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 Esta é a segunda edição 
de março de 2015 do jornal Pin-
ga Fogo. Empenhada em organi-
zar os eventos comemorativos do 
XXX Rosas de Abril, a diretoria 
da Assufemg - Gestão 2013/2016 -  
"Assufemg Viva, Presente e Cres-
cendo", não mede esforços, para 
que mais uma vez,  o aniversário da 
entidade seja festejado em grande 
estilo.
 Com 41 anos de atuação 
política, assistencial, cultural e es-
portiva a entidade tem, nos últimos 
anos, ressurgindo das cinzas, como 
a Fênix, mote das comemorações de 
2015. Conta hoje com 3521 asso-
ciados, técnico-administrativos em 
educação e docentes. Possui uma 
série de convênios (que podem ser 
consultados no site da entidade) e 

que prestam serviços em diversas 
áreas. O destaque vai para o convê-
nio saúde, da UNIMED, que con-
templa hoje cerca de 2000 vidas. 
 A Associação oferece tam-
bém assistência odontológica de 
qualidade e a preços acessíveis, em 
consultórios nos Campi UFMG e 
Saúde. O Associado e a comunida-
de universitária contam ainda com 
uma Drogaria, localizada estrate-
gicamente na Praça de Serviços da 
Universidade e a Cantina Pelego´s, 
que será reinaugurada em breve, 
com novas, modernas e confortá-
veis instalações, além de uma loca-
dora.
 Realiza um calendário de 
eventos que já se incorporaram ao 
cotidiano da Instituição, entre eles 
o “Rosas de Abril”, “Arraiá da  

ASSUFEMG”, “Feira de Arte e Ar-
tesanato” e a “Festa das Crianças”. 
Além disso, tem participação des-
tacada na área de esporte e lazer, 
apoiando e/ou organizando iniciati-
vas nesta área.
 E fundamentalmente, conta 
diariamente, com a presença e par-
ticipação de seus associados e fa-
miliares, para muita além das ações 
apontadas. Ao longo dessas quatro 
décadas, para ressurgir e imortali-
zar-se. Em um trabalho indispensá-
vel e que tem o reconhecimento de 
todos na comunidade universitária, 
reforçando a cada dia a  credibilida-
de da Associação, que, como muito 
orgulho, é de todos nós! Confira no 
quadro abaixo a programação do 
30º Rosas de Abril.

Editorial

O Voo da Fênix

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL
06.04.2015 08 Horas Banda Bororó Sede Assufemg
13,14,15 e 17.04.2015 18 Horas Jogos de Mesa Sede Assufemg
de 06 a 17.04.2015 08 Horas Feira Artesanato Praça de Serviços da UFMG
22.04.2015 17 Horas Peça Teatral Auditório da Reitoria
24.04.2015 22 Horas Baile Clube Belo Horizonte
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DATA LOCAL HORA TIMES
11/4/2015  Campo Centro Pedagógico 08 horas Universidade F. Clube  x  H.C

10 horas Peladeiros  x  Áreas Verdes
25/4/2015 Campo Assufemg 08 horas Universidade F. Clube  x  Transportes

10 horas H.C  x  Peladeiros
09/5/2015 Campo Centro Pedagógico 08 horas H.C  x  Áreas Verdes

10 horas Peladeiros  x  Transportes
16/5/2015 Campo Assufemg 08 horas H.C  x  Transportes

10 horas Universidade F. Clube  x  Áreas Verdes
23/5/2015 Campo Assufemg 08 horas Peladeiros  x  Universidade F. Clube

10 horas Transportes  x  Áreas Verdes

 A diretoria de Esportes e Lazer da Assufemg - Gestão 2013/2016 -  
"Assufemg Viva, Presente e Crescendo" convida todos a prestigiarem mais uma 
edição do Torneio de Futebol de Campo Rosas de Abril 2015. As partidas serão 
realizadas em abril e maio, no campo da FAE - Centro Pedagógico e no Cam-
po da Assufemg. Os jogos serão sempre aos sábados entre os seguintes times 
participantes: Universidade F. Clube, HC, Áreas Verdes, DLO e Transportes. 
Confira tabela dos jogos abaixo:

Torneio de Futebol de Campo  
Rosas de Abril 2015

XXX Rosas de Abril

 A diretoria da Assufemg - Gestão 2013/2016 - “Assufemg Viva, Presente 
e Crescendo” convida todos a assistirem, dentro da programação de comemora-
ção do aniversário da entidade, a peça teatral Fênix - Ressurgindo das Cinzas.  
Esta comédia mescla a história da mitológica ave Fênix e da nossa Assufemg. 
Irreverência e muita alegria estão presentes neste texto escrito a três mãos.

