
 Este é o primeiro bole-
tim Pinga Fogo de 2015. Ano 
em que a Assufemg completará 
em 19 de abril, 41 anos de exis-
tência. E de comemorar a trigé-
sima  edição do Projeto Rosas 
de Abril, que tradicionalmente 
marca o aniversário da entidade, 
através de diversos eventos, rea-
lizados durante todo o mês.
           Ao longo dessas quatro dé-
cadas de atuação da Associação, 
junto à comunidade universitária, 
inúmeras manifestações políticas, 
culturais, educativas, esportivas e 
de lazer reafirmaram a cada ano, 
a importância da presença dos as-
sociados e de seus familiares, no 
fortalecimento da mesma.
          Atividades como jogos, pa-
lestras, exposições, torneios, cur-
sos, festivais de música, shows, 
apresentações teatrais, greves, 

lutas e conquistas agregaram va-
lores, a cada ano, à convivência 
saudável e divertida, não somen-
te dos associados, mas de toda a 
comunidade.
          Portanto, convidamos des-
de já, todos, a somarem esforços 
em uma nova etapa, que se inicia, 
trazendo uma entidade ressurgida 
das cinzas. A gestão 2013/2016 
- Assufemg “Viva, Presente e 
Crescendo” está preparando mo-
mentos de alegria e confraterni-
zação, para celebrar mais uma 
vez essa data.
 Fiquem atentos! Publica-
remos toda a programação das 
atividades propostas, para tornar 
o Rosas 2015, inesquecível. En-
cerraremos as festividades, com 
o tradicional baile da família  
Assufemg, previsto para o dia 24 
de abril. Aguardem!

Fones: 3439-8100 Visite o site: www.assufemg.org.br - Subsede no Medcenter - Tel: 3224-7519

Edição n° 1.201 - Gestão 2013/2016  "Assufemg Viva, Presente e Crescendo" - 24/02 /2015

AssuFênix 
Renascendo das Cinzas

Torneio Jogos de 
Mesa Rosas de  

Abril 2015
Truco, Buraco, Dama e Sinuca 

Inscrições de 9 a 25 de março, na 
sede da Assufemg, de 9 às 16h.

Torneios de Futebol 
de Campo e de 
Areia Rosas de  

Abril 2015
Inscrições de 9 a 25 de março, na 
sede da Assufemg, de 9 às 16h.

Festival da Canção  
Rosas de Abril 2015
Inscrições de 9 a 25 de março, na 
sede da Assufemg, de 9 às 16h.  

