)
Suplente: Luiz Amando de Marco (MED/Cir)

- Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD)
– Humanidades (2 vagas)
1) Titular: Andréa Franco Pereira (ARQ/TAU)
Suplente: Maria da Conceição Pereira Bicalho (EBA/Des)
2) Titular: José Luiz Borges Horta (DIR/DT e IED)
Suplente: Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira (DIR/DP)

- Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD)
– Ciências da Vida (1 vaga)
1) Titular: Antônio de Pinho Marques Júnior (VET/Cir)
Suplente: Andrey Heloísa Ivanenko Salgado (ICB/FBio)

- Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD)
– Ciências da Natureza (1 vaga)
1) Titular: Meinhard Sesselmann (ENG/DEMEC)
Suplente: Jair Nascimento Filho (ENG/DEMEC)

- Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD)
– Suplente dos Docentes – Ciências da Natureza (1 vaga)
Suplente eleito com mandato vinculado ao do Titular até o dia 12/11/2010: Adrian Pablo Hinojosa
Luna (ICEX/Est)
OBS.: a relação de nomes e cargos listada acima foi gentilmente enviada à Assufemg pela
Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC) da UFMG.