Apresentação: dia 22 de abril de 2015 - Horário: 17h.
Local: auditório da Reitoria - Censura: livre.

Fênix - Ressurgindo das Cinzas

Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 41 anos de atividades Assistenciais, 
Culturais e Esportivas. Uma entidade a serviço dos seus Sócios. Gestão 
2013/2016 - "Assufemg Viva, Presente e Crescendo"

Campanha de Filiação 2015!

Assufemg

Mulheres protagonistas de suas vidas
AÇÕES EDUCATIVAS para enfren-
tamento da violência contra a Mulher, 
PARTICIPE! 
Encontros semanais para atendimento 
e apoderamento de mulheres vítimas 
de violência doméstica e outros tipos 
de violência de gênero.
EMPODERE-SE
Informações: (31) 3409-6192. 

Email: mulheresagora@gmail.com
Datas: 24 e 31 de março.
7,14 e 28 de abril.
5,12 e 19 de maio
Local: Biblioteca da Faculdade de 
Educação/Fae
Horário: das 18 às 20horas.
Realização: GSS - Fae/UFMG
Apoio: Pró-Reitoria de Extensão/
UFMG eTribunal de Justiça/MG

Ágora

Assufemg presente na vida da mulher
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 Com o objetivo de revelar no-
vos talentos no meio musical o XXX 
Rosas de Abril incluiu na sua progra-
mação, mais uma vez, o “Festival da 
Canção”. Apenas músicas inéditas 
podem concorrer. A participação é 
aberta a funcionários da UFMG (apo-
sentados ou na ativa), professores e 
estudantes da UFMG. 

 As músicas inscritas não 
precisam ser defendidas, necessa-
riamente pelo autor. Cada composi-
tor/autor  participará com, no máxi-
mo, duas músicas. 
 A seleção das composições 
inscritas será feita por uma comis-
são formada especialistas da área 
musical. Serão avaliadas: letra, me-

lodia e harmonia.
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). 
Informações com Blandino.
Tel: 3439.8122

XXX Rosas de Abril

Festival da Canção Rosas de Abril 2015

1ª Etapa: Dia 09/04/2015
12h - Lohany Samara C. Garcia  (Música, Alvo)
12h20 - Quincas da Viola (Música, O Canto do Caboclo)
12h40 - Ernane Henrique (Música, Pierrot Desafinado)
13h - Pedro/Elisa Pretinha (Música, Moreré)

2ª Etapa: Dia 16/04/2015 
12h - Altair/Ronaldo (Música, Trampolim)
12h20 - Altair/Ronaldo (Música, Onde Está Você)
12h40 - Pedro/Elena Pretinha (Música, Sertão Mineiro)
13h - Quincas da viola (Música, Terra Brasileira)

Apresentações 
A fase eliminatória será dividida em duas etapas, sendo:

Cartilha Assufemg

Assufemg presente na Cultura

 A diretoria da Assufemg está elaborando atra-
vés do setor de convênios uma cartilha. A edição tra-
rá, entre outros assuntos, o serviço de atendimento aos 
associados no Posto de Saúde Assufemg. São nove 
especialidades à disposição dos sócios com agilidade 
e qualidade. As consultas são previamente agendadas 
pelos telefones: 3439-8116 ou 3439-8118 das 8h às 17 
horas, sem intervalo para o almoço.
 Confira também as especialidades oferecidas, 
por médicos altamente qualificados, através de aten-
dimento no Posto de Saúde Assufemg: Cardiologia, 
Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Gas-
troenterologia, Ginecologia, Oftalmologia, Ortopedia 
e Pediatria.

  A cartilha trará ainda os principais serviços e 
convênios da entidade. São suportes através de parce-
rias com  laboratórios, como o São Marcos e de exa-
mes de imagens e Raio X, no Cedus. Procedimentos 
que podem ser extensivos aos dependentes e familiares 
conforme critérios da Assufemg.
 A entidade mantém ainda uma rede de empre-
sas credenciadas, prestadoras de serviços na área odon-
tológica (próteses dentárias, etc) e de oficinas, seguros, 
fotografias, etc. Acesse o site www.assufemg.org.br ou 
comunique-se com a associação pelos emails: sec.pre-
sidencia@assufemg.org,br; saúde@assufemg.org.br; 
financeiro@assufemg.org.br; administrativo@assufe-
mg.org.br. Aguardem!

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

† Leo Boggione    † Maria do Carmo Santos

Desligamentos

☺Carla Mendes dos Santos    ☺Thiago Pinheiro Ramos
Novos Associados - Sejam bem-vindos!
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N e g o c i n h o $
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).
Você tem medo de dirigir? 
Quer praticar e desenvolver habilidade na direção veicular? Faça aulas no novo Fiesta com direção elétrica ou 
no seu próprio veículo. Instrutora Danielle. Contatos: 3447-1342/8524-5411. Email: danicris.cfc@hotmail.com
Bar Meia Noite
Sob a coordenação de Roberto "Meia Noite" e Douglas. Ambiente familiar com saborosos petiscos para o seu 
prazer. Rua 09, nº 295 (entre as ruas 3 e 4) conjunto Nova Pampulha. Aberto todos os dias para bem servir. 
Contato: robevi@yahoo.com.br  

 Premiada como melhor banda de baile de BH é composta por 18 integrantes. Seu  repertório musical traz  
sucessos desde os anos 60, 70 e 80 e atualidade, nos mais variados ritmos como bolero, axé, forró, dance, funk, serta-
nejo, pop rock e muito mais. A diretoria da Assufemg - Gestão 2013/2016 - “Assufemg Viva Presente e Crescendo” 
convida a família Assufemg para mais um Baile Rosas de Abril, que marca o encerramento das comemorações do 
aniversário da Associação. Será no Clube Belo Horizonte, Av. Otacílio Negrão de Lima, 4288 - Pampulha, de 22h às 
04h. Os interessados devem apanhar os convites na Sede da Assufemg, a partir do dia 13 até o dia 23/04 impreteri-
velmente de 9 às 17 horas, e no campus da saúde no med-center solicitar através de lista para conferência.

Banda Alta Dimensão animará o baile  
Rosas de Abril 2015

 De 6 a 10 de abril, das 9h às 17h, estarão aber-
tas as inscrições para servidores que desejem concorrer 
a vagas como representantes da comunidade universi-
tária em órgãos de deliberação superior. 
 Os candidatos devem se inscrever na Coordena-
doria de Assuntos Comunitários (CAC), que funciona 
no prédio da Biblioteca Universitária (entrada lateral). 
As eleições serão realizadas no dia 29 de abril, em toda 
a Universidade, e, nos dias 28 e 29, no Hospital das 
Clínicas, para representantes (titulares e suplentes) nos 
seguintes órgãos e comissões: Conselho Universitário; 
Conselho de Curadores; Comissão Interna de Supervi-
são (CIS); Comissão Permanente de Pessoal Docente 

(CPPD) e Comitê de Ética em Pesquisa (Coep). 
Calendário
Inscrições: 6 a 10 de abril.
Recursos contra as inscrições: até 17h do dia 13/04. 
Homologação das Inscrições: até 17h do dia 15/04. 
Indicações para a composição das juntas eleitorais/
apuradoras locais: até 15 de abril.
Resultado parcial das eleições: até 17h do dia 05/05. 
Recursos contra o resultado das eleições: até 17h do 
dia 06/05. 
Homologação das eleições: até 17h do dia 10/05. 
Fonte: UFMG - 23/03/15. 

Órgãos colegiados inscrevem para eleição de 
representantes da comunidade universitária

        A Feira de Artesanato da Assufemg acontece 
tradicionalmente, duas vezes ao ano. Uma edição, jun-
tamente com a realização do Rosas de Abril, evento 
com apresentações musicais, culturais e esportivas, em 
que se comemora o aniversário da Assufemg. A outra 
mostra acontece no segundo semestre. Abertas a parti-
cipação, inicialmente, aos associados Assufemg, com 
oportunidades também à comunidade externa. 

         Este ano, a  Feira de Artesanato será realizada de 
06 a 17 de abril, na praça de serviços da UFMG. Com 
sucesso de visitação, a praça de serviços da UFMG fica 
colorida com a exposição dos produtos artesanais de 
diferentes setores: bijuterias, calçados, bolsas e diver-
sos. Com a proximidade do Dia das Mães, vale a pena 
conferir as diversas opções de presente.

XXIII  Feira de Artesanato da Assufemg  
Edição Rosas de Abril 2015. Prestigiem!


