Edição n° 1.100 - Gestão UnificAção Para Continuar Crescendo - 27/10/2009

Fones: 3443-1800 e 3491-4677 - Home-page: www.assufemg.org.br

Dia do Servidor Público é oportunidade de reflexão
No dia 28 de outubro comemora-se o Dia do
Funcionalismo Público. Para se tornar servidor público, é
preciso participar de concursos, e o servidor aprovado e
chamado a integrar o serviço público pode gozar de
estabilidade funcional, salvo os casos em que o servidor
público incorra em falta grave, diferentemente dos
trabalhadores da iniciativa privada.
A data é oportuna para que se possa pautar a discussão
sobre o papel e a presença do Estado, principalmente numa
sociedade em que lógica de mercado domina até as relações
pessoais e questiona a todo momento o tamanho que esse
Estado deve ter. Nesse contexto, a administração pública
passa a ser alvo de críticas, muitas delas infundadas. Uma
dessas críticas versa sobre o setor público ser menos
produtivo do que o setor privado, mas estudos do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) demonstram o
contrário.
Segundo estudos divulgados em março 2009 pelo Ipea,
em comparação a outros países, inclusive aqueles
considerados “desenvolvidos”, o Brasil possui baixo
percentual de trabalhadores ocupados no serviço público,
apenas 11%. Nos países que compõem o G7, a média de
trabalhadores no serviço público é de aproximadamente 15%
do total de trabalhadores ocupados. Em países como
Dinamarca, Finlândia e Suécia, essa média chega a 30%.
Mil setecentas e quatorze vezes. Essa é a diferença entre
o menor e o maior salário no Brasil, presente na iniciativa
privada, segundo o relatório Hierarquia e Desigualdade
Salarial na Administração Pública Brasileira divulgado pelo
mesmo Ipea em 2007. Esse estudo baseou-se na Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2006, feita
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A PNAD, vale ressaltar, é uma das principais – senão a
principal – pesquisa estrutural brasileira, um verdadeiro “raio
x” socioeconômico da sociedade brasileira. O presidente
do Instituto e um dos coordenadores do estudo, Marcio
Porchmann, classificou os números verificados pela pesquisa
como “injustificáveis”, já que a diferença constatada nos
países em desenvolvimento é de apenas 20 vezes, de acordo
com a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE).

De acordo com esse estudo, o maior salário verificado
na iniciativa privada corresponde a R$ 120 mil reais, de um
dirigente, enquanto o menor equivale a pífios R$ 70 reais,
de um trabalhador do setor de serviços. Já no setor público,
embora a diferença seja menor – 187 vezes –, ganha mais o
servidor que recebe R$ 28 mil reais e ganha menos o
trabalhador que recebe R$ 175 reais de salário.
Esse relatório também aponta que o salário médio do
trabalhador do setor privado é 13,8% superior ao do público.
O presidente do Ipea, com base nesses dados, rechaçou
críticas de que o setor público gasta muito com folha de
pagamento. Marcos Porchmann afirmou também que a
despesa com pessoal não é o grande culpado pelo aumento
da carga tributária no Brasil. Diz Porchmann: “Se
considerarmos a prática do setor privado, verificaremos que
não se trata de uma má gestão do setor público. (...) Temos
outras despesas crescendo mais, como custeio em
pagamento de juros”.
Por isso tudo, mais uma vez, a Assufemg espera
que o Dia do Servidor Público possa servir de estímulo
ao fim da “satanização” do funcionalismo público e ao
sonho de concepção de um Estado presente para
todos, que seja capaz de levar a cidadania a todos. Um
Estado que não seja inchado e burocrático, mas que
também não seja um “Estado Mínimo”. Um Estado
que não se limite a intermediar os interesses do capital
e que de fato execute, julgue e legisle em favor de
seu povo. Um Estado cuja palavra “democracia” não
seja confundida com valores capitalistas. Um Estado
que não esteja à mercê de poucos órgãos midiáticos
que conduzem os rumos do país. Um Estado Cidadão.
Parabéns a todos nós, trabalhadores da UFMG,
ativos, aposentados e todos àqueles que, ao longo de
sua história, ajudaram na construção desta
Universidade, considerada hoje, a melhor no ranking
nacional, pela sua qualidade de ensino, pesquisa e
extensão, e por muito mais. Afinal, Técnicos
Administrativos, assim como Professores e Alunos são
igualmente responsáveis pelo sucesso da instituição.
Diretoria “UnificAção para Continuar Crescendo”

