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Projeto Saúde Ativa foi sucesso em 2018
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Projetos da Diretoria da Assufemg 
- "Assufemg Viva! Do Sonho à 
Realidade" veio sem dúvidas coroar 
de êxito neste ano suas finalidades. 
Começando pelo Projeto Saúde 
Ativa que desde 2017 quando foi 
implantado veio consolidar de 
vez este ano. O programa é uma 
promoção da Assufemg junto ao 
Cenex da Escola de Educação Física 

da UFMG passando pelos pilares 
da Saúde, Bem-Estar e Lazer, 
trouxe um balanço positivo pois 
os associados, seus dependente e 
comunidade universitária agora 
têm mais uma alternativa para 
cuidarem da saúde e Bem-estar 
dentro do Campus, apontou muito 
bem o Diretor de Esportes e lazer da 
Assufemg Marcelo Lima ao lado de 
José Tiago (Batata). As modalidades 
sempre crescentes do projeto são: 
dança de salão, ginástica e pilares 
que tem movimentado durante 
o dia a nossa sede. A aceitação e 
adesão do público alvo neste ano 
findouro foi um dos pontos chave 
de nossa associação. Marcelo 
revelou no inicio de 2018 que: 
"Vontade não falta e muito trabalho 
está sendo feito para que possamos 
aumentar o número de atividades 
de esporte e lazer no âmbito desta 

diretoria", consolidou-se assim com 
enorme êxito suas palavras. 
E trabalho é o que não faltou pois 
um dos principais objetivos da 
diretoria de esportes foi cumprido 
mais uma vez com êxito; a melhoria 
realizada no campo de futebol, 
que conta agora com um gramado 
novinho. Isso não para por ai pois 
a comunidade universitária já pode 
alugar o espaço para a pratica de 
futebol e pois ainda está em estudo a 
Escolinha de futebol para Crianças.

Grito de carnaval que fez a comunidade universitária tirar o 
pé do chão neste ano de 2018. O II grito de carnaval foi sem 
dúvida um sucesso. O evento realizado levou bastante público 
ao Espaço cultural Francisco Assis Mota. A diretoria da 
Assufemg teve a parceria do SINDIFES nesta oportunidade. 
O Grito de carnaval foi muito animado e a expectativa é que 
para 2019 seja muito melhor. Na oportunidade a Diretora 
de Cultura Júlia Ferreira disse: "é muito bom ver que até 
os funcionários da Assufemg participaram e fizeram parte 
das atrações e ainda disse ter ficado muito satisfeita". E o 
Diretor Adjunto Marcos Vínicius que alegou satisfação total 
e disse: "Sensacional, energia muito boa, muita alegria. Não 
tem como não ficar feliz".

Grito de Carnaval fez o público tirar o pé do chão
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O Esporte sempre teve um capítulo 
especial no Rosas de Abril com a 
Caminhada Ecológica 2018, um 
sucesso. Também o público participou 
das oficinas de Ginástica funcional e 
Dança que foi promovida pelo Projeto 
Saúde Ativa da Assufemg. 

O futebol que é tradicional no Rosas 
de Abril teve 7 equipes disputando o 
troféu. Os jogo aconteceram no campo da 
Assufemg com gramado todo novinho 
que teve como campeão - Amigos FC 
(Setor TBI - Vigilância) e Vice-Campeão - 
Árias verdes (Depto. DEMAI)

O XIV Arraiá da Assufemg- Festa 
Agostina2018.
Chegou com tudo neste ano de 2018 
no Espaço Cultural Francisco Assis 
Mota na sede da entidade. Entre as 
atividades em destaque estavam o 
casamento na roça e a Quadrilha 
da Assufemg. Com a marcação do 
professor Jefferson Fonseca mais um 
sucesso da diretoria de Cultura.
Este ano também teve a novidade 
da festa do dia dos Pais. Diante do 
sucesso do dia das mães a Assufemg 
preparou mais uma grande atração 
que foi a festa do dia dos pais que 
contou com boa música com o show 
de Elisa Pretinha, tocando os maiores 
sucessos da MPB, bingo, petiscos 
da Cantina Pelego´s, e ainda teve 
sorteio de presentes para os papais, 
as mamães e as mulheres associadas 
da entidade.
Este ano como a Assufemg não para 
de inovar o Happy Hour Assufemg 
também movimentou e Espaço 
cultural Francisco Assis Mota. 
Mesmo que não ocorra a participação 

esperada valeu a idéia de inovar 
mais o aspecto cultural e social da 
entidade.
Outubro Rosa na Assufemg teve bate 
papo sobre o tabu no tratamento no 
câncer de mama.  
A campanha que luta contra o 
Câncer de mama marcou mais uma 
vez e mobilizou a Assufemg, que 
aderiu este movimento e promoveu 
um bate papo com a ginecologista e 
obstetra Cristina Bassetti, com o tema 
Outubro Rosa: Quebrando Tabus.  O 
evento foi no auditório da associação 
e foi aberta ao público, e houve uma 
excelente participação nas palestras 
realizadas.
Também o Novembro Azul que 
logo após a campanha outubro Rosa 
movimenta a Assufemg no combate 
ao câncer de próstata. "Ainda há 
muita resistência dos pacientes 
masculinos em serem consultados, 
ainda mais se a profissional for 
uma médica", analisou o urologista 
Horácio Perez García que atende no 
Posto médico da Assufemg.
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Esporte 2018

