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Fim da Greve

“ Judicialização não
foi fator decisivo”
Matéria publicada na edição 1081, jornal
do Sintufrj, e que analisa (através de um relatório
de atividades) a conjuntura da greve no período de
9 a 27 de junho ultimo, esclarece que "o documento de judicialização não foi o fator decisivo para a
saída unificada, pois o mesmo chegou ao conhecimento dos delegados às 14h, após a decisão do
encaminhamento de saída de greve".
"Ao chegarmos ao comando nacional, encontramos um ambiente de esvaziamento. As atividades no MEC e Planejamento já estavam esvaziadas e desorganizadas. Não houve apoio, como
dito por parte da direção da Fasubra, a adesão do
Andes, Sinasef e do restante dos SPFs. A pauta das
Ifes nem era lembrada ou discutida, demonstrando
claramente um descaso com os anseios da categoria em ver sua pauta financeira discutida.
O IG que deveria informar a base na condução do movimento grevista mais uma vez tratava da greve de outros setores, inclusive do aparelho repressor do Estado, greve das polícias Civil,
Militar e Federal, estes mesmos que reprimem
violentamente os movimentos. Isso demonstrou a
incapacidade de dar seguimento às pautas financeiras e políticas de nossa categoria.
Parte da direção da Fasubra não divulgava
que a Condsef estava negociando sua pauta à revelia da nossa Greve, enquanto os revolucionários da
Fasubra defendiam a pauta unificada". Leia matéria completa na edição 1.081 do jornal do Sintufrj
ou no site www.sintufrj.org.br. Negociações continuam. Leia matéria pág 4.

Atenção comunidade universitária!

Vem aí o “X Arraiá
da Assufemg”!
Vai sê Bão D+ Sô!

Todos já
estão convidados
a participar do
tradicional forró
“Agostino” na
sexta-feira, dia
08 de agosto, a partir das 18h no espaço da Assufemg, atrás da Escola de Belas Artes. No Arraiá
vai ter barraquinhas de comidas típicas, quadrilha, bingo e fogueira que é para esquentar do frio.
Ah, e para quem gosta de dançar um forró, logo
estaremos divulgando a banda que irá animar a
festa. Os associados e a comunidade da UFMG
que tenham interesse em colocar barraquinhas
podem se inscrever a partir do dia 21 de julho
até o dia 25 na sede da Assufemg. Regulamento
para Barraquinhas: leia na Pág 2

Convênio Educacional
EAD-aulas iniciam-se na última semana
de Julho/2014. Inscrições abertas. Pág 3

Dermatologia no Posto
Médico Assufemg
Leia entrevista na página 3

Regulamento para as barraquinhas
do “X Arraiá da Assufemg”

Para maior integração entre a
Associação, os associados e a comunidade, a diretoria da Assufemg possibilita a inscrição de barraquinhas
para comercialização de alimentos
típicos das festas juninas.
- Quem pode se inscrever:
Associados e não sócios, sendo que
o associado tem prioridade.
- Data da inscrição: 21 a 25/07
- Horário: de 9h as 17h;
- Local: secretaria da Assufemg, no
Campus Pampulha;
- Valor: sócio R$80,00; não sócio
R$120,00.
- O que pode ser vendido: cachorro
quente, canjica, caldos, milho
verde, churrasco, doces, tropeiro,
sanduíches, pamonha, porções,

barraquinhas de pescaria, etc.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- O pagamento deverá ser no ato da
inscrição, não podendo ser debitado
em conta ou cheque pré-datado.
- Cada barraquinha tem um único responsável, devidamente identificado.
- O associado não poderá transferir a
barraca para terceiros.
- A entidade irá decorar o Espaço
Cultural, porém a ornamentação/
utensílios das barraquinhas (cartazes, mesas, cadeiras, etc.) ficará a
cargo dos barraqueiros.
À organização reserva-se o
direito de fiscalizar as barracas durante todo o evento.
Comissão Organizadora

Endocrinologia no Posto Médico
Assufemg

Por motivo de licença maternidade, a médica endocrinologista
Dra. Marina Mendes Nogueira substituirá, até o próximo mês de dezembro, a endocrinologista Dra. Laura Gomide de Moura. As consultas podem ser agendadas pelo telefone: 3439-8116 (recepção), de segunda a
sexta-feira, de 08 às 18h.
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Campanha de Filiação 2014!
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Junte-se a Nós! Associe-se.
Assufemg - 40 anos de atividades Assistenciais, Culturais e Esportivas. Uma entidade a serviço dos seus Sócios.
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Entrevista

Dermatologia no Posto Médico Assufemg

O Posto Médico da Assufemg oferece atendimento gratuito aos associados e aos membros da comunidade
(nesse caso, mediante pagamento), através de horários previamente agendados (consultas eletivas) pelo telefone: 3439-8116 (recepção), de 08 às 18 horas, nas seguintes especialidades: Clínica Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Cardiologia, Oftalmologia, Pediatria, Ortopedia, Ginecologia e Obstetrícia. O
Posto não atende a emergências, somente a consultas eletivas.Confira abaixo, entrevista com a dermatologista
doutora Lívia Milli Lavagnoli, que atende no Posto Médico Assufemg, às segunda-feiras, à tarde e saiba da importância de se cuidar da pele, o maior órgão do ser humano.
		