Leia mais na página 4

XXIII Feira de 
Artesanato da 

Assufemg Rosas  
de Abril 2015

Inscrições em março, na sede 
da Assufemg, de 9 às 16h. Leia 

matéria na página 2

Utilidade Pública
 Decreto nº 15.733, de 21/10/2014 declara de utilidade pública a Assufemg. Por indicação do vereador 
Bruno Miranda (PDT), o título de Utilidade Pública Municipal é o reconhecimento do Município aos relevan-
tes serviços prestados pelas associações e fundações constituídas no Município, que servem desinteressada-
mente à sociedade. Página 3
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Expediente
Órgão Informativo da Associa-
ção dos Servidores da UFMG  
- Assufemg. Fones: 3439-8100 
Fax: 3439-8118. Subsede no 
Medcenter - Tel: 3224-7519. 
www.assufemg.org.br  -  Fale 
conosco: assufemg@assufemg.
org.br; assufemg@hotmail.com ou 
imprensa@assufemg.org.br
Av. Antônio Carlos, 6627 - Cidade 
Universitária CEP: 31.270.010 
-  BH - MG - Fones: PABX 3439 - 
8100 Telefax: 3439 - 8118
Diretoria Executiva
Presidente: Márcio Flávio dos Reis
Vice Presidente: Sônia Micussi 
Simões
Diretor Administrativo: Luiz 
Geraldo de Oliveira
Diretor Administrativo Adjunto: 
Antônio Silvio de Oliveira 
Diretor Financeiro: Wânia  
Ferreira Duarte Goulart 
Diretor Financeiro Adjunto: Odair 
dos Santos Ferraz  
Diretor de Imprensa e Divulgação: 
Arthur Schlunder Valle 
Diretor de Imprensa e Divulgação 
Adjunto: Júlia Maria Ferreira 
Diretor de Esporte e Lazer:  
Antônio Cândido Neto 
Diretor de Esporte e Lazer  
Adjunto: José Tiago Lopes 
Diretor de Cultura: Maria de  
Fátima Gomes Veloso 
Diretor de Cultura  
Adjunto: Marcus Vinícius Ribeiro 
Diretor de Assistência e  
Convênios: Hélio Geraldo  
de A. Macedo 
Diretor de Assistência e  
Convênios Adjunto: Lindaura 
Rosa dos Santos
Conselho Fiscal
Titulares
Geraldo Magela de Senna
Marlúcio Ricardo Coelho
Eduardo Ângelo Costa
Suplentes
Claudio Lima de Oliveira
Nívio Laurentino Pereira
Maria Antônia Martins
Edição e fotos: Fátima Sena  
(Jornalista Reg. Prof. 4.348/MG)
Projeto e Editoração Gráfica: 
Eliseu Ramos
Periodicidade: Quinzenal                           
Tiragem: 3.500 exemplares
Os artigos assinados são de 
inteira responsabilidade dos 
seus autores e não corres-
pondem, necessariamente, à 
opinião do jornal.

 Promovida pela diretoria 
da Assufemg - Gestão 2013/2016  
“Assufemg Viva, Presente e Crescen-
do” a XXIII Feira de Artesanato será 
realizada no período de 06 a 17 de 
abril de 2015, na praça de Serviços, 
Campus Pampulha da UFMG. Esta 
mostra acontecerá dentro da progra-
mação do 30º Rosas de Abril, que 
este ano comemora os 41 anos da As-
sociação, completados no dia 19 de 
abril de 2015. 
 A Feira de Artesanato da 
Assufemg é destinada preferencial-
mente aos associados da entidade, 
podendo participar seus familiares 
diretos (filhos e cônjuge) devendo 
estar presente durante todo o perío-
do de funcionamento da feira. Não é 
permitido ao associado fazer inscri-
ção para outra pessoa.
 O número de expositores es-
tará limitado a 75 (setenta e cinco) 
por período, sendo 05 (cinco) reser-
vados para o expositor que participar  
pela primeira vez, de acordo com a 
seleção dos produtos e número de 
vagas por tipo de artesanato. Não 
haverá inscrição por indicação. Não 
será permitido a venda de produtos 
industrializados de qualquer nature-
za. Perfumes, cosméticos e sabonetes 
devem estar devidamente certificados 
por órgão competente da área de saú-
de. É proibida a venda de alimentos e 

bebidas de qualquer gênero.
 A mostra  trará  produtos arte-
sanais de diferentes setores: bijuterias, 
calçados e bolsas, diversos (cerâmi-
ca, vidro, gesso, mosaicos, pinturas,   
velas, sabonetes, saches, caixas va-
riadas), brinquedos, vestuário e tece-
lagem/patchwork. Cada candidato só 
poderá participar de Um único setor 
e somente com os produtos inscritos.
Inscrições
 As inscrições para sócios se-
rão efetuadas no dias 02, 03 e 04 de 
março, no horário de 10h às 17h.
 As inscrições para não sócios 
participarem da 1ª semana serão no 
dia 12/03 às 10h, de acordo com as 
vagas existentes.
 As inscrições para não sócios 
participarem da 2ª semana serão no 
dia 17/03 às 10h, de acordo com as 
vagas existentes.
 Os interessados em parti-
cipar pela primeira vez deverão 
deixar dois exemplares do produto 
no dia 05 de março para avaliação  
da Comissão. Caso a inscrição seja 
efetuada, uma peça deverá ser doa-
da para servir de brinde na festa de 
confraternização da associação, com 
publicidade para o autor.
 A pré inscrição não é garantia 
de vaga. O regulamento completo pode 
ser visto no site da Assufemg. Mais in-
formações pelo telefone: 3439.8110.

