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Confira nesta edição:
Feira de Artesanato é na semana que vem;
Calendário dos dias de votação e debates;
Categoria declara apoio a chapa 1;
Pinga-Fogo: Bismarck é a favor da paridade?
Fasubra critica normas do MEC para lista tríplice.

Eleições 2009 na UFMG
Falta cerca de um mês para que a comunidade
universitária vá às urnas e escolha quem serão os próximos
reitor e vice-reitor da UFMG. A consulta aos três segmentos
votantes – técnico-administrativos em educação,
professores e alunos, mais os professores eméritos – vai
ocorrer nos dias 28 (somente no Hospital das Clínicas) e
29 de outubro (no HC e nas unidades administrativas e
acadêmicas da UFMG). O voto não é obrigatório, mas irá
oferecer subsídios ao Colégio Eleitoral – formado pelos
representantes dos Conselhos Universitário, de Ensino,
Pesquisa e Extensão e de Curadores – na elaboração de
lista tríplice para a escolha do novo Reitorado, cabendo à
chapa vencedora do pleito o primeiro lugar na lista a ser
encaminhada ao Ministério da Educação. Cabe ao MEC
a definição do nome do reitor, em última instância, na pessoa
do ministro da Educação, que pode ratificar o nome que
encabeça a lista tríplice ou não, de acordo com o decreto
2.014, de setembro de 1996.
Duas chapas concorrem à Reitoria da UFMG, gestão
2010-2014: a chapa 1 é a do Candidato Bismarck Vaz

da Costa, do Instituto de Ciências Exatas (Icex), e do
vice Lúcio José Vieira, da Escola de Enfermagem; e a
chapa 2, do candidato Clélio Campolina Diniz, da
Faculdade de Ciências Econômicas (Face), e da vice
Rocksane de Carvalho Norton, da Faculdade de
Medicina.
O sistema de ponderação das eleições 2009 será o
mesmo dos três últimos pleitos, com o voto dos professores
tendo peso de 70% e o de funcionários e alunos valendo
15% cada um. A ponderação será calculada de acordo
com o universo total de votantes, e não com o número de
votos efetivamente computados. Caso nenhuma das chapas
inscritas alcance maioria do resultado ponderado dos votos
válidos, caberá à Comissão Eleitoral inscrever
automaticamente as duas chapas para o segundo turno, a
se realizar nos dias 10 e 11 de novembro de 2009. A
Comissão Eleitoral está tentando viabilizar a utilização de
urnas eletrônicas junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
para o pleito, e aguarda parecer do órgão, mas tudo indica
que essa possibilidade será confirmada.

Parâmetros do MEC para aprovação de
lista tríplice desapontam GT da Fasubra
O Grupo de Trabalho (GT) de Educação da Federação
de Sindicatos de Trabalhadores das Universidades
Brasileiras (Fasubra), realizado entre os dias 10, 11 e 12
de agosto, considerou que as orientações do MEC relativas
à organização da lista tríplice para nomeação de reitor nas
universidades, publicadas em 03/07/09, representam um
retrocesso à autonomia e à democracia dessas instituições.
A Nota Técnica 448/2009, elaborada pela Coordenação
Geral de Legislação e Normas da Secretaria de Ensino
Superior (Sesu) do MEC, foi alvo de duras críticas do
GT. Demandas antigas da categoria, como o fim da escolha
dos reitores em última instância pelo presidente da
República, o voto com proporção de 70% para professores
e 30% para alunos e técnico-administrativos e a

manutenção da própria lista tríplice, em detrimento da
escolha das comunidades universitárias através dos
escrutínios, não foram contemplados pelo documento do
MEC.
Roberto Gomes, integrante da comissão organizadora
da Conferência Nacional da Educação (Conae, brasília,
2010) e participante do GT de Educação da Fasubra,
afirmou ao jornal do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(SINTUFRJ) (edição 874, 17 a 23 de agosto/2009) que
“o GT encaminhou análise para que a Fasubra reafirme as
resoluções sobre a democracia nas universidades com
orientações para que o documento seja encaminhado ao
MEC”.

