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Golpe de 64 é igual ao de 2016.
Tomada do poder

No último Boletim Pinga-Fogo
Ed. 1236 foi publicada a visita da
reportagem do jornal à exposição
Desconstrução do Esquecimento: golpe, anistia e justiça de transição, que
relata sensivelmente o Golpe de
64. O trabalho é fruto de pesquisa
do Projeto República, núcleo de
pesquisa, documentação e memória vinculado à Fafich, e do Centro
de Estudos sobre Justiça de Transição (CJT), da Faculdade de Direito.
Na reportagem trouxemos a informação de movimentos a favor da
prorrogação do período em que a
mostra estaria em cartaz. A princípio, a exposição se encerraria no dia
31 de julho. A Assufemg se posicionou e pediu, através deste informativo, um maior prazo. E, diante do
apelo, não só da entidade, como de
vários outros setores, a coordenação do evento conseguiu expandir
o tempo de duração até o próximo
31 de agosto, no Centro Cultural da
UFMG, no Centro de BH.
A exposição traz à tona todas as
lembranças dos anos de chumbo
do Brasil: o golpe de 64 e todos

os seus desdobramentos. Ela é estruturada em três pontos centrais,
como o próprio nome explica. Passeando pelas galerias, adentrando ao espaço, que nos remete ao
imaginário “porões da ditadura”,
é possível conhecer os meandros
com fatos precisos, contextualizados à época, de como ocorreu o
golpe militar.
A expansão do prazo de cartaz da
exposição Desconstrução do Esquecimento: golpe, anistia e justiça de transição é uma vitória de todos que
querem manter vivas as memórias, a luta e toda a movimentação
que tirou vidas e marcou a história
do país. Além disso, é uma ótima
oportunidade para quem não conhece todo o processo, possa mergulhar neste universo intenso que
foi o período ditatorial militar.
O que mais chama atenção é a semelhança entre alguns fatos acontecidos naquele fatídico março de
1964 e seus desdobramentos com
os atuais dias da democracia brasileira. O golpe sofrido por um
governo legítimo, conduzido pela
maioria da população, rompido na
calada da noite por um esquema
para destituir a vontade do povo.
“São tantos momentos que dariam
um infinito número de material.
Este recorte, com o eixo de três
temas estabelecidos, resume com
uma sensibilidade ímpar o olhar
sobre o momento. E é uma ligação
entre passado e presente no Brasil”, relatou ao Pinga-Fogo, Silvana

Coser, uma das coordenadoras da
exposição. “Os jovens precisam saber desta história para que vejam
como a interrupção de um processo democrático é traumático para
o país”, finalizou criticando o atual
momento político do Brasil.
Se encantar com a exposição, com
o cuidado em que coloca cada detalhe importante naquele processo
é algo inerente ao nosso pensamento, ao mesmo tempo que traçamos
o paralelo do modo em que o Governo Temer tomou o poder e a
sensação que um novo golpe passa
à nossa cara. Toda a sociedade de
Belo Horizonte poderá conhecer de
perto a exposição e fazer seu entendimento sobre o contexto político
do país. “A UFMG está de parabéns
pela luta em conseguir prorrogar
o prazo para a exposição. Ganha a
Universidade, a comunidade e toda
a cidade. Golpe nunca mais.”, relata o presidente da Assufemg Márcio Flávio dos Reis.

Serviço
Nome: “Desconstrução do Esquecimento: Golpe, Anistia e Justiça
de Transição”
Local: Centro Cultural UFMG (av.
Santos Dumont, 174, Centro)
Horário de visitação: de 2ª a 6ª,
das 10h às 19h; sáb, das 10h às
13h. Até 31 de agosto de 2017
Entrada franca
Informações: www.ufmg.br/cultura/descontrucaodoesquecimento
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27 sinais do seu corpo
mostrando que você tem
desequilíbrio hormonal
Distúrbios hormonais causam uma série de sintomas bem prejudiciais ao corpo, e a maioria das
pessoas não sabe disso. Quando alguma coisa não
vai bem com os hormônios, o corpo emite sinais,
como:

› Acne

› Cisto no ovário

› Menstruação irregular

› Dificuldade de engravidar

› Ausência de períodos menstruais

› Seios inchados

› Unhas quebradiças

› Doença fibrocística da mama

› Inchaço no abdome central

› Sangramento vaginal

› Queda de cabelo

› Insônia

› Alterações de humor
› Excesso de pelos no rosto (lábio
superior e queixo)

› Problemas da vesícula biliar
› Vontade de chorar sem motivo
› Displasia cervical

› Dor na cabeça

› Suores noturnos

› Secura vaginal

› Puberdade precoce ou tardia

› Inchaço

› Pensamento lento

› Fluxo menstrual intenso

› Diminuição da libido

Se você suspeita que está com desequilíbrio hormonal, procure um médico.
O Posto Médico da Assufemg dispõe de Clínico Geral e Ginecologia para
melhor atender você, sócia e sócio. Informações: 3439-8116

Campanha de Filiação 2017!

Assufemg

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
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XIII Arraiá da Assufemg
foi bão demais da conta, sô!
Uma noite de muita alegria, descontração e música.
Assim podemos resumir o período entre 18h e 23h30
de 11 de agosto. No Espaço Cultural Francisco Assis
Mota, a multidão que lotou o local aproveitou até o último instante o XIII Arraiá da Assufemg – Festa Agostina 2017.
O evento bateu ponto mais uma vez no calendário
cultural da entidade e contou com diversas atrações.
Quem chegava poderia encontrar as barraquinhas
de comidas típicas servindo o melhor do espetinho,
tropeiro, pamonha, milho verde, bebidas destiladas e
sanduíches variados.
A criançada e seus pais também se divertiram nas tendas das brincadeiras, com os tradicionais jogos das argolas, pescaria e boca do palhaço. Gastronomia também na Cantina Pelego’s, que vendia bebidas e seus
famosos caldos de feijão e mandioca. A fogueira deu
um tom ainda mais vivo ao evento, que também contou com o tradicional pau-de-sebo, que ninguém conseguiu alcançar o cume e capturar o prêmio.

Assufemg

Duas das atrações mais esperadas foram o Casamento
na Roça e a Quadrilha. Montado com servidores da
UFMG, sócios e funcionários da Assufemg, o grupo
chegou ao Espaço Cultural Francisco Assis Mota encenando a tradicional cerimônia de matrimônio caipira:
com a noiva indo de carroça ornamentada e o noivo
amarrado pelos parentes da futura esposa.
Após o fim do casamento, hora da quadrilha, que teve
a marcação de Vilmar de Souza, do grupo Águia Caipira. Os integrantes dançaram, riram e se divertiram
com a ajuda do público, que contribuiu pelo sucesso
da atividade.
Para fechar com chave de ouro, Igor Kimo tocou o melhor do forró, sertanejo e arrocha, agitando o público
participante. “Novamente é um grande prazer estar
aqui nesta festa maravilhosa. Só tenho a agradecer todos presentes e a oportunidade de tocar para vocês”,
enfatizou o cantor.
Todas as fotos da festa você confere em nossa página
no Facebook.
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Carteira Única da UFMG
será obrigatória no CEU
Desde o dia 11 de agosto é obrigatória a apresentação da Carteira Única da UFMG para a entrada ao Centro
Esportivo Universitário (CEU) e à associação ao clube.
A norma é uma determinação da UFMG e será para servidores e alunos ativos da Universidade. Para aposentados e associados antigos, a carteira antiga ainda é válida.
Caso queira solicitar o formulário para Requerimento de Associação, basta acessar o site:
https://www.ufmg.br/ceu/form/confeccao_carteira/index
Mais informações: 3409-2374 / 3409-2367 e www.ufmg.br/ceu

Não perca tempo! A promoção da RDC Férias e
Assufemg vai até 17 de agosto! Faça já o Plano de Férias Programadas da RDC e prepare sua viagem aos
melhores destinos e hotéis do Brasil e do exterior.
Realize seu sonho! Faça já! O melhor é que cabe
em seu bolso. Com a promoção exclusiva entre
RDC e Assufemg, o sócio da entidade NÃO PAGA
A TAXA DE ADESÃO DE R$ 880,00. É FREE!
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