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Esperança Renovada
Esta é a primeira edição do boletim Pinga Fogo de
2016. Ano em que a Assufemg
completará em 19 de abril, 42
anos de existência. Ano de eleições e também de comemorar
a 31ª edição do Projeto Rosas
de Abril, que tradicionalmente
marca o aniversário da entidade, através de diversos eventos,
realizados durante todo o mês.
Para o poeta Carlos
Drummond de Andrade "Quem
teve a ideia de cortar o tempo
em fatias, a que se deu o nome
de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses
dão para qualquer ser humano
se cansar e entregar os pontos.
Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez
com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para
adiante vai ser diferente".

Desta forma, para todos
nós, mais uma etapa de lutas e
conquistas é anunciada. A atuação da Associação, ao longo de
sua história, junto à comunidade universitária, seja através de
manifestações políticas, culturais, educativas, esportivas ou
de lazer reafirmam sempre, e a
cada novo ano, a importância
da presença dos associados e
de seus familiares, no fortalecimento da entidade.
A atual diretoria da
Assufemg - Gestão 2013/2016
- "Assufemg Viva, Presente e
Crescendo" conclama a todos
que contribuíram para mais
uma etapa de realizações (colaboradores, parceiros, amigos,
associados e familiares) para
que permaneçam presentes e
somando esforços, por uma entidade cada vez mais estruturada. Que em 2016 continuemos
juntos, presentes e crescendo
cada vez mais!

Homenagem aos Associados
Aposentados

Paixão e dedicação:
fórmula mágica do
sucesso!
O Jornal Pinga Fogo traz
neste primeiro boletim de 2016,
homenagem ao sócio aposentado
da Assufemg. Esta coluna foi inaugurada em 2015. Uma maneira de
agradecer aos anos de trabalho e
dedicação de cada servidor, junto
à universidade, e ao companheirismo, junto à Associação. Conheça
nesta edição, um pouco da vida profissional do mestre em físico-química e pesquisador Édson Borges
Profeta. Sua averbação junto à Assufemg data de 05/04/1978. Confira
matéria na página 3

Vem aí o XXXI Rosas de Abril

Desportista: prepare sua equipe para participar das seguintes modalidades esportivas: Futebol de Campo,
Futsal e Peteca. E ainda, Jogos de Mesa: Truco, Buraco, Dama e Sinuca. A Diretoria de Esportes e Lazer agradece a
atenção. Aguarde novidades!

Planejamento reajusta benefícios dos servidores do
Poder Executivo Federal - Pág 2
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Planejamento reajusta
benefícios dos servidores
do Poder Executivo Federal

Aumentos dos auxílios para
alimentação, plano de saúde e creche
valem a partir de 1º de janeiro.
O ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Valdir Simão, publicou três portarias, no Diário Oficial
da União, com os valores reajustados
do auxílio-alimentação, da assistência
à saúde (plano de saúde) e da assistência pré-escolar (creche) para os servidores públicos do Poder Executivo
Federal. Os efeitos financeiros dessa
medida valem a partir de 1º de janeiro
de 2016.
Os reajustes nos benefícios
foram definidos em acordos firmados
durante a negociação salarial de 2015
com os servidores, conduzida pela
Secretaria de Gestão de Pessoas e de
Relações de Trabalho (Segrt) do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão (MP).

Plano de Saúde
A Portaria nº 8 define os valores per capita conforme faixas de renda
e de idade relativos à participação da
União no custeio da assistência à saúde suplementar dos servidores ativos,
aposentados e dependentes (plano de
saúde). O atual valor per capita médio
passa de R$ 117,78 para R$ 145,00.

Houve acréscimo de 22,62% em relação ao valor per capita médio do benefício. Foi usado no cálculo o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
medido pelo IBGE nos últimos três
anos.

Auxílio-creche
A Portaria nº 10 estabelece o
valor máximo a ser pago ao benefício
de Assistência Pré-Escolar, o chamado
auxílio-creche, fixado em R$ 321,00.
O parâmetro seguido foi o valor mensal por aluno estimado pelo Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb)
para a creche pública integral. O teto
estipulado deverá ser observado em todas as unidades da Federação.

Auxílio-alimentação
A Portaria nº 11 determina o
valor de R$ 458,00 para o pagamento
mensal do auxílio-alimentação. Houve
acréscimo de 22,78% em relação ao
valor anterior, de R$ 373,00. Foi usado
no cálculo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) medido pelo
IBGE nos últimos três anos.
Fonte: Portal do Servidor-19/01/16

Campanha de Filiação 2016!

