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O mágico Rudabel alegrou o Dia das Crianças
Numa realização conjunta Assufemg/Coopecremt realizou-se no sábado, 06 de outubro, no Espaço
Cultural Assufemg, a comemoração do Dia das Crianças. O evento já faz parte do calendário de atividades
culturais e de acordo com o artigo segundo do estatuto
da entidade. Foi uma manhã de muito lazer e diversão.
Entre outros, brinquedos como o pula-pula e o tobogã
fizeram a alegria dos pequenos. E para repor a energia

da meninada: algodão-doce, pipoca, cachorro quente
e deliciosos picolés. Com muito espaço ao ar livre as
crianças fizeram oficina de pinturas faciais, correram,
pularam e se divertiram à vontade. O ponto alto da festa
se deu com a apresentação do mágico Rudabel. Seus
truques, palhaçadas e travessuras encantaram a todos
os presentes. Uma oportunidade de alegria e descontração entre associados e familiares.

Feira de Artesanato da Assufemg
Prestigiem!

A XVIII Feira de Artesanato da Assufemg acontece no período de
05 a 09 de novembro, na Praça de Serviços da UFMG, campus Pampulha.
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Agradecimento I

Grupo da Ascensão Funcional

É com grande satisfação que vimos agradecer a ajuda de todos os colegas na pessoa jurídica da Assufemg. É maravilhoso saber, que entre os companheiros da Diretoria houve uma maioria interessada em nos ajudar com tanta
presteza num momento de luta. Sabemos que ter amigos em tempos de alegria é
mais fácil, mas os verdadeiros amigos são aqueles que nos amparam e estão do
nosso lado nos dias de provas, que durante a vida nos são apresentadas. Todos
nós do grupo da Ação da Ascensão Funcional estamos agradecidos.
Maria de Fátima de Oliveira Miranda
Membro do GT - PAR - Grupo de Ascensão Funcional.
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Diretor Adjunto de Esporte e
Lazer: Roberto Eustáquio Souza
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dos Santos Ferraz
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Novos Convênios

Educação, Lazer, Estética e Bem-Estar

Para usufruir dos benefícios, descontos ou vantagens das parcerias firmadas pela Diretoria de Assistência e Convênios da Assufemg, o Associado deve estar sempre munido da carteira de Identidade e de sócio Assufemg.

Escola Number One Pampulha
O
pres e n t e
convênio
permite
aos Associados
Assufemg
e dependentes terem aulas
em turmas
regulares nos cursos: básico, intermediário ou avançado
(aulas de inglês ou espanhol), na Escola Number One
Pampulha, nos seguintes estágios: Essential (Básico
Profissional); Dynamic Originals 1, 2 (Básico); Dynamic 3 e 4 (Pré-intermediário); CAF 1, 2 (Nível Intermediário); CAF 3 e 4 (Nível Pré-Avançado); GRAD 1 e 2

(Avançado).
Condições do Convênio: descontos de 15%
para Associados da Assufemg para seus dependentes
diretos, sobre o valor da tabela vigente do curso em
caráter não cumulativo.
Material semestral: adquirido na Loja Virtual
Number One: www.lojanumberone.com.br. As aulas
têm duração de 60 minutos, duas vezes por semana.
Início das aulas : 1º semestre: primeira semana de fevereiro ou em outro cronograma divulgado pela instituição de ensino.
2º semestre: primeira semana de agosto ou em
outro cronograma divulgado pela instituição de ensino.
Duração dos cursos: cada estágio tem a duração de 01
semestre letivo, com carga horária de 40horas por estágio. A forma de pagamento será combinada no momento da matrícula.

Porque o Number One é sinônimo de confiança
O Number One possui uma Política de Qualidade que norteia a constante evolução dos produtos e
serviços prestados, com a finalidade de melhor atender
aos seus alunos e franqueados.
Uma das maiores redes de franquia do Brasil
prioriza a qualidade em todos seus aspectos e, para este
cumprimento, propõe:
• Qualificação e monitoramento constante dos professores Number One.
• Qualificação, monitoramento e capacitação de todos
os colaboradores.
• Estrutura física padronizada, planejada e direcionada
ao conforto e a prática de ensino.
• Material didático moderno, adequado de acordo com

a metodologia proposta.
• Metodologia em constante evolução sintonizada com o
desenvolvimento e as constantes mudanças da sociedade.
• Atendimento diferenciado com foco em sanar todas as
necessidades propostas.
• Manutenção da qualidade de ensino, do mix de produtos, metodologia, reafirmando a cada ano a marca
Number One.
• Relações de qualidade entre colaboradores, alunos,
franqueados, fornecedores e sociedade com base na
ética, respeito e transparência.
• Busca contínua da satisfação plena de todos aqueles
que se relacionam direta ou indiretamente com a marca.
• Cumprimento da legislação aplicável do Brasil.

