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Confraternização
Não haverá expediente na
Assufemg no próximo dia 17 de
dezembro (sexta-feira). Motivo:
confraternização dos funcionários.

Cantina Pelego’s
A partir do dia 16 de
novembro o preço da refeição
para não associados, na Cantina
Pelego’s passou a ser de R$7,00.
Exposição

Tocar e Sentir
A Biblioteca Universitária
e a Biblioteca Central da UFMG
convidam para a visitação da exposição Tocar e Sentir - Eni D
’Carvalho. Aberta ao público desde o dia 11 de novembro último, o
Projeto Tocar e Sentir apresenta o
trabalho da artista-educadora Eni
D’Carvalho que, ao transformar a
linguagem visual em tátil, produz
uma arte interativa e acessível a
todas as pessoas, possibilitando
a inclusão dos deficientes visuais
na sociedade por meio das artes
plásticas. A mostra fica até 10 de
dezembro, de segunda a sexta, das
7h30 às 22h30. Local: Av. Antônio Carlos, 6627- BH-MG. Mais
informações: (31)3409-4613 –
www.bu.ufmg.br

Editorial

Atenção Associados!
Na última edição do boletim Pinga Fogo- nº 1.114 publicamos na
capa, uma nota de alerta aos Associados, com relação ao processo de
RECADASTRAMENTO. Ou melhor, aos golpes dados por oportunistas
usando o nome da Assufemg, com relação a este procedimento. Alguns
fatos isolados haviam sido comunicados à Associação.
Infelizmente, nos últimos dias, o número de denúncias cresceu, o
que levou a diretoria da Assufemg a noticiar junto à grande imprensa
local, tais falcatruas, como forma de tornar público e mais abrangente,
este conhecimento, da maneira como vem agindo indivíduos oportunistas e espertalhões, lesando não apenas de forma econômica e financeira
como psicológica aos aposentados e associados.
A diretoria da Assufemg alerta que em momento algum fez, está fazendo ou fará RECADASTRAMENTO por meio de agenciador.O RECADASTRAMENTO é feito exclusivamente por funcionários credenciados, na sede da Assufemg, seja no Plano de Saúde ou na secretaria da
Associação.
Portanto, a Assufemg pede que em hipótese alguma entreguem dinheiro, assinem documentos (mesmo quando apresentados papéis timbrados
em nome da Assufemg) ou forneçam dados pessoais a qualquer indivíduo.
Caso sejam procurados por estes oportunistas, denunciem ao posto policial
mais próximo e liguem para a Associação comunicando o fato.
Nesta edição publicamos nota divulgada pelo portal do governo federal( leia na pág 3) alertando sobre o mesmo assunto e cogitando a possibilidade destes golpes estarem sendo aplicados em outros estados. Leia
também matéria publicada no site da UFMG (Pág 3).
Diante de tantas arbitrariedades, a diretoria da Assufemg tem trabalhado incansavelmente na busca pela solução deste problema e conta
com a colaboração de todos que possam de alguma forma ajudar neste
equacionamento.
Márcio Flávio dos Reis - Presidente da Assufemg
“Gestão Unificação para continuar crescendo com Novas Ideias”

Evento

Jubileu de Prata

		
A Associação dos Funcionários
Aposentados do Campus Saúde - Afamed,
da Universidade Federal de Minas Gerais
- UFMG completa 25 anos e convida a
todos para a solenidade de comemoração
do seu Jubileu de Prata. Será no dia 06 de
dezembro próximo, de 14 as 18horas, no
salão nobre da Faculdade de Medicina.
		
Durante a solenidade haverá palestra sobre a história da AFAMED - desde a fundação até os tempos atuais, que
será proferida por Maria Margarida Rosa
Vieira, idealizadora e uma das fundadoras
da Associação. Será feita também palestra
pela Assistente Social do Hospital da Clínicas, Dorotéia Fernandes, da equipe do
Programa Mais Vida, “Acrescentar anos à
vida e vida aos anos vividos”, do governo
de Minas Gerais, Prefeitura de Belo Horizonte, Hospital da Clínicas/UFMG.
O Programa Mais Vida de Belo Horizonte é uma parceria entre a SES/
MG, a SMSA/PBH e o HC-UFMG e tem como propósito ofertar padrão de
excelência em atenção à saúde do idoso com o objetivo de agregar anos à vida
com independência e autonomia. O foco principal é o atendimento do IDOSO
FRÁGIL.

