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EVENTO

DATA

HORA

LOCAL

Abertura - Bandinha do Marcão
Feira de Artesanato
Show de Saxofone (Henrique
Gomez)
Chorinho (Sacode que Pode)
Desfile Plus Size
Festival da Canção e Bingo
Festival da Canção e Bingo
Festival da Canção e Bingo
Dança Senior (AFAMED)
Dia da Beleza
Dia da Beleza
Marcinho Show
Banda W3
Teatro de Bonecos

04/04
de 04 a 08/04

09h
de 09 às 17h

Sede da Assufemg
Praça de Serviços UFMG

04/04

de 11h30 às 14h

Espaço Cultural Assufemg

06/04
08/04
1ª Etapa - 08/04
2ª Etapa - 15/04
Etapa Final - 19/04
13/04
08/04
14/04
15/04
15/04
05/04

de 11h30 às 14h
de 12h às 14h
18h
18h
18h
de 12h30 às 13h30
de 14 às 17h
de 09 às 12h
de 11h30 às 14h
de 21 às 23h
de 11h30 às 14h

Torneio de Futebol de Campo

19/03 à 16/04

de 08 às 13h

Lançamento de Livros
Aniversário da Assufemg,
Almoço Musical,
Foguetório e Show
Grupo Sarandeiro
Oficina de Origami e Palhacinho
Oficina de Mandalas de
Alumínio

28/04

de 09 às 17h

Espaço Cultural Assufemg
Praça de Serviços UFMG
Espaço Cultural Assufemg
Espaço Cultural Assufemg
Espaço Cultural Assufemg
Praça de Serviços UFMG
sede da Assufemg
HC - 9º andar
Espaço Cultural Assufemg
Espaço Cultural Assufemg
Espaço Cultural Assufemg
Campo Centro Pedagógico (FAE) e
Campo da Assufemg
Praça de Serviços UFMG

19/04

de 11 às 14h
20h
de 20 às 21h
de 14 às 16h

Varal de Poesias

19/04
15/04
18/04
26/04
14/04
25/04
de 26 a 28/04

Baile de Encerramento

29/04

Oficina de Caixas de Presente

de 14 às 17h
de 09 às12h
de 14 às16h
de 08 às 18h
21h

Espaço Cultural Assufemg
Espaço Cultural Assufemg
sede da Assufemg
HC
sede da Assufemg
HC - 9º andar
sede da Assufemg
Praça de Serviços UFMG
Clube Libanês - Av. Presidente Antônio
Carlos, 7.580 - São Luís - Pampulha.

Expediente

Editorial

Do sonho à realidade
Ao assumirmos a Assufemg em junho de 2005, muito havia a se fazer.
Foi estruturado um programa para realizações junto à entidade sem o conhecimento real da situação. O CAOS. Dívidas, títulos protestados, a sede em plena
decomposição com cupins caindo do teto nas bocas dos pacientes no setor Odontológico. Enfim, um verdadeiro estado de penúria e destruição. Muitas dívidas,
penhora da maioria dos bens, e um Plano de Saúde que foi realmente fechado
pela Agência Nacional de Saúde - ANS, em janeiro de 2006. A intimação da
agência foi para venda ou leilão do plano, que desde 2000 não cumpria comsuas
obrigações junto à ANS.

O Sonho

O resgate da soberania e excelência da entidade foi árduo. Pagamentos
de dívidas, reconstrução da sede, recuperação da nossa gloriosa Assufemg. A
reestruturação financeira e administrativa, a informatização nos moldes do século XXI. E também, o enxugamento do quadro de trabalhadores e das despesas,
como telefone, taxi, gêneros alimentícios em desperdício na Cantina e mais, pagamento de todos os títulos protestados (372), pagamento da Unimed (6 mese de
atraso). Ainda tivemos que colocar bens de diretor como garantia de pagamento
de dívidas e sofrer até ameaças de prisão por sonegação de Imposto de Renda
–IR recolhido e não repassado à Receita Federal em gestões anteriores. Fomos
fortes e demos conta.

A Unificação

Fomos mais longe, conforme decisão em AG da Assufemg, elaboramos
proposta de Unificação de entidades, levando em conta que a Assufemg é uma
entidade que congrega desde a sua fundação TAEs e professores da UFMG. O
que não foi possível pois os dirigentes da outra entidade não quiseram. Disseram que isso só se daria com o renascimento da entidade,administrativamente e
financeiramente. Fomos tratados como lixo, como um bando de administradores
da falência. E fizemos. Tudo mudou e a entidade se reergueu.

