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Vem aí o Arraiá da

Assufemg.

Associado
na ALB
O servidor e
associado da
Assufemg Sérgio
Rodrigues
Piranguense tornouse Imortal Doutor
na condição de
Membro Vitalício
da Academia de
Letras do Brasil
(ALB). Página 2.

Vai Sê Bão D + Sô!

Em sua décima primeira edição o
Arraiá da Assufemg já faz parte do calendário
de eventos da comunidade universitária. Esta
edição será animada por Quincas da Viola e o
Trio Trem de Minas.
Quincas traz na bagagem uma grande
responsabilidade de representar a viola e o estilo
do Vale do Aço, pois, vem do seu pai o dom de
tocar viola, sanfona e outros instrumentos. Fundador do Trio, desde 1995, vem se apresentando em vários locais, em Minas e no Brasil, defendendo a música de raiz e levando ao público
em geral, cantigas consagradas como Chalana,
Calix Bento, Romaria e musicas próprias regionais. Possui 03 CDs gravados independentes, o mais recente, (Viola Proseada)
contendo causos, composições próprias e em parcerias de nomes como: Wilson
Dias, Joao Evangelista Rodrigues, etc. Leia na página 3.

Data: 07/08/15 (sexta-feira) - Horário: a partir das 18 horas
Local: espaço cultural da Assufemg (campus Pampulha UFMG)
Animação: Quincas da Viola e Trio Trem de Minas
Atração: Quadrilha do Grupo Folclórico Vira Volta.

Posto Médico Assufemg

Consultas eletivas podem ser agendadas de 2ª a 6ª feira, de 8 às 18 horas, pelo telefone: 3439-8116.
Confira especialidades na página 3.

“Venha desfrutar o dom da Arte”
Curso de Pintura (óleo sobre tela)

Professora: Maria do Carmo.
Inscrições: de 06/07/15 a 17/07/15 de 9 às 17horas - Local: sede da Assufemg
Informações pelo telefone: 3439-8110. Vagas limitadas.

Arquivo pessoal

Irreverência e Humor
O servidor e associado
Assufemg Sérgio Rodrigues
Piranguense, lotado no HC é
agora Imortal Doutor na condição de Membro Vitalício da
Academia de Letras do Brasil
(ALB), ocupante da cadeira
nº 2, patroneado por Álvares
de Azevedo. A cerimônia de
posse teve lugar na Assembléia Legislativa de MG, no
Sérgio (ao centro) na cerimônia de posse como Imortal Doutor
dia 26 de junho de 2015. Na
da Academia de Letras do Brasil - ALB, na Assembléia
oportunidade foi agraciado
Legislativa de MG.
com a comenda Mérito Literário Dr. Mário Carabajal Lopes. “É um reconhecimento pelo meu trabalho. É
também uma forma de contribuição para a Cultura, e ao mesmo tempo de assimilar o conhecimento dessas pessoas que já estão lá. Uma troca constante de
experiências”, comemora Piranguense, que é também conhecido pelos amigos
como Tarzam.

Talentos Múltiplos
Escritor premiado com troféus, medalhas, homenagens especiais e menções honrosas, Piranguense tem participações em Antologias e formação em
Arte - Educador pela Universidade Estadual de Minas Gerais - UEMG. Sua
obra literária de cunho crítico-humorista é inspirada em reportagens de jornalismo impresso. Mas o talento deste aquariano vanguardista, não para por aí. É
criador de ilustrações que acompanham textos de sua autoria.
“Comecei a desenhar aos 12 anos. Já nasci com esse dom”, revela o
artista plástico que por ocasião da Campanha Ecológica
- ECO - 92 teve trabalho de
charge selecionado pela Secretaria Municipal do Meio
Ambiente em Belo Horizonte. Jornalista ilustrador, caricaturista, chargista e mágico
Sérgio teve ainda alguns registros do seu trabalho em
exposições
internacionais
como a do Salão do Livro
*Cartum - Título: "Enquanto isso em casa dos três porquide Paris - Divine Academie
nhos". 18/11/2012. Mesmo com o cronograma atrasado para
entregar as Arenas, palcos do Mundial 2014, chegava
Française dês Arts Lettres et
o momento da inspeção FIFA.
Culture, em março deste ano.

Campanha de Filiação 2015!

Assufemg
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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"
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www.assufemg.org.br - Fale
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org.br; assufemg@hotmail.com ou
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Evento

Tradicional Festa Agostina Assufemg

A diretoria da Assufemg
- Gestão 2013/2016 - "Assufemg
Viva, Presente e Crescendo"
convida a todos para o tradicional
Forró Agostino, na primeira
sexta-feira de agosto (07/08), à
partir das 18h, no espaço cultural
da Assufemg, atrás da Escola de
Belas Artes (campus Pampulha da
UFMG.
A idéia da Festa Agostina,
vem como a última oportunidade
para dançar forró. Aqueles que não
participaram de nenhuma festa junina, não precisam se arrepender,
ainda há uma chance para “balançar o esqueleto”.

