Assufemg

Edição n° 1.245 - Gestão 2016/2019 - "Assufemg Viva! Do Sonho à Realidade" - 23/05/2018

Fones: 3439-8100 - www.assufemg.org.br - assufemg - Subsede Medcenter - Tel: 3224-7519
Entidade de Utilidade Pública - Decreto nº 15.733, de 21/10/2014 - Lei Municipal 6.648, de 26/05/1994

Banda Chevette Hatch
faz chão tremer no XXXIII Rosas de Abril
Para muitos o ponto alto do festival. Para outros, uma explosão
de lembranças. Mas em comum a
todos é que a banda Chevette Hatch foi um capítulo à parte neste
XXXIII Rosas de Abril.
No dia da comemoração de 44
anos da Assufemg, a noite começou com a emocionante final do
Festival da Canção (mais detalhes
na página 2 deste boletim). Depois, uma deliciosa degustação da
Cachaça Arandu e se encerrou de
forma histórica com a banda especialista nos hits dos anos 80.

No repertório da Chevette Hatch,
clássicos de Pink Floyd, RPM, Rádio Pirata, Metrô, Queen, entre
outros. O grupo interagiu com o
público, brincou e fez todos dançarem até o final. “É um prazer estar
aqui na Assufemg, tocando e cantando neste evento tão significativo”, disse Mário Mello, vocalista
da banda.
Destaque também para o tradicional espetáculo pirotécnico que
anunciou mais uma vez o aniversário da Assufemg, que foi fundada em 19/04/1974. Foram mais de

oito minutos de queima de fogos,
reluzindo cores e formas no céu da
UFMG.
“Foi uma noite magnífica. Todos
que estiveram aqui estão em êxtase com a qualidade da festa”, detalhou o presidente Márcio Flávio
dos Reis, que cantou Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, ao
lado do vocalista Mário Mello, que
desceu do palco para se juntar ao
presidente.
O álbum completo está em nossa
página no Facebook.

“Black Swan” é a vencedora do
XII Festival da Canção
O tradicional Festival da Canção teve
nesta edição do Rosas de Abril um
equilíbrio imenso. Com músicas de
qualidade e intérpretes de alto nível,
os jurados tiveram trabalho para escolher o grande vencedor, que levou
pra casa a premiação de 3 mil reais.
A música “Black Swan”, de Lohanye
Garcia, foi a escolhida dentre outras 5 que disputaram a finalíssima.
A canção conta a história dos antepassados da cantora, que saíram do
Japão rumo ao Brasil. Lohanye já havia conquistado o primeiro lugar em
2017 e não escondeu a emoção em
ser “bicampeã”.
“Eu não esperava de jeito algum. O
nível das músicas estava demais. Eu
mesma cantava o refrão da terceira
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colocada. E nunca pensaria que eu
poderia novamente ganhar o 1º lugar”, revela a estudante do Teatro
Universitário, que fez questão de
pontuar a importância do prêmio. “A
Assufemg faz um trabalho incrível e
dá muitas oportunidades para novos
talentos. Não tenho como agradecer
esse carinho”, concluiu.
Em segundo lugar ficou Pedra Gerais, de Lucas Ladeira Assis, interpretada pela banda Bequadros, que
levou 2 mil reais. A terceira colocação ficou com o samba Faça as Malas,
de Ernane Oliveira, que ganhou a
premiação de mil reais. Competiram
ainda Balões, de Bruno Cerqueira,
Valsa pra Ficar em Pé, de Matheus
Lucena e Extinção, de Viviane Alves
Gouveia.
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Alegria, descontração e beleza no
Baile de Encerramento do XXXIII Rosas de Abril
O XXXIII Rosas de Abril ainda
vive intensamente na memória
dos participantes que compareceram às atividades do festival. E o
fechamento não poderia ter sido
mais impactante.
No último dia de comemoração,
o fechamento foi com chave de
ouro. O Baile de Encerramento
aconteceu no último dia 27, e encheu o salão do Clube Libanês, na
Pampulha.
Os convidados foram recepcionados com registro de fotos e entrega de copos do Baile, que também
contou com as presenças das modelos Plus Size, que desfilaram no
Rosas. As mesas foram distribuí-
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das por todo o local, com arranjos
de flores, ornamentados com toques de classe e sutileza.
Os petiscos estavam no cardápio
dispostos nas mesas e os participantes puderam pedi-los com o
acompanhamento do garçom responsável pela localização de seu
respectivo lugar. “Foi tudo cuidado com muito esmero e carinho.
Tudo pensado para o sócio e seus
convidados pudessem ter uma
noite inesquecível”, afirmou Hélio Macedo, diretor de Assistência
e Convênios, um dos responsáveis
pela organização da festa.
Para o presidente Márcio Flávio
dos Reis, a intenção é sempre me-

