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Outubro Rosa: Palestra sobre prevenção 
ao câncer de mama será realizada na Assufemg

Assufemg

De acordo com o Insti-
tuto Nacional do Cân-
cer (INCA), o câncer de 
mama mata, em média, 
quase 60 mil pessoas 
por ano no Brasil, sendo 
o mais comum entre as 
mulheres. Diante des-
te fato, ações em todo o 
mundo sobre prevenção 
à doença vêm sendo rea-
lizadas com o propósito 
de conscientizar a po-
pulação acerca do risco 
deste mal. O Outubro 
Rosa, campanha voltada 
ao combate do câncer de 

mama, novamente se tor-
na importante ferramen-
ta na multiplicação de 
informações.
Pensando nisso, a  
Assufemg, juntamente 
com a clínica Ampliar 
Radsom, promovem 
no dia 18 de outubro, 
quarta-feira, a palestra 
Prevenção ao Câncer de 
Mama. O evento ocorre 
de 09h às 10h30 na Sede 
da Assufemg, com ins-
crições gratuitas.
Para realizar o cadas-
tro, o interessado aces-

sa o site da Assufemg 
(www.assufemg.org.br), 
ou preenche a lista di-
retamente na secretaria 
da entidade no Campus 
Pampulha da UFMG. 
Mas quem deseja assistir 
à atividade tem que cor-
rer, porque as vagas são 
limitadas e tem risco de 
lotação máxima.
A facilitadora será a ex-
periente e conceituada 
ginecologista Irene de 
Paula Silveira Gonçalves, 
diretora da clínica Am-
pliar Radsom. Ela alerta 
sobre os riscos da doen-
ça e a importância da 
prevenção. “O câncer de 
mama é a doença mais 
grave das mamas. Ocorre 
principalmente em mu-
lheres acima de 40 anos, 
sendo mais frequente 
ainda, nas maiores de 
50. Entretanto, vem ocor-
rendo em mulheres cada 
vez mais jovens, na fai-
xa dos 30 anos e de for-
ma mais grave. Quanto 
mais jovem é a mulher, 
geralmente mais grave é 
a doença, portanto, pre-
venção é fundamental”, 
revela. 
Prevenir-se. Este é o ter-
mo chave que pode sal-

var vidas. E há várias 
formas em que a mulher 
possa detectar previa-
mente alguma anomalia. 
A mais comum é o autoe-
xame, que pode ser feito 
pela própria pessoa. “Ela 
deve se familiarizar e co-
nhecer bem o seu corpo 
e assim conseguir notar 
qualquer diferença”, ex-
plica a dra. Irene de Pau-
la. Como fazer? “Apal-
pando a mama direita 
com a mão esquerda e 
a esquerda com a mão 
direita e exercendo uma 
pequena pressão sufi-
ciente para sentir as cos-
telas. Durante o banho é 
um momento excelente”, 
conclui.

SERVIÇO

EVENTO: Palestra 
Prevenção ao Câncer 
de Mama
DATA: 18 de outubro
HORÁRIO: 09h às 
10h30 
LOCAIS: Sede da  
Assufemg
INSCRIÇÕES:  
www.assufemg.org.br 
e Secretaria 
INFORMAÇÕES:  
3439-8103

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

Festa da Criança Assufemg 
2017 fez os pequenos se 
divertirem à vontade

A manhã de sábado do dia 07 de ou-
tubro, na Assufemg, estava propício 
para a diversão. O sol brilhando à 
pino, as crianças correndo, brincan-
do e se divertindo. A Festa da Crian-
ça Assufemg 2017 encantou não só os 
pequenos, mas todos que participa-
ram.
O evento começou às 10h e logo que 
os convidados iam chegando, se en-
caminhavam para o credenciamento. 
Um painel com o nome de todos os 
inscritos ornamentava uma parte do 
Espaço Cultural da Assufemg.
Pula-Pula, cama elástica, pisci-
na de bolinha, além do tradicional 
Playground da Assufemg. Isso tudo 
foi tomado pela criançada, que brin-
cava com total segurança e conforto.
Os quitutes e guloseimas também fi-
zeram parte da vasta lista de atrações 
da festa. Cachorro-quente, picolé, re-
frigerante, algodão-doce e tropeiro 

incrementaram o cardápio das crian-
ças e de seus papais.

As tradicionais brincadeiras também 
estiveram presentes. Corridas do 
saco e do ovo fizeram a turminha se 
agitar. A dança das cadeiras arran-
cou gargalhadas dos participantes.

E as grandes atrações do dia ficaram 
reservadas para o final. O Mágico 
Caio chegou com seu aparato, en-
tretendo a meninada com oficina de 
mágica, show de ilusionismo e ven-
triloquismo.

O grupo Leca de Palhaçaria encerrou 
a festa com chave de ouro. Os inte-
grantes interagiram com todos que 
estiveram no Espaço Cultural com 
muita alegria, humor e, claro, palha-
çada.

