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O Presidente da Associação dos Servidores 
da Universidade Federal de Minas Gerais –  
ASSUFEMG, usando das atribuições que lhe 
confere o estatuto, convoca os associados 
(as) da entidade para a assembleia estatutá-
ria que realizar-se-á no dia 28 de março de 
2019, quinta-feira, no auditório da Escola de 
Belas Artes, situada na Avenida Presidente 
Antônio Carlos, 6.627, Campus Pampulha, 
Belo Horizonte – Minas Gerais, às 8 horas, 
em primeira chamada, com a maioria dos as-
sociados; às 8h30, em segunda chamada, com 
no mínimo 20 (vinte) associados e, às 9 horas, 
em terceira e última chamada, com qualquer 
número de associados para deliberar a se-
guinte pauta:

• Relatórios contábeis referentes ao  
exercício de 2018.

Belo Horizonte, 13 de março de 2019.

Parte do Relatório de Prestação de Contas e o Parecer do Conselho Fiscal podem ser conferidos a seguir. O 
DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício), em 31/12/2018, está na página 2 deste boletim. Os demais 
documentos contábeis relativos ao exercício de 2018 estão disponíveis para consulta na sede da Assufemg.

A Junta Eleitoral, nomeada pela Assembleia Estatutária 
realizada em 29/01/2019 no auditório da Escola de Belas 
Artes, Campus Pampulha-UFMG, convoca os associados 
que estão aptos a participarem do Processo Eleitoral, com 
poderes de votar e ser votado nos termos dos artigos 24, 
40 e 41, do Estatuto, a participarem das eleiçoes para a es-
colha da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da entidade 
para o triênio 2019/2022. As chapas deverão se inscrever 
na sede da Assufemg nos dias 11 e 12 de abril de 2019, das 
13 as 17horas.

As eleições ocorrerão nos dias 21 e 22 de maio de 2019, 
conforme definido pelo Regimento e Cronograma Eleito-
rais aprovados em Assembleia Geral Extraordinaria rea-
lizada no dia 12 de março de 2019 na Sede da Assufemg.

A Junta Eleitoral reitera, para todos os fins, que o processo 
eleitoral se iniciou no dia 29/01/2019 com a escolha e no-
meação dos membros da Junta Eleitoral pela Assembleia 
Estatutaria, conforme dispõe o Estatuto da entidade, Art. 
27 paragrafos 1° e 2°.

Belo Horizonte, 14 de marco de 2019.
Márcio Flávio dos Reis

Presidente da Assufemg
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento ao Capítulo IV do Estatuto da Associação dos Servidores da 
Universidade Federal de Minas Gerais – ASSUFEMG, o Conselho Fiscal no uso 
de suas atribuições reuniu-se no dia 08 de março de 2019, para examinar os re-
latórios contábeis do exercício de 2018, sendo: balancete, balanço patrimonial, 
demonstrativo do resultado do exercício e relatório de prestação de contas.
Foram apresentados os relatórios contábeis de 2018 pelo Contador da  
ASSUFEMG, Dr. Luiz Gustavo Zschaber Soares – Contabilidade Soares, a qual 
prestou os esclarecimentos.
Com base na documentação apresentada, e após análise da movimentação dos 
documentos contábeis, reconhece e reafirma a regularidade das demonstrações 
e aplicações apresentadas, advindas dos recursos financeiros arrecadados, dan-
do o parecer favorável e aprovando as contas do exercício de 2018.

Belo Horizonte, 08 de março de 2019.
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Campeonato de Futebol 
de Campo XXXIV Rosas  

de Abril 2019

Entrevista sobre o Dia 
Internacional da Mulher

Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 45 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 2019!

Aconteceu no Sábado, 09/03/2019 a Primeira rodada 
do Campeonato de Futebol de Campo XXXIV Rosas 
de Abril. Tiveram dois jogos, o primeiro deu início 
às 8h:30 – Amigos FC (TBI) 3 X 1 HC Futebol Clu-
be. Os atletas Cláudio Barbosa, o Russo (1), Douglas 
Viana (1) e Telmo Souza (1), marcaram para a equipe 
Amigo FC. Para a equipe HC Futebol Clube, o atleta 
Maurício Tadeu (1) descontou.
No segundo jogo, que por sinal, foi ótimo e bem mo-
vimentado, Áreas Verdes 2 X 2 CEU, os atletas Re-
ginaldo (1) e Christian (1) marcaram para a equipe 
Áreas Verdes. Para a equipe CEU, marcaram os atle-
tas Rodrigo (1) e Maurício Sobrinho (1), demonstran-
do o equilíbrio da partida.