Debate é oportunidade de troca de ideias
O calendário eleitoral prevê a realização de três debates entre os candidatos. Um deles ocorre hoje, quarta-feira, dia
30/09, de 10h às 14h, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina, no Hospital das Clínicas (HC). O segundo, dia 07/10,
quarta-feira, às 13h, vai ocorrer no Campus Pampulha, no auditório da Reitoria. E na semana seguinte, também na quartafeira (14/10), é a vez de, às 13h, no auditório do Instituto de Ciências Agrárias (Ica), o campus regional de Montes Claros
receber os candidatos.
Os debates serão compostos por quatro blocos, sendo o primeiro para a exposição dos planos de trabalho das chapas
(40 min.), o segundo para o debate entre os candidatos (48 min.), o terceiro para o debate entre os candidatos e o
plenário (74 min.) e o quarto para as considerações finais (30 min.).

Categoria declara apoio a Bismarck
Em assembleia realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino da UFMG (Sindifes/
BH) em 11/09, que durou mais de oito horas e contou com a participação de mais de 120 representantes dos Trabalhadores
Técnico-Administrativos em Educação (TAEs), foi aprovado o apoio à chapa 1, de Bismarck e Lúcio, para o pleito deste
ano. A votação contou apenas com cinco abstenções.

Pinga-Fogo do Pinga-Fogo
Para bom entendedor, um pingo é letra,
mas... e a paridade, candidato Bismarck?
(imagem - http://ocupacaounb.blogspot.com/2008_04_01_archive.html)

O candidato Bismarck conversou com o PingaFogo logo após ter anunciado no Conselho
Universitário (Consun) da UFMG, em 18/08/09, que
se retiraria da Comissão Eleitoral do pleito de 2009
(integrada, dentre outros, por diretores dos Institutos,
caso de Bismarck, que é diretor do Instituto de
Ciências Exatas (Icex)), anunciando aos seus pares,
naquele momento, sua candidatura para as eleições
deste ano. Nessa conversa, ao ser indagado se em
suas propostas de campanha constaria a discussão
sobre a proporcionalidade, Bismarck respondeu que
“obviamente, nós vamos abrir esse pacote, essa
caixa-preta, e vamos discutir. De repente, a
universidade pode querer que a gente faça um outro
tipo, que a gente não faça eleição, que (o reitor)
seja escolhido pelo presidente da República, pelo
governador, eu não sei, de repente ela pode querer
voto universal, eu não sei, mas a gente tem que
discutir. A universidade se chama universidade
porque é um lugar onde se discute, não é um lugar onde a gente fica escondido atrás das mesas, dentro dos gabinetes.
Precisamos é saber qual é a vontade da universidade, que é maior que a minha, que a sua, que é maior que a de todos
nós”.Também na rápida conversa, ao ser instado a se posicionar a favor ou contra a paridade, o candidato Bismarck
disse: “pense no seguinte: nós tivemos dois reitores eleitos com a paridade. Um deles foi o professor Cid Velloso, o outro
foi o professor Thomás. Eu pergunto pra você e pra qualquer um: foram os piores reitores? Então, por que nós temos
medo de discutir, porque nós temos medo?”, encerrando a breve “entrevista” naquele momento...

Erramos
Em relação ao Pinga-Fogo nº 1.093, de 01/07/09, a matéria “Sai o resultado das eleições para representantes em
órgãos colegiados e comissões” traz uma informação incorreta, como bem apontou Arthur Schlunder Valle, TécnicoAdministrativo em Educação da UFMG. O esclarecimento correto sobre a afirmação da referida matéria de que “os
votos em branco derrotaram a chapa vencedora em quase 100%”, feito por Schlunder, é o seguinte:
“(...) É necessário lembrar que cada servidor poderia votar em até três representantes, não sendo, entretanto,
obrigatório este quantitativo. Assim, um servidor poderia votar em somente um candidato e, neste caso, seriam
considerados um voto válido e dois votos em branco para este servidor. O mesmo raciocínio pode ser aplicado no
caso de voto em dois candidatos, com o terceiro sendo considerado ‘em branco’”.
Por isso, de fato, os votos em branco, que alcançaram 26,78% (909) das intenções de voto, superaram os votos
conferidos à chapa vencedora do pleito, 14,77% (ou 752), mas não em “quase 100%”, como afirmou erroneamente
a matéria e apontou Schlunder. A referida errata somente está sendo publicada nesta edição porque as matérias nela
veiculadas contemplam mais o assunto em questão, em comparação com outras edições anteriores a esta e posteriores
ao erro.
Obrigado, Schlunder, pela correta observação.

