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Festa da Criança Assufemg 2017  
Recebe inscrições até dia 15/09

Projeto Saúde Ativa Assufemg  
Inscrições abertas para o Pilates

Assufemg

O associado que deseja levar filhos e dependentes de 
até 12 anos à Festa da Criança Assufemg 2017 tem 
até o dia 15 de setembro para realizar as inscrições. 
O cadastro é gratuito e pode ser feito na Secretaria da  
Assufemg, no Campus Pampulha da UFMG, de 09h 
às 17h.
A Festa da Criança Assufemg 2017 será realizada de 
10h às 15h, no dia 07/10. Uma das novidades é a apre-
sentação do Núcleo Leca de Palhaçaria. O grupo, sob 
coordenação da professora Rita Gusmão, vai divertir e 
contagiar os pequenos com muita festa, alegria e brin-
cadeiras.
Informações podem ser obtidas pelos telefones: 3439-
8110 e 3439-8125.

O Projeto Saúde 
Ativa já recebe ins-
crições para a rea-
lização do Pilates. 
O programa é uma 
parceria entre a As-
sufemg, por inter-
médio da Diretoria 
de Esporte e Lazer, 

e o Cenex da EEFFTO.
O interessado terá duas opções para fazer as aulas: 
segunda e quarta, ou terça e quinta. A atividade será 
durante todo o dia, dividida por turmas. Ou seja, a 
primeira turma será de 8h às 09h e a última de 18h às 
19h. Com isso serão 11 horários por dia. 
O número máximo de alunos por aula é de 4 pessoas. 

O Pilates será feito na Sala de Lazer da Assufemg, na 
sede da entidade, no Campus Pampulha. O início das 
aulas será em 18 de setembro. 
As mensalidades terão o preço de R$ 120,00 para só-
cios e dependentes e R$ 150,00 para o não sócio. As 
inscrições podem ser feitas na secretaria da entidade. 

Serviço
Projeto Saúde Ativa - Pilates
Aulas: Turmas de Segunda e Quarta / Turmas de Terça e 
quinta-feira
Horário: A partir de 8h até 19h
Alunos por horário: 4 - Vagas limitadas
Local: Sala de Lazer da Assufemg – Campus Pampulha
Início das aulas: 18 de setembro
Mensalidade: Sócios e dependentes: R$ 120,00 
            Não sócios: R$ 150,00
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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 da Assufemg  
foi recheado de música boa  
e bate-papo
Uma ótima opção para sua noite. Com este propósito, o II Happy Hour  
Assufemg entrou definitivamente no gosto da comunidade acadêmica. Nessa 
sexta-feira, 01 de setembro, o Espaço Cultural Francisco Assis Mota teve clima 
de descontração, bate-papo e muita música boa.
As atrações musicais ficaram por conta do Cantor Arildo e Luizinho da Gui-
tarra, que tocaram os maiores sucessos de todos os tempos, embalando os 
participantes com clássicos nacionais e internacionais.
O público também aproveitou os tira-gostos da Cantina Pelego’s e sua cerveja 
gelada.
O Happy Hour da Assufemg tem previsão de acontecer em toda 1ª sexta-feira 
do mês. Fique ligado para saber o próximo evento e suas atrações.
O álbum completo você acompanha em nossa Página no Facebook.
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Cantina Pelego’s fará adequação de valores 

a partir de outubro

DRH da UFMG realiza Programa de Educação 

Para Aposentadoria

MÓDULO VIVENCIAL

Com o intuito de manter a excelência de atendimento e produtos, 
uma premissa da atual Gestão, o almoço da Cantina Pelegos’s 
terá um reajuste a partir do dia 01/10. O sócio da Assufemg paga-
rá R$ 10,00 na refeição, enquanto o não sócio irá pagar R$ 15,00.
Reinaugurada em 2015, com instalações modernas e mais confor-
to, a Cantina Pelego’s trouxe uma enorme contribuição na me-
lhoria da Assufemg ao longo dos anos. Diariamente, de segunda 
à sexta, é servido no restaurante uma variedade de mais de 12 
opções entre guarnições e saladas para o almoço de sócios e co-
munidade acadêmica.
Desde a sua reinauguração, o local pratica os mesmos preços, o 
que gera uma grande defasagem de valores em relação ao mer-
cado. “A inflação subiu nestes últimos 2 anos e com isso, a alta de 
preços, o que dificulta em mantermos nossa qualidade de serviço 

prestado”, relata Sônia Micussi, vice-presidente da Assufemg.
Informações: 3439-8110 

O Departamento de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos da UFMG (DRH) realiza, a partir deste mês, 
o Programa de Educação para Aposentadoria. O pro-
jeto é destinado a servidores docentes e técnico-admi-
nistrativos da Universidade.
O objetivo do Programa é auxiliar os servidores na 
construção de novos projetos de vida. Para isso, serão 
oferecidas 100 vagas para participação em palestras 
sobre planejamento financeiro, legislação sobre apo-
sentadoria, oficina de memória e relacionamento fa-
miliar, entre outros temas. Outras 30 vagas serão dis-
ponibilizadas para participação no módulo vivencial. 
As atividades acontecem às terças-feiras, no período 
de 19/09 a 17/10.

