Espaço de leitura da UFMG está disponível
para associados da OAP
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A Biblioteca Universitária, que funciona ao lado
da Praça de Serviços do campus da UFMG,
oferece, de graça, um espaço para o associado
que gosta de ler em local adequado. Estão
disponíveis cerca de 3 mil livros de vários
gêneros como poesia, romance, literatura
clássica, biografia, literatura infanto-juvenil, artes,
obras em Braille, além de jornais, revistas e
informativos. Quem quiser pode usar sofás,
cadeiras e mesas disponíveis no prédio da
biblioteca ou levar o livro pra casa e ficar com
ele até 14 dias. Para fazer a ficha de empréstimo
basta levar o contracheque e a carteira de
identidade.
Segundo a bibliotecária, Rosilene Moreira
Coelho, “além da disponibilização de literatura
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OAP entra na justiça contra notificação
A Organização já havia impetrado, no ano
passado, mandado de segurança contra a
cobrança referente à vantagem pessoal dos

Confira a galeria de fotos dos eventos da OAP

de lazer, cultura e informação a toda
comunidade acadêmica e ao público em geral,
o Espaço de Leitura pretende se tornar
referência em entretenimento de qualidade,
promovendo lançamentos de livros, mostras de
artes, momentos de autógrafos com os
escritores, contação de histórias, debates,
exibição de filmes, exposições literárias e
demais atividades que tenham como enfoque
o livro, seus personagens, suas estórias.”
Toda última sexta-feira do mês é exibido um
filme baseado em uma obra literária. A sessão
é realizada às 12h30. Também está sendo
criada outra sessão às 17h30. É tudo de graça.
A biblioteca fica aberta de segunda a sextafeira, das 7h30 às 22h30. Aproveite!
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técnicos administrativos. Este ano, os
associados receberam a mesma notificação,
mas ainda podem entrar na justiça. Página 2.
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Modo de fazer:
Corte uma maçã verde em fatias
finas, coloque-as sobre um papel
absorvente e leve ao micro-ondas
por dois minutos de cada lado.
Polvilhe canela e adoçante em
pó. Rende mais de 30 tirinhas,
cada uma com cerca de 4
calorias.

alcão

Zélia F

Entre em contato:

3409-4505
oapufmg@yahoo.com.br
www.oapufmg.org.br

OAP tem cinema
de graça para
associados
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Biblioteca da
UFMG oferece
espaço de leitura
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Endereço: Av. Antônio Carlos, 6627 - “Campus” Pampulha - Praça de Serviços - 2o andar - CEP: 31270-901 - Belo Horizonte - MG

OAP entra na justiça contra notificação
Ainda há tempo para se juntar à Organização
Nos últimos dias, os aposentados técnicos
administrativos que têm vantagem
pessoal incluída nos vencimentos
receberam notificação com o
valor a ser restituído. Esta é a
mesma notificação que foi
feita em outubro de 2009,
referente à vantagem
denominada VAN PES ART
5 DEC 95689/88. A principal

diferença é que, no ofício do ano passado, não
havia sido divulgado o valor da dívida.
Alguns associados, através da OAP,
entraram na justiça naquela ocasião.
Quem não fez a interposição do
recurso administrativo, ainda pode
fazê-lo, já que a notificação prevê 30
dias para defesa, que começam a
ser contados a partir da data de
recebimento da notificação.

O que fazer para entrar com o processo

Quem já faz parte do
Mandado de Segurança
impetrado pela OAP
A Organização encaminhou
recurso administrativo para a
UFMG, informando os nomes dos
associados que já moveram
ação judicial e qual o andamento
da mesma.

O interessado deve levar a notificação até a OAP,
onde, na mesma hora, será feito recurso
administrativo individual. É preciso levar esse
recurso ao Departamento de Pessoal (DP) e
solicitar, ao DP, o processo administrativo, que fica
pronto em, mais ou menos, 15 dias. Quando estiver
com o processo administrativo em mãos, tirar xerox
e levar à OAP 3 cópias dos seguintes documentos:
Carteira de Identidade; CPF; Comprovante de
Endereço; Contracheque atual; e processo
administrativo. O custo da ação é R$ 250,00 e pode
ser dividido em duas vezes.

Associados poderão se inscrever nos dias
3, 4 e 5 de novembro e pagarão a taxa de
R$ 50,00. Já os não sócios terão apenas o
dia 5 para fazer a inscrição e o preço é de
R$80,00.
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OAP em ação

Começou no último dia 31 de agosto mais um programa
da OAP gratuito para associados: o Cinema na OAP.
Toda última terça-feira do mês será exibido um longa
metragem escolhido pelos associados, a partir das
14h30, na sala multimeios, sede da OAP. Na primeira
sessão foi exibido o filme “O Auto da Compadecida”. A
obra de Ariano Suassuna foi adaptada por Guel Arraes
para televisão e cinema. O associado Marcial Muzzi
elogiou o filme e a ação da Organização: “ótima
iniciativa. O filme é excelente! Tem que manter o nível!”
A próxima exibição vai ser no dia 26 de outubro. Você
pode escolher entre três filmes que serão divulgados no
site da OAP e por e-mail.