lhorar cada vez mais. “A festa foi
linda. Agradecemos muito a todos que puderam contribuir e aos
convidados que abrilhantaram a
noite. A gente sempre busca melhorar. E vamos seguir nosso empenho para sempre oferecer o melhor”, concluiu.
A atração musical ficou por conta
da banda Rio Fantasia, que agitou o público com hits de todos
os tempos e de vários estilos. Até
a última música, poucas pessoas
arredaram o pé do local. A festa
se encerrou por volta de 4h da
manhã.
Confira o álbum de fotos e o vídeo
em nossa página no Facebook.
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Caminhada Ecológica marca presença no Rosas
Muita transpiração, lazer e ar puro na Caminhada
Ecológica, dia 26/04, em uma das últimas ações do
XXXIII Rosas de Abril. Aproximadamente 100 participantes percorreram 2 trilhas na Estação Ecológica da
UFMG, no Campus Pampulha.

além de aferição de pressão. Logo depois foram feitas
sessões de aquecimento e alongamento. Às 9h começou a prova. Os participantes tiveram a oportunidade
de percorrer caminhos cercados de muito verde, flores
e plantas, respirando ar mais puro dentro de BH.

Logo cedo às 8h houve credenciamento, distribuição
de lanche e kit da Caminhada com camiseta e boné,

As fotos e vídeos deste evento também estão em nosso
Facebook.

Festa de Confraternização
entrega prêmios para os eventos esportivos do Rosas
Após as competições esportivas e
de lazer do XXXIII Rosas de Abril,
os atletas participantes se reuniram
para a Festa de Confraternização,
onde também foi entregue as premiações para as equipes vencedoras e destaques das modalidades.
No Espaço Cultural da Assufemg
foi realizado um grande churrasco,
que contou com a participação de
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mais de uma centena de pessoas. A
entrega dos prêmios teve bastante
apoio e aplausos das equipes e duplas em destaque.
Premiação Futebol
Campeão Futebol – Amigos FC
(Setor TBI – Vigilância)
Vice-Campeão – Áreas Verdes
(Depto. DEMAI)
3º Lugar – Assufemg

Premiação Buraco
Dupla Campeã: Casal 20 (Rejaine e
Evandro)
Vice-Campeã: Somos Nóis (Vanda
e Alexandre)
3º Lugar: Parada Dura (Vani e Gerson)
Em nosso site, você confere a lista
completa de premiações.
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Muita emoção na Festa do Dia das Mães Assufemg 2018
A Festa do Dia das Mães Assufemg
movimentou o Espaço Cultural
Francisco Assis Mota, na última
sexta-feira, 11/05. Várias mamães
com suas famílias e amigos participaram do evento, que contou com
bingo, distribuição de rosas, sorteio de brindes e de uma Smart TV
Samsung 32 polegadas.

sença de todas as mamães aqui
hoje. Priorizamos o qualitativo, o
carinho, o amor. E a Assufemg só
tem a ganhar com a presença de
todas vocês”, disse o presidente
Márcio Flávio dos Reis, emocionado, após ler uma mensagem para
as mães presentes.

