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Se no mês passado a Assufemg e a sociedade 
vestiram rosa para o combate ao câncer de mama, 
novembro foi a vez de todos adotarem o azul. O 
movimento Novembro Azul alerta para os riscos 
do câncer de próstata, que segundo dados do 
Instituto Nacional do Câncer (INCA), acometerá 
cerca de 15 mil homens no Brasil, em 2016.

As ações da campanha podem ser vistas em todo o 
país, como iluminações de prédios, monumentos, 
pontos históricos, etc. Na Assufemg não poderia 
ser diferente. Os funcionários usam uma camisa 
comemorativa aos dois movimentos: o Outubro 
Rosa e o Novembro Azul. 

“Esta campanha é muito benéfica. Ela 
conscientiza quem precisa de cuidados”, enaltece 
o urologista Horácio Perez García, que desde 
fevereiro atende no Posto Médico da Assufemg. 
“Assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul 
é focado naquele paciente que nunca se consulta. 
É dele que precisamos tratar”, complementa.

No Pinga-Fogo de agosto, o médico argentino e 
que mora no Brasil há mais de 20 anos já havia 
declarado que, apesar do crescente número 
de homens que consultam um especialista, a 
quantidade de atendimento ainda é pequena. 
“Hoje se diagnostica mais a doença. No entanto, 
a gente precisa aumentar as vezes que homens 
nos consultam”, diz. Para ele, o motivo da não 
ida ao médico é simples: “A sociedade ainda 
impõe certo machismo. E grande parte dos 
homens associam o exame de toque retal ao ato 
sexual, o que não tem nada a ver”, finaliza.

O câncer de próstata tem maior incidência em 
homens com mais de 50 anos. Os sintomas, 
muitas vezes não aparece. Por isso que a 
prevenção é importante. “O diagnóstico precoce 
é essencial para que as chances de a pessoa ficar 
bem aumentem consideravelmente. O ideal é 
realizar o exame, pelo menos, uma vez por ano, 
depois dos 40 anos”, ressalta dr. Horácio. 

O sócio pode marcar consultas com o urologista 
no Posto Médico da Assufemg através do 
telefone 3439-8116.

Novembro azul ressalta a importância em 
combater o câncer de próstata
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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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Campanha de Filiação 2016!

Assufemg

Embalado noite a dentro pelo 
show da banda Ritmos da Noite, 
o público presente na Festa do 
Servidor Assufemg 2016 aproveitou 
até o último minuto do evento. Os 
convidados puderam dançar e curtir 
o dia, ao som de clássicos do rock, 
como Pink Floyd, The Temptations, 

Eagles, Bee Gees, Roupa 
Nova e músicas da Jovem 
Guarda. 

A festa, que foi realizada no 
Espaço Cultural Francisco 
Assis Motta, na sede da 
Assufemg, aconteceu no 
dia 27 de outubro, véspera 
do Dia do Servidor, e 
contemplou os sócios e 
seus familiares. No começo 
da atividade o bingo foi a 
atração, sorteando prêmios 

para o público presente. Uma TV LG 
LED 24’’ também foi sorteada sob 
olhares atentos dos participantes. 

As fotos da Festa do Servidor Assufemg 
2016 podem ser conferidas no endereço:  
http://bit.ly/fotosfestaservidorassufemg

O time de futsal 
da Assufemg 
conquistou o 3º lugar 
no Campeonato da 
Semana do Servidor 
da UFMG 2016. A 
equipe bateu o 30 
Horas por 7 x 3, 
garantindo um lugar 
no pódio.
O campeão foi o 
DME, que venceu o 
Real FUMP por 9 x 
3 na grande final, realizada no dia 
28/10, dia do Servidor Público.
O artilheiro da competição foi Samuel 

Fernandes (DME), com 16 gols. O 
goleiro menos vazado foi Maxwell, 
da Assufemg. E a equipe mais 
disciplinada foi o Unidos do HC.