Afamed

A Associação dos Funcionários Aposentados do Campus Saúde-Afamed foi fundada em 06 de dezembro de 1985, sem fins lucrativos, recebeu tal
denominação em virtude da composição básica de seus membros. Tem por
sede a sala nº 47, no andar térreo da Faculdade de Medicina da UFMG, situada na av. Alfredo Balena, 190, bairro Santa Efigênia. A concessão desta sala
foi possível pelo empenho do Dr. Alcino Lázaro da Silva, então vice-diretor da
Faculdade de medicina na gestão do prof. dr. Tancredo Alves Furtado.
A Afamed tem por finalidade:
▪ estimular a participação dos Aposentados (associados) nas lutas reivindicatórias dos Técnicos Administrativos no âmbito da UFMG e Nacional, incentivando a interação com a sociedade, visando a defesa da Universidade Pública
e gratuita.
▪ Troca de informações e esclarecimentos de assuntos de interesse da categoria
e do grupo;
▪ Promover atividades de lazer e programas sócio-culturais e educativos;
▪ Manter os associados informados sobre as ações políticas do SINDIFES/
BH(Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino Superior
de Belo Horizonte) e assistências da Assufemg (Associação dos Servidores da
UFMG)

Campus Saúde

O Campus Saúde é formado pela Faculdade de Medicina, Escola de
Enfermagem e Hospital das Clínicas com os respectivos anexos: Hospital
Borges da Costa, Hospital São Geraldo, Hospital Bias Fortes, Hospital São
Vicente de Paula e o Hospital Carlos Chagas (atual Instituto Jenny de Andrade
Faria) que trabalha em atenção à saúde do Idoso.
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Aposentados e pensionistas da UFMG
são vítimas de golpe
Aposentados da UFMG têm sido vítimas de
golpe. Segundo o presidente da Associação dos Servidores da Universidade Federal de Minas Gerais (Assufemg) Márcio Flávio do Reis, pessoas que se apresentam como funcionários da Assufemg têm visitado
residências dos servidores para coletarem dados como
cópia do contracheque, assinatura de folhas em branco,
identidade e CPF, para a prática de operações ilícitas.
Os golpistas alegam que as informações serão utilizadas para atualização cadastral.
O recadastramento é uma prática corriqueira e
condição para a continuidade do recebimento do provento por parte dos aposentados e pensionistas. Por
muito tempo, ele foi realizado pelas próprias universidades. Contudo, em 2010, o Decreto 7.141, de 29 de
março de 2010, mudou o processo de atualização de
dados. O documento transferiu a responsabilidade das
universidades para a Secretaria de Recursos Humanos
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o
que significa que nenhum funcionário da UFMG ou da
Assufemg tem competência para efetuar tal atividade.

Como consta no artigo 8º do decreto, as datas de atualização serão informadas pelo órgão competente, o que
ainda não foi feito.
De acordo com Saiuri Muniz, diretora da Divisão de Aposentadoria e Pensão da UFMG, os golpes
têm realmente acontecido e alguns servidores aposentados, bem como pensionistas da Universidade já denunciaram esta prática na Divisão e na polícia. A diretora informa que em junho e em setembro deste ano foi
enviado ofício a todos os aposentados e pensionistas
da UFMG com esclarecimentos a respeito da mudança
no encargo do recadastramento. “Nenhum funcionário
da Universidade ou de qualquer outra instituição será
enviado às casas para efetuar a renovação do cadastro”,
enfatiza.
Para Saiuri, aposentados e pensionistas devem
manter vigilância redobrada, pois, de posse dos dados
e, principalmente, do contracheque, os golpistas podem
efetuar compras ou contrair empréstimos consignados
junto a entidades financeiras. Fonte: www.ufmg.br Notícia do dia 09/11/2010.

ALERTA A APOSENTADOS E PENSIONISTAS:
NÃO FORNEÇAM DADOS A ESTRANHOS
O Ministério do Planejamento alerta os servidores públicos federais aposentados e pensionistas que
não existe neste momento qualquer recadastramento
em andamento por parte do Governo Federal. Portanto,
se o aposentado ou pensionista receber a visita de alguém pedindo contracheque ou outro documento para
atualização cadastral, recuse o pedido. E, ainda mais
importante: não assine qualquer folha em branco.
O aviso se faz necessário porque nos últimos
dias ocorreram golpes em Minas Gerais em que pessoas se apresentam como funcionários de um órgão
ou entidade federal e visitam servidores aposentados e
pensionistas para coletarem dados, alegando que é para
recadastramento do governo. Normalmente, perguntam
pelo contracheque, pedem identidade, CPF e apresentam folha em branco alegando que é para fazer a atualização cadastral.
O golpe foi detectado em Minas Gerais e de-

nunciado pela Associação de Servidores da Universidade Federal de Minas Gerais, mas é possível que o
mesmo venha ocorrendo em outros estados. Portanto,
os servidores precisam ficar atentos, pois os golpistas
podem utilizar os dados fornecidos para fazer compras
ou empréstimos consignados junto a entidades financeiras.
Por isso, o Ministério do Planejamento reitera:
não há nenhum funcionário do Governo Federal autorizado a visitar servidores em suas casas para tratar de
recadastramento ou de atualização cadastral.
O processo que a Secretaria de Recursos Humanos do MP cogitou realizar neste segundo semestre, de
forma centralizada e utilizando a rede bancária, foi suspenso. Nem chegou a ter início. A única forma que o
aposentado ou pensionista tem para atualizar seus dados
é procurar o órgão ou entidade federal pelo qual recebe a
aposentadoria ou pensão. Fonte: www.servidor.gov.br