Dia das Crianças Assufemg/
Coopecremt foi um sucesso
“Foi ótimo, meus netos
adoraram.Trouxe quatro deles comigo,
com idades entre 3 e 14 anos. Eles
saíram da festa com a barriguinha
cheia e muito satisfeitos, e mesmo a
chuva do final do dia não atrapalhou
nada, pois todas as crianças – meus
netos e as demais – adaptaram-se ao
espaço coberto. Saíram todos pintados,
ganharam balões, fartaram-se com as
guloseimas.
E eu também gostei muito, porque
ganhei limpeza de pele, comi feijãotropeiro, tomei uma cervejinha e
encontrei pessoas queridas. A equipe
da Assufemg esteve sempre muito
educada e solícita, e sei que outros
colegas aposentados, que igualmente
trouxeram seus netos, também
gostaram muito dessa iniciativa.
Parabéns a todos!”
Essa é a opinião da servidora do
Instituto de Ciências Biológicas (ICB)
e associada à Assufemg Aparecida de
Fátima Soares de Oliveira, a “Peu”,
sobre a Festa do Dia das Crianças,
realizada em 17/10 no Espaço Cultural
Francisco Assis Mota/Cantina Pelego’s
(atrás da Escola de Belas Artes) pela
parceria Assufemg/Coopecremt. Cerca
de 300 crianças participaram do evento,
que transcorreu em clima de muita
alegria e descontração e contou também
com a presença de representantes Mary
Kay, para o deleite das mamães e
vovós. Porém, isso já é “muita
informação”, porque o depoimento da
“Peu”, do ICB, dispensa maiores
comentários...
Valeu, criançada, mamães, vovós,
papais e todos os envolvidos!

Fotos: Sônia Micussi

Odontológico inicia
campanha de prevenção
grátis para associados
O Setor Odontológico
da Assufemg, mais uma
vez, vai promover a
Campanha de Prevenção
em Saúde Oral, que
acontece há quase uma
década e vem prestando
atendimento em profilaxia
bucal gratuito a mais de
300 pessoas em cada um
desses anos. Desta vez, a
Campanha vai de 03 de
novembro a 03 de
dezembro, tanto na Matriz
(sede
Assufemg/
Pampulha) quanto na Filial
(“MedCenter”), e os
associados à Assufemg e
seus dependentes estão
aptos a participar, gratuitamente.
De acordo com a coordenadora do Setor Odontológico
da Assufemg e coordenadora da Campanha, Dra. Sônia
Armond, o objetivo é disseminar informações sobre como
manter uma boa saúde bucal, verificar o estado geral do
trato oral e levar a profilaxia bucal (raspagem, polimento e
aplicação de flúor) aos associados à entidade, bem como
aos seus dependentes.
Para participar, basta que os associados estejam em dia
com a entidade e façam o agendamento com Eliete, para
ser atendido na Matriz, ou com Márcia, para ser atendido
na Filial. Acompanhe abaixo os endereços e telefones para
marcação. Participe!
Serviço
- Setor Odontológico Assufemg matriz
Sede da Assufemg
End.: av. Antônio Carlos, n° 6627 (atrás da Escola de
Belas Artes) – Cid. Universitária
Fone: 3491-4677 (ramal 205)
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, de
08h às 12h e de 13h às 18h.
- Setor Odontológico Assufemg filial
“MedCenter”
End.: r. dos Otoni, n° 909, sl. 1.305 (Ed. MedCenter) –
Santa Efigênia
Fone: 3224-7519
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, de
08h às 12h e de 13h às 18h.

Novo site no ar

O site da Assufemg está de cara nova. E o novo portal,
que pode ser acessado no www.assufemg.org.br (mesmo
endereço do antigo site), já está dando o que falar. Com
apenas um mês de funcionamento, o portal já havia sido
visitado por mais de 1.500 vezes, tendo recebido elogios e
palavras de incentivo. Não é para menos, pois no novo
portal da Assufemg é possível obter informações sobre os
diversos setores que compõem a entidade, notícias sobre
eventos promovidos pela Associação, acesso ao Boletim
Pinga-Fogo, dicas de saúde, lista de prestadores de serviços
credenciados ao Plano de Saúde Assufemg, cardápio da
Cantina Pelego’s, promoções da Drogaria Assufemg, links
para filiação à entidade e para contato com a diretoria e os
demais setores.
Everson Júnior, especialista em Rede da Assufemg, trará
dicas relativas ao maravilhoso mundo da Tecnologia da
Informação (T.I.) aos associados, a serem publicadas tanto
no novo portal Assufemg quanto no boletim Pinga-Fogo.
Valeu, Everson!

