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Arraiá da Assufemg vem aí
Chama Chuva, quadrilha e bingo são as atrações
Minha cumadi e meu
cumpadi, chegou a hora de
costurar os seus retalhos e
tomar o caminho da roça!
Vosmecês estão todos
convidados a participar do
festejo agostino da Assufemg
na sexta-feira, dia 07/08/09,
a partir das 18h, no Espaço Cultural Francisco Assis Mota,
anexo à Cantina Pelego’s (atrás da Escola de Belas Artes).
Vai ter barraquinhas de comidas típicas, quadrilha, bingo e
inté banheiro químico, que é pra diminuir a fila do banheiro
tradicional! Ah, e pra quem gosta de dançar um forró
arretado, nada melhor do que o bate-coxa da banda Chama
Chuva!
E não é só isso: durante todas as sextas-feiras do mês
de agosto, haverá atividades em todas as sextas-feiras com
o tema “folclore” no Espaço Cultural Francisco Assis Mota/
Cantina Pelego’s. Aguardem a divulgação da programação
completa. É a Assufemg prestigiando a cultura
brasileira!

Inscrições para montar
barraquinhas
E para vosmecês que querem montar barraquinhas de
comes e bebes no Arraiá da Assufemg, seguem abaixo
informações sobre as inscrições:
- quem pode se inscrever: associados e comunidade
interna e externa;
- data: 28/07 (terça-feira) a 04/08/09 (terça-feira);
- horário: de 09h às 17h30;
- local: secretaria da sede da Assufemg, no campus
Pampulha (av. Antônio Carlos, nº 6627, Cidade
Universitária – atrás da Escola de Belas Artes);
- valor: sócios, R$70,00; não-sócios, R$85,00;
- o que poderá ser vendido pelas barraquinhas:
cachorro quente, canjica, milho-verde, bebidas quentes,
churrasco, doces, tropeiro, sanduíches, pamonha, tapioca,
porções e etc.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
- a Assufemg ficará responsável pela venda de cervejas,
refrigerantes e do caldo de mandioca e de feijão;
- o pagamento deverá ser efetuado no ato de inscrição,
não podendo ser debitado em conta;
- o associado não poderá transferir a barraca a terceiros.
- a estrutura das barraquinhas será disponibilizada pela
Assufemg. A entidade também irá decorar o Espaço
Cultural com motivos “agostinos”. Porém, a ornamentação/
utensílios das barraquinhas (bandeirinhas, cartazes, mesas
e cadeiras, por exemplo) ficará a cargo dos barraqueiros.

Editorial

Promoções em cargos públicos à vista

ANS divulga normas para
planos de saúde coletivos
Plano Unimed / Assufemg não será afetado

O deputado Marco Maia (PT/RS), atendendo à
solicitação da CUT e das demais entidades do serviço
público federal, criou uma Comissão Especial para analisar
a PEC 257, com o intuito de dar nova redação ao art. 37
da Constituição. Com isso, as promoções em cargos ou
empregos públicos poderão ser efetuadas de acordo com
critérios dos respectivos planos de carreira dos servidores.
Em bom português, está em jogo a possibilidade de
ocorrerem promoções funcionais que irão valorizar as
carreiras por meio, por exemplo, de concursos internos.
O funcionalismo, junto às suas entidades representativas,
precisa aproveitar essa oportunidade ao máximo,
identificando parlamentares e partidos favoráveis à tese
dos servidores públicos e lutando para que a instalação da
Comissão ocorra com esses deputados(as). Um
levantamento sobre como essa situação é tratada em outros
países também será pertinente. E tão logo a Comissão seja
instalada, será imperioso fazer plantão permanente, com
vistas ao parecer favorável à Emenda 257.
Abaixo, segue o texto do Ato que criou a Comissão
Especial que vai analisar a PEC 257:
ATO DA PRESIDÊNCIA
Nos termos do § 2º do art. 202 do Regimento Interno,
esta Presidência decide criar Comissão Especial
destinada a proferir parecer à Proposta de Emenda à
Constituição n. 257-A, de 1995 , do Sr. João Pizzolatti,
que “dá nova redação ao inciso II do artigo 37 da
Constituição”, para possibilitar a investidura em cargo ou
emprego público através de promoções efetuadas de
acordo com os critérios dos respectivos planos de carreira
dos servidores.
A Comissão será composta de 17 (dezessete) membros
titulares e de igual número de suplentes, mais um titular e
um suplente, atendendo ao rodízio entre as bancadas não
contempladas, designados de acordo com os §§ 1º e 2º
do art. 33 do Regimento Interno.
Brasília, 16 de julho de 2009,
depuatdo Marco Maia.
Diretoria UnificAção para Continuar Crescendo