Clínica Garnet

Conheça a Garnet e descubra a estética para o seu bem estar. www.garnetestetica.com.br
A Garnet é uma clínica especializada em estética, que foi criada especialmente para você, homem ou
mulher que busca qualidade de vida e bem-estar. Em
um único espaço você encontra um ambiente moderno
confortável e acolhedor.
Para proporcionar tratamentos estéticos de qualidade, temos uma equipe composta por médicos, dermatologistas, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionis-

tas. Oferecemos tratamento diferenciado, com trabalho
integrado da equipe para proporcionar tratamento personalizado e nutricional, durante todo o acompanhamento estético.
Os associados Assufemg farão jus aos seguintes descontos: 20% nos tratamentos oferecidos pela
Clínica,lembrando que o benefício não é cumulativo
com promoções vigentes. Tratamentos corporal, facial
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e plataforma vibratória.

Programas

A Garnet oferece programas desenvolvidos e conduzidos por uma equipe dedicada a auxiliar você na conquista pelos melhores resultados.

Programas Estéticos

Estética Corporal: Massagem modeladora, cellutec,
lipomassagem, manthus, eletro-estimulação muscular
-Scultor, depilação a laser, drenagem linfática, thalassoterapia, tratamento para celulite, tratamentos para
estrias, gordura localizada, pré e pós operatório, tratamento nutricional

Estética Facial: tratamento clareador, limpeza de pele
profunda a laser, laser facial Akne-B simplex, pelling a
laser, pelling de diamante, anti-aging com efeito botox,
tratamento rejuvenescedor com vitamina C pura estabilizada, tratamento com retinol puro, tratamento da acne
e de peles oleosas. Revitalização facial.
Para relaxar: massagem relaxante, massagem com pedras quentes, massagem Garnet, massagem tui-ná.
Tratamentos Médicos: Toxina botulínica, preenchimentos faciais, peelings químicos e dermatologista.
Av. Abraão Caram, 430 - loja 4 - Pampulha - BH - MG
Tel: (31) 4141-1162

Pousada Solar dos Ipês
O melhor atendimento com máximo conforto.

O charme da Serra do Cipó com piscina aquecida, piscina natural, sauna, salão de jogos e salão de
eventos, quadras esportivas, pescaria, pomar, cavalos,
bikes, trilha ecológica com cachoeira privativa. Delícias da cozinha mineira preparadas no fogão a lenha,
serviço de bar e restaurante. Suítes com hidromassagem
e lareira, chalés e suítes para família com varanda.
Os Associados Assufemg farão jus aos valores
da estadia com os seguintes descontos:

• Pacotes ou diárias durante a semana (segunda à
sexta): 10% (dez por cento);
• Pacotes ou diárias nos finais de semana e feriados:
5% (cinco por cento). Rodovia MG 10 - KM 95 Serra do Cipó - MG - Brasil. www.solardosipes.com.br
E-mail: pousadasolardosipes.com.br
Reservas e Informações: (31) 3718-7272/33440883/9104-9999

Cesumar Contagem
Convênio Educacional - EAD
Em benefício aos Associados Assufemg e seus
dependentes, a ASSUFEMG firmou convênio educacional com o Centro Universitário Cesumar, garantindo
desconto especial de 15% nas mensalidades dos cursos
de Graduação e Pós-Graduação modalidade a distância.
A Instituição oferece 15 cursos de Graduação e 16 de
Pós-Graduação em diversas áreas do conhecimento.
Entenda melhor a metodologia EAD CESUMAR:
Material didático incluso: o aluno recebe um livro
para cada disciplina, acesso à MID (Mídia Interativa
Digital), materiais extras, aulas conceituais e de estudo
de caso para download.
Aula uma vez por semana: a aula ao vivo pode ser assistida no polo presencial ou pela internet, onde o aluno
pode interagir com o professor por meio de chat e tirar
as suas dúvidas.
Estudo das disciplinas: as disciplinas que compõem o
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curso são estudadas individualmente, ou seja, você estuda uma matéria por vez, e só depois de realizar a prova é que inicia o estudo de outra disciplina. Assim você
pode dedicar-se e manter o foco no assunto estudado.
Flexibilidade de horário: se o aluno não puder assistir à aula em tempo real, esta fica armazenada no AVA
(Ambiente Virtual de Aprendizagem), onde poderá assisti-la quantas vezes quiser, em horários e locais flexíveis com sua rotina.
O acadêmico ainda mantém contato com o professor intermediador, que o acompanha do começo ao
final do curso. Mais informações sobre os cursos e polos presenciais, acesse: www.ead.cesumar.br
Em Contagem, o polo Universitário Cesumar está localizado na Rua Tiradentes, 3202, Industrial. Telefone:
(31) 3353-1010
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Vende-se Apto Cidade Nova
Ótima localização (rua tranqüila). Próxima a feira dos produtores e comércio local. 03 Quartos (01 suíte), Armários embutidos, Dependência completa, Sala 02 ambientes, Vaga para 02 carros. Prédio pequeno. Condomínio
R$200,00 (duzentos reais). Contatos: 8869-8080/9917-7395
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