Cuide de sua
máquina com ações simples:
- não use senhas como data de
admissão na empresa, aniversário
de familiares, datas de credos
religiosos, data de nascimento,
nome de familiares e de times de
futebol;
- nunca execute programas
recebidos por e-mail de fontes
desconhecidas;
- use a internet somente para serviços da empresa, pois
alguns sites são verdadeiras armadilhas;
- mantenha seu antivírus sempre atualizado;
- submeta arquivos externos, como pen-drives, disquetes
e cds ao crivo do antivírus.
Quer saber mais? Envie um e-mail para
Junior@assufemg.org.br e tire suas dúvidas!

Em defesa do Meio Ambiente
Associada lança livro sobre Córrego do Navio
Mércia Inês Pereira do Nascimento, servidora do
Hospital das Clínicas, associada à Assufemg e integrante
da Associação dos Moradores e Amigos do Bairro
Pompéia (Amap), dentre outras “credenciais”, é também
ativista do meio ambiente. Mesmo com uma atribulada
agenda, sempre procurou se engajar em projetos de
preservação da natureza, e graças ao seu empenho a
Assufemg pôde realizar, nos anos de 2006 e 2007, a
“Semana da Consciência Ecológica”, que ocorreu durante
o Rosas de Abril daqueles anos. A organização desses
eventos contou com nomes de peso no
cenário preservacionista da capital
mineira, que ministraram palestras e
oficinas sobre a temática do meio
ambiente e enriqueceram enormemente
a história do Rosas.
Agora, Mércia conclui com êxito
mais uma de suas proposições em seu
ativismo em favor do meio ambiente,
colhendo depoimentos, narrativas e
histórias antigas e interessantes de
moradores com idades entre 34 e
101 anos da bacia do Córrego do
Navio/Baleia, região leste de Belo
Horizonte. O resultado do seu
trabalho pode ser conferido no livro
“Resgate histórico da bacia do
córrego Navio/Baleia”, lançado em
15 de setembro, pela Editora Rona, na Biblioteca
Pública Estadual Luiz de Bessa. A publicação do livro
foi possível graças ao empenho pessoal de Mércia, do
patrocínio da empresa Arcelor Mittal e do apoio do
Projeto Manuelzão/UFMG e do Instituto Guaicuy SOS Rio das Velhas. Essas duas últimas organizações
auxiliaram no projeto de elaboração do livro de Mércia,
aprovado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura em
2008.
No mesmo dia, em que o livro de Mércia foi lançado,
o professor do Departamento de Pediatria da Faculdade
de Medicina da UFMG, Eugênio Marcos Andrade
Goulart, coeditor do livro de Mércia, lançou o seu livro
“O Caminho dos Currais do Rio das Velhas - a Estrada
Real do Sertão”. Letícia Malloy, que assina, ao lado do
artista plástico Procópio de Castro, a curadoria da
exposição que irá percorrer 20 cidades da Bacia do
Velhas para divulgar o livro de Mércia, também atuou
com coeditora.

Ponto a ponto, a história é (re)contada
O “Resgate histórico da bacia do córrego Navio/Baleia”
relata as histórias dos arredores desse pequeno afluente
do ribeirão Arrudas, impregnada pelas percepções dos
primeiros moradores do local, muitos ainda vivos, desde a
década de 1920 até os dias atuais. O processo de
urbanização ocorrido na região, que não levou em conta
fatores como preservação ambiental e cultural, transformou
o antes despoluído Córrego do Navio em córrego
destinado a receptar esgotos.
Essas histórias, devidamente
registradas a partir de entrevistas feitas
com membros da comunidade do
entorno do Córrego do Navio,
preservam a memória do lugar. E para
ilustrar essas histórias, nada como o
bordado em ponto cruz de Mércia, tão
rico de detalhes quanto os relatos que o
inspiraram.
O intento de Mércia em promover a
melhora do meio ambiente da região do
Córrego do Navio – composto por
pessoas, bichos, plantas e pela água –,
através do registro das histórias do lugar
e com ilustrações à altura de sua
importância, não ficou restrito a essa
ação, por si só já extremamente válida.
O livro rendeu também a elaboração de
uma Oficina de Bordado, a ser ministrada em 20 cidades
mineiras, para ensinar a técnica em “ponto cruz” e estimular
a reflexão sobre as possibilidades de utilização do bordado
– uma forma de arte – no registro de narrativas e de fatos
históricos. A instrutora não podia deixar de ser a própria
Mércia, afinal, é preciso reverberar o espírito de militância
pró-meio ambiente dessa mulher, servidora pública, ativista,
cidadã brasileira.
Parabéns, Mércia!