Quem NÃO faz parte do Mandado de
Segurança, mas quer entrar na
justiça pela OAP

OAP abre inscrições para Mercado das Pulgas

Informe

Cinema é mais uma atração
para associados

O Mercado das Pulgas começa no dia 29 de
novembro e vai até o dia 3 de dezembro.
Podem ser vendidos objetos usados em bom
estado de conservação, obras de arte e
artesanato.
Organização dos Aposentados e Pensionistas da UFMG
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Grupo de Diabetes da CASU completa 05 anos
Estão abertas as inscrições para o Grupo de
Diabetes da CASU, que completou cinco
anos em setembro. As atividades são
gratuitas e todos os
associados, diabéticos da
CASU e da OAP podem
participar. O grupo se reúne
às quintas-feiras, às 14h30,
no “campus” da UFMG, na
Pampulha. Durante as
reuniões são realizadas
dinâmicas de grupo, leitura
e discussão de textos,
medição da glicose, além
de uma conversa informal
entre os participantes. Segundo a enfermeira
e psicóloga Maria de Fátima Campos
Fonseca, que coordena as atividades, o

grupo “é uma forma de manter a qualidade
de vida e preservar a saúde, desenvolvendo
atividades de socialização, direcionadas ao
bem estar de cada um”.
O associado da CASU que
participa do grupo recebe
um subsídio de 30% para
m e d i c a m e n t o s
relacionados ao diabetes
em farmácia referenciada e
50%
no
valor
da
mensalidade da atividade
física da CASU, que é
monitorada por educador
físico e fisioterapeuta.
Quem quiser se inscrever pode ligar para
3499-7200 ou enviar e-mail para
servicosocial@casu.com.br.

7

P A

S

S

A T

E

M

P

O

Agenda Cultural

OUTUBRO

dia 5 Nosso Encontro
Edson e Banda
Esporte Clube Sírio
A partir das 18h
Av. Abraão Caran, 35

RESPOSTA

dia 21 Tarde de Cultura
16h - sede da OAP
Cientistas Mineiros da Saúde
Palestra ilustrada de
Edmar Chartone de Souza (ICB)
Coordenação de Lair Aguilar Rennó (ICB)
Exposição
Coleções Mineiras
(e os porquês do hobby)
Numismática (moedas)
Expositor:
Álvaro Falcão de Almeida (Veterinária)

HORIZONTAIS

VERTICAIS

1 Diminuir, restringir

1 A parte transparente da lupa

5 Aparece no rosto da pessoa encabulada

2 Aqueles que desfilam nas passarelas

8 Praticar o esporte de Gustavo Borges

de moda

9 Levar a pessoa a fazer algo

3 Meiga

10 Envolvida, implicada

4 Exercer o poder de soberano

11 Ave que freqüenta os manguezais

5 Conjunto de rodas de um maquinismo

12 Interior, em inglês

6 Loja de comércio de objetos variados

14 A base do reboco em uma obra

7 Que foi tornado escasso

17 País do centro-oeste da África

12 Não tomar conhecimento de

19 O piso das grandes estradas do Brasil

13 Conduzir um automóvel

22 Rolamento

15 Cidade turística da Flórida, nos EUA

23 Compacta, espessa

16 O parceiro do Robin

24 Tornar de cor avermelhada muito clara

18 Nascido no País de Gales

25 Pessoa irritada

20 Determinar o destino de
21 Cidade industrial do Japão

dia 26 Cinema na OAP
14h30 - Sala Multimeios
Sede da OAP

NOVEMBRO

dia 9 Nosso Encontro (2a terça-feira)
Banda Montana
Esporte Clube Sírio
A partir das 18h
Av. Abraão Caran, 350
dia 18 Tarde de Cultura
16h - sede da OAP
Medicina e Literatura:
Escritores de Minas
Palestra ilustrada de
Cid Velloso (Medicina)
Coordenação:
Dirceu Wagner Carvalho de Souza (Med)
dia 26 Concerto de Primavera
19h30 - Conservatório UFMG
Av. Afonso Pena, 1.534
Encontro dos corais da OAP,
Júlia Pardini e da AABB
dia 30 Cinema na OAP
14h30 - Sala Multimeios
Sede da OAP
29/11 Mercado das Pulgas
a Inscrições de 3 a 5 de novembro.
03/12 Praça de Serviços da UFMG

Agenda Cultural
dia 29 Concerto de Primavera
19h30 - Conservatório UFMG
Av. Afonso Pena, 1.534
Duo de Piano e Flauta com
João Gabriel Marques Fonseca (piano)
e Marcelo Parizzi (flauta)

DEZEMBRO

dia 07 Nosso Encontro
18h - Esporte Clube Sírio
Av. Abraão Caran, 350
dia 10 Concerto de Primavera
17h30 - Conservatório UFMG
Av. Afonso Pena, 1.534

Quer continuar recebendo
informações sobre as atividades da
OAP pela Internet? Então atualize seu
e-mail. Envie mensagem para

oapufmg@yahoo.com.br
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Agenda Cultural

dia 13 Churrasco
Reserva obrigatória
Local a ser divulgado na reserva
dia 16 Tarde de Cultura
16h - Sala Multimeios
Sede da OAP

33

Sarau Homenagem aos Pais (6/08)

Tarde de Cultura (19/08)

Tarde de Cultura (16/09)

Fotos: Felipe Zig

Fotos: Foca Lisboa

Fotos: Foca Lisboa

Festa de São
Bartolomeu (30/07)
Fotos: João Bosco Alves Queiroz
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Viagem a
Petrópolis (26/05)

Viagem a Ubatã
(29/05)

Fotos: Paulo Márcio Novaes

Fotos: Zélia Falcão
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