Rock’n Roll, gastronomia e ambiente familiar 
marcam a Festa do Servidor Assufemg 2016

Assufemg termina em 3º no Campeonato de 
Futsal da Semana do Servidor da UFMG

http://bit.ly/fotosfestaservidorassufemg


Um super evento que 
entrou de vez no ca-
lendário da Assufe-
mg. Dos dias 16 a 18 
de novembro, a As-
sociação promoveu o 
I Festival Mulato Ca-
boclo Cafuzo, em ho-
menagem à semana 
da consciência negra. 
Diversas atividades 
envolvendo o tema 

foram apresentados na sede da Assufemg e também na 
Praça de Serviços, no Campus Pampulha da UFMG. 
O intuito do evento foi uma maior promoção e valo-
rização da diversidade identitária e cultural brasilei-
ras. A intenção também foi de construir um modo de 
transpor e sair do legado histórico da diferença racial 
e de ampliar a visão sobre a construção de identidades 
negras e indígenas que reforçam uma prática de reco-
nhecimento da cultura afrobrasileira.
“O evento teve uma magnitude ímpar. Visamos empo-
derar sobre as questões raciais, dando ênfase na cultu-
ra, nas tradições, e em tudo que podemos resgatar de 
nossas riquezas”, explica Magna Oliveira, Diretora de 
Comunicação da Assufemg e idealizadora do projeto.

O Festival contou com presenças ilustres, como as da 
pró-reitora adjunta de extensão da UFMG, Cláudia 
Mayorga, e da vereadora mais votada de BH nas úl-
timas eleições municipais, Áurea Carolina. As duas 
participaram de um bate-papo, juntamente com as 
convidadas também muito especiais: Luciana Pris-
cila do Carmo, turismóloga e pesquisadora de de-
senvolvimento local em comunidades quilombolas e 
atual presidente do Instituto Rondon Minas; Danie-
lle Soprano Adana Omágua Kambeba, que expôs o 
tema sobre medicina convencional e indígena no SUS 
e Rosane Pires Viana, ativista, educadora e militante 
da causa negra LGBT;

“Todo espaço que podemos conquistar para discutir 
este assunto é de uma valia imensa. Só temos que pa-
rabenizar a Assufemg por essa iniciativa”, disse Áurea 
Carolina. A atividade contou ainda com perguntas e 
análises feitas pela plateia em cima das falas das con-
vidadas. “É muito importante este diálogo. O tema tem 
que ser mais discutido em toda a sociedade, e a UFMG 
contribui para isso”, completa Cláudia Mayorga.

Outro ponto alto foram as oficinas. Na sede da As-
sufemg foram realizadas as oficinas de Amarração 
de Tiara, Lenços e Faixas, com a artesã Ana Beatriz 
Ambrósio, e a de Tambores de Santo, ministrada por 
Santonne Lobato. “Todos nós devemos saber mais da 
cultura proveniente da África. Faz parte do nosso san-
gue”, afirma o músico. 
As atrações culturais e musicais também tiveram seu 
destaque. Na Praça de Serviços, o público pôde acom-
panhar as cantigas do grupo Ciranda de Minas e a 
contação de histórias, com Jéssica Tamietti e Fabiana 
Brasil. Tamietti também esteve na sede da Assufemg 
contando mais histórias de mitos africanos, ao lado do 
grupo Contos da Mitologia da FALE. 
Na música, Sílvio Anastácio tocou o melhor da MPB, 
enquanto Doris fez o chão do Espaço Cultural Francis-
co Assis Mota tremer, com samba da melhor qualida-
de, encerrando o Festival. O show teve participação da 
cantora Cinara Ribeiro. 
O desfile étcnico também chamou a atenção. Cerca 
de 15 modelos, técnicos administrativos da UFMG, 
mostraram a beleza negra, com maquiagem e roupas 
especiais. 
Além disso, durante todo o Festival, houve uma incre-
mentada feira de afroempreendedores, com diversas 
categorias envolvendo o tema. 
Confira as fotos do Festival na página da Assufemg no 
Facebook: http://facebook.com/servidoresufmg
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I Festival Mulato, Caboclo, Cafuzo Assufemg 
agita Campus Pampulha

Oficinas e atrações

O bate-papo foi realizado na sede da Assufemg com presenças ilustres.

Servidores da UFMG participaram do Desfile Étnico na Pça. de Serviços
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N e g o c i n h o $
Vende-se filhotes da raça Lhasa Apso. Três fêmeas e dois machos. Vermifugados e vacinados. Reserve 
já o seu. Entrega a partir de novembro. Contato Whatsapp: (31) 99491-0525 (Núbia).

Em reunião com o Reitor da UFMG, Jaime Arturo Ramirez, 
a diretoria da Assufemg apresentou a sua nova gestão 
intitulada “Assufemg Viva! Do Sonho à Realidade”. 
O encontro foi realizado na reitoria, Campus Pampulha. 
Foram feitas articulações e combinados para o triênio 2016-
2019, além de acertos mútuos entre as partes.