XXIII Feira de Artesanato  
da Assufemg

Edição Rosas de Abril 2015

 Os atendimentos médicos no Posto de Saúde da Assufemg com a en-
docrinologista doutora Laura Gomide e com o ortopedista doutor Luís Felipe 
Lyon acontecem, a partir do mês de fevereiro de 2015, às quartas-feiras, a par-
tir das 13h. Mais informações pelo telefone: 3439-8116.

Atenção Associados!

Endocrinologia e Ortopedia no Posto 
Médico Assufemg
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15 maneiras de cuidar da saúde bucal do 
bebê, criança e do adolescente.

 Cuidar da saúde bucal du-
rante a gravidez tem 

algumas vantagens: 
evita dor e perda 
dos dentes, sangra-

mento da gengiva e 
a transmissão de doen-

ç a s quando o bebê nascer 
Amamentar exclusivamente no 
peito até o 6º mês de vida faz 
bem para o bebê e também para 
a mamãe. O aleitamento ma-
terno deve ser mantido até os 2 
anos de idade.
Fazer a limpeza da boca do bebê 
mesmo que os dentes ainda não te-
nham nascido, ajuda a criança a se 
acostumar com o cuidado do corpo 
e previne problemas bucais.
Quando os dentes começarem a 
nascer, limpar os primeiros denti-
nhos com escova macia e peque-
na. Isso previne a doença cárie.

Amassar os alimentos e oferecer até 
o primeiro ano de vida da criança es-
timula a mastigação e o crescimento 
dos ossos da face. Evitar “bater” os 
alimentos no liquidificador.
Usar mamadeira e bico após os 2 
anos de idade prejudica o desen-
volvimento da fala e da arcada 
dentária da criança.
Ensinar a criança a comer alimen-
tos doces após o almoço e o jantar.
Não oferecer esses alimentos nos 
intervalos entre as refeições
Oferecer leite sem açúcar. Evitar 
colocar açúcar nos sucos e fru-
tas.
Limpar diariamente os “dentes de 
leite” com escova, um pouquinho 
de pasta dental (do tamanho de um 
grão de arroz) e fio dental. Não dei-
xar a criança engolir pasta dental.
Deixar a criança escovar os den-
tes durante o banho. Os “dentes 

de leite” são importantes porque 
guardam o espaço para os “den-
tes permanentes” nascerem no 
lugar certo.
Sempre que for possível, ofere-
cer frutas e legumes que ajudam a 
manter a saúde. 
Escovar com mais cuidado os den-
tes que nascem no fundo, atrás do 
último “dente de leite”. Eles nas-
cem entre os 5 e 6 anos de idade e 
não será trocados, são permanen-
tes.
Completar a escovação feita pela 
criança pelo menos uma vez por dia, 
de preferência antes de dormir.
Procurar a equipe da unidade de 
saúde mais próxima de sua casa 
sempre que houver dúvida sobre 
os cuidados com a criança e ado-
lescente, ou o Setor Odontológico 
da Assufemg.
Fontes: SUS/PBH   

Dicas Odontológico Assufemg

DECRETO Nº 15.733, DE 21 DE OUTUBRO DE 2014
 Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores da Universidade Federal de 
Minas Gerais - ASSUFEMG.

 O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições, em especial a que lhe 
confere o inciso VII do art.108 da Lei Orgãnica do Município, e em conformidade com o disposto 
na Lei nº 6.648, de 26 de maio de 1994,
DECRETA:

 Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Servidores da Universidade 
Federal de Minas Gerais - ASSUFEMG.