Informações sobre portaria que autoriza ressarcimento de contrapartida
do Plano de Saúde no site da Assufemg: www.assufemg.org.br

Feira Assufemg é na próxima semana
Oficinas de reciclagem de lixo também serão atração
A XIIª Feira de Artesanato da Assufemg vai novamente
colorir, perfumar e encher os olhos da comunidade universitária
da UFMG. De 05 a 09 de outubro, na Praça de Serviços,
campus Pampulha, será possível ao público conferir opções
em roupas, calçados, bijuterias, tecelagem, embalagens para
presentes, artigos para decoração e muito mais.
E não é só isso. O grupo “Notícias Trançadas”, formado
por voluntários da reitoria, entre técnico-administrativos e
faxineiras, vai proporcionar aos feirantes e interessados
em geral a participação em oficinas de reciclagem
ministradas pelo grupo. Serão realizados dois cursos/dia,
sendo um nos horários de pico, para o público em geral, e
outro no meio da tarde, para artesãos participantes da Feira,
durante todos os dias da Feira. As oficinas, gratuitas, serão
ministradas por Deusa Maria Nunes Nery e Mary Takeda
Barbosa. É necessário que os interessados em participar
das oficinas tragam revistas, jornais, boletins, semanários,
garrafas PET, caixas de maçãs, catálogos telefônicos, telhas.
As oficinas também serão realizadas na Praça de Serviços.
Confira abaixo o que será possível aprender a fazer
nas oficinas:
·
Cestinha de Boletim e Pinga Fogo;
·
Móbile de peixinhos;
·
Marcador de texto tipo “japonesinha”;
·
Puf de garrafas PET;
·
Castiçal de garrafa PET;
·
Anjo de Natal de revista/catálogo
Obs.: para se fazer um Puf de garrafa são
necessárias 38 Pets do mesmo tipo.

Essa é mais uma iniciativa da diretoria da Assufemg,
gestão UnificAção para Continuar Crescendo, para o
fomento da cultura, da troca de experiências, da arte, da
reciclagem e do respeito ao meio ambiente.
Serviço
XII ª Feira de Artesanato Assufemg
Dia: de 05 a 09/outubro/2009 (segunda a sexta-feira);
Local: Praça de Serviços campus Pampulha.
Oficinas de Reciclagem com o grupo “Notícias
Trançadas”
Dia: de 05 a 09/outubro/2009 (segunda a sexta-feira);
Oficinas/dia: duas oficinas por dia;
Horários: horários de pico para público em geral / meio
da tarde para artesãos;
Local: Praça de Serviços campus Pampulha;
Oficineiras: Deusa Maria Nunes Nery e Mary Takeda
Barbosa;
Materiais necessários para a participação nas
oficinas: revistas, jornais, boletims, semanários, garrafas
PET, caixas de maçãs, catálogos telefônicos, telhas.
Aqueles que não quiserem participar das oficinas
mas desejarem contribuir com doações de materiais
acima descritos podem fazê-las na secretaria da
entidade.
Contatos: Beto, 9674 1027, ou Magna, 8674 0971.

