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Arraiá da Assufemg agita o
público com muita festividade
A noite do dia 05 de agosto foi marcada pela tradicional Festa Agostina da
Assufemg. O XII Arraiá da associação
teve diversas atrações, comidas típicas,
música, dança e brincadeiras.
A festividade começou às 18h e foi
aberta aos associados e a toda comunidade universitária. O evento aconteceu
no Espaço Cultural Francisco Assis
Mota, que reuniu muitos participantes.
O público que esteve presente aproveitou para se deliciar com as barraquinhas de comidas típicas, que vendiam
churrasquinho, doces, pipoca e bebidas. Houve também a realização do
bingo, em que foram sorteados brindes
e descontos para serem usados no próprio Arraiá.
Muitas pessoas também se divertiram
com o correio elegante, que distribuiu
flertes aos “alvos interessados”. Outra
brincadeira que fez muito sucesso foi o
pau de sebo, que muita gente tentou, de
todas as formas, alcançar a premiação
que estava no cume.
Um dos pontos altos da festa foi a apresentação da quadrilha pela Sangê de
Minas, vice-campeã do Arraiá de Belô
2016. O grupo dançou com mais de 20
integrantes, usando roupas típicas, ao
som das tradicionais músicas de festa
juninas.
Para animar ainda mais e encerrando
a noite, o Trio Lampião embalou os
pares, que dançaram ao som de vários
sucessos do forró e da MPB.

Confraternização marca
jogo festivo entre
Assufemg e SESC
Em um jogo festivo,
a equipe másters da
Assufemg
perdeu
para SESC por 4
x 2, no campo da
associação, no último
dia 25 de junho.
Os gols da Assufemg
foram
marcados
por Wanderson e
Serginho. No fim
da partida, a equipe
visitante levantou o
troféu que estava em
disputa.
O clima de amizade
durante o jogo se
prolongou após o
apito final quando
os jogadores se
reuniram para aquela
famosa
resenha,
onde também teve
a oportunidade de
ser realizado um
intercâmbio entre as
duas entidades.

Campanha de Filiação 2016!

Assufemg

Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 42 anos de atividades
Assistenciais, Culturais e Esportivas. Uma entidade a serviço dos seus Sócios. Gestão 2016/2019 - "Assufemg Viva! Do
Sonho à Realidade".

Caro servidor: se voce já foi sócio, convidamos a retornar. Venha conhecer
a entidade. Fale conosco 3439.8124/8112 - sec.presidencia@assufemg.org.br
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Desmistificando a Urologia:
a importância desta especialidade

Preconceito,
conscientização, falta de informação. Esses
são alguns termos que podem ser
usados quando se fala na ausência
de pacientes que frequentam, com
uma mínima regularidade, ao consultório de um urologista.
Segundo pesquisa da Sociedade
Brasileira de Urologia (SBU), os
homens têm mais medo de ficarem
impotentes do que propriamente de
perder o emprego, serem assaltados, ficarem sozinhos, doentes ou
se endividar. Porém, destes mesmos homens, 51% dos entrevistados confirmam que não vão ao especialista da área.
O médico Horário Perez García,
que atende no posto médico da Assufemg desde fevereiro desde ano,
entende que o maior problema nesta ausência realmente é o preconceito devido ao “exame de toque

retal”, onde se analisa a próstata e o
risco de um câncer na região. “Essa
é a forma mais fácil para analisar o
risco da doença. A pessoa tem este
constrangimento por confundir, devido a imposição de ideias da sociedade, com ato sexual. Não tem
nada a ver. É um processo médico,
como outro qualquer”, analisa.
Com vasta experiência, dr. Horácio é argentino de nascimento,
mas brasileiro de coração. Casado
com uma brasileira, reside no país
há mais de 20 anos e exerce a profissão há 43. “Sou cirurgião geral
e fiz a residência em Urologia na
França, quando conheci minha esposa. E aí mudamos para o Brasil”,
conta. Durante os estudos na Europa, Horácio ainda apontava um
número pequeno de mulheres interessadas em se especializar em urologia, mas que vem mudando com
o tempo. “Hoje há muitas mulheres

