
Em junho, tomou posse a nova Di-
retoria da Assufemg. Com o lema 
“Assufemg Viva! Do Sonho à Rea-
lidade”, a chapa, comandada pelo 
presidente Márcio Flávio dos Reis 
e vice Sônia Micussi Simões, ven-
ceu de maneira tranquila: 60% dos 
votos válidos, contra 36% da chapa 
derrotada. Cerca de 4% votaram 
em branco ou anularam. 
A solenidade de posse aconteceu 
em 17 de junho de 2016, no Espaço 
Cultural Francisco Assis Motta, 

contando com a presença da 
pró-reitora adjunta de Recursos 
Humanos da UFMG, Leonor 
Gonçalves, representando o reitor, 
além de convidados especiais, 
sócios e amigos.
As propostas e projetos para o triê-
nio 2016-2019 perpassam na conti-
nuidade do processo de reestrutu-
ração da entidade, o que vem sendo 
feito nos últimos 11 anos. “Nossas 
metas não são utópicas. São realizá-
veis”, informou a nova diretoria. 
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O ano de 2016 foi marcado por 
muitas mudanças, transforma-
ções e uma mistura de sentimen-
tos que agitaram a sociedade. A 
Assufemg, por sua vez, não ficou 
passo atrás diante do longo pro-
cesso de situações em que o ano 
apresentou.
No âmbito nacional, manifesta-
ções contra a queda do governo 
legítimo de Dilma Rousseff to-
mou conta das ruas. Depois, mais 
resistência de estudantes, profes-
sores, profissionais de educação 
e saúde e boa parte da sociedade 
contra a PEC 241/55, que limita 
os gastos do Governo Federal em 
saúde e educação por 20 anos. No 
cenário municipal, tivemos elei-
ções e um novo prefeito assumirá 
o posto em Belo Horizonte. 

A Assufemg não deixou de se po-
sicionar durante todo o período. 
Acompanhou de perto as mu-
danças. E também realizou trans-
formações em sua nova gestão 
“Assufemg Viva! Do Sonho à Re-
alidade”, que tomou posse para o 
triênio 2016-2019. 
O sócio e a comuni-
dade universitária 
foram contempla-
dos com um ano 
repleto de eventos, 
promoções e ativi-
dades da Associa-
ção, movimentan-
do o Campus e o 
interesse de muitas 
pessoas, através de 
festas, feiras, en-
contros, convênios 
e assistências médi-

ca e odontológica.
Neste Pinga-Fogo especial iremos 
relembrar os principais aconteci-
mentos de 2016, que tornaram a 
Assufemg cada vez mais viva, po-
dendo, assim, viver a realidade, 
mas nunca deixando de sonhar. 
Embarque conosco nesta viagem.

Especial retrospectiva  
Assufemg passo a passo com os associados

Nova gestão: confirmação do crescimento
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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

Assufemg

Campanha de Filiação 2016!

Assufemg

Os sócios se movimentaram bastante 
durante este ano nos eventos 
esportivos promovidos pela Diretoria 
de Esporte e Lazer. Foram realizadas 
partidas em categorias como Futebol 
Amador, Futebol Máster e Futsal. 
No campeonato de Futsal da Semana 
do Servidor da UFMG, o time da 
Assufemg terminou em 3º lugar.
No último evento, em 11/12, a equipe 
de futebol amador da Assufemg foi a 
Caeté, região metropolitana de Belo 
Horizonte e venceu a equipe local do 

Ferro Brasileiro por 3×1. Gols de Má-
rio (TBI), Pablo (DAP) e David (Con-
servo).
Para 2017 muitas novidades: em ja-
neiro, será reaberto o Salão de Jogos. 
O sócio e a comunidade acadêmica 
poderão usufruir do espaço a partir 
de 17/01. Os detalhes você confere no 
www.assufemg.org.br 
Para março, a previsão é inauguração 
de uma escolinha de futebol para os fi-
lhos de associados e comunidade uni-
versitária. 

Esporte agitou sócios e Diretoria 
promete novidades para 2017

Sala de Lazer será aberta em janeiro

Time de futebol da Assufemg vence em Caeté
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Confraternização, inclusão, conscientização e diver-
são. Estas quatro palavras podem resumir os eventos 
culturais promovidos pela Diretoria de Cultura nes-
te ano. O Rosas de Abril, considerado o maior evento 
não-institucional das universidades brasileiras e que 
marca o aniversário da Assufemg, completou 42 anos 
em 2016. Foi um mês integrando a comunidade uni-
versitária, com oficinas, shows, apresentações cultu-
rais e o inédito desfile plus size (modelos acima do 
padrão convencional, a partir do número 44). 
Em agosto a tradicional Festa Agostina agitou o espaço 
cultural da Assufemg, com destaque da apresentação 
da quadrilha Sangê de Minas, vice-campeã do Arraiá 
de Belô. Em outubro, a criançada foi contemplada na 
Festa da Criança, com diversas atrações e brincadeiras 
para os pequenos.
Os servidores também tiveram seu dia na Festa do 
Servidor Assufemg. Eles dançaram e se divertiram no 