Novas regras sobre planos de saúde coletivos foram
recentemente divulgadas pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). A partir de agora, os planos de saúde
empresariais poderão ter apenas um reajuste anual e os
contratos coletivos por adesão só poderão ser oferecidos
por entidades representativas como sindicatos, associações
de classe e fundações que tenham vínculo com o
consumidor. Essas e outras regras, contidas nas Resoluções
Normativas (RNs) 195 e 196 e publicadas em 15/07/09,
vão atingir cerca de 39 milhões de pessoas no país, ou
76,7% do mercado de saúde suplementar, segundo a ANS.
Os usuários do Plano de Saúde Unimed / Assufemg
entram nessa conta. Porém, para esses, nada muda, pois a
Assufemg já é um órgão representativo de classe que se
constitui de servidores ativos, aposentados e pensionistas
da UFMG, enquadrando-se, portanto, no conceito de
plano empresarial da ANS que diz respeito a uma classe
ou setor do qual a pessoa participa. Também, não muda a
quantidade de reajustes por ano, pois o contrato coletivo
de adesão firmado entre a Assufemg e a Unimed já prevê
somente um reajuste anual.
Questões fundamentais não foram contempladas pelas
RNs, como a definição dos índices de reajuste, que
continuam a não ser regulados. Além disso, a rescisão de
contrato ainda poderá se dar de forma unilateral após 12
meses de vigência de contrato, o que configura prática
abusiva, de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor (CDC). A portabilidade para os planos
coletivos, já prevista para os contratos individuais e
familiares e que permite, cumpridas as carências na
operadora de origem, que o usuário possa migrar para
outra operadora sem ter que cumprir essas carências,
também ficou de fora. E a autorização para cobertura
parcial de doenças preexistentes segue valendo.
Mesmo assim, essas medidas vão inibir os “falsos planos
coletivos”, criados apenas para burlar as regras que valem
para os planos individuais, em geral mais caros do que os
planos coletivos. Além disso, segundo o presidente da
Associação Brasileira das Empresas de Medicina de Grupo
(Abramge), Arlindo de Almeida, “numa visão preliminar,
todos ganham com o aprimoramento da legislação, em
especial o consumidor”.
(fontes consultadas: jornal Hoje em Dia, 16/07/09, e jornal
Estado de Minas, 16/07/09)

Servidor poderá vir a escolher operadora para auxílio-saúde
Com essa mudança, o Saúde Assufemg poderá prestar serviços do auxílio-saúde
Deu na coluna de Djalma Oliveira (jornal Extra, 14/07/
09): “A União vai publicar, nos próximos dias, uma portaria
possibilitando que os funcionários de órgãos que têm
convênio com planos de saúde de autogestão possam
receber em seus contracheques a parcela correspondente
à contribuição patronal para as operadoras que prestam o
serviço. Atualmente, esse valor é de R$ 65,00 mensais, mas
será reajustado para R$ 72, em janeiro de 2010”.
Para Djalma, com essa portaria, o governo visa a
proteger seus servidores de eventuais rescisões de contrato
por parte tanto das operadoras quanto dos próprios órgãos
e a garantir mais liberdade na escolha das empresas de
saúde. Marcelo Chrispim, coordenador do Plano de Saúde
Assufemg, considera que tal medida poderá representar um
avanço na discussão sobre o auxílio-saúde. “No caso
específico da UFMG, só recebe o subsídio governamental
que tem Casu. Com a portaria, mais servidores poderão
ser contemplados, com liberdade para escolher a operadora
que melhor lhe convier”, afirma Marcelo.

O Plano de Saúde Assufemg, uma operadora de
saúde de autogestão e sem fins lucrativos, cadidatase, desde já, a oferecer os serviços referentes ao
auxílio-saúde dos servidores da UFMG. Estão
credenciados a prestar serviço ao Saúde Assufemg mais de
100 médicos, incluindo-se aí fonoaudiólogos, psicólogos e
nutricionistas; cerca de 20 hospitais, dentre eles o Santo
Ivo, o Infantil São Camilo, o São Francisco, o SOS, o Vera
Cruz e a Maternidade Octaviano Neves; mais de 100
clínicas, como a HC-Coop, a Clinicross, a Clinesp, a
Ortomed, a Servcor, a Clinimax e a Semprevida; mais de
10 laboratórios, entre eles o Hermes Pardini, o Humberto
Abraão e o Geraldo Lustosa; e cerca de 10 pronto-socorros,
como o Hospital Evangélico, O Hospital das Clínicas e o
Hospital Anchieta. A Assufemg também oferece aos seus
associados a opção de contratação, via contrato coletivo
de adesão, dos serviços da operadora de saúde Unimed/
BH. Informações sobre o Saúde Assufemg / Unimed
com Marcelo Chrispim, no fone 3491-4677.

