
 Realizado tradicionalmente no 
mês de agosto pela Assufemg “Gestão 
Unificação para Continuar Crescendo 
com Novas Ideias” o Arraiá da Assufe-
mg aconteceu num clima de muita ale-
gria e descontração. Animado pelo Trio 
Clandestino o evento reuniu funcioná-
rios, associados, familiares e amigos  
no Espaço Cultural Francisco de Assis 
Motta, na primeira sexta feira do mês. 
Churrasco, pizza, caldos, doces, cerveja 
gelada e o som do Forró ao Vivo garan-

tiram a animação dos participantes. O  
tradicional Bingo trouxe a sorte e alegria 
dos sorteados.  
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Nesta edição

Visitem a XVI Feira de Artesanato  
na  Praça de Serviços da UFMG

Alegria e descontração no  
VII Arraiá da Assufemg

 Quem circulou pela Praça de 
Serviços da UFMG na primeira semana 
de agosto pôde conferir a décima sexta 
edição da Feira de Artesanato promovi-
da pela  Assufemg. Com produtos para 
todos os gostos, a mostra continua até 12 
de agosto. Estão expostos roupas, bijute-
rias, calçados, bolsas, brinquedos, arran-
jos de flores, velas, utensílios de cozinha 
e outros de uso doméstico de modo geral.  

Leia mais pág. 2

 A Associação dos Servidores da UFMG - Assufemg dá boas-vindas aos estudantes  que ingressam neste 
segundo semestre de 2011. Além da qualidade acadêmica, a UFMG oferece uma gama de espaços e serviços que 
podem ser desfrutados pela comunidade universitária. Entre outros, a Estação Ecológica, o Museu de História 
Natural e Jardim Botânico , o Centro Esportivo Universitário (CEU), o Conservatório UFMG, o Centro Cultural 
UFMG, o  Observatório Astronômico Frei Rosário, Restaurantes Universitários e a Cantina Pelego’s no Espaço 
Cultural Francisco Assis Motta (Assufemg).

Boas-Vindas aos Calouros !

Pescaria no 
Pantanal: 

realize este  
sonho

Assufemg organiza paco-
te turístico para pescaria 
no Pantanal Mato-gros-
sense em julho de 2012

Pág. 03

Paulinho 
"braço- 
direito" 
dos ex-

positores 
durante a 
feira de 

artesanato 
da Assu- 

femg.

A tradicional quadrilha animou a festa .



Expediente
Órgão Informativo da Associação 
dos Servidores da Universidade  
Federal de Minas Gerais   
Assufemg Fones: 3439-8100 Fax: 
3439-8118 www.assufemg.org.br  
Subsede no Medcenter  
Tel: 3224-7519
Av. Antônio Carlos, 6627 - Cidade 
Universitária CEP: 31-270.010   
Belo Horizonte - MG
Fones: PABX 3439 - 8100 Telefax: 
3439 - 8118
Diretoria Executiva
Presidente: Márcio Flávio dos Reis
Vice-presidente: Sônia Micussi 
Simões
Diretora Administrativa: Geralda 
Antônia Pereira
Diretor Adjunto Administrativo: 
Luiz Geraldo de Oliveira
Diretora Financeira: Wania Ferreira 
Duarte
Diretor Adjunto Financeiro :  
Silvestre  Campos Barcelos
Diretor de Imprensa e Divulgação: 
Leonardo Soares da Silva
Diretor Adjunto de Imprensa  e  
Divulgação: Charles de A. Costa
Diretor de Esporte e Lazer:  
Antônio Cândido Neto Brasileiro
Diretor Adjunto de Esporte e  
Lazer: Roberto Eustáquio Souza
Diretor de Cultura: Heloízio Soares
Diretor Adjunto de Cultura: Odair 
dos Santos  Ferraz
Diretor de Assistência e  
Convênios: Hélio Geraldo de 
Almeida 
Conselho Fiscal
Titulares
Maria Antônia Martins
Marlúcio Ricardo Coelho
Eduardo Ângelo Costa
Suplentes
Cláudio Lima de Oliveira
Nívio Laurentino Pereira
Denilson Antônio de Paula 
Edição e Redação: Fátima Figuei-
redo (Reg. Prof. 4.348/MG)
Fotos: Arquivo Assufemg/divulgação
Projeto e Editoração Gráfica: 
Eliseu Ramos
Periodicidade: Quinzenal                           
Impressão: Gráfica Assufemg
Tiragem: 3.000 exemplares

Os artigos assinados são de inteira 
responsabilidade dos seus autores 
e não correspondem, necessaria-
mente, à opinião do jornal.