Dia das Crianças da Assufemg vem aí!
Atenção, papais e mamães, programem-se, pois no dia 17/10, sábado,
de 10h às 14h, a Assufemg vai comemorar o Dia da Crianças na sede da
entidade, e os filhos dos associados em situação regular junto à entidade
com idade até 14 anos estão todos convidados a participar! Maiores
informações estarão disponíveis na página da Assufemg,
www.assufemg.org.br. Se preferirem, é só enviar um e-mail para
assufemg@assufemg.org.br para obter mais informações.
Viva a criançada! Viva!
Serviço
Dia das Crianças Assufemg
Dia: 17/10/09, sábado;
Horário: de 10h às 14h;
Local: sede da Assufemg;
Quem pode participar: dependentes de associados (em situação
regular junto à entidade) com idade até 14 anos.

Fala, associado!
Está à disposição dos associados
na recepção da sede da entidade,
na Cantina Pelego’s, na Drogaria
Assufemg e no novo
site da associação
(www.assufemg.org.br)
espaço para que
possam fazer suas
críticas, sugestões e,
por que não, seus elogios à diretoria
da Assufemg. A diretoria, por sua
vez, irá responder a cada uma dessas
pessoas e, quando o assunto se
tratar de interesse coletivo, irá
publicar essas respostas no PingaFogo
Associado, nós te escutamos!
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N e g o c i n h o $
Assistência técnica em lavadoras de roupa
Sua máquina de lavar roupas ou tanquinho estragou? Chame
o Gilson, pois ele resolve! Contatos pelos fones 3428-9597 /
99392798.

Dicas PH ÓPTICA

Móveis sob medida
Armários embutidos, cozinhas, fechamento de pia e de vãos
livres. Orçamento sem compromisso. Contatos pelos fones 34583641 / 9968-9561 ou pelo e-mail: marcenariaarcoz@ig.com.bt.

Especial para Itaoca / Semana da Criança
Hospedagem, café-da-manhã e almoço, com saída em 09/10/
09 e retorno em 12/10/09. Valor: R$ 220,00. Ligue e faça já sua
reserva! Contatos com Neusa, nos fones 3434-6815 / 8843-9180
---------------------------------------------------------------------------

Sérgio Tarzam brilha novamente
O funcionário da UFMG Sérgio Rodrigues Piranguense,
também conhecido como Tarzam, técnico-administrativo lotado
no Hospital das Clínicas, recebeu em 21 de setembro
homenagem da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) – Regional
Barreiro, por incentivo à realização do documentário “Toalha
branca”, do cineasta Wenderson Cardoso.
O filme trata da história do boxe, desde o ano 4.000 a.C. até
a década de 1960, quando Minas Gerais revelou ao Brasil seus
campeões regionais no esporte. O objetivo da produção é
resgatar a importância da luta de boxe no cenário esportivo
nacional, e ao mesmo tempo fazer um apelo às autoridades para
que o mantenham vivo.
Parabéns, Tarzam, parabéns, Wenderson, parabéns ao
boxe de Minas!

Pizza é com a Cantina Pelego’s!
Bateu aquela vontade de comer uma pizza?
É só se dirigir até a Cantina Pelego’s, que fica
atrás da Escola de Belas Artes, campus
Pampulha, e encomendar sua redonda, com
um dia de antecedência. A pizza poderá ser
assada no local ou ser embalada para viagem. Por apenas R$
16,00, você irá se deliciar com o sabor “à moda Assufemg”,
tamanho gigante (oito pedaços), que leva presunto, mussarela,
cebola, azeitona, tomate, molho de tomate, milho, e pimentão e
é preparado especialmente pela “pizzaiola” Marilda. Temos
também os sabores frango e calabresa.
Pedidos podem ser feitos pelo fone 3491-4677 ou
pessoalmente, na Cantina.

“Fique de olho...”
O encarte “Negocinhos” publica a quarta
dica da PH ÓPTICA relacionada à visão,
de uma série de quatro que está sendo
publicada neste espaço. Se você se
preocupa com a saúde dos seus olhos e
se liga em informática, vá sempre a um
oftalmologista e acompanhe as Dicas
PH Óptica!