A Realidade

Hoje a Assufemg é uma entidade nova, com muitas parcerias que só trazem benefícios aos associados, como a formação de nível superior. Uma oportunidade que muitos companheiros estão buscando para se formarem, melhorar
salários e a qualidade de vida.A luta pela recuperação do Plano de Saúde foi
incansável. Fomos muito mais que tristes, obrigados a arbitrar o óbvio, o fechamento do Plano com foi determinado em 2006. Dos 268 titulares do PSA, 107
se credenciaram na Unimed. Um plano top de linha, com valores abaixo do real
da Unimed BH, por ser um contrato de 1996. Muitos foram para o plano interno
na UFMG, sem sequer ter sido absorvido pela carência, sendo este um plano
de autogestão sem fins lucrativos, criado para atender os servidores da UFMG,
com apoio da mesma à época. O que ouvimos foi uma gama de reclamações,
que continuam até hoje, pela forma de tratamento apresentada a este público,
também construtores da UFMG, seja agora, ou no passado. Por fim, entendemos
que do programa muito pouco foi feito, mas estamos prontos e revigorados para
continuar a nossa luta, até o saneamento e o engrandecimento devido da nossa
entidade. Quem a quer é quem a conhece e a conhecerá muito melhor. Pensem
nisso. Falácias e maledicências não constroem. Para isso é preciso perseverança,
coragem e amor à nossa entidade.
A Diretoria
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Reinaugurada a Cantina Pelego’s, um lugar
para se comemorar vitórias!

							
		
Em janeiro de 2013 a Cantina Pelego’s
fechou suas portas para reforma. Vários rumores se
ouviam, que não iria mais reabrir porque a Assufemg
estava falida e a Reitoria não iria assumir a reforma.
Passaram-se trinta e dois meses e o resultado da parceria Assufemg / Reitoria finalmente se concretizou; após
passar por ampla reforma estrutural, obedecendo às
exigências da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária
– ANVISA, seguindo as resoluções RDC nº 216, de 15
de setembro de 2004; RDC nº 275, de 21 de outubro
de 2002 e Portaria CVS de 10 de março de 1999. O
Restaurante e Cantina Pelego’s abriu novamente suas
portas em outubro de 2015 com novas e modernas instalações, com um design moderno, acabamento futuris-

ta e equipamentos top de linha para atender seus sócios
e a comunidade universitária com conforto, qualidade,
higiene e um cardápio nutritivo e saboroso.
A diretoria da Assufemg escolheu com muito
esmero uma equipe de profissionais capacitados, sempre atentos para atender com carinho e dedicação que
alem de servir um excelente café da manhã, supera as
expectativas no seu famoso almoço (self-service) com
variadas saladas e guarnições, com a tradição de uma
verdadeira comida caseira e a hora do lanche também
é muito especial. São servidos sucos feitos na hora,
salgados diversos, doces, bolos e os famosos pastéis.
A Cantina Pelego’s em sua história permanecerá fiel às
suas origens. A metáfora será mantida como lembrança do falecido Chicão, que assim a batizou. Pelego’s,
nome carinhoso dado pelo jornalista, à nossa cantina
lá pelos idos anos da década de 1980, quando a entidade Assufemg lutava sindicalmente pelas reivindicações
dos Servidores. Uma luta histórica conhecida hoje por
poucos, que deu rumo ao movimento dos TAEs.
O Restaurante e Cantina Pelego’s funciona de
segunda a sexta de 7h às 18h. No almoço o sócio paga
preço diferenciado e pode, opcionalmente, efetuar o
pagamento através do debito em conta ou em cartão de
débito. Os não sócios pagam preços acessíveis também
com cartão de débito.

Drogaria Assufemg - ampliada e moderna

Em 2013, a Drogaria Assufemg passou por
uma reforma com a ampliação do espaço físico, possibilitando mais visibilidade aos clientes, um armazenamento maior de produtos e consequentemente um melhor preço ao consumidor. Neste sentido possibilitou
também acompanhar as principais tendências do setor,
investindo na venda de produtos de higiene pessoal,
cosméticos perfumaria e outros, sempre buscando alternativas para um melhor atendimento aos associados
e usuários da farmácia.