Assufemg

Junte-se a Nós! Associe-se.
Assufemg - uma Entidade a Serviço dos seus Sócios 
“Gestão UnificAção para Continuar Crescendo com Novas Ideias” 

XVI Feira de Artesanato

 Idealizada com o propósito de 
incentivar a cultura, divulgar e comer-
cializar os trabalhos de artesões ou ar-
tistas e espalhar os seus valores pela 
comunidade universitária com produ-
tos de qualidade a preços acessíveis, a 
XVI Feira de Artesanato conta  com 85 
expositores entre sócios e não sócios.
 "É a primeira vez que participo 
de uma feira", informa Daniela Apa-
recida Rodrigues César que soube do 
evento através da irmã, Dircéia, servi-
dora da UFMG e associada Assufemg.
Daniela começou a produzir sapatos, 
bolsas e cintos em novembro de 2010 
e já tem planos de abrir um show room, 
ainda  este ano, no bairro Nova Vista. 
Como resultado de sua estréia espera, 
inicialmente, divulgar o seu trabalho.
 "É a primeira vez  que exponho 

aqui na Feira da Assufemg, estou gos-
tando" declara Nilza Moreira Araújo.   
Ela obteve informação sobre a feira 
através da sobrinha, Laura, que  já ex-
pôs em outras edições. Com uma ex-
periência de 23 anos na Feira Hippie, 
a bordadeira é confiante no sucesso de 
venda dos seus produtos. "Faço  pano 
de prato, puxa-saco, tolha de rosto e 
sacolas. Crochê e bordado à mão", co-
memora.
 Expositora também da Feira do 
Mineirinho, Regina França Batista está 
expondo pela terceira vez. "Mesmo sen-
do período de férias escolares, para mim 
sempre vale a pena", destaca. "Produzo 
e vendo ao mesmo tempo", vangloria-se. 
Ela começou com imagens sacras, hoje 
faz também Namoradeiras.         

Mostra, divulgação e comercialização

Participantes pela primeira vez Daniela...
e Nilza, mostram talento e dedicação.

Regina França produz Namoradeira durante a mostra

A namoradeira é 
uma boneca geral-
mente grande, que 
pode ser de várias 
nacionalidades, 
e que só possui 
cabeça, ombros, 

braços e busto. Um 
dos seus braços fica 

apoiado em uma 
superfície plana e o 
outro leva a mão ao 
rosto, em sinal de 

espera.



Lazer

 O Barco Hotel Cruzei-
ro do Pantanal tem seu porto 
de embarque e desembarque 
em Cáceres, Mato Grosso - 
Brasil.
 Estrutura: Barco tipo 
Catamarã com 03 conveses 
para 22 pessoas. Comprimen-

to: 32mts; largura: 6,20mts.
 Cáceres é uma cidade turística situada à mar-
gem esquerda do rio Paraguai, ao sudoeste de Mato 
Grosso, distante 200 quilômetros da capital do Esta-
do, Cuiabá. O acesso, a partir de Cuiabá é feito atra-
vés de estrada asfaltada (BR-070), ou por via aérea 
com pouso no Aeroporto Internacional de Cáceres, 
recém inaugurado.

Barco Hotel Cruzeiro do Pantanal

Pescaria no Pantanal: realize este  sonho
 Com o propósito de realizar o sonho de pesca-
dores que ainda não conhecem  o “Santuário da Pesca” 
no Pantanal Mato-grossense, a Assufemg está mon-
tando pacote turístico com este destino, para julho de 
2012. “A pesca como esporte, turismo e lazer é um pra-
zer inesgotável, principalmente quando se curte a be-
leza  proporcionada pelo rio Paraguai e seus recantos 
piscosos”, atesta o presidente da Assufemg Márcio Flá-
vio dos Reis que já participou deste passeio por quatro 
edições consecutivas.

