
Fones: 3439-8100 Visite o site: www.assufemg.org.br - Subsede no Medcenter - Tel: 3224-7519
Edição n° 1.170 - Gestão UnificAção Para Continuar Crescendo Com Novas Ideias - 28 /06/2013

Convênios Assufemg
Saúde, Sashimi e Lazer.  

Conheça os novos conveniados 
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 O mês de Junho chega ao 
final, marcando a história não 
apenas da Associação dos Ser-
vidores da UFMG-Assufemg, 
como também do Brasil intei-
ro.  No dia 18/06/13 encerrou-
se o processo eleitoral, iniciado 
em 14 de março de 2013, para 
escolha da Diretoria Execu-
tiva e Conselho Fiscal triênio 
2013/2016 conforme disposto 
nos artigos 27 e 29 do Estatuto 
da Entidade.   
 Durante o pleito eleitoral 
foram convocados os associados 
da Assufemg aptos a participa-
rem das eleições, com poderes 
de votar e ser votado. A chapa 
1, única inscrita, recebeu 451 
votos. Foram depositados 520 
votos nas urnas, sendo destes, 
23  nulos e 46 brancos. O  Con-
selho Fiscal foi eleito com 443 

votos, dos 519 apurados, sendo 
24 nulos e 52 votos brancos.
 Com os slogans “Assufe-
mg Viva, Presente e Crescendo” 
da chapa 1 e do Conselho Fis-
cal  “Assufemg Crescendo, com 
Qualidade e Eficiência” os elei-
tos tomam posse no próximo dia 
05 de julho e darão continuida-
de ao trabalho de reconstrução 
e reestruturação da entidade, 
processo iniciado em 2005. 
 Na oportunidade, a dire-
toria da Assufemg convida a to-
dos para a solenidade que será 
realizada no auditório da Reito-
ria da UFMG (veja convite aci-
ma). E mais uma vez, agradece 
a todos que de qualquer forma 
contribuíram para o sucesso in-
questionável do pleito eleitoral.

Muda Brasil!

 Junho foi também o mês 
da realização da Copa das Con-
federações e das manifestações 
populares em diversas capitais 
do país. Mobilizações, que todos 
sabem, fazem parte do cotidiano 
político e social da Democracia, 
pois é  através destes atos públi-
cos que  tomamos conhecimento 
das  insatisfações sociais,  assim 
como dos diversos interesses 
da sociedade como um todo. É, 
diante destas conhecidas  reali-
dades e da conscientização dos 
nossos direitos, que  as possibi-
lidades de mudanças se dão.
 Enormes passeatas lem-
braram o Fora Collor, movimen-
to político ocorrido em 1992, 
onde milhares de brasileiros 
saíram às ruas pedindo a saída 
do poder do então presidente 
da República Fernando Collor 

Editorial
Junho Histórico!

Filme, Pipoca e Cobertor!
O inverno chegou. Nada melhor 

do que assistir a um bom filme, no 
aconchego do lar. Confira  dica de 

lançamento da Locadora Assufemg.
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Confirme sua presença pelos emails: assufemg@ 
assufemg.org.br ou imprensa@assufemg.org.br

CONVITE

A ASSUFEMG (Associação dos Servidores da 
UFMG) tem o prazer de convidá-lo (a) para a sole-
nidade de posse da Diretoria Executiva e Conselho  

Fiscal para o Triênio 2013/2016.

A  realizar-se no dia 05 de julho de 2013,  
às 19h30, no Auditório da Reitoria.

Av. Antônio Carlos, 6627 - Campus Pampulha.
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à opinião do jornal.

de Melo. Embora sem nenhuma co-
notação político-partidária, as mani-
festações cresceram, e infelizmente,  
sofreram interferências de vândalos 
e oportunistas, mudando em alguns 
locais, o curso de um movimento 
com propósito totalmente pacífico. 
Movimento que inicialmente se deu, 
em sua maioria, por jovens estudan-
tes reivindicando a diminuição do 
preço da tarifas de ônibus e que ten-
taram, o tempo todo, se organizarem 
sem violência e sem interferência de 
políticas partidárias, garantindo os 
direitos de cada um e de todos os ci-
dadãos indistintamente.
 Defendendo também por 
todo instante, a preservação da  in-
tegridade dos patrimônios públicos 

e privados e dos bens particulares 
e coletivos da cidade e dos lugares 
por onde passavam. Lembraram 
também da necessidade de uma 
reforma política e segurança para 
acabar de vez com a impunidade, a 
corrupção e dar um basta nos “ho-
mens de colarinho branco”, em to-
das as esferas sociais e do governo.
 Na oportunidade ainda, a 
Assufemg como uma entidade vol-
tada à assistência e ao social declara 
seu apoio às manifestações popula-
res, espontâneas e sem violências. 
Em especial, a essa mobilização, que 
marca o junho de 2013, maior do 
Brasil em todos os tempos. Quem 
sabe faz a hora. Muda Brasil! É o 
que todos desejamos.    