Há vários anos a Drogaria Assufemg vem atendendo aos associados e toda comunidade universitária
oferecendo produtos de procedência, qualidade e facilidades no pagamento/serviços. Com funcionamento
de 2ª a 6ª feira, de 08h às 18h, a Drogaria Assufemg é a
única do ramo dentro do Campus da UFMG, com a facilidade do débito em conta e desconto de 15% a vista
ou no cartão para os associados. Trabalha com recarga
de celulares pré-pagos de todas as operadoras; cartões
de telefone. Importante: todos os produtos comercializados na drogaria são permitidos pela ANVISA, conforme disposto no art. 55 da Lei 5991, de 17/12/1973.
Visando maior comodidade dos associados lotados no Campus Saude e unidades externas, a Assufemg implantou o sistema de entrega de medicamentos
sem cobrança de taxa para filiados à entidade. Os pedidos feitos na Drogaria Assufemg até 18h diariamente,
serão atendidos na parte da manhã do dia seguinte, na
sub sede da entidade (Ed. Medcenter) Mais informações pelo telefone: 3443-3760.
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Urologista no Posto Médico Assufemg

O Posto Médico da Assufemg oferece atendimento
médico aos associados e a membros da comunidade
(nesse caso, mediante pagamento), através de consultas marcadas previamente (consultas eletivas).

Atendimento pré-agendado

O associado deve ligar para o fone 3439-8116
(recepção), de 08h às 18h, e marcar a sua consulta.
Também é possível fazer essa marcação pessoalmente, no Posto Médico. Em relação aos não-associados,
o procedimento é o mesmo, com a diferença que,para
esses, é necessário efetuar o pagamento das consultas.

Serviços gratuitos

A realização das consultas eletivas é gratuita
para os associados e seus dependentes diretos: cônjuge
e filhos menores de 21 (se os filhos têm até 24 anos
e estão matriculados na faculdade, também são considerados dependentes diretos). Não-associados podem
usufruir do Posto Médico, mediante pagamento de R$
70,00 (setenta reais) para cada consulta agendada.

Serviços cobrados

Eletrocardiograma (“ECG”, R$30,00, realiza-

do no próprio Posto Médico), exame citológico (R$
30,00, colhido no próprio Posto Médico).

Horário de atendimento do Posto Médico

De segunda a sexta-feira, de 08hàs 18h. Para
saber quais são os dias e horários de atendimento das
diversas especialidades médicas oferecidas pelo Posto Médico da Assufemg, consulte tabela disponível no
site da entidade ou pessoalmente, no próprio Posto.

Especialidades médicas

As seguintes especialidades são atendidas: clínica geral, cardiologia, dermatologia, ginecologia e
obstetrícia, geriatria, oftalmologia, ortopedia, pediatria
e urologia. O Posto Médico não atende a emergências,
somente a consultas eletivas.

Serviços de enfermagem
disponibilizados atualmente no Posto Médico

O Posto Médico oferece atualmente os seguintes serviços aos associados: aferição de pressão e temperatura axilar e glicemia. A prestação dos serviços de
enfermagem terá que ter solicitação médica.

Rede Conveniada de Serviços
A diretoria de Assistência e Convênios está sempre empenhada em conseguir novas parcerias e convênios
visando atender às demandas dos associados em diferentes áreas e setores. Confira abaixo nossa atual rede de
convênios e fiquem atentos às novidades pelo nosso site www.assufemg.org.br
♦ Academia Tribus ♦ Alinha Verde Mecânica ♦ Auto Escola Metropolitana ♦ Central Motos BH ♦ Cedus - Centro
de Imagem ♦ Cesumar - Centro Universitário ♦ Cet seguradora ♦ Chromos Pré-Vestibular ♦ Cia da Malhação ♦
Clínica Garnet ♦ Colégio e Faculdade Arnaldo ♦ Constantine Oficina e Cultural-Dança Cigana ♦ Curves Academia ♦ MR Som Scap ♦ Eficácia Farmácia de Manipulação ♦ Estrada das Flores ♦ Laboratório São Marcos ♦
Laboratório Virchow ♦ Pousada e Camping Xodó em Marataízes ♦ Pousada Casa da Viola ♦ Pousada Solar dos
Ipês ♦ Motel Forest Hills ♦ Motel Green Park ♦ Não mais Pêlo (Centro de foto depilação e fotorrejuvenescimento)
♦ Number One Pampulha ♦ PH Ótica ♦ Pneupam ♦ Restaurante Toyo (Cozinha Oriental) ♦ Unopar BH Pampulha
♦ Zanol Idiomas ♦ Empréstimos devidamente programados (ver na secretaria).
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XXXI Rosas de Abril - 42 anos das Assufemg
O Rosas de Abril é um projeto cultural e esportivo, criado em 1986 como parte das comemorações
do aniversário da Assufemg. Naquele ano, a passagem
do Cometa Halley coincidiu com a abertura do evento
- daí a primeira temática: Cometa Arte. Desde então, o
Rosas objetiva propiciar a integração da comunidade
universitária, através de atividades culturais, musicais,
de lazer e esportivas. O Rosas de Abril é considerado o maior evento não-institucional das universidades
brasileiras, havendo também uma grande repercussão