 Para o presidente, o objeto desta pescaria é jus-
tamente este, o princípio da pesca esportiva onde o im-
portante não é  só pegar  o peixe, mas também o prazer 
do passeio e da qualidade de vida proporcionada.
 A primeira reunião para composição do grupo 
será realizada no dia 18 de agosto,às 13 horas, na sede 
da Assufemg. Os interessados devem ligar antecipada-
mente  agendando a presença nesta primeira reunião 
para o telefone: 3439-8124.

Surubim na brasa
INGREDIENTES: 
1 xicara(sopa) de colorau ou urucum
1 xicara (café) de óleo
4 postas grossas (de cerca de 4 cm de altura) de 
surubim
2 ou 3 limões grandes
Manteiga
Sal
MODO DE PREPARO: 
 Espremer os limões em uma vasilha, juntar 
o sal e deixar as postas mergulhadas neste caldo 
por cerca de 15 minutos. Enquanto isso, levar ao 
fogo baixo por alguns minutos óleo, colorau ou 
urucum, mexendo bem, apagar o fogo e deixar a 
mistura assentar. Retirar o peixe do sumo do limão, 
escorrendo o excesso de líquido e colocar as pos-
tas em espetos. Antes de levar o peixe ao braseiro 
ou à churrasqueira, pincelar com óleo e colorau, 
tomando cuidado de evitar a borra que pode-se for-
mar na mistura. O surubim assa com certa rapidez, 
mas o tempo que permanece no braseiro vai de-
pender da intensidade do fogo e da preferência se 
bem ou mal passado. As postas prontas devem ser 
pinceladas com manteiga derretidas antes de serem 
servidas, o que lhe dá um brilho que valoriza mais 
a bonita tonalidade dourada obtida com o colorau e 
o urucum.

Nas águas do Rio Paraguai, a 
expectativa ...

...de boas surpresas.

...é quase sempre coroada...
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 Venho por meio deste prestar meus sinceros 
agradecimentos à direção do plano de SAÚDE ASSU-
FEMG, onde com toda luta vem mantendo sua existên-
cia. E em especial, agradecer aos funcionários César, 
Aline, Dino e Márcia  que, na execução de seu traba-
lho,  foram atenciosos, prestativos e tiveram muita con-
sideração com todos familiares do meu sogro  Sr. José 

Tristão Lopes, mostrando ser solidários nos momentos 
mais difíceis. 

Um abraço !

Eduardo José Tostes Barbosa/ Vânia
Escola Veterinária/UFMG-2214

Agradecimentos

Casa
Alugo casa Alameda dos Coqueiros, 1099 - Bairro São Luiz. 01 Suíte. 03 Quartos. Sala no 2º andar. Sala, Copa, 
Escritório, Cozinha, DCE, Garagem e Quintal. Fabiano Imóveis 3492-1000.

Apartamento
Alugo apto 02 Quartos, 01 Suíte, Sala, Copa, Cozinha DCE, 01 Garagem. Localizado a um quarteirão da UFMG. 
Rua Mascarenhas Morais, 49 - apto 201 - Pampulha. 2ª locação / seminovo. Fabiano Imóveis 3492-1000.

 A Fonoaudiologia trabalha no tratamento de questões ligadas à comunicação humana como 
voz, fala, audição, gagueira, dificuldades na escrita dentre outras. O Fonoaudiólogo atua em todas as 
faixas etárias: do recém-nascido ao idoso. Se você conhece alguém:

                                                  

   
...Procure ajuda fonoaudiológica, que já está disponível no seu convênio!

Você sabe o que é Fonoaudiologia?

..que fala errado       
ou embolado               

... com dificuldade    
para ler e escrever...        

..engasga com
alimento...

 ... que fica
ou está rouca...

... que gagueja... ... com dificuldade para 
ouvir...

Convênio Saúde

Dra. Rúbia Oliveira (Fonoaudióloga) - Tels: 30752042 manhã - 3075-1757 tarde.


