
Fones: 3439-8100 Visite o site: www.assufemg.org.br - Subsede no Medcenter - Tel: 3224-7519
Edição n° 1.211 - Gestão 2013/2016  "Assufemg Viva, Presente e Crescendo" - 28/08/2015

Entidade de Utilidade Pública - Decreto nº 15.733, de 21/10/2014 - Lei Municipal 6.648, de 26/05/1994

 A décima primeira edição do Arraiá da Assufemg trouxe novamente ao campus universitário, o tradicio-
nal Forró Agostino. O violeiro Quincas da Viola e o Trio Trem de Minas, juntamente com o Grupo Folclórico 
Cultural Sangê de Minas foram as atrações do evento. Um momento de descontração e encontro entre associados 
e amigosw. Na oportunidade, a diretoria da Assufemg – Gestão 2013/2016 - “Assufemg Viva, Presente e Cres-
cendo” agradece a todos que prestigiaram mais esta realização. Assufemg é também qualidade de vida e lazer.

XI Arraiá da Assufemg
Foi Bão D + Sô!

 Conciliando a realização da Festa das Crianças com outras atividades previstas 
no calendário da Comunidade Universitária, a diretoria da Assufemg - Gestão 
2013/2016 - “Assufemg Viva, Presente e Crescendo” irá festejar a data, no pri-
meiro sábado de outubro (03/10/15), no Espaço Cultural Francisco Assis Motta, 
na sede da Assufemg (campus Pampulha da UFMG). As brincadeiras serão re-
alizadas de 10 às 14 horas. Participe!

 Dia das Crianças

Quincas da Viola e o Trio Trem de Minas animaram a festa. Sangê de Minas trouxe folia e diversão

Esta edição e as anteriores podem ser acessadas no site www.assufemg.org.br

Comunicado Anatel 9º Dígito
A Anatel, através da Resolução nº 593, publicada em 14 de dezembro de 2010, alterou o Regulamento de 
Numeração do Serviço Móvel Pessoal (SMP). Essa mudança prevê a inclusão do dígito 9 nos números celu-
lares atuais dos Estados da Bahia, Sergipe e Minas Gerais (31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38), em 11 de outubro de 
2015. O nono dígito adicionado aos números será o nove (9), que ocupará a posição à frente dos números dos 
celulares atuais. Ex: 9xxxx-xxxx. Em caso de dúvidas acesse o site www.anatel.gov.br 
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O tradicional Bingo conferiu a sorte e a alegria dos ganhadores.

Brincadeiras e Boa Música marcam  
Festa Agostina

 Com a presença de cerca de 800 pessoas, tudo transcorreu em clima de harmonia e confraternização. Num 
momento em que os TAEs reivindicam melhores condições de trabalho, o tradicional evento promovido pela 
Assufemg, serviu para trazer um pouco de alegria, relaxamento e entretenimento, aos presentes.

Pau de Sebo, coragem e destreza

A fogueira está  queimando... em homenagem a São João!
Na brincadeira do Touro Mecânico, uma proposta  ousada, para se ter  a coragem 
e valentia de um toureiro.

Barraquinhas  de comidas típicas  
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 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. Este ano, a decoração colorida do Espaço 
Cultural Francisco Assis Motta, com  bandeirolas alegrou o ambiente. Barraquinhas de comidas típicas, o touro 
mecânico, o pau de sebo e a fogueira de São João tornaram o espaço aconchegante e alegre. Uma oportunidade 
não apenas de dançar forró, mas de confraternização entre associados e amigos. Confira abaixo alguns flashes do 
XI Arraiá da Assufemg. 

Tradicional Festa Agostina Assufemg

A décima primeira edição do “Arraiá” da Assufemg...

...trouxe novamente  ao campus universitário,... ...o tradicional forró Agostino,... 

...com muito arrastá pé no salão, conversa boa... ...alegria e confraternização.
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N e g o c i n h o $

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 oportunida-
de de  aumentar a sua coleção, adquirindo aquele filme que você gostou tanto e de tê-
-lo em sua casa, para  rever, sempre que quiser. 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 sen-
do 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).

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

† Arminto Lobato Machado Coelho    † Raimundo Gamarano    † Regina Teles Ribeiro     
† Pogira Peixoto Pena 

Desligamentos

☺Ana Ferreira de Souza    ☺Carmem Aparecida Pereira Pena    ☺Cátia Tereza Geamenond M. de Almeida

Novas Associadas - Sejam bem-vindas!

Quer economizar?  Não faça seus óculos sem nos consultar. 
Armações nacionais e importadas. Consertos de óculos em geral. Parcelamento faci-
litado: 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

Serviços Jurídicos
Nas áreas do Direito Civil (família, sucessões, contratos, indenizações, etc. Penal (relaxamento de prisão, habeas 
corpus, liberdade provisória, etc) Direito Imobiliário, bancário e consumidor. Rua Rio Grande do Sul, 656/2 an-
dar, sala 13 - Barro Preto - BH - MG. Tels: (31) 2520-3085/8577-8422.

Prestação de Serviços
Parte elétrica predial e pintura em geral (texturas, verniz de grades). Orçamento sem compromisso. Falar com 
Willian.Tels: (31) 3427-6450 e 9936-8760. Pagamento em cartões de crédito/débito, para sua comodidade. Email: 
w.g.magalhães@hotmail.com.

Convênio Number One 
Agora nas unidades Pampulha, Padre Eustáquio e Prado. Site: www. numberone.com.br
 O convênio tem por objeto a concessão de desconto sobre os valores das parcelas dos cursos de idiomas 
comercializados (inglês e espanhol) pela escola Number One. Desconto de 20% para associados da Assufemg e 
10% para seus dependentes diretos, sobre o valor da tabela vigente do curso em caráter não cumulativo. Unidade 
Prado - rua Turfa, 369 - Tel: 3371.1076; Unidade Padre Eustáquio - rua Cesário Alvim, 742 - Tel: 3347.4520 
e Unidade Pampulha - rua Padre Silveira Lobo, 610 - São Luiz - Tel: 3492.8012. Informações: 3439.8126. 