do projeto junto à comunidade externa. Ao completar
42 anos, no próximo dia 19 de abril, a Assufemg tem
orgulho de ser referência e de ter seu nome também
associado à excelência do projeto Rosas de Abril.
Em 2016, o Rosas de Abril completará 31 anos
de existência. Já trouxe ao campus da UFMG shows
com artistas de renome, exposições de artes plásticas,
torneios, debates sobre meio ambiente e política, feiras, além de festivais de música, como o realizado ano
passado, com revelação de grandes talentos.

X Festival da Canção Rosas de Abril

1º lugar Festival 2012: Alice (Bernardo Guerra/Fac. Música);

Com o objetivo de revelar novos talentos no
meio musical, o Rosas de Abril inclui na sua programação, mais uma vez, o Festival da Canção, com apre-

sentação de músicas inéditas. É aberta a participação
somente de funcionários da UFMG (aposentados ou na
ativa), professores e estudantes da UFMG. As músicas
inscritas não precisam ser defendidas, necessariamente
pelo autor. A seleção das composições inscritas é feita
por uma comissão formada especialistas. São avaliadas: letra, melodia e harmonia.
A fase eliminatória tem duas etapas, sendo: 1ª
Etapa: 8/04/16 (sexta-feira), 18h. 2ª Etapa: 15/4/16
(sexta-feira), 18h. Finalíssima: 19/04/16 (terça-feira),
18h, com apresentação dos classificados nas etapas
anteriores. Local: Espaço Cultural Francisco de Assis
Mota - Assufemg. Campus Pampulha da UFMG.

Varal de Poesias

O Varal de poesias idealizado em 2015 pelo teatrólogo e um dos diretores de cultura da Assufemg Marcus
Vinicius Ribeiro não aconteceu por motivo de saude do mesmo. Mas esse ano ganha força e cordel, com apoio
da servidora, contadora de histórias e idealizadora de um projeto de extensão sobre a oralidade africana na Proex/
UFMG Magna Oliveira. O varal de poesias e cordel estará exposto de 26 a 28/04 na Praça de Serviços e contará
com relançamentos dos livros de poesias da escritora e contadora de histórias Beatriz Mirrha, do poeta Fernando
Schivinato e os cordéis do cordelista Olegário Alfredo. Informações no site e no facebook.

Oficinas Rosas de Abril 2016

Mandalas de Alumínio: 19 e 20 de abril - de 14 às 17 horas. Profª Kátia Crispim Faustino.
Caixas de Presentes: 25 e 26 de 14 às 17 horas. Profª Kátia Crispim Faustino.
Origami: 15/04 de 14 às 16 horas. Profª Haydée Evangelista Costa.
Confecção de Palhacinho de Fuxico: 15/04 de 14 às 16 horas. Profª Teolinda Maria da Silva.
As oficinas serão ministradas na sede da Assufemg.

Desfile Plus Size.

A novidade da edição do XXXI Rosas de Abril 2016 é o desfile Plus Size.
O que é plus size: nome dado pelos norte-americanos para modelos acima do padrão convencional, ou
seja, a partir do tamanho 44. O Dasplus, site que surge em 2012, levantando a bandeira da ressignificação da beleza, da moda, dos valores e dos costumes, traz para o XXXI Rosas de Abril através da servidora Magna Oliveira
seus idealizadores, Rafa Coelho e Silvia Neves modelos plus size e o jornalista e editor do site Heitor Peixoto.
Juntos, dia 08 de abril na Pça de Serviços, eles irão realizar um desfile com modelos que inclusive tiveram no
Fashion Weekend Plus Size Inverno 2016 na cidade de São Paulo.
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Eventos promovem Integração Social

A diretoria da Assufemg promove ao longo do ano diversas atividades e eventos como forma de reunir
associados e família Assufemg. São momentos de lazer, descontração e confraternização. Se destacam: a Festa
das Crianças, a Festa Agostina, a Feira de Artesanato e as atividades esportivas, entre outros.