Recomendações
aos usuários do computador:
- utilize colírios umectantes periodicamente;
- em caso de utilização de lentes de contato,
aumente a frequência do colírio umectante;
- ao se sentar diante da tela do monitor, fique
atento para que sua visão fique apenas ligeiramente
para baixo;
- não trabalhe por mais de 50 minutos na frente
de um computador sem dar uma pausa;
- descanse sua visão por cinco a dez minutos,
levantando-se e olhando para longe e para perto,
sucessivamente;
- dirija sua visão para longe, mobilizando os
músculos do olho;
- regule a temperatura ambiente para evitar o
aumento da secura ocular;
- consulte o oftalmologista se sentir necessidade
de correção óptica e para controlar e evitar o início
de olhos secos.

Acne
É bom saber
O acne é um transtorno comum da pele que resulta na
formação de espinhas ou de pequenas erupções. É a
inflamação das glândulas pilossebáceas da pele que causa
a obstrução de seus poros e o aparecimento de diferentes
lesões. É mais frequente em jovens, mas pode apresentarse em qualquer idade. Normalmente começa na puberdade
e pode prolongar-se por muitos anos. A maioria dos
adolescentes pode apresentar algum grau de acne, que é
provocado provavelmente por mudanças hormonais que
estimulam as glândulas sebáceas.

que aumentam a possibilidade do acne são: exposição a
situações climáticas extremas, estresse, pele gordurosa,
transtornos endócrinos e alguns tumores. O acne não é
contagioso e parece haver uma tendência familiar em seu
desenvolvimento, a qual pode persistir até os 30 anos e
princípio dos 40.
O que é possível fazer

Embora não se saiba bem a causa, acredita-se que essa
condição se deva ao aumento de hormônios masculinos
(andrógenos), que estimulam as glândulas sebáceas, e à
presença de bactérias na pele.

A exposição ao sol em períodos curtos pode aliviar o
acne. Não se recomenda, porém, a exposição excessiva à
luz solar ou aos raios ultravioleta, porque aumentam os riscos
de câncer da pele. Deve-se limpar a pele suave e
minuciosamente com água e sabonete neutro, removendose toda a sujidade ou maquiagem. A pele dever ser lavada
tão freqüentemente quanto seja necessário, para controlar
a gordura, especialmente depois de fazer exercícios. O
contato do cabelo com a pele pode ser um fator determinante
de acne. Por isso recomenda-se lavá-lo com xampu sempre
que possível e, se for necessário, recomenda-se usar um
anticaspa. Deve-se pentear o cabelo para trás para mantêlo fora do rosto. Deve-se evitar pressionar, coçar, escavar
ou esfregar as lesões, já que isto pode aumentar o dano à
pele. Deve-se lavar bem as mãos antes de depois de tratar
as lesões para reduzir a possibilidade de infecções.
Recomenda-se também identificar e evitar tudo o que possa
piorar o acne. Ainda que não se saiba que alguma substância
seja a causa, os fatores desencadeadores podem ser, entre
outros: alimentos loções, maquiagens, etc. Devem ser
evitados os cosméticos ou cremes oleosos.

O acne não é produzido por sujividade da pele,
masturbação ou outras atividades, mas a falta de higiene e a
gordura no rosto podem agravar a condição. Outros fatores

Fonte: Dicionário de Especialidades
Farmacêuticas, uma publicação do Jornal Brasileiro
de Medicina, 1ª edição 2009/10.

Causas do Acne
Produção excessiva de sebo ou descamação anormal
das células epiteliais foliculares. A secreção sebácea ou
gordura da pele produzida pelas glândulas sebáceas nos
folículos serve para lubrificar a pele. Se o conduto da
glândula que chega até a pele está obstruído, o resultado
pode ser pequenas erupções da pele ou o acne. Alguns
cosméticos estimulam o acne, principalmente se são muito
oleosos. Os medicamentos para prevenir ataques epiléticos,
as pílulas anticoncepcionais e os esteroides também podem
aumentar o acne.

Drogaria Assufemg entrega
medicamentos no campus Saúde
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.