Nele, os participantes serão divididos em dois gru-
pos. Os encontros do grupo 1 ocorrem no período de 
24/10 a 09/11. Já o grupo 2 irão se reunir no período 
de 14/11 a 28/11, ambos às terças e quintas-feiras, no 
DRH (Unidade Administrativa III, sala 102).
As inscrições já estão abertas e você pode realizar seu 
cadastro pelo site: https://www.ufmg.br/prorh

Vale ressaltar que servidores com possibilidade de 
aposentadoria compulsório nos próximos 12 meses 

terão prioridade no preenchimento da vaga.
A participação no módulo vivencial está condiciona-
da à participação em 75% das palestras. Considerando 
que não haverá lista de espera, os servidores não sele-
cionados e que desejarem participar da edição de 2018 
deverão realizar nova inscrição em momento oportu-
nidade.

Informações:
https://www.ufmg.br/prorh
(31) 3409-3242
(31) 3409-3244
(31) 3409-3248
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Setembro Amarelo: #TODOSPELAVIDA

II Festival Iranti de Cultura e Arte Negra  

já tem data marcada

N e g o c i n h o $

A quantidade de pessoas que tiram a própria vida vem crescendo ao longo 
dos anos em todo o Brasil. Números do Ministério da Saúde mostram que 
são 32 brasileiros mortos por dia, total superior ao de vítimas da Aids e da 
maioria dos tipos de câncer. Para especialistas, nove em cada 10 casos pode-
riam ser evitados com encaminhamento correto ao tratamento.
Por isso a Assufemg entra no Setembro Amarelo com a campanha #TODOS-
PELAVIDA.
Iniciada pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), com apoio do Conselho 
Federal de Medicina (CFM) e da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), 
o Setembro Amarelo aborda a tentativa e a concretização do ato de se matar 
como um problema de saúde pública.
Você pode enviar seu relato ou opinião para nós. Mande um texto de até 1 
página sobre o assunto para comunicacao@assufemg.org.br, que iremos divulga-lo em nossos meios eletrônicos. 
Participe! Este assunto não pode ficar em silêncio. 

Após o sucesso 
do ano passado, a  
Assufemg man-
tém seu posiciona-
mento e promo-
verá o II Festival 
Iranti de Cultura 
e Arte Negra. O 
evento será rea-
lizado de 13 a 17 
de novembro, no 
Campus Pampu-
lha da UFMG. 

A atividade mudou 
de nome este ano. Em 2016, o projeto se chamava I 
Festival Mulato, Caboclo, Cafuzo Assufemg. “ Surgiu 
(a ideia de mudança) a partir do momento em que se 

vislumbrou uma noção separatista de seu nome. Ao fa-
zer referencia às diferentes nomenclaturas atribuídas 
à negros de tonalidades diferentes, o evento propagou 
ideias segregacionistas, já que o chamado “colorismo” 
é uma prática bastante criticada no movimento negro, 
justamente por elencar, e consequentemente, dividir 
os negros em grupos e, dessa forma, diferenciá-los”, 
explica Magna Oliveira, diretora de Comunicação da 
Assufemg e coordenadora do evento.
Iranti é uma palavra do dialeto iorubá, que significa 
“memória”. O nome do festival faz referência ao Pro-
jeto Iranti: Ser África, que pretende resgatar a ances-
tralidade e cultura africana por meio da contação de 
histórias de origem africana e afro-brasileira. 
Fique ligado em nosso Facebook e no site da Assufemg 
para mais informações sobre cronograma e atrações.

• Vende-se ou troca, por imóvel de menor valor, sítio de 5200m², com barracão de 2 qtos, sala, cozinha, varanda, 
fogão à lenha, pomar, bananeiras, galinheiro, chiqueiro, poço artesiano. Água nascente nos fundos do condomí-
nio Andiroba – Esmeraldas-MG. 60km de BH, 20km antes de Sete Lagoas. Valor: R$ 200 mil. Tratar com Monair: 
(31) 98489-8931 / (31) 99627-6220 / (31) 98537-9968
• Vende ou aluga excelente apto no Barro Preto, sala, 3 qtos com 3ª reversível, banheiro social, cozinha, área, ba-
nheiro empregada. Prédio reformado, pilotis, salão de festas. Rua Mato Grosso, 666, próximo ao Fórum. Tratar 
com Rege Maria Alves Pinto: (31) 98682-4980 / (31) 99102-6648
• Vende-se apto 2qtos, bairro Bandeirantes, todo reformado. Excelente localização, frente para a Av. Fleming/
Moradia da UFMG. Grande área verde, muito agradável e bem cuidada. 1 vaga de garagem coberta. Ótimo pre-
ço! Direto com o proprietário: (31) 3243-578/ (31) 99990-1957 – Júnia Bessa França 

mailto:comunicacao@assufemg.org.br

