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Muita diversão na Festa da Criança Assufemg 2018 

Assufemg

Entidade de Utilidade Pública - Decreto nº 15.733, de 21/10/2014 - Lei Municipal 6.648, de 26/05/1994

☺ Virginia Célia de Souza Lucas ☺ Melquisedeque de Castro
Novos Associados Sejam bem-vindos!

Uma das atrações mais aguardadas 
no calendário de eventos da Assufe-
mg, a Festa da Criança novamente 
encheu o Espaço Cultural Francisco 
Assis Mota, na sede da entidade, no 
sábado, dia 06 de outubro. 
Papais, mamães, avôs, avós, fami-
liares e amigos trouxeram a crian-
çada para brincar e se divertir nas 
inúmeras atividades que aconte-
ceram durante seis horas de festa. 
“Estamos muito felizes com o re-
sultado. Organizamos tudo com 
muita afinco. Cada detalhe foi pen-
sado para que as famílias pudes-
sem aproveitar a festa ao máximo”, 
revelou Júlia Ferreira, diretora de 
Cultura da Assufemg. 

Detalhes que fizeram a diferença. 
Os nomes de todas as crianças ins-
critas na festa foram destacados em 
grandes murais, além de faixas com 
homenagens aos pequenos. “Diver-
são não faltou. A alegria estava no 
ar. E isso que nos move sempre: 
a satisfação no rostinho de cada 
criança”, apontou Marcus Vinícius 
Ribeiro, diretor adjunto de Cultura, 
que estava fantasiado de Chapolin 
Colorado. 

Atrações
O Núcleo Leca de Palhaçaria come-
çou as atrações da manhã, com um 
número de interação com os convi-
dados da festa. A criançada ainda 
aproveitou a estrutura montada 

com cama elástica, piscina de boli-
nha e um enorme pula-pula. Foram 
distribuídos algodão doce, pipoca, 
cachorro quente, refrigerante e pi-
colé. 
O ponto alto ficou por conta da 
apresentação do mágico Treco-
-Treco, que conseguiu com que as 
crianças ficassem vidradas em seu 
número, com muito humor, brin-
cadeiras e, claro, mágica. “Foi uma 
festa linda. A Assufemg é uma ins-
tituição para a família. E sempre 
buscamos o melhor para o seu bem-
-estar”, finalizou Márcio Flávio dos 
Reis, presidente da entidade. 
Você confere o álbum completo de 
fotos em nossa página no Facebook.

Flávio Brunelli

Agora é a hora de você ter um plano de saúde UNIMED! Novembro é  
SEM CARÊNCIA! Mais informações na pág. 2
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Assufemg

Ótima oportunidade para aderir 
ao Plano de Saúde UNIMED-BH – 
UNIPART/FLEX: novembro é sem 
carência

O sócio da Assufemg que ainda não 
possui plano de saúde, pode apro-
veitar a boa oportunidade para ter 
um dos melhores serviços médicos 
do país: o plano de saúde UNIMED-
-BH – UNIPART/FLEX não tem ca-
rência no mês de novembro.

Com isso, o usuário que solicitar a 
adesão ao plano – neste mês de no-
vembro – poderá, a partir do dia 1º 
de dezembro, utilizar todos os ser-
viços médicos oferecidos pelo plano 
sem qualquer tipo de prazo.
O associado interessado deve com-
parecer à sede da entidade no Cam-
pus Pampulha da UFMG, com cópia 
do seu último contracheque, com-
provante de residência, certidão de 
casamento, carteira de identidade 
e CPF, de todos os dependentes. A 
primeira mensalidade, que varia de 
acordo com a idade de cada usuá-
rio, será debitada no dia do paga-
mento, previsto para o início de de-
zembro/2018. 
Informações: Pessoalmente na  
Assufemg/Posto Médico, de 09h às 
17h; ou através dos telefones: 3439-
8126/8122/8103.

UFMG sedia a 27ª Semana do 
Conhecimento
A UFMG realiza até o dia 19 de outubro, a 27ª Semana do Conhecimento. 
Com o tema Saberes e práticas para reduzir desigualdades, a universidade ex-
põe ao público cerca de três mil trabalhos vinculados ao ensino, à pesquisa e à 
extensão. A mostra tem como premissa provocar reflexões sobre a diversida-
de do conhecimento produzido e compartilhado pela instituição, em diálogo 
com setores da sociedade. 
O evento é aberto ao público em geral e a entrada é franca. Mais informações 
pelo telefone (31) 3409-6435 ou pelo e-mail comunica@proex.ufmg.br
A programação pode ser conferida em nosso site: www.assufemg.org.br e 
no link: www.ufmg.br/semanadoconhecimento 

https://www.ufmg.br/semanadoconhecimento/
https://www.ufmg.br/semanadoconhecimento/
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Está chegando o Novembro Negro UFMG.  
Assufemg marca presença

Neste ano as variadas instâncias e 
segmentos da UFMG se confluen-
ciam para realizar o Novembro 
Negro. O evento é uma realização 
da Pró-reitoria de Assuntos Estu-
dantis (PRAE), em parceria com a 
Pró-reitoria de Extensão (Proex), a 
Diretoria de Ação Cultural (DAC) e 
a Assufemg. A ação acontece de 05 
a 23 de novembro, com uma agen-
da única que favorece a participa-
ção de toda a comunidade nas di-
versas atividades do mês que traz 
a consciência negra como temática 
principal.

A Assufemg participa através do 
III Festival de Cultura e Arte Negra 
2018, dentro do Novembro Negro, 
com muitas atividades. A associa-
ção irá oferecer oficinas, feira de 
cultura e arte negra, desfile étnico 
com servidores, professores e alu-
nos da UFMG e também o show 
com muita música boa, ao som de 
Edson Babu.