Agradecimento
A Junta Eleitoral, responsável pelas eleições da ASSUFEMG triênio 
2013/2016, vem de público agradecer a todos os Funcionários da ASSUFE-
MG, pelo  apoio dado durante todo o processo eleitoral. O trabalho incan-
sável desses trabalhadores foi determinante, e resultou num processo elei-
toral tranquilo sem maiores contratempos.
 Agradecemos também aos associados que compareceram às urnas, e 
cumpriram o seu papel no fortalecimento da Entidade, e também a toda a 
Diretoria da ASSUFEMG, pelo suporte dado. Obrigado a todos!
*Domênico Romani Romano; *José Francisco do Nascimento; 
*Egler Marcelino Santos.
* Membros da Junta Eleitoral

Atenção Associados!
O Posto Médico Assufemg está com atendimento  nas seguintes es-
pecialidades: Cardiologia - às terça-feiras (tarde); Endocrinologia - às 
sexta-feiras (manhã); Ortopedia - às sexta-f eiras (manhã). E também 
Oftalmologia, Clínica Médica, Pediatria, Gastroenterologia, Dermatolo-
gia, Urologia, Ginecologia e Obstetrícia. Agende sua consulta pelo telefo-
ne: 3439-8126.

Assufemg

Junte-se a Nós! Associe-se.
Assufemg - 39 anos de atividades Assistenciais, Culturais e Esportivas. 
Uma Entidade a Serviço dos seus Sócios - "Gestão UnificAção para 
Continuar Crescendo com Novas Ideias".

Campanha de Filiação 2013!
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 O mês de junho encerra-se 
com novas parcerias firmadas pela 
diretoria de Assistência e Convê-
nios da Assufemg  visando sempre 
melhor atendimento aos Associados 
e dependentes. Para fazer jus aos 
benefícios, vantagens ou descontos 
oferecidos por nossos credenciados, 
é imprescindível a apresentação do 
documento de identidade e de Asso-
ciado Assufemg.
 Para mais informações li-
gue: 3439-8126 e fale com Rejaine. 
Conheça um pouco sobre os novos 
conveniados nesta edição ou vi-
site seus respectivos sites: www.
mulankaraoke.com; www.cedus.
com.br

Cedus/EMI - Centro 
Avançado em  
Diagnóstico

 Este convênio concede des-
conto de 10% aos Associados Assu-
femg na prestação de serviços e com 
referência na tabela de  CBHPM 
(Classificação Brasileira Hierarqui-
zada de Procedimentos Médicos).
 O Cedus foi fundado em 
1975 pelo Dr. Wilson Eustáquio 
Silva. Há três décadas construin-
do um trajeto de qualidade, 
transparência, ética e seguran-
ça, o Cedus é hoje um Centro de 
Diagnóstico por Imagem qua-
lificado e com equipamentos 
de última geração. Oferece aos 
clientes, o que há de melhor em 
Tecnologia Médica com profis-
sionais treinados para atendê-
los com carinho, eficiência e hu-
manização.
 O intuito é atender e dis-
ponibilizar um maior conforto 
aos pacientes visando um re-
conhecimento de profissiona-
lismo e qualidade nos serviços 

prestados. Atualmente são seis 
unidades na região metropoli-
tana de Belo Horizonte, todas 
igualmente  equipadas.

Exames
Ultra - sonografia, Mamografia 
Digital, Endoscopia Digestiva, 
Tomografia Multislice, Duplex 
Scan, Estudo Urodinâmico, RX 
OIT, RX digital e Ecodopplercar-
diograma, Colonoscopia, Resso-
nância Magnética, Densiometria 
Óssea, Ultrassom 3D, Angioto-
mografia da Aorta Abdominal

Matriz: Avenida Barbacena, 836 
- Barro Preto - BH - MG
Centro: Rua da Bahia, 360 - 5º 
andar - BH - MG
Venda Nova: Rua Padre Pinto, 
457 - BH - MG

Eldorado: Avenida João César 
de Oliveira, 751 - Lojas 03, 04, 
05, 06 - Contagem - MG
Betim - Avenida Governador 
Valadares, 532 - Centro - MG

Atendimento ao cliente e mar-
cação de consulta. (31) 3298-
5500/3298-5544 Segunda a sex-
ta-feira, de 8hs às 18hs e aos 
sábados de 8hs às 12hs. 
 O atendimento será feito 
mediante a apresentação dos se-
guintes documentos:
● Guia autorizada pela  
Assufemg;
● Carteira de identidade ou ou-
tro documento de identidade 
com foto;
● Pedido médico dos exames 

Restaurante Mulan 
Pampulha

 O restaurante Mulan 
Pampulha através de uma par-
ceria com a ASSUFEMG ofere-
ce 10% de desconto apenas no 

almoço executivo de segunda 
à sexta e, 10% nos pratos A LA 
CARTE para jantar (ambos ser-
vidos no primeiro andar), com 
música ambiente.   