Feira de Artesanato

A Feira de Artesanato promovida pela Assufemg já faz parte do calendário de atividades culturais da UFMG.
Realizada desde 2005, a Feira de Artesanato Assufemg acontece duas vezes ao ano, na Praça de Serviços do campus Universitário. A primeira mostra, no mês de abril, juntamente com o Projeto Rosas de Abril, realizado para
comemorar o aniversário da Associação, no dia 19 de abril. Outra edição acontece no segundo semestre. Este ano
a exposição será de 04 a 08 de abril, na praça de serviços da UFMG e trará ao campus Universitário produtos
artesanais, feitos por artesãos associados ou não, já que o evento é uma oportunidade aberta ao público em geral."

Festa da Crianças
Para a Associação essa festa faz parte do calendário de atividades cultural
e de lazer, de acordo com o artigo II do Estatuto da entidade. Comemorada em
outubro, sempre no espaço de cultura e lazer da Assufemg, local ideal para esse
tipo de comemoração, ao ar livre, para que os pequenos tenham onde correr, pular e jogar bola. É pensando assim que a diretoria Assufemg não vem medindo
esforçospara realizar anualmente, mais esta atividade, através deparcerias com a
Cooperativa de Crédito Mútuo.

Festa Agostina.
Nos últimos anos tem sidocada vez mais animada a tradicional festa popular que acontece em agosto na Assufemg. O Arraiá daAssufemg é um dos eventos que no âmbito cultural a Associação realiza todos os anos, desde 2005, e que
já se incorporou ao calendário de lazer da Universidade, como “Festa Agostina”.
O Arraía Assufemg tornou-se mais uma opção de diversão, não apenas para os
servidores e comunidade universitária, mastambém para os amigos, familiares,
enfim, toda a comunidade local. 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 entidade promove o Arraiá Assufemg, com muito Forró
e Arrasta-Pé, no início de agosto. Para quem aindanão conhece vale a pena agendar e coferir!

Esportes e Lazer
A diretoria de Esportes e Lazer da Assufemg realiza durante todo o ano Campeonatos e Torneios nas modalidades Futebol de Campo, de Areia, Futsal e Peteca. E ainda Jogos de Mesa: Buraco,Truco, Dama e Sinuca. É a
Assufemg promovendo esporte e lazer!

Sinucão - Lazer e Diversão
A sala de Sinuca inaugurada em 2015 é também um espaço para se recordar de
eventos esportivos realizado dentro da comunidade universitária, pela Associação, através do painel de fotos
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Campanha de Prevenção à Saúde Bucal
De 4 a 29 de abril,de 8 às 17h, o Setor Odontológico da Assufemg promoverá mais uma Campanha de
Prevenção à Saúde Bucal. Nesse período, os dentistas da entidade realizam consultas gratuitas para associados
e seus dependentes preferenciais, visando à prevenção de doenças bucais, tais como cáries, tártaro, etc.
Durante a campanha, os interessados terão direito ao atendimento nos serviços de controle de placa
bacteriana,técnica de escovação, raspagem, profilaxia e aplicação de flúor. Os dependentes agregados pagarão
uma taxa de R$20,00 (vinte reais) pela consulta. Para agendar basta ligar para o Setor Odontológico da Assufemg nos seguintes telefones: 3439-8105 (sede da Assufemg) ou 3224-7519 (Medcenter).

Setor Odontológico
O Setor Odontológico
da Assufemg oferece todos
os procedimentos clínicos,
como limpezas e restaurações, bem como o encaminhamento para especialidades como ortodontia,
periodontia, extração do
dente siso, clareamento a
laser e implantes dentários
(“terceira dentição”) – todos os encaminhamentos oferecem descontos aos associados.