 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.   

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2014

Márcio Araujo Lacerda
Prefeito de Belo Horizonte

Quarta-feira, 22 de Outubro de 2014    Ano:XX - Edição N.: 4667
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Governo
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N e g o c i n h o $
Temporada/Estudantes
Quitinete (16m) mobiliado. Bairro Funcionários/Savassi. Tel Whattsapp (vivo): 7134.6382 com Thiago.
Manutenção em Ar Condicionado
Instalação, limpeza, tudo em ar condicionado. Melhor preço da praça. Iglu Climatização - Rua do Comanches, 
889 - Apto 202 - Telefones: 3088-4983/8874-5198 (Welly).
Aluguel
Aluga-se vaga em apartamento na rua São Paulo, próximo ao Shopping Cidade. Tratar com Maria José pelos 
telefones: 3274-7068/3221-0198.
Fazendinha
Vende-se uma fazendinha, 5,2 ha. Vacas, galinhas, cavalo. Ótimas sede e casa de caseiro, a 40 km de Belo 
Horizonte. Matozinhos - MG - Telefones: (31) 3221-0198/9945-1378.
Quarto Floresta/Colégio Batista
Aluga-se quarto independente, simples, mobiliado (quase uma semi-suíte), sem refeições. Proibidos: encontros 
amorosos, cigarro. Contato: 3444-1442/8398-8924 (noite).

☺Clara Feldman  ☺Cláudia Elaine da Silva  ☺Gláucia Muniz Proença Lara  ☺Márcio Cândido dos Santos
Novos Associados - Sejam bem-vindos!

 Com o objetivo de revelar 
novos talentos no meio musical 
o XXX Rosas de Abril inclui na 
sua programação, mais uma vez, 
o “Festival da Canção”. O regu-
lamento desta edição poderá ser 
acessado no site da Assufemg a 
partir da data da inscrição do Fes-
tival. Podem concorrer apenas mú-
sicas inéditas. Podem se inscrever 
somente funcionários da UFMG 
(aposentados ou na ativa), profes-
sores e estudantes da UFMG.
 As músicas inscritas não 
precisam ser defendidas, neces-
sariamente pelo autor. Cada com-

positor/autor poderá inscrever, no 
máximo, duas músicas. Inscrição 
de 9 a 25 de março, das 9h às 16h, 
na sede da Assufemg. A seleção das 
composições inscritas será feita por 
uma comissão formada especialis-
tas da área musical. Serão avalia-
das: letra, melodia e harmonia.
A fase eliminatória será dividida 
em duas etapas, sendo:
1ª Etapa: dia 9/04/15 (quinta-fei-
ra), a partir das 12 horas
2ª Etapa: dia 16/4/15 (quinta-fei-
ra), a partir das 12 horas.
Finalíssima: dia 23/04/15 (quinta-
feira), a partir das 12 horas, com 

apresentação dos classificados nas 
etapas anteriores.
Local: arena da Praça de Serviços 
da UFMG (campus Pampulha)
A premiação será entregue no 
encerramento do Festival da 
Canção:
1º lugar: 1.500,00 (Hum mil e 
quinhentos reais)
2º lugar: 1.000,00 (Hum mil 
reais)
3º lugar: 500,00 (Quinhentos 
reais).

Informações com Blandino. 
Tel: 3439.8122

XXX Rosas de Abril

Festival da Canção Rosas de Abril 2015
Inscrições de 9 a 25 de março

 “As pessoas não morrem, ficam encantadas”, disse o poeta Guimarães Rosas. Publicamos abaixo, os 
nomes dos colegas associados que se desligaram da Assufemg em novembro/dezembro de 2014 e janeiro de 
2015, por motivo de óbito:

† Arzique Martins Pereira   † Elza de Jesus Beraldo  † João Claudino Gomes   † José Rabelo de Freitas 
† Jouve Camisassa  † Raimundo Gomes de Almeida.

Desligamentos