Todos os detalhes e eventos você 
confere em nosso site: www.assu-
femg.org.br e também no site da   
PRAE: https://www.ufmg.br/prae/

Oficinas
As oficinas do III Festival de Cultu-

ra e Arte Negra Assufemg 2018 já 
está com inscrições abertas. Serão 
3 atividades gratuitas acontecendo 
no Campus Pampulha da UFMG. 

Santonne Lobato, integrante do 
Grupo Tambolelê, ministrará ofici-
na de Tambor mineiro e Pandombe. 
A oficina será realizada no grama-
do da Escola de Música. A ativida-
de acontece dia 05/11, de 11h às 13h, 
no gramado da Escola de Música 
da UFMG, no Campus Pampulha. 
São apenas 20 vagas para esta ativi-
dade. Para se inscrever, basta aces-
sar o link: http://bit.ly/tambor2018

Movimento Soul de BH vem mos-
trar seu gingado e enaltecer a dan-
ça de rua na Oficina de Dança Bla-
ck Soul. A atividade acontece dia 
14/11, véspera de feriado, de 16h às 
18h, na Praça de Serviços da UFMG, 
Campus Pampulha. Link para ins-
crição: http://bit.ly/blacksoul2018

Na Oficina de Abayomi será apre-
sentada a história da boneca de 
pano típica da cultura africana 
pela contadora de histórias Magna 
Oliveira e logo em seguida aconte-
cerá a oficina com Sarah Sampaio, 
para confeccionar a boneca. A ati-
vidade acontece dia 22/11, de 16h 
às 18h, na sede da Assufemg, lo-

calizada no Campus Pampulha da 
UFMG – Atrás da Escola de Belas 
Artes. Inscrições pelo link: http://
bit.ly/abayomi2018

Feira de Cultura e  
Arte Negra
Está disponível o regulamento da 
Feira de Arte Negra do III Festival 
de Cultura e Arte Negra Assufemg 
2018. É altamente recomendável 
ler todo o documento e ficar ciente 
de seus itens. O arquivo e os deta-
lhes do evento podem ser conferi-
dos no link: http://bit.ly/feiraarte-
negra2018

A Feira acontece dos dias 19 a 23 
de novembro, na Praça de Serviços 
da UFMG e é destinada a artesãos 
negros(as), que criam, confeccio-
nam, produzem mercadorias com a 
temática negra, sócios e não sócios 
dessa entidade.
Serão oferecidas 70 vagas, não ha-
vendo reserva antecipada. Para a 
seleção, o expositor deverá se apre-
sentar pessoalmente na associação 
nos dias 13 e 14 de novembro, de 13h 
às 16h, e tratar com Magna Oliveira, 
com um único modelo de produ-
to que irá expor. Informações: (31) 
3439.8117 e (31) 92000-8726 Magna   
magnacriso@yahoo.com.br

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

- Campanha de Filiação 2018!

http://bit.ly/tambor2018
http://bit.ly/blacksoul2018
http://bit.ly/abayomi2018
http://bit.ly/abayomi2018
mailto:magnacriso@yahoo.com.br
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 “As pessoas não morrem, ficam encantadas”, disse o poeta Guimarães Rosa. Publicamos abaixo, os nomes dos colegas  
associados que se desligaram da Assufemg em setembro de 2018, por motivo de óbito:

† Arlete Alves Pereira

Desligamentos

Anote em sua agenda: 
novembro também tem 
XXX Feira de Artesanato da 
Assufemg

Semana do 
Servidor UFMG 
prossegue com 
ações de integração 
na universidade

A tradicional Feira de Ar-
tesanato da Assufemg está 
de volta. Na sua 30ª edição, 
o evento será realizado 
de 05 a 09 de novembro, 
na Praça de Serviços da 
UFMG, de 08h às 17h. 
Serão expostos e comer-
cializados produtos de 
qualidades em bijuterias, 
calçados/bolsas, roupas, 
diversos, tecelagem/pac-
twork e roupas íntimas. 
As inscrições dos feirantes 

foram anunciadas em nosso site e Facebook durante os me-
ses de setembro e outubro. Os detalhes podem ser vistos em:  
www.assufemg.org.br
Não perca! Chame a família e compareça.  
Informações e dúvidas: 3439-8110

Vai até o dia 27 de outubro mais uma edi-
ção da Semana do Servidor da UFMG, 
em parceria com a Assufemg. 
Neste ano, o tema da campanha é “Co-
nhecendo e Vivenciando a  UFMG”, que 
tem como propósito a integração dos 
trabalhadores com a Universidade.
Serão diversas atividades culturais, es-
portivas e acadêmicas promovidas pela 
instituição.
As inscrições para os eventos, podem 
ser feitos no site da Pró-Reitoria de Re-
cursos Humanos (PRORH/UFMG), bem 
como a leitura do edital do programa. 
Você pode conferir o cronograma e os 
passeios pelo nosso site e realizar as ins-
crições pelo link: https://www.ufmg.br/
prorh/noticia/semana-do-servidor-2018-
-conhecendo-e-vivendo-a-ufmg/

http://www.assufemg.org.br
https://www.ufmg.br/prorh/noticia/semana-do-servidor-2018-conhecendo-e-vivendo-a-ufmg/
https://www.ufmg.br/prorh/noticia/semana-do-servidor-2018-conhecendo-e-vivendo-a-ufmg/
https://www.ufmg.br/prorh/noticia/semana-do-servidor-2018-conhecendo-e-vivendo-a-ufmg/