Assufemg
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Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 41 anos de atividades
Assistenciais, Culturais e Esportivas. Uma entidade a serviço
dos seus Sócios. Gestão 2013/2016 - "Assufemg Viva, Presente
e Crescendo".
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Homenagem aos Associados Aposentados

Paixão e dedicação:

fórmula mágica do sucesso!
“Desde criança fui um
apaixonado pela química, pela natureza, por tudo” revela o professor
Édson Borges Profeta dessa forma,
dois preciosos segredos: o do seu
sucesso e realização profissional,
como mestre e pesquisador, por
mais de duas décadas na Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) da qual se aposentou em
1985 e o da sua longevidade saudável. “O dia em que eu me aposentei, ganhei a cadeira do papai. E
falei: vocês estão me condenando
à morte. Eu não vou sentar aí. E
não sentei”, confidencia. “O aposentado que parar e sentar, morre
logo”, ensina, lembrando-se com
satisfação da primeira coisa que
fez após desligar-se da UFMG.
“Fui conhecer o Brasil todo. Foram
quatro anos tirando fotografia. Tirei 8 mil fotos. Só não fui ainda ao
Maranhão e Piauí. E Roraima não
conheci, por causa de uma barreira
indígena”, relembra. “Nunca parei.
Estou vivo porque nunca parei. Comecei a estudar alemão novamente. Uma língua muito lógica, com
vocabulário muito rico. Não parei
um dia de escrever. Nossa mente,
nosso corpo todo é comandado
por um motorzinho, que se você
parar, ele enferruja”. diz o mestre
em físico-química, comparando
o ser humano a um carro e lembrando também da importância de
se fazer atividades físicas regularmente como caminhada, natação
ou Pilates.
E, sabiamente, para ilustrar
a importância de se saber administrar bem o correr da vida, cita o
dramaturgo inglês William Shakespeare: o tempo é muito lento para
os que esperam. Muito rápido para

os que tem medo. Muito longo para
os que lamentam. Muito curto para
os que festejam. Mas, para os que
amam, o tempo é eterno.

Bodas de Vinho

E por falar em amor e tempo, em agosto de 2015 o professor

foi registrado em Montes Claros,
onde passou parte da infância. “A
revolução de 1932 desmanchou
nossa família toda”, relembra. Em
Belo Horizonte serviu o exército por 2 anos, na época da guerra
(1939/40). “Foi uma experiência
boa, onde aprendi a viver a honestidade da vida. Era uma turma muito
boa, pois fui criado sem pai e sem
mãe”, ressalta, que, logo depois foi
morar em Governador Valadares
(MG).

Energia Nuclear

De volta à capital mineira trabalhou como pesquisador de

Édson Profeta comemorou Bodas
de Vinho com a esposa Noêmia
Machado Profeta com quem tem
seis filhos: Alexandre Profeta, Júlio César Profeta, Édson Profeta
Filho, Marlene Machado Profeta,
Eloísa Machado Profeta e George
Waschington Profeta. E também
os netos: Thaís, Cristiano, Samuel,
Daniel, Lucas, Geovanna, Bárbara,
Tiago, Laura, Henrique e as bisnetas Maria Eduarda e Maria Luíza.
Uma grande festa reuniu toda a família para comemorar os 70 anos
de uma união, digna de ser parabenizada.

Revolução de 1932

Embora tenha nascido em
Santo Antônio de Jesus, na Bahia,
o professor Édson Borges Profeta

carvão vegetal na Belgo Mineira
por 15 anos, onde foi incentivado
por um amigo a continuar os estudos. Em 1953 formou-se bacharel
em Química pela UFMG, onde
posteriormente lecionou por mais
de duas décadas na Escola de Engenharia (Icex). Atuou na Comissão Nacional de Energia Nuclear e
na década de 1970 foi homenageado por serviço relevante prestado
ao Brasil, pelo Conselho Federal
de Química.
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Locadora Assufemg - Qualquer DVD - R$5,00
A Assufemg está disponibilizando o seu acervo de DVDs e
Blu Ray para venda a preços promocionais. Aproveitem!
Confiram os exemplares disponíveis na recepção da sede da Assufemg. De 8h às 18 horas.
		
Imperdivel! Na compra de 10 DVD's, pague apenas R$35,00.

Sobe para 75 idade máxima de
aposentadoria de Servidor Público
A partir de agora, a aposentadoria compulsória dos servidores públicos passa a ser aos 75 anos e não mais
aos 70. É aquela aposentadoria obrigatória, chamada também de expulsória. Quando o trabalhador atinge essa
idade, precisa deixar o serviço público. A mudança está promulgada no Diário Oficial da União dessa sexta-feira
(4/12/15), e vale para os três poderes, nos âmbitos federal, distrital, estadual e municipal.
De acordo com o Ministério do Planejamento, nos próximos quatro anos, mais de 19 mil servidores públicos que completarão 70 anos de idade serão beneficiados pela medida. Eles vão poder escolher se preferem se
aposentar logo ou seguir trabalhando até os 75 anos.
Fonte: Radioagência Nacional - BSPF 7/12/2015

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.

Novos Associados - Sejam bem-vindos!

☺ Daisy Gloria Perissé Paravizo ☺ Debora Bellard Gomes Campos ☺ Hasla de Paula Pacheco
☺ Maria Olympia Garcia Gonçalves ☺ Paula de Almeida ☺ Thiago William de Assis Caetano

Dia Nacional do Aposentado
A diretoria da Assufemg - Gestão 2013/2016 - "Assufemg Viva, Presente e Crescendo" felicita aos aposentados pelo seu dia, comemorado em 24 de janeiro. A data criada a partir da Lei 6.926 de 1.981
de autoria do ex-deputado federal Benedito Marcilio foi escolhida para lembrar e comemorar o
histórico dia que foi aprovada a Lei Eloy Chaves em 24 de janeiro de 1923, marco lendário da Previdência Social no Brasil, criando a Caixa de Aposentadoria e Pensão para
os empregados das empresas privadas das estradas de ferro, dando origem à Previdência
Social. Parabéns a todos!
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