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Assufemg

Assembleia Estatutária da Assufemg  
será no dia 13 de julho

Você pode ver o DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício) em 31/12/16 na página 3 deste boletim. Os 
demais documentos contábeis relativos ao exercício de 2016 (relatório, balanço patrimonial e balancete) estão 
disponíveis para consulta na sede da Assufemg. 

Quase tudo pronto para 69ª reunião do SBPC
Acontece entre os dias 16 e 22 de julho a 69ª Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). E o encontro, desta vez, será 
realizado na UFMG. O tema deste ano é Inovação, Diversidade, Transfor-
mações. Inscrições para trabalhos e minicursos podem ser feitos pelo site 
http://ra.sbpcnet.org.br/belohorizonte/
A SBPC foi criada em 1948 e tem como missão a defesa do avanço cientí-
fico e tecnológico e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. 
Atualmente possui 127 sociedades científicas associadas de todas as áreas 
do conhecimento. As suas reuniões anuais ocorrem de forma itinerante, 
sempre em um estado diferente do anterior. Nesses encontros são feitas 
conferências e mesas-redondas, além dos minicursos, da sessão de pôsteres 
e de outras atividades.

http://ra.sbpcnet.org.br/belohorizonte/
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Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 43 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 2017!

Assufemg

HAPPY HOUR ASSUFEMG 2017 
VEM COM MUITAS ATRAÇÕES

Você e seus amigos 
têm encontro mar-
cado na Assufemg 
dia 07 de julho, 
sexta-feira. A partir 
das 18h acontece o 
Happy Hour Assu-
femg 2017.
O evento será reali-
zado na Assufemg 
e terá o tradicional 
bingo, o melhor ti-
ra-gosto, com aque-
la famosa cerveja 
gelada. 
As atrações musi-
cais ficam por conta 
da dupla Jonathan 
Eller (voz e violão) 
e Elen Araújo (vio-
lino) e também da 
cantora Lohayne 
Coelho (voz e vio-
lão), ganhadora do 
Festival da Canção 
2017, encerra a noi-
te, tocando o me-
lhor da MPB.
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O relatório da Unimed, referente ao repasse do plano de saúde, será apresentado em Assembleia Geral 
Estatutária, podendo ser consultado na sede da Assufemg.
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• Vendo lote plano, 435 m2 na Praia de Guanabara, ao lado da Praia dos Castelhanos, Anchieta-ES, de frente 
para o mar. Totalmente legalizado. Tratar com Marcatti ou Clélia - 3327-2551

N e g o c i n h o $

XIII Festa Agostina da Assufemg  
quer você em nossa quadrilha

O clima das tradicionais festas de São 
João vai invadir novamente o espaço da 
Assufemg. A esperada Festa Agostina, 
que está em sua 13ª edição, terá muitas 
atrações. O evento será no dia 11 de 
agosto, a partir das 18h, no Espaço 
Cultural da Assufemg, agitando mais 
uma vez toda comunidade acadêmica. 

As tradicionais barraquinhas estarão 
presentes, bem como as brincadeiras 
típicas, que farão o público se divertir 
durante a noite. Cerveja gelada e 
petiscos não vão faltar na festividade.

A atração musical fica por conta do 
cantor Igor Kimo, que fez sucesso em 
sua apresentação no XXXII Rosas de 
Abril, tocando o melhor do sertanejo: 
desde o de raiz até os atuais sucessos 
do arrocha.

A grande novidade para esta edição 
é a quadrilha. Em 2017, a Assufemg 
pretende realizar a sua própria equipe 
de dança. E o sócio pode participar. 
Se você gosta de dançar e deseja 
participar do Arraiá, fique atento 
para as datas e inscrições que iremos 
informar através do nosso site: www.
assufemg.org.br e em nossa página 
no Facebook. Participe!

Informações: 3439-8110 

Igor Kimo canta o melhor do sertanejo.

http://www.assufemg.org.br
http://www.assufemg.org.br
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