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Inauguração da Cantina Pelego’s
A diretoria da Assufemg, em suas gestões: Unificação para Continuar Crescendo com Novas Ideias - Triênio
2010-2013 e Viva, Presente e Crescendo - Triênio 2013-2016 trabalhando sempre no sentido de preservar e zelar
pelo seu patrimônio histórico e cultural, a fim de proporcionar sempre a integração social, o conforto e a comodidade aos seus associados e toda a comunidade universitária, agradece a todos por mais esta conquista.

No descerramento da placa, a vice-reitora da UFMG Sandra Regina
Goulart de Almeida, o reitor da UFMG Clélio Campolina (Gestão
2010/2014) e o presidente da Assufemg Márcio Flávio dos Reis.

Coquetel de inauguração do Restaurante e Lanchonete – Cantina Pelego’s.

Homenagem ao Dia do Servidor

Comemora-se no dia 28 de outubro, o Dia do Servidor Público. A diretoria da Assufemg – Gestão
2013/2016- Assufemg Viva, Presente e Crescendo” parabeniza a todos os servidores pelo seu dia, agradecendo pela dedicação e luta por melhores condições de vida para todos.

Cantina Pelego's

Compromisso Histórico
Um lugar para comemorar

Prezados associados e família Assufemg,
Na sexta-feira (23/10/15) foram inauguradas as novas instalações do
Restaurante e Lanchonete Cantina Pelego’s. Com um design moderno, acabamento futurista e equipamentos top de linha, a Cantina Pelego’s abriu novamente suas portas para atender seus sócios e a comunidade universitária com
conforto, qualidade, higiene e um cardápio nutritivo e saboroso. Além de sua
estrutura física (diga-se de passagem maravilhosa), a diretoria escolheu com
muito esmero sua equipe de apoio e ação. Uma nutricionista, um gerente, dois
cozinheiros, dois auxiliares de cozinha, um saladeiro, dois caixas e um trabalhador em serviços gerais.
A proposta é servir um excelente café da manhã e superar as expectativas no seu famoso almoço, com tradição de uma verdadeira comida caseira. A
hora do lanche também é muito especial. Serão servidos sucos feitos na hora,
salgados diversos e em breve, os famosos pastéis.

Fidelidade histórica

A Cantina Pelego’s em sua história permanecerá fiel às suas origens.
A metáfora Pelego’s será mantida como lembrança do falecido Chicão, que
assim a batizou. Pelego’s, nome carinhoso dado pelo jornalista Chicão, à nossa
cantina lá pelos idos anos da década de 1980, quando a entidade Assufemg lutava sindicalmente pelas reivindicações dos Servidores. E, de acordo com suas
lideranças como Pedro Alcântara, Irany Campos e Antônio Maria Claret Torres,
entre outros, em 1983, no I Confasubra derrubou os pelegos da elite, que dirigiam a federação em prol da categoria, sempre aliados ao governo.
Uma luta histórica conhecida hoje por poucos, que deu rumo ao movimento dos TAEs, e ao nascimento de duas entidades importantes, naquele momento, Fasubra democrática e Cantina Pelego's. Pelego: pele de carneiro com lã;
cobertura feita dessa pele usada como xairel, sob assento do cavaleiro; capacho;
puxa-saco; sindicalista a serviço do patronato ou do governo. No nosso sentido,
a Cantina Pelego’s é um lugar para os militantes da época e os atuais, comemorarem as vitórias após as lutas travadas em nossa defesa. Viva, presente e crescendo
a Assufemg estará sempre um passo à frente na história dos Servidores.
Márcio Flávio dos Reis
Presidente da Assufemg

O presidente da Assufemg Márcio Flávio dos Reis e a vice-reitora da UFMG Sandra Regina Goulart de
Almeida durante o corte - simbólico da fita de inauguração da Cantina Pelego's.
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Comida Caseira em agradável ambiente
Um lugar para se comemorar vitórias! Está
aberta novamente aos associados e a toda a comunidade universitária a Cantina Pelego’. Tradicional ponto
de encontro dos servidores, o espaço passou por ampla reforma estrutural e promete aprimorar cada vez
mais a qualidade e o atendimento aos seus usuários.
Uma equipe de profissionais bem selecionados
já estão atendendo desde o dia 23 de outubro, após realização de solenidade de reabertura, culto ecumênico e
almoço inaugural oferecido aos associados no dia 26/10.

Na gerência administrativa da nova fase do
Restaurante e Lanchonete - Cantina Pelego’s está Blandino de Oliveira (Dino) e como nutricionista responsável pelo cardápio, Luciane Barros Viana. Diariamente,
de 11h às 14h30 será servida deliciosa comida caseira
(self-service), com 02 tipos de folhas (alface e tomate
todos os dias), 08 variedades de saladas, 01 guarnição,
01 tipo de feijão, 02 tipos de arroz (branco e integral).
O preço para associado Assufemg é de R$8,00 (oito
reais) e para os demais usuários R$12,00 (Doze reais).
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Agradecimentos
A diretoria da Assufemg agradece a todos que possibilitaram mais essa conquista. Aos associados, funcionários, amigos, parceiros, colaboradores e em especial as equipes dos: DPFO, DEMAI, DLO e CAC. Na oportunidade
convida a todos a saborearem deliciosa comida caseira, com preços acessíveis. Confira baixo fotos da inauguração.