A Campanha de Prevenção à Saúde Bucal acontece todos os anos. Associados e seus dependentes diretos (cônjuge e filhos menores de 21 – se os filhos têm
até 24 anos e estão matriculados na faculdade, também
são considerados dependentes diretos) podem usufruir
dos serviços prestados. O Setor que foi adequado às
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa em 2006 vem trabalhando para minimizar os
custos aos sócios e modernizando seus equipamentos.
Informações pelos telefones: Pampulha 3439.8105 Sub-Sede 3224.751

Semana de Prevenção à Saúde

A diretoria de Assistência e Convênios da Assufemg promove dentro da programação do XXXI Rosas
de Abril, a Semana de Prevenção à Saúde. Nos dias 11, 12 e 13 de abril haverá aferição de pressão, glicemia
e do Índice de Massa Corporal (IMC), no Posto Médico da Assufemg, de 8 às 17 horas. O agendamento deve
ser feito de de 8 às 17 horas, pelo telefone: 3439.8116.

Atendimento Jurídico aos Associados

A diretoria da Assufemg-Gestão 2013/2016Viva, Presente e Crescendo “Novas Ideias” informa os
dias e horários de Atendimento Jurídico aos Associa-

dos, a partir de março de 2016. As consultas jurídicas
podem ser realizadas, na sede da Assufemg,somente
nas terças e quintas feiras. Caso algum associadonecessite de atendimento com certa urgência, poderá se
dirigir ao escritório jurídico da Av. Abrahão Caram, nº
820, sala 502, Pampulha. O horário do atendimento jurídico na Assufemg será das15h às 17h, com prévio
agendamento, pelo telefone: 3439-8100. Vale ressaltar
que todos os atendimentos devem ser agendados. Também podem ser agendadas as consultas pelos emails:
sec.presidencia@assufemg.org.br;
assufemg@hotmail.com ou beth@assufemg

Campanha de Filiação 2016!

Assufemg

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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Assembleia elege Junta Eleitoral
Assufemg triênio 2016/2019. Foi eleita a Comissão
Eleitoral que após a composição do Regimento Eleitoral, convocou uma assembleia para a aprovação do
mesmo e do calendário eleitoral. A mesma aconteceu
dia 14/3 e teve como pauta análise e aprovação das
normas regimentais que disciplinarão o Processo Eleitoral nos termos do artigo 9 e 28 do Estatuto.

Prestação de Contas
A diretoria da Associação dos Servidores da
UFMG - Assufemg “Gestão 2013/2016-Viva,Presente
e Crescendo” realizou no dia 19/2/16, Assembléia Estatutária (AE), no auditório da EBA e deliberou sobre
a formação de Comissão Eleitoral para as eleições da

A AE da ASSUFEMG, convocada antecipadamente, foi realizada quando constatado o quórum
necessário para a instalação da mesma. Feitos os esclarecimentos necessários sobre o o Balanço 2015 e o
Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE foram aprovadas a Prestação de contas referente ao exercício de 2015.

Reestruturação financeira, prestação de
serviços e reforma estrutural

Criada em 19 de abril de 1974 a Assufemg é
uma sociedade civil e tem por finalidade desenvolver
a solidariedade entre os servidores da UFMG; promover e estimular o desenvolvimento intelectual e artístico dos servidores associados e de seus familiares;
proporcionar, organizar e incentivar a prática de es-

portes; apoiar os servidores em suas justas aspirações
coletivas; colaborar com as autoridades do País no
que diz respeito à educação, à assistência e à recreação, empreendendo esforços em prol da solidariedade
humana e promover a realização das atividades sociais da Assufemg.
Este ano, ao completar 42 anos de atividades assistenciais a diretoria da Assufemg "Gestão
2013/2016-”Viva, Presente e Crescendo" agradece a
todos que contribuíram até o presente momento, para
o fortalecimento da entidade e continua contando com
a colaboração e apoio de todos que acreditam na sua
reestruturação. A diretoria coloca-se à disposição daqueles que quiserem e se dispuserem a somar esforços,
para que a cada ano, apesar dos percalços, possamos
sempre dizer com satisfação: Parabéns Assufemg! "Se
muito vale o já feito, mais vale o que será"!

N e g o c i n h o $
Aluga-se APTO próximo a UFMG,02 quartos, área privativa, 3ª locação, excelente conservação, acabamento
em porcelanato e granito, caixa d'água individual, elevador com redutor de ruído, portaria eletrônica, ambiente
familiar. Vaga coberta. Falar com Selma: 98802-8959

Atenção: O Balanço 2015 e o Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE estarão disponíveis na sede
da Assufemg, para consulta dos interessados.
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