A parte musical ficou por conta do
show da cantora Fernanda Freitas,
que embalou a noite ao som de hits
nacionais e internacionais de todos
os tempos.

A sócia Cléa da Mata Carvalho foi
contemplada com a Smart TV. E
também não escondeu a emoção.
“Agradeço demais a Assufemg. Enquanto eu estiver viva, estarei aqui
apoiando esta entidade”, revelou.

“Estamos muito felizes com a pre-

Além da Smart TV, foram sor-

teados ainda outros presentes. A
sócia Diná Marques Araújo foi
contemplada com uma cafeteira
elétrica e também não escondeu
sua satisfação. “Sou sócia há pouco tempo, mas é sempre um prazer
estar aqui com vocês. Vida longa a
Assufemg”, concluiu. Outras mamães sócias ganharam pratos minuciosamente decorados pela diretora de Cultura, Júlia Ferreira.
O álbum completo de fotos do
evento, bem como o vídeo da festa,
você confere em nossa página no
Facebook.

- Campanha de Filiação 2018!
Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 44 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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Já está no ar a homepage da CIS
Os servidores já podem acessar a
nova homepage da CIS (Comissão
Interna de Supervisão do PCCTAE). No site é possível obter informações, verificar legislação
vigente e conhecer mais sobre os
propósitos da comissão. Para acessar, basta entrar no link https://
www.ufmg.br/prorh/cis/
A CIS é composta por representantes dos servidores integrantes
do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação – PCCTAE, eleitos entre seus

pares, ativos, aposentados e pensionistas, no âmbito da UFMG.
Atualmente a comissão é composta de 11 servidores técnico-administrativos. A Comissão se reúne
quinzenalmente para tratar de temas relacionados à Carreira dos
servidores, além de ter representação e participação em diferentes
comissões e grupos instituídos no
âmbito da UFMG, particularmente
aqueles ligados à PRORH.

carreira, tais como: concurso público, estágio probatório, capacitação e qualificação, correlação de
áreas do conhecimento para fins
de concessão de incentivo à qualificação ou progressão por capacitação profissional, avaliação de desempenho, progressão por mérito
profissional, dados e informações
sobre a carreira e o PCCTAE, dentre outros.

A Comissão pode auxiliar os servidores em diferentes aspectos da

e-mail: cis@prorh.ufmg.br
Telefone: 3409-6485

TAEs fazem manifestação no Campus Saúde
contra mudanças de regras no estacionamento
Os Técnico-Administrativos do
Campus Saúde da UFMG realizaram um protesto contra as mudanças nas regras de utilização do
estacionamento do local e apresentaram suas demandas a comissão
que propôs as alterações.
De acordo com o Sindicato dos
Trabalhadores nas Instituições
Federais de Ensino (SINDIFES),
as vagas reservadas aos diretores
(que não participam do rodízio já

estabelecido no local) foram ocupadas como forma de protesto.
O sindicato informou que as demandas dos trabalhadores para a
comissão são a permanência do
rodízio com intervalos de um dia
somente; redução do aumento de
quase 100% da taxa de utilização
do estacionamento; suspensão do
cadastramento de novos usuários
até que o recadastramento dos
atuais esteja finalizado; mais flexi-

bilidade nos 30min no prazo para
retirada do carro, pois ele é insuficiente para a passagem de plantão
e troca de roupa; representação
da Categoria na Comissão.
A Direção do SINDIFES propôs
ainda produzir uma campanha
para que os usuários do estacionamento respeitem as regras. O
estacionamento do campus saúde
possui 512 vagas e tem cerca de
900 usuários cadastrados.

Unimed BH e Assufemg
promovem massagem relaxante para as mamães sócias
Para homenagear as
mamães, a Unimed
BH, em parceria com
a Assufemg, realizou
sessões de massagem
relaxante, na sede da
Assufemg, no Campus
Pampulha.
A ação aconteceu de 15
a 18 de maio, com sessões de 20 minutos. A
atividade foi gratuita e
destinada às mães associadas, que estão em
dia com a entidade.
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