Onde comprar:
Livraria do Ouvidor/Savassi,
ou com a própria autoria.
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N e g o c i n h o $
Tarzan é condecorado novamente
Sérgio Rodrigues Piranguense, o Tarzam, brilhou de novo.
O servidor público lotado no Hospital das Clínicas, que
também é publicitário, jornalista, ilustrador, chargista, artista
plástico e até mágico recebeu medalha de bronze no 2º Salão
de Artes Plásticas da Liga de Defesa Nacional, realizado no
Espaço Cultural da Justiça do Trabalho, Tribunal Regional
do Trabalho 1ª Região – Rio de Janeiro (TRT/RJ), graças à
obra (óleo sobre terra) “Terra Adorada, Pátria Amada, Mãe
Gentil. Brasil, Teu Futuro Espelha Esta Grandeza”.
Você brilha, Tarzam! Parabéns!

Assufemg agora oferece serviços
de laboratório / análises clínicas
AAssufemg firmou convênio com o Laboratório Real,
de análises clínicas, e a partir de 19/10 passará a oferecer
os serviços de coleta de sangue, fezes, urina e citologia, para
a comodidade dos associados à entidade. A utilização dos
serviços do laboratório poderá ser feita por associados à
entidade e pelos sócios ao Saúde Assufemg, com preços
especiais e possibilidade de desconto em folha, e pela
comunidade universitária em geral. O laboratório irá funcionar
no Posto Médico da Assufemg, campus Pampulha, de 08h
às 17h, e no campus Saúde, subsede da entidade (12º andar
do prédio do HC), de 08h às 12h. Tabela de preços
disponível em breve no portal da entidade.
Mais
informações
com
Paulinho,
nos fones 3441-8782 ou 3491-2869.
Site do Laboratório Real: http://
www.laboratorioreal.com.br/

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 os sabores
“frango”, “calabresa” e “à moda Assufemg” (presunto,
mussarela, cebola, azeitona, tomate, molho de tomate,
milho, e pimentão), tamanho gigante (oito pedaços),
preparados especialmente pela “pizzaiola” Marilda.
Pedidos podem ser feitos pelo fone 3491-4677 ou
pessoalmente, na Cantina.

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, pelo fone 3443-3760.

Locadora Assufemg
tem novos filmes
Prepare a pipoca, o cobertor
(ou o ventilador), acomode-se na
poltrona e desligue o celular, pois
é hora de mais uma “sessão cinema
em casa”! Acompanhe abaixo a
relação dos novos títulos
adquiridos pela Locadora
Assufemg, para o deleite dos
associados, e assista já os títulos a seguir: “Um lugar
chamado Brick Lane”; “Ano um”; “O fazendeiro e Deus”;
“Trama internacional”; “Efeito Borboleta (imperdível!)”;
“Alma perdida”; “Monstros VS alienígenas”.

Servidor Público,
Parabéns!!!
Assufemg e Mary Kay
estará presenteando você
nos dias 27, 28, 29 e 30,
no horário de 9 às 17h, na
Drogaria Assufemg, com uma sessão de
cuidados com a pele e uma linda maquiagem.
Consultora: Claudia Vieira
Maiores informações: (31)3443.3760

Você conhece o SICOOB NOSSACOOP?
O SICOOB NOSSACOOP surgiu em 1996, logo
após a implantação do Plano Real, num contexto
econômico no qual os servidores da UFMG e do
Cefet tinham menor acesso ao crédito e, quando o
tinham, as taxas de juros eram proibitivas. Nesses
13 anos de existência, o SICOOB NOSSACOOP
conquistou uma posição privilegiada no setor de
cooperativismo de crédito em Minas Gerais e, hoje,
com aproximadamente 6.600 (seis mil e seiscentos)
cooperados, é uma das maiores e mais sólidas do
estado. Saiba mais sobre o SICOOB NOSSACOOP,
por Alfredo Alves de Oliveira Melo, presidente da
Cooperativa, que responde às seguintes questões:

Por que cooperativa?
A opção de criação de uma cooperativa de crédito
fundamentou-se em alguns pontos muito relevantes,
e o primeiro deles é filosófico. O cooperativismo
tem-se revelado uma eficaz alternativa aos modelos
tradicionais de organização socioeconômica, que
tem em seus extremos, de um lado, o liberalismo, e
do outro, a forte presença do Estado. Em segundo
lugar, o cooperado é o dono de sua cooperativa, o
que faz com que participe do superávit da cooperativa
a cada ano, de acordo com sua movimentação
financeira. Isto não acontece com os bancos,
normalmente. No banco comercial, o associado só
participa do lucro se for também acionista.
Além disso, uma Cooperativa de Crédito, através
do associativismo e da solidariedade, deve atender
de forma mais vantajosa quanto seja possível às
necessidades financeiras dos seus associados.
Assim, quando um cooperado toma dinheiro
emprestado junto à Cooperativa, os juros praticados
por esta Instituição devem ser mais baixos do que
os praticados pelos bancos comerciais e pelas
financeiras; quando ele aplica sua poupança, a
remuneração oferecida pela Cooperativa deve ser
igual ou superior à dos bancos; e as tarifas pagas
por ele à Cooperativa devem ser inferiores às das
demais instituições financeiras.
Ainda, o associado deve participar do rateio das
sobras a cada ano, já que a Cooperativa é também
dele. Tudo isto deve ocorrer em um ambiente de
saudável relacionamento e de atendimento de alta
qualidade, pois, para nós, fazer negócios no
cooperativismo é fazer amigos. Isto é possível.

Parceiros
A Cooperativa Nossacoop tem como principais
parceiros o Banco Central do Brasil e o SICOOB
CENTRAL CECREMGE, que são órgão de supervisão,
de controle ou de representação das cooperativas. No
âmbito da comunidade universitária temos muitos
outros, como a UFMG, o Cefet, a Apubh, a OAP e a
Fundep, parceiros de primeira hora e que foram muito
importantes na implantação e consolidação do SICOOB
NOSSACOOP. Mas há também muitos outros
parceiros, que foram se juntando ao nosso projeto
cooperativista e que de alguma maneira contribuíram
para a consolidação do SICOOB NOSSACOOP, ao
transferir parte de sua movimentação financeira ou
fornecer apoio institucional, tais como a Fundação João
Pinheiro, com a incorporação da Fundacoop, a
Associação dos Empregados da Fundação João
Pinheiro, a Faculdade Novos Horizontes, a Casu, o
Ipead, o Sindifes/BH, a Unimontes, com a incorporação
da Coopermontes, a CNEN, através da Assec, e a Fump,
dentre tantos outros.

Serviços oferecidos
A cooperativa oferece praticamente todos os serviços
bancários de que um cidadão comum precisa. Assim,
temos: conta-corrente, talonários de cheques, bancos
24 horas, home-banking, cartões de débito e de crédito,
inclusive o cartão internacional, serviço de transferência
de dinheiro, recebimento de contas do tipo “água,
energia elétrica, telefone e IPVA”, seguro de vida, seguro
de veículo, financiamento de veículo, credito consignado
em folha de pagamento, desconto de cheques e tantas
outras modalidades de concessão de créditos.
Recebemos a poupança do cooperado sobre a forma de
depósito remunerado e implantaremos, a partir deste ano,
produtos financeiros ligados ao BANCOOB, como a
caderneta de poupança, o plano de previdência privada,
o crédito consignado para servidores públicos e
empregados de empresas privadas e o credito consignado
para aposentados do INSS.
Para 2010, pretendemos implementar os
investimentos em ações da bolsa de valores de São
Paulo. Via integralização das cotas do capital no
SICOOB NOSSACOOP, o cooperado também
poderá constituir um plano de complementação de
renda, bastando para isso que faça a integralização
continuada de seu capital social e que tenha no
mínimo quinze anos de filiação à Cooperativa.