Horário de funcionamento: de 
quarta a domingo, de 12h à 00h 
Terça de 17h à 00h.
Av. Otacílio Negrão de Lima, 
2870. Pampulha Event Center - 
BH - MG. São Luiz - Pampulha 
(031) 3261-2727. 

Novos Convênios

Saúde, Sashimi e Lazer

Curiosidades da  
Tradição Japonesa

Sushi Maki - Rodelas de Ar-
roz Grande
Gari - Gengibre
Goma - Sementes de Gerge-
lim
Hashi - Palitos usados para 
comer
Kani - Carne de Carangue-
jo/Siri
Goma de Kuro - Sementes 
de Gergelim pretas
Maguro - Atum
Sakê - Vinho destilado do 
Arroz (pode ser servido 
quente ou frio)
Sashimi - Faixas de peixes 
crus
Goma de  Shiro - Sementes 
de Gergelim brancas.
Shoyu - Molho de soja
Wasabi - Molho verde de 
raiz forte.
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Dicas Locadora Assufemg

Aulas de Direção
 Se você tem medo de dirigir, quer praticar e de-
senvolver habilidade na direção veicular, faça aulas no 
novo Fiesta c/direção elétrica ou em seu próprio veícu-
lo. Instrutora Danielle. Contatos: 3447-1342/85245-411   
E-mail: danicris.cfc@hotmail.com

O Mar não 
está pra  

Peixe
 A história se 
passa um ano depois 
do filme original. Trei-
nado nas artes dos an-
cestrais poderes aquá-
ticos, o peixinho Pê 
agora pode facilmente 
derrotar um tubarão 
com as próprias nada-
deiras, mantendo afas-

tados quaisquer pre-
dadores que ameacem 
seus amigos e vizinhos 
do recife. Infelizmente, 
ser o único herói da ci-
dade também tem seu 
preço, especialmente 
quando um grupo de 
maléficos tubarões fa-
mintos (liderado por 
um sujeito desagra-
dável que Pê conhece 
muito bem) declara 
que o fim daquela re-
gião está decretado – e 
se aproxima o mais rá-
pido possível! Sozinho, 
talvez Pê não consiga. 
Então, ele vai ter que 
treinar um grupo de 
bravos companheiros 
(além de seu próprio 
filho) para combater 
esta ameaça cheia de 
dentes.

Hitchcock
 Anthony Ho-
pkins e Helen Mirren 
vencedores do Oscar 
estão magnetizantes  
nesta história provo-
cativa sobre o processo 
de filmagem de uma 
das obras mais icônicas 
da história do cinema. 
Infernizado tanto por 
seu ego inquieto quan-
to por dúvidas inces-

santes sobre si mesmo, 
a lenda hollywoodiana 
Alfredo Hitchcok (Ho-
pkins) se torna obce-
cado por filmar uma 
história sombria de 
assassinato que os es-
túdios não querem fi-
nanciar. Determinado 
a conseguir seu inten-
to, ele arrisca sua re-
putação, sua casa e até 
o amor de sua esposa 
Alma (Mirren) quando 
decide fazer o filme. 
Por fim, Hitch con-
vence Alma, e os dois 
trabalham juntos para 
criar uma obra-prima 
imortal: Psicose. Estre-
lado também por Scar-
lett Johansson, Toni 
Collette e Jessica Biel, 
Hitchcok é de “arrasar 
do começo ao fim”  

Lote em Juatuba
 Vende-se um lote em Juatuba, de-
pois de Betim. Área de 323m2. Vista ma-
ravilhosa. Valor R$25.000,00 (Vinte e cinco 
mil reais) à vista. Tratar pelos telefones: 
(31) 3424-2084/9828-2593 com Júlia.  

 Mais uma vez acontecerá o “Arraiá”  da Assufemg, no próximo mês de Agosto. O Arraiá 
é um  dos eventos que no âmbito cultural a entidade realiza todos os anos, e que já se incorpo-
rou ao calendário de atividades da Universidade, como festa “agostina”. Tornou-se mais uma 
opção de lazer, não apenas para os servidores e comunidade universitária, mas também para 
amigos, familiares, enfim, toda a  comunidade local. O Forró é uma festa popular brasileira, de 
origem nordestina, que acontece em Junho, Junina. Com a idéia de ser a última da temporada a 
Assufemg promove a festa “agostina”. Prestigiem!

Vem aí  “Arraiá” da Assufemg! Aguardem!

N e g o c i n h o $