show da banda Ritmos da Noite, que também havia 
feito muito sucesso na posse da nova diretoria.
O I Festival Mulato, Caboclo, Cafuzo Assufemg foi 
realizado em novembro, e entrou definitivamente no 
calendário de eventos da entidade. A atividade visou 
o empoderamento e a valorização do tema proposto, 
com bate-papo de presenças ilustres, como a da vere-
adora eleita com maior número de votos nas últimas 
eleições municipais, Áurea Carolina, além de apresen-
tações culturais, oficinas e feira de Afroempreende-
dores, que conscientizaram sobre a rica cultura afro-
-brasileira. 
O público também aproveitou as duas edições da  Fei-
ra de Artesanato da Assufemg, que aconteceram nas 
primeiras dezenas de abril e novembro, com cerca de 
180 feirantes e uma diversidade enorme de produtos.

Cultura marcou presença na Assufemg em 2016

Desfile Plus Size - Rosas de Abril

Grupo Ciranda de Minas - I Festival  

Mulato, Caboclo, Cafuzo.
Desfile Étnico  - I Festival  Mulato, Caboclo, Cafuzo.Contação de história - Festa da Criança

I Festival Mulato, Caboclo, Cafuzo.

Bate Papo - I Festival Mulato, Caboclo, Cafuzo.

Trio Lampião - Festa Agostina

Banda Rítmos da 

Noite - Festa do 

Servidor

Apresentação de Dança Cigana - Rosas de Abril

Grupo Sangê de Minas - Festa Agostina

Festa do Servidor 2016

Show de mágica - Festa da Criança
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Com a Gestão “Assufemg Viva! Do Sonho à Realidade”, 
em 2016 foram feitas consultas e reformulações internas 
para atender melhor os sócios. 
Através de enquete, foi aprovado o novo horário de 
funcionamento da entidade: 8h às 17h. A Drogaria per-
manece com o horário de 8h às 18h. 
A Diretoria de Assistência e Convênios também não pa-
rou um só instante para trazer benefícios ao associado. 
Foram fechadas parcerias com Gram Premium – Auto-
center; Garagem 11 -  Instrumentos Musicais; Ampliar 
Radson - Centro de Imagem;  Ecoar - Centro de Imagem 
e Elaine Mendes Loiola - Massoterapia.
O Salão Socila São Luiz, em parceria com a Assufemg, 
realizou um Dia de Beleza, em comemoração ao Dia do 

Servidor, oferecendo inúmeros serviços gratuitos e até 
com 50% de desconto.
O plano de saúde da UNIMED também contemplou 
boa parte dos sócios, que puderam aderir ao plano As-
sufemg/Unimed Modalidade Unipart/Flex sem carên-
cia, no mês de novembro.
A Diretoria de Imprensa e Divulgação se transformou 
em Diretoria de Comunicação na nova gestão, conver-
gindo e interagindo melhor com o sócio e funcionários. 
O departamento está no caminho de reestruturação: foi 
contratado um jovem jornalista, as redes sociais da As-
sufemg estão de cara nova, assim como os informativos. 
Em breve o site também será reformulado.  

A Assufemg literalmente vestiu a camisa nas campa-
nhas Outubro Rosa e Novembro Azul. Os funcionários 
usaram uma blusa especial dos dois movimentos vi-
sando conscientizar a população sobre o risco dos dois 
tipos de doenças. O Posto Médico da entidade escla-
receu todos os detalhes através da ginecolista Cristina 
Bassetti e do urologista Horácio García. 

Destaque também para a implantação dos procedimen-
tos dermatológicos na Assufemg, realizados pela dra. 
Lívia Lavagnoli. Os sócios podem usufruir de serviços 
como peeling, biópsias, tratamento de queda de cabelo 
e muito mais. Você tem mais detalhes em site ou atra-
vés do telefone: 3439-8122. 

Novidades para sempre melhorar o  
atendimento ao sócio

Saúde levada a sério

Drogaria Assufemg oferece diversos medicamentos e produtos

Posto Médico da Assufemg atende várias especialidades

Salão Socila São Luiz promove ação na Assufemg

Nova gestão se apresenta ao Reitor da UFMG

Chorinho às sextas-feiras na Cantina Pelego's