UFMG oferece curso de informática básica
A UFMG está com inscrições abertas para o
curso de Informática Básica – Windows, Word, Excel,
Internet. Serão formadas seis turmas, com oferta de 24
vagas em cada uma. Com carga horária de 60 horas, o
curso será ministrado no Laboratório de Computadores
do Colégio Técnico (Coltec). Será disponibilizado um
computador por aluno e utilizado projetor multimídia
para otimizar as aulas. Os estudantes também receberão material didático e, ao final do curso, certificado
reconhecido pelo Ministério da Educação. A idade mínima para matrícula é de 14 anos.
Um dos coordenadores do curso, César Adriano
Mendonça, ressalta a importância da formação, principalmente como preparação para o mercado de trabalho. “A
informática básica é exigida por todas as empresas e para
qualquer cargo. O valor do curso na UFMG é bem inferior
ao praticado no mercado e, além disso, o certificado pode
ser utilizado pelos servidores da universidade para conseguir progressão na carreira”, salienta.Outras informações
e matrículas na Fundep ou pelo telefone: 3409-4200
Períodos de matrícula e aulas:

Horário: segundas e quartas-feiras, das 18h às 19h40

Turma 1

Matrícula: até 11 de fevereiro de 2011
Curso: 12 de fevereiro a 28 de maio de 2011
Horário: Sábados, das 13h às 17h. (Fonte: UFMG)

Matrícula: até 6 de fevereiro de 2011
Curso: 7 de fevereiro a 25 de maio de 2011

Turma 2

Matrícula: até 6 de fevereiro de 2011
Curso: 7 de fevereiro a 25 de maio de 2011
Horário: segundas e quartas-feiras, das 19h40 às
21h20

Turma 3

Matrícula: até 7 de fevereiro de 2011
Curso: 8 de fevereiro a 26 de maio de 2011
Horário: terças e quintas-feiras, das 18h às 19h40

Turma 4

Matrícula: até 7 de fevereiro de 2011
Curso: 8 de fevereiro a 26 de maio de 2011
Horário: terças e quintas-feiras, das 19h40 às 21h20

Turma 5

Matrícula: até 11 de fevereiro de 2011
Curso: 12 de fevereiro a 28 de maio de 2011
Horário: Sábados, das 8h às 12h

Turma 6

Colônia de Férias na UFMG tem inscrições abertas
Estão abertas, até o dia 16 de dezembro, as inscrições para a 4ª Colônia de Férias da UFMG, que será
realizada de 10 a 14 de janeiro de 2011. O projeto, realizado semestralmente, é uma iniciativa do Programa
de Educação Tutorial (PET) da Educação Física e Lazer da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO).
O programa oferece atividades recreativas gratuitas para filhos de servidores (técnico-administrativos, professores e terceirizados) e alunos da UFMG
que tenham de 6 a 12 anos no período de realização da
colônia.
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Pós-graduação à distância - Faculdades
Integradas Jacarepaguá (FIJ)

As inscrições devem ser feitas no Cenex da EEFFTO. São necessárias fotocópias da certidão de nascimento ou RG da criança, do comprovante de vínculo
com a UFMG do responsável, uma foto 3x4 da criança
e a ficha de inscrição preenchida.
Caso o número de inscrições exceda 150, será
feito um sorteio no dia 17 de dezembro. Os pais das
crianças sorteadas deverão comparecer à reunião do dia
7 de janeiro de 2011.
Outras informações pelo site www.eef.ufmg.br e pelo
endereço petlazer.wordpress.com, ou pelo telefone
3409-7435. (Fonte: UFMG)
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Oliveira e Abreu - Advocacia e
Consultoria Jurídica

Atuamos na área Cível, Trabalhista, Direito de Família,
Separação e Divórcio, Inventário, Pensão Alimentícia.
Rua dos Otoni, nº 22, sala 304 - Santa Efigênia - BH
(Quase esquina com Avenida do Contorno)
Oportunidade!
Tels: 2551-1460/8624-9149.
Vendo lote de 1.000m2 em Condomínio fechado de alta Email: oliveira.abreu.adv@hotmail.com
qualidade com portaria 24 h. Financio. Tel: 9114-9596
Duração 8 meses, pré-matrícula no site www.mais.srv.
br. Invista em seu Plano de Carreira! Parecer CNECES
71/2005-Portaria MEC 1617/05 Fones: 3337-2410/32914034. Próxima turma 06 de novembro de 2010!