Com diversos produtos e uma diversificação de categorias, 
a Feira de Artesanato da Assufemg marcou presença na 
primeira dezena de novembro. 
Cerca de 90 feirantes expuseram seus materiais do dia 07 a 
11 de novembro, na Praça de Serviços. “É muito bom ter essa 
oportunidade, pois promove o comércio e, acima de tudo, a 
nossa cultura”, diz Cássia Itabayana, uma das expositoras 
que estiveram presentes ao evento.

Em parceria com a Assufemg, o Salão 
Socila São Luiz, um dos maiores de 
BH, realizou um mega evento na sede 
da associação, no dia 10 de novembro. 
Foram realizados vários procedimentos 
com descontos de até 50% e diversos 
outros gratuitos, em homenagem ao Dia 
do Servidor Público.
O usuário que compareceu pôde cortar 
cabelo, fazer massagem relaxante, 
solicitar avaliação podológica, realizar 
serviços de manicure e pedicure e muito 
mais. O Salão Socila unidade São Luiz 
fica na avenida Cel. José Dias Bicalho, 
671. Telefone: 3441-5863

Nova Diretoria da Assufemg se 
apresenta ao Reitor da UFMG

Praça de Serviços recebe Feira de 
Artesanato da Assufemg

Salão Socila São 
Luiz e Assufemg 

promovem dia de 
beleza

"A Drogaria Assufemg já está 
em clima de Natal! Confira 
nossos produtos especiais". 



AssufemgEncarte Pinga-Fogo 1228

Na sexta-feira, dia 18/11/2016, a UFMG foi palco de uma ação absolutamente arbitrária, covarde e truculenta por 
parte da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Membros da comunidade universitária e estudantes do ensino médio protestavam pacificamente na portaria da 
Av. Antônio Carlos, contra as medidas do Governo Federal, em especial a PEC 241/ 55/2016, denominada – não 
sem razão – PEC do fim do mundo, em uma atividade que pretendia dar visibilidade às iniciativas do Governo 
Golpista que coloca em xeque, principalmente, o futuro da educação e da saúde no país.

Os manifestantes foram recebidos com um enorme aparato de repressão pela PM, absolutamente desproporcional 
às dimensões da manifestação, sendo que a Polícia não se furtou a fazer uso de bombas de efeito moral, gás 
lacrimogênio e balas de borracha, ferindo diversos jovens, que não se omitem em mostrar a sua resistência aos 
ataques sofridos ao estado democrático, à educação, à saúde e ao próprio futuro do nosso país.

Não satisfeitos, lançaram gás lacrimogênio e balas de borracha para o interior do campus, em uma clara 
demonstração de despreparo para lidar com tais situações, colocando em risco a integridade física das pessoas 
e, pasmem, até de crianças, já que, como se sabe, a UMEI Alaíde Lisboa encontra-se situada nas imediações do 
local do conflito.

Toda manifestação que luta pelo direito da classe trabalhadora e em prol de uma sociedade mais justa e humana 
é legítima e não pode ser reprimida com tamanha violência e truculência. A desproporção das atitudes da PM 
está estampada nas armas que usou para ferir rapazes e moças que ousaram lutar e lutam bravamente por 
garantias sociais para o povo brasileiro diferente da casta de corruptos que agem livres e impunemente. 

A liberdade de expressão tem que ser respeitada e membros da comunidade universitária, que lutam por um 
país igualitário e pela preservação de direitos, não podem ser vítimas da truculência da polícia. Pobre daquele 
que usa da força para reprimir manifestações daqueles que lutam pelo bem comum. A cúpula, que faz dessas 
corporações massa de manobra, deve ser responsabilizada e sofrer as consequências cabíveis. Saibamos fazer 
essa leitura do contexto apresentado para direcionarmos nossas ações e obtermos resultados. 

É necessário que a UFMG e o Governo do Estado, além da cúpula da PM não sejam lenientes no acompanhamento, 
apuração e punição dos responsáveis por este fato lamentável, que atenta contra a própria institucionalidade 
universitária.

A ASSUFEMG, consciente do seu papel político e social histórico na construção da Universidade e do movimento 
dos servidores técnico-administrativos em educação não pode se furtar a manifestar aqui a sua mais absoluta 
indignação com o ocorrido, ao tempo em que se solidariza, de forma inalienável, com todos aqueles e todas 
aquelas que foram vítimas desta ação deplorável.   

Estes meninos, meninas e demais companheiros da luta nos representam. 

Não à repressão às manifestações públicas; proteção e apoio para elas.

Afirmamos: Ditadura Militar Nunca Mais.

Direção da Assufemg

Nota de Repúdio