O álbum de fotos completo da Fes-
ta você confere em nossa Página no  
Facebook.
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II Festival Iranti de Cultura e Arte Negra  
já tem programação e inscrições disponíveis

Em novembro o Campus 
Pampulha da UFMG irá 
se agitar com o II Festival 
Iranti de Cultura e Arte 
Negra. O evento pro-
duzido pela Assufemg 
acontece de 13/11 a 17/11 
e contará com diversas 
atrações musicais, cultu-
rais e artísticas.

A programação comple-
ta já está disponível em 
nosso site. “Partilhare-
mos conhecimento, cul-
tura, lazer e interação 
entre o público e os con-
vidados, que trarão o seu 
melhor. Começaremos 
com um cortejo de tam-
bor, teremos contação 

de histórias na temática, 
artesãos/empreendedo-
res trarão seus artesana-
tos para exposição, tere-
mos shows de samba e 
MPB, oficinas e um rico 
bate-papo com convida-
dos que enriquecerão o 
evento”, salienta Magna 
Oliveira, diretora de Co-
municação da Assufemg 
e organizadora da festa. 

A Feira de Arte Negra 
irá ocorrer em todos os 
dias do Festival. Os em-
preendedores vão expor 
produtos com a temá-
tica do evento na Praça 
de Serviço da UFMG. O 
regulamento também 

está disponível em nos-
so site, através do www.
assufemg.org.br. “Reco-
mendamos que a leitu-
ra do regulamento seja 
obrigatória. O processo 
de seleção e inscrição de 
feirantes para esta edição 
será mais criteriosa”, res-
salta Magna. 

Para quem gosta de “bo-
tar a mão na massa”, as 
Oficinas Iranti chegam 
com força total. Ao todo 
serão quatro, fazendo 
o público aliar teoria e 
prática com as Oficinas 
de Tambor, Abayomi, 
Turbantes e Tiara, além 
de Dança Afro. As ati-

vidades são gratuitas. O 
interessado pode se ins-
crever e ter mais detalhes 
no link http://bit.ly/ofi-
cinasiranti2017, ou pelo 
site da Assufemg. Mas é 
melhor se apressar, pois 
são apenas 20 vagas para 
cada oficina. 
O Bate-Papo Iranti irá 
discutir a situação dos 
quilombos. Com con-
vidados ilustres, como 
representantes dos Qui-
lombos de Luizes e 
Manzo (Belo Horizonte) 
e Santa Cruz (Ouro Ver-
de de Minas), além das 
professoras da UFMG, 
Leda Maria Martins e 
Míria Gomes de Olivei-
ra, o encontro será uma 
grande oportunidade 
para ficar por dentro do 
tema. Acontece na Praça 
de Serviços, no dia 16 de 
novembro, de 15h às 16h. 
Cultura, música e arte 
também irão ter papel de 
destaque, com shows de 
samba e MPB, desfile ét-
nico, apresentações tea-
trais e escambo cultural. 
Você confere todos os de-
talhes do II Festival Iran-
ti diariamente em nossa 
página no Facebook e em 
nosso site.

SERVIÇO

EVENTO: II Festival 
Iranti de Cultura e Arte 
Negra

DATA: 13 a 17 de  
novembro 
LOCAIS: Assufemg e 
Campus Pampulha da 
UFMG
INFORMAÇÕES: 
www.assufemg.org.br e 
3439-8117

http://www.assufemg.org.br
http://www.assufemg.org.br
http://bit.ly/oficinasiranti2017
http://bit.ly/oficinasiranti2017
http://www.assufemg.org.br
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XXVIII Feira de Artesanato acontece  
na primeira semana de novembro

N e g o c i n h o $
• Construções, reformas, projetos, orçamentos, incorporação, manutenções, regularção e legalização de imóveis 
comerciais e residenciais é na VALE OLIVEIRA ENGENHARIA. Entre em contato conosco:  (31) 99332-8911 / 
99157-4429. Ou acesse: www.valeoliveiraengenharia.com.br
• Vendo apartamento no São Benetido. 3 qts, AG. Indiv. Garagem, etc. Ótimo local. Ligar no 3164-6161, direta-
mente com o Dono: José Gumercindo. 
• 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 

SERVIÇO

EVENTO:  
XXVIII Feira de  
Artesanato da  
Assufemg

DATA:  
06 a 10 de  
novembro

HORÁRIO:  
09h às 17h

LOCAIS:  
Praça de Serviços

INFORMAÇÕES: 
3439-8110

Está de volta a tradicional Feira de Artesanato da Assufemg, que completa sua XXVIII edição. A atividade está 
marcada para os dias 06 a 10 de novembro, de 09h às 17h, na Praça de Serviços da UFMG.

Só produtos de qualidade: bijuterias, calçados, bolsas, roupas, tecelagem/pactwork e muito mais. Traga sua fa-
mília e amigos. A entrada é franca. 

http://www.valeoliveiraengenharia.com.br