XIV Arraiá da Assufemg
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Nesta ano de 2018 o XXXIII Rosas de Abril  
chegou para encantar
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Importante, tradicional e atrativo, 
o Rosas de Abril novamente agitou 
a UFMG. Neste ano o evento com-
pletou 33 anos, juntamente com 
os 44 anos da Assufemg. Os cam-
pi Pampulha e Saúde respiraram 
cultura, esporte, arte e música. Pra 
esta edição, o tema escolhido foi 
sobre o progresso da Assufemg.
Diante de um passado tenebro-
so. "Da flor ao Fruto, É tempo de 
Colher" levou ao público as con-
quistas da entidade, apontando 
dias ensolarados de colheita bem 

frutífera, depois de 
anos de tempestade. 
“A ideia do temas é 
que a Assufemg esta-
va praticamente falida 
e foi reestruturada. E 
hoje a entidade come-
çou a colher os frutos 
daquilo que vem tra-
balhando desde 2005", 
explicou na oportu-
nidade Márcio Flávio 
dos Reis, presidente 
da Associação e que 
vislumbra um bom 

futuro. "Ainda com alguns proble-
mas, o que é normal, hoje já avis-
tamos uma luz no fim do túnel", 
completou.  O Rosas de Abril é o 
maior evento não-institucional das 
universidades brasileiras e leva há 
33 anos uma série de atividades 
que movimentam toda a comuni-
dade acadêmica.  Entre as ativida-
des de 2018 várias apresentações 
puderam ser vistas tanto no Cam-
pus da UFMG como no Campus 
da Saúde. Foram expostas duas 

feiras de artesanatos.  A Abertura 
do Rosas de Abril teve a tradicio-
nal queima de fogos e retorno do 
cortejo da banda do Bororó pelo 
Campus da Pampulha. O coral do 
Ipsemg que emocionou os ambu-
latórios do Hospital da Clínicas, o 
grupo Melindrosas que encantou a 
Arena Medicina ainda o Grupo de 
Dança cigana na Cantina Pelego´s. 
O curso de decoupage, a massa-
gem terapêutica. Destaque tam-
bém para o Desfile Plus Size. Elo-
gios não podem faltar ao Festival 
da Canção com músicas inéditas e 
de qualidade, além de intérpretes 
de alto nível que deu trabalho aos 
jurados para escolher o vencedor, 
com a música "Black Swan" de Lo-
hanye Garcia que na oportunidade 
levou para casa 3 mil reais. Tam-
bém é um evento revelador de ta-
lentos, quando no seu tempo de 
início de tantos artistas famosos 
como: Saulo Laranjeira, Rubinho 
do Vale, Menina do Ceu, Lohanye 
entre outros. Afirma o presidente 
Márcio Flávio dos Reis.

“Black Swan” é a vencedora do XII Festival da Canção
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Atividades culturais e artísticas no Rosas 2018 

Baile de Encerramento do XXXIII Rosas de Abril 



04 Assufemg

Mas o ano, se encerra e 
nem tudo foi ruim. Assim 
desejamos aos sócios, parceiros 
e amigos no ano de 2019 
mesmo com muita luta, repleto 
de conquistas e vitórias, muita 
paz, amor e felicidades. São 
os votos do Presidente Márcio 
Flávio dos Reis e da Diretoria 
da Assufemg. Sempre na luta, 
até a vitória.

A Diretoria de Assistência e Convênio da Assufemg 
através de sua diretora Eliane Jimenez e sua equipe 
visitaram o hangar da Unimed, no Aeroporto da 
Pampulha, para conhecer mais de perto a estrutura 
oferecida. A Assufemg mantém convênio com a 
Unimed e para saber dos detalhes e convênio é só 
ligar no Posto Médico da Assufemg: 3439-8126. Outro 
ponto de se lembrar é a participação da Assufemg 
nos movimentos com o SINDIFES. Preocupado está o 

presidente com os novos tempos que esperam o SPFs, 
uma vez que a eleição do Presidente da República 
indicou uma pessoa que já disse não ser a educação 
uma prioridade em tempos de crise. Automaticamente 
os SPFs, sentirão isso na pele, já há 3 anos sem reajuste a 
não realização de concursos públicos e o enxugamento 
da universidade como é ventilado está tirando o sono 
de todos mas lutaremos, como sempre fizemos pelos 
nossos direitos. Afirma Márcio Flávio dos Reis.

Assufemg conheceu de perto o Serviço da Unimed 
Aeromédica.