urologistas. Mas poucas, ao meu
ver. Quando eu estudava, praticamente inexistia”. O motivo para
ele? “Com certeza há ainda muita
resistência por parte dos pacientes
masculinos em serem consultados
por uma mulher. Isso é um ponto
que pode ser sanado”, completa.
A Assufemg dispõe de Urologista
para seu associado. É importante
lembrar que homens com mais de
45 anos devem fazer os exames
preventivos de câncer de próstata
uma vez por ano. Porém, aqueles
com casos pregressos de câncer de
próstata na família (pai e irmãos)
ou de câncer de mama (mãe e irmãs) devem procurar o urologista
após os 40 anos de idade.
Para marcação de consultas, você
pode ligar pelo telefone 3439-8116
ou dirigir-se a secretaria do posto
médico.
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Novos Associados
Sejam bem-vindos!
☺Adriana Maria Tenuta de
Azevedo☺Alessandra Ferreira
Santos☺Arley Machado
Scarpelli☺Bárbara Aparecida
Rocha☺Clarice Ribeiro
Carvalho☺Cléverson Ramon Carvalho
Silva☺Daniel de Freitas Picardi☺Dayse
Ferretti Menezes☺Eliano
Santos Cardoso☺Elisa
Sampaio de Faria☺Elizabete
de Macedo Duarte☺Elizabeth
Maria Venâncio☺Ernane
Ribeiro Dias☺Francisco José
de Souza Motta☺Gabriela
Braga Casali☺Harley Oliveira
Mendes☺Helmuth Guido Siebald
Luna☺Iara Alves Gonzaga☺Ivan
Santana Santos☺Jaqueline
Silveira Lage☺Leonardo da Silva
Souza☺Leonidas de Almeida☺Liliam
Merice Lorento☺Luzia Raposa
da Cruz☺Márcia Nascimento
Rodrigues☺Maria de Fátima
Cardoso Gomes☺Maria de
Fátima Teixeira☺Maria Stella
Mendes Ribeiro☺Maryelle Joelma
Cordeiro☺Mirra Angelina Neres da
Silva☺Natália Aguiar Mol☺Nerildo
Soares dos Santos☺Nilda Lucas
Laurindo☺Nira de Aguiar
Barbosa☺ Nísio Cardoso Machado
Júnior☺Onezino Fernandes☺Patrícia
Dias Ferreira☺Patrícia Pimenta
Cândido☺Raulia Augusta de
Mello☺Ronaldo Correa Gomes
Júnior☺Rosângela Aparecida
Dias de Freitas☺Sebastião
Fernandes de Oliveira ☺Sérgio
Antônio Canedo☺Varlei Anderson
Fernandes☺Wenceslau Rodrigues dos
Santos.
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Desligamentos
“Não é o gênio, nem a glória, nem o amor
que mede a elevação das almas; é a bondade”.
Lytton. Publicamos com pesar os nomes dos
colegas associados que foram desligados da
entidade, por motivo de óbito:
† Custódio Rodrigues da Silva † Dulce Cavalcante
† Edna Bacha † Ellen Márcia Chagas Silva † José
Ernesto Ballstaed † Maria de Lourdes Arouca
† Melania Silva de Aguiar † Nilson Martins da
Silva † Sebastiana Rodrigues † Thereza Alves
Maciel † Valdivino Cândido dos Reis † Walter
Bruno de Carvalho.

Negocinho$
Aluguel

Aluga-se apartamento no bairro Planalto, em Belo
Horizonte: 2 quartos, sala, suíte, área de serviço
independente, 1 vaga de garagem. Tratar: Classic
Imóveis: 3454-2765

Aluguel

Alugo apartamento/quarto. Av. Getúlio Vargas, 494
- Funcionários.Tel: 99819-5006 (Vivo). Direto com
o proprietário. Tel: 97134-6382 (Thiago).

Sítio

Casinha no campo para descanso (sítio). Cidade de
Paraopeba. Tel: 99819-5006.

Oportunidade

Linda casa, bairro São José, próximo ao Mineirão.
04 quartos, 3 salas, piscina, lazer, 4 vagas. Tratar:
(31) 99395-3737.

Vende-se terreno plano (1.600 mts)

Entrega gramado, com campo society, casa com 2
quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviços.
Água, luz e asfalto (ônibus próximo). 13 minutos da Cidade Administrativa. Bairro: Maravilhas,
em São José da Lapa. Tratar com Admilson. Tel:
98528-8778 (Oi) WhatsApp. Valor: 235.000,00.
(Aceita-se carro menor valor)

Marketing digital

Google adwords, lojas virtuais, otimização SEO.
Desenvolvimentos. Desenvolviweb. Telefones:
3515-9125/99350-4306. Leandro Mendes.

Cláudia Andrade - Esteticista

Drenagem Linfática (Pré e Pós Operatória). Relaxante. Massagem Redutora. Massagem Turbinada. Gessoterapia.Telefones: 97507-8824 (TIM);
99674-5649 (VIVO); 99100-3291 (WhatsApp).