Promoção Saúde do Servidor
A Assufemg em parceira com Laboratório São Marcos promoveu no dia 28 de
outubro, data em que se comemora o Dia do
Servidor, uma manhã destinada aos cuidados
com a saúde. Houve aferição de pressão arterial, cálculo do Índice de Massa Corporal
(IMC), orientações de vacinas e dicas de saúde. O evento foi realizado no espaço cultural
Francisco de Assis Mota da Assufemg.

Locadora Assufemg - Qualquer DVD - R$5,00
A Assufemg está disponibilizando o seu acervo de DVDs e
Blu Ray para venda a preços promocionais. Aproveitem!
Imperdivel! Na compra de 10 DVD's por R$5,00 (cinco reais) cada, ganhe 2 (dois).
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Coquetel marca reabertura da Pelego's
Após ampla reforma estrutural a Cantina Pelego’s foi reaberta no dia 26/10 servindo um delicioso almoço de inauguração, gratuito, para Associados e pago, promocionalmente, para os demais. Na solenidade de
inauguração da Cantina Pelego's (23/10) compuseram o painel de autoridades: a vice-reitora da UFMG, professora Sandra Regina Goulart de Almeida; o reitor da UFMG – Gestão 2010-2014, professor Clélio Campolina; o
presidente da Associação dos Servidores da UFMG (Assufemg) Márcio Flávio dos Reis marcando o início do seu
funcionamento ao público. Um coquetel marcou a reabertura do tradicional ponto de encontro da comunidade
universitária a Cantina Pelego’s, hoje restaurante e lanchonete. Confira fotos abaixo.

O reitor da UFMG Clélio Campolina (Gestão 2010/2014),
e a atual vice-reitora da UFMG Sandra Regina Goulart
de Almeida visitam as novas instalações juntamente com
a vice-presidente da Assufemg Sonia Micussi.

Momento de confraternização entre Diretoria Assufemg,associados, funcionários e presentes.

Diretoria da Assufemg e funcionários

Culto Ecumênico

Culto Ecumênico em agradecimento a Deus marcou a reabertura da Cantina Pelego's. O Culto em Ação
de Graças foi realizado pelo pastor Pedro Gorino da Igreja Batista Nova Aliança, e pelo Padre Gilson de Oliveira
Filho, da comunidade Renovada Santo Antônio Pampulha com a presença da cantora Saray de Souza Lacerda.

Culto Ecumênico em Ação de Graças

Diretoria da Assufemg, associados, funcionários, amigos e
colaboradores prestigiaram o evento.
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Sinucão - Lazer e Diversão
Atenção Associados!

A sede da Assufemg tem agora, conforme prometido, uma sala de lazer.
Um espaço para aqueles que gostam de jogar sinuca possam se divertir. Podem
ainda conferir fotos e o acervo de troféus dos eventos esportivos promovidos pela
diretoria de esportes da Associação e realizados na comunidade universitária, ao
longo das últimas décadas. Uma oportunidade de descontração e lazer nas horas
vagas. O espaço funcionará de segunda a sexta feira de 17 às 20h.

XXIV Feira de Artesanato da Assufemg
De 09 a 20 de novembro, na Praça de Serviços

Essa edição do segundo semestre é uma ótima oportunidade para a compra das lembrancinhas de Natal. Prestigiem!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ESTATUTÁRIA
O Presidente da ASSUFEMG – Associação dos Servidores da Universidade Federal de Minas Gerais,
Sr. Márcio Flávio dos Reis, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto, convoca os (as) senhores (as)
associados (as) para se reunirem em Assembleia Estatutária, a se realizar no Auditório da Escola de Belas
Artes, situado na Av. Presidente Antônio Carlos, 6627, Campus Pampulha, na cidade de Belo Horizonte
– MG, no dia 13 de novembro de 2015, sexta-feira, ás 8h, que se instalará em primeira convocação com a
maioria dos associados, ás 8h30 em segunda convocação com no mínimo 20 (vinte) associados e ás 9h, em
terceira e última convocação, com qualquer número de associados, no mesmo dia e local, a fim de deliberarem a seguinte pauta: Prestação de contas referente ao exercício financeiro do ano de 2014.
Belo Horizonte 27 de outubro de 2015.
Márcio Flávio dos Reis
Presidente da Assufemg

Atenção:

O Balanço 2014 e o Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE estarão disponíveis no site
da Assufemg e na sede, a partir do dia 04/11/2015.

Família Piranguense em destaque

O servidor da UFMG Sérgio Rodrigues Piranguense, inscrição nº 125741, lotado no Hospital das Clínicas foi
agraciado com o título Doutor Honoris Causa pela ABD - Associação Brasileira de Desenho e Artes Visuais em
cerimônia realizada no Museu Naval na cidade do Rio de Janieor no dia 16 de outubro de 2015. Na oportunidade
seu filho Gustavo Henrique recebeu medalha de ouro na categoria infantil.
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