Doutora Lívia Milli Lavagnoli é graduada em Medicina pela Universidade José do
Rosário Vellano – UNIFENAS.
Pós-graduada em Medicina Estética pelo ISMD (Instituto Superior de Medicina) e também
Pós-graduada em Dermatologia
Clínica pelo ISMD (Instituto
Superior de Medicina).
Faça breve descrição sobre a Dermatologia
Dermatologia é a ciência médica que aborda as
patologias do maior órgão do corpo humano - A PELE,
- e seus anexos: unhas e pêlos.
A partir de qual idade deve-se consultar ao Dermatologista e com qual freqüência?
Não existe nenhum protocolo que define quando deve ser iniciado consultas dermatológicas, entretanto, a partir dos 6 meses de idade, a criança já deve
adotar medidas de fotoproteção, inclusive iniciar um

tipo de filtro solar específico.
É necessário ter a indicação médica para se consultar ao Dermatologista?
Não. Basta notar alguma alteração na própria
pele e/ou anexos.
Quais são os principais problemas dermatológicos
apresentados pelo ser humano ao longo da vida?
Os que oferecem maior risco de vida são os tumores malignos da pele, sendo o MELANOMA o de
maior letalidade, que ocorre em pessoas que tiveram
exposição solar sem proteção ao longo da vida.
Existe alguma maneira de preveni-los?
Sim. Auto-exame da pele e também através do
uso de fotoprotetores, tais como: óculos de sol, bonés
e filtro solar indicado pelo médico.
Existem algumas patologias dentro da especialidade consideradas hereditárias? Quais?
Sim. As mais comuns são: Dermatite Atópica,
Melasma, Vitiligo e Alopécia Androgenética (calvície).

Convênio Educacional

Unicesumar BH-EAD. Desconto para
Associados e Dependentes da Assufemg
Vantagens da Educação a Distância da Unicesumar
polo BH:
• Mensalidade Acessível cursos de Graduação a partir
de R$ 250,22*;
• Aulas exibidas ao vivo no polo disponibilizadas posteriormente pela internet, onde o aluno pode assisti-las
quantas vezes quiser;
• Diploma reconhecido e igual ao diploma da modalidade presencial;
• Acompanhamento feito por tutores mediadores que
estão disponíveis para solucionar, através da internet,
as dúvidas que poderão surgir nas aulas ao vivo ou em
outro momento de estudo;

• Material didático completo e incluso no valor da
mensalidade;
* valor com 10% de desconto de pontualidade + 10%
de desconto do convênio ASSUFEMG-MG.
DESCONTO DE 20% NA MATRÍCULA (1ª MENSALIDADE DE AGOSTO/2014) ATÉ O DIA 28/07.

- Ligue e agende o seu vestibular somente no polo Belo
Horizonte Unicesumar.
- Aulas iniciam-se a partir da última semana de
Julho/2014.
- Tels: (31) 3063-3211/3063-9689/2514-8681.
- Endereço: Rua Areado, nº 230, Bairro Carlos Prates.
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Negociações continuam em Julho!

Servidores em greve definem retorno às atividades e continuidade de mobilizações e paralisações para exigir negociação
efetiva. No último dia 9/7/14, Fasubra e Mec definiram cronograma
de negociações com Início, Meio
e Fim. A reunião foi iniciada pelas
assessoras técnicas da equipe do
MEC/SESu justificando a ausência do Secretário Paulo Speller que
está em missão na Europa.
A representação da FASUBRA chamou a atenção para a ausência do secretário destacando que
o acordado deve ser integralmente
cumprido e a presença do secretá-

rio, indicado pelo Ministério para
conduzir o processo, é fundamental.
Além de apresentar a proposição
de que deveria ser construído um
calendário que concluísse seus trabalhos até o final do mês de julho,
para que a categoria dos TAE possa
analisar o resultado da negociação
na próxima Plenária da Federação.
A proposta foi prontamente
acatada pelas assessoras técnicas
do MEC e passou-se à construção
do cronograma, que traz três premissas:
01 - Um cronograma de negociações com início, meio e fim (previsão de 20 dias).

02 - Cumprimento da liminar garantindo que não haja perseguições
e corte de ponto com devolução
dos salários onde essa retaliação
aconteceu.
03 - A suspensão do processo no
STJ, e o encaminhamento da orientação da AGU para as PJs desautorizando o corte de ponto.

O Calendário acordado entre
as partes é o que segue:
Dia 15/07 - pela manhã.
Dia 18/07 - manhã/tarde.
Dias 23 e 24/07 - manhã/tarde.
Fonte: Fasubra - ID 11/07/14

Novos Associados - Sejam bem-vindos!

☺Alexandre Henrique Procópio
☺Alfredo Alves de Oliveira Melo
☺Altamiro Sergio Mol Bessa
☺Davi Marins Penido
☺Dorothy Leonor da Fonseca de Almeida
☺Edna Maria dos Santos da Silva

☺Juliana Amelia Paes Azoubel
☺Luís Cláudio Pereira Symanski
☺Rita Maia de Araújo
☺Therezinha Raymunda Dellaretti
☺Tiago Pereira

Desligamentos

“As pessoas não morrem, ficam encantadas”, disse o poeta Guimarães Rosas. Publicamos abaixo, os nomes
dos colegas associados que se desligaram da Assufemg em maio de 2014, por motivo de óbito.

† Ana Escolatina de Almeida

† Homem Israel Ferreira

Quer economizar?

Não faça seus óculos sem nos consultar.
Armações nacionais e importadas. Consertos de óculos em geral. Parcelamento facilitado: Cheque, cartão ou desconto em folha. Cobrimos qualquer oferta!

A PH ótica fica próxima ao campus da UFMG
Av. Cel José Dias Bicalho, 220 - Lj 03 - Pampulha - Tel (31) 3441- 2006
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