O violeiro, cantor e compositor Quincas da Viola, com mais
de 30 anos de estrada, apresentará
junto com o Trio Trem de Minas
um show com repertório simples e
contagiante. A partir de pesquisas
da música de raiz e grandes composições que fizeram e ainda fazem
parte da nossa cultura regional.
O Arraiá Assufemg deste
ano promete ainda muita comida
típica gostosa (cachorro quente,
canjica, caldos, milho verde, churrasco, doces, tropeiro, sanduíches,
porções), barraquinha de pescaria e
ainda, a tradicional brincadeira do
Bingo, com prendas surpresas, para

você se lembrar que a sorte existe!

Festa Agostina

Data: 07/08/15 (sexta-feira)
Horário: a partir das 18 horas
Local: espaço cultural da

Assufemg (campus Pampulha
UFMG)
Animação: Quincas da Viola
e Trio Trem de Minas:
Dito Rodrigues (violão e voz)
Vanderlei (acordeon)
Aender Reis (percussão)
Atração: Quadrilha do Grupo
Folclórico Vira Volta.

Arraiá da Assufemg 2014

Atenção Associados da Assufemg!
A Diretoria de Assistência e Convênios da Assufemg comunica que o Posto Médico da Entidade está
intensificando em quantidade e qualidade o atendimento aos interessados em assistência médica eletiva, ou
seja, através de agendamento prévio. Ressaltamos que o referido serviço pode ser usufruído pelo associado/a
e seus dependentes preferenciais (cônjuge e filhos menores), sem nenhum custo adicional. No caso de atendimento aos dependentes agregados, o associado pagará R$ 70,00 por consulta. Nesse sentido, fazemos público
que existe, no presente mês, oportunidade de agendamento em diversas especialidades médicas, a saber:
- CARDIOLOGIA
- CLÍNICA GERAL
- DERMATOLOGIA
- ENDOCRINOLOGIA
- GASTROENTEROLOGIA
- GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
- OFTALMOLOGIA
- ORTOPEDIA
- PEDIATRIA
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Locadora Assufemg vende Acervo
A Assufemg está disponibilizando o seu acervo de DVDs e Blu Ray
para venda.
		
Se você é um
apaixonado pela sétima
arte esta é uma grande
oportunidade de aumentar a sua coleção, adquirindo aquele filme que você gostou tanto e
de tê-lo em sua casa, para rever, sempre que quiser. O
motivo da venda dos filmes é o fechamento da Locadora Assufemg. O funcionamento da mesma nos últimos

anos, tornou-se financeiramente inviável, com apenas
12 associados mensalistas e pouca procura pelos demais usuários.
Vale apena lembrar que no DVD você tem o
making of e informações extras, diferente de outras
plataformas. Confira em nosso site a lista com os nomes dos títulos disponíveis para a venda, que estão
sendo ofertados pelos seguintes preços:
DVD com até 01 ano de lançamento - R$15,00
(quinze reais), os demais por R$ 10,00 (dez reais)
Blu-Ray - R$20,00 (vinte reais)
Jogo de série - R$50,00 (Cinquenta reais).

Drogaria Assufemg tem novo Farmacêutico
A diretoria da Assufemg informa a contratação do
Farmacêutico Rodrigo Habib Bahia, para a Drogaria Assufemg.
Portanto, já estão liberadas as vendas de medicamentos que necessitam
de supervisão farmacêutica.

Quer economizar?

Não faça seus óculos sem nos consultar.
Armações nacionais e importadas. Consertos de óculos em geral. Parcelamento facilitado: Cheque, cartão ou desconto em folha. Cobrimos qualquer oferta! A PH ótica

fica próxima ao campus da UFMG - Av. Cel José Dias Bicalho, 220 - Lj 03 Pampulha - Tel (31) 3441- 2006

Novos Associados - Sejam bem-vindos!
☺ Angela Margarida de Jesus ☺ Carolina Machado Doria França ☺ Ísis Moutinho Ribeiro
☺ Mariane Aparecida Muniz de Oliveira ☺ Simone Ferreira Pio.

Desligamentos

“As pessoas não morrem, ficam encantadas”, disse o poeta Guimarães Rosas. Publicamos abaixo, os
nomes dos colegas associados que se desligaram da Assufemg em maio e junho de 2015, por motivo de óbito:
† Ana Maria Barros Mendes † Candido Cardoso de Miranda Netto † Écio Jardim † Hélio Ribeiro
D. Silva † José Etel Cassimiro de Ávila † Maria Loredo Godinho † Maria Marta da Conceição.

N e g o c i n h o $
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
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