Novo site da Assufemg a caminho

O mês de agosto não é prenúncio somente do tradicional Arraiá da Assufemg: está previsto para ser lançado nesse mês
o novo portal da Assufemg. Nele, os associados à entidade poderão ter acesso a diversos serviços, além dos já
oferecidos pelo atual site. Assim que o novo portal da Assufemg for ao ar, Everson Júnior, especialista em rede
(informática) da entidade, virá ao Pinga-Fogo para explicar o funcionamento do novo sistema. Aguardem!

Conheça a história e os comandos da quadrilha
(e vá treinando para arrasar no Arraiá da Assufemg!)
“Olha a cobra! É mentira! Balancê!”. A quadrilha é uma
das coisas mais tradicionais das festas juninas. Tradicional
mesmo: a dança foi inventada por volta dos séculos 13 e
14, na Inglaterra.
Entre os ingleses, a quadrilha era um costume popular. No
entanto, a França importou a dança e a transformou numa
coisa nobre, praticada apenas dentro dos muros dos
palácios. Logo, ela se tornou um costume de toda a nobreza
européia.
E foram os nobres portugueses que
trouxeram a quadrilha para o Brasil.
Aqui, ela acabou voltando às suas
origens populares. Hoje em dia, cada
região possui seu próprio tipo de
quadrilha. Em Minas e em São Paulo,
dança-se a quadrilha caipira. Na
região central do país, o comum é o
saruê. No Nordeste, o forró e o
baião dominam a cena.
Atualmente, a quadrilha mais comum
é aquela que encena um casamento
na roça, com noivos, padres e
convidados. Ela é dançada em pares. Um marcador orienta
os casais, dando os comandos. Veja o que cada um desses
comandos significa:
Balancê - significa balançar o corpo no ritmo da música,
sem sair do lugar.
Anavan - quer dizer ir em frente; caminhar agitando os
braços para cima.
Returnê - é o comando para retornar aos lugares, depois
de um determinado passo.
Tur - é uma volta que o casal dá junto, pela direita.
Cumprimento às damas - dançando, os cavalheiros vão
até as damas e fazem uma reverência.
Cumprimento aos cavalheiros - as damas vão até os
cavalheiros e os cumprimentam, abaixando-se e segurando
os vestidos pelas pontas.
Damas e cavalheiros, atenção para a troca - este
comando significa que as damas devem ir para o centro e
os cavalheiros, para o lado de fora do círculo (ou viceversa).
Passeio na roça - é o ato de ficar passeando em círculos.

Trocar de dama - os cavalheiros dão um passo à frente,
pegando a dama seguinte. Repete-se o passo até que se
volte ao par inicial.
Trocar de cavalheiro - é como trocar de dama, só que
quem anda são as meninas, não os meninos.
Túnel - os pares formam uma fila. Damas e cavalheiros
ficam de frente um para o outro, segurando as mãos, no
alto, formando um túnel. O último casal da fila passa por
dentro do túnel. Um a um, todos os pares devem fazer o
mesmo.
Caminho da roça - damas e
cavalheiros formam uma fila
indiana, e caminham,
dançando.
Olha a cobra - todo mundo
deve pular, para evitar o perigo
da cobra. No pulo, os pares
giram no ar, e voltam a
caminhar no sentido contrário
ao que estavam indo. Quem
comanda costuma dizer “é
mentira!”, e então todos dão outro pulo, girando, e voltam
a caminhar no sentido inicial.
Olha a chuva - damas e cavalheiros devem colocar as
mãos sobre a cabeça, para se proteger da chuva. Quando
o marcador diz “é mentira”, eles podem abaixar as mãos.
Caracol - todos formam uma fila indiana e começam a
enrolar a fileira, no sentido do centro da roda, como um
caracol. Quando o marcador diz “desviar”, o caracol
começa a rodar ao contrário, para se desfazer.
Grande roda - é quando damas e cavalheiros formam
uma grande roda, de mãos dadas. Ao comando, as damas
podem ter que ir ao centro, depois os cavalheiros, e assim
por diante.
Coroar damas - os cavalheiros erguem os braços sobre
as cabeças das damas.
Coroar cavalheiros - as damas erguem os braços sobre
as cabeças dos cavalheiros.
Despedida - os pares saem da pista de dança, acenando
para o público, às vezes, em passo de galope.
(texto extraído de http://criancas.uol.com.br/juninas/
materia3.jhtm)