Foram entrevistadas as Funcionárias Lúcia Lima e 
Soraya Souza e a Vice-presidente da Assufemg Sonia 
Micussi. Na entrevista, foram abordados pontos im-
portantes sobre o Dia da Mulher.
Esta data é importante para lembrar as suas conquistas, 
levando em conta que todo dia é seu, valorizando-as e 
trazendo à tona discussões a respeito da discriminação 
e violência, muitas vezes sofridas pelas mulheres, de 
maneira a impedir que esses retrocessos ameacem os 
méritos que foram alcançados.
O empoderamento feminino pode ser definido como 
uma busca das mulheres pela igualdade de gênero, 
pelo direito de se posicionarem em todos os campos 
sociais, políticos e econômicos, levando em conta suas 
rotinas e batalhas diárias.
Uma mensagem que deve ser deixada para homens e 
mulheres: valorizem e respeitem as mulheres não só 
nesta data, mas todos os dias. Pois, elas podem e de-
vem ser o que quiserem, fazendo suas escolhas e que 
não aceitem abusos e atitudes preconceituosas que 
acontecem diariamente. Sejam unidas em prol de uma 
sociedade mais justa e que sejam tratadas com delica-
deza e carinho.

Para celebrar o dia Internacional da Mulher, 8 de Mar-
ço, a Assufemg promoveu no Espaço Cultural Francisco 
Assis Mota a distribuição de Rosas para as mulheres pre-
sentes no local, no horário do almoço.

ROSAS
DE ABRIL

Assufemg

XXXIV

45
ANOS

FLORESCEr em meio
a NOVOS DESAFIOS
GESTÃO 2016-2019 “ASSUFEMG VIVA! DO SONHO À REALIDADE”

Vem aí o XXXIV Rosas de Abril 2019 
01A26ABRIL
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Semana da Beleza  
na Drogaria Assufemg

Assembleia Geral 
Extraordinária para 
análise e aprovação das 
normas regimentais do 

Processo Eleitoral

Neste mês de Março aconteceu na Dro-
garia Assufemg, nos dias 07 a 15 de Mar-
ço a Semana da beleza Bio Extratus. Os 
produtos da linha de cosméticos tiveram 
descontos de 15%. Em cada compra reali-
zada, ganhava uma sacola de brinde.

O presidente Jair Bolsonaro 
recebeu na quarta-feira após o 
recesso de carnaval, diversos 
comentários gerados por au-
xiliares próximos a respeito da 
avaliação de sua postagem na 
rede social Twitter, sobre um 
vídeo no qual dois homens 
aparecem em atos obscenos 
no carnaval sendo considera-
da ‘’chocante’’ e ‘’inapropria-
da’’. A repercussão causou 
desconforto no núcleo do cen-
tro do governo. A publicação 
polêmica do presidente gerou 
críticas entre seus opositores e 
mesmo entre apoiadores nas 
redes sociais. O Palácio do Pla-
nalto precisou divulgar uma 
nota no mesmo dia para expli-
car a atitude de Bolsonaro.
Em pouco mais de dois me-
ses de governo, Jair tem feito 
uso do Twitter como principal 
meio de comunicação com a 
população. Na plataforma, 
porém, ele fez poucas men-
ções a assuntos considerados 
como prioridade em sua ges-
tão. Na avaliação de minis-
tros e auxiliares ouvidos pelo 
jornal O Estado de São Paulo, 
as imagens que foram publi-
cadas provocaram uma reação 
‘’virulenta’’ especialmente do 
seu ‘’público interno’’, como 
são classificados os seguido-
res do presidente nas redes 
sociais. Várias publicações es-
trangeiras repercutiram o tuí-
te do Bolsonaro.
No Planalto, no entanto, o 
episódio foi considerado um 
‘’constrangimento imensurá-
vel’’, de acordo com um dos 
militares do governo. O pró-
prio presidente ficou impres-

sionado com a reação negativa.
De acordo com assessores, 
contudo, a expectativa é de 
que essa insatisfação e crítica 
dos próprios apoiadores do 
presidente levem o Jair e seus 
filhos a ‘’caírem na real’’ sobre 
o perigo de postagens ‘’incon-
sequentes’’.
Analistas de diversas áreas ou-
vidos pelo Estado de São Paulo 
afirmaram que essa conduta 
constitui ‘’quebra de decoro so-
cial’’ porque ‘’não corresponde 
à liturgia do cargo’’, podendo 
gerar reflexos na imagem do 
País no exterior e na aprovação 
das reformas para que a econo-
mia volte a crescer.
O professor de Relações In-
ternacionais da FGV Oliver 
Stuenkel disse que a divulga-
ção do vídeo causou ‘’perple-
xidade’’ em diplomatas e in-
vestidores internacionais e que 
a mensagem foi interpretada 
como ‘’sinal de que o gover-
no está com problemas’’. ‘’A 
percepção foi de que isso faz 
parte da estratégia do gover-
no em função da dificuldade 
que ele está tendo em relação 
aos projetos relevantes, como 
a reforma da Previdência e ao 
projeto anticrime’’.
Para o chefe do Centro de 
Crescimento Econômico do 
Instituto Brasileiro de Econo-
mia (Ibre/FGV), Samuel Pes-
sôa, a postagem é ‘’mais um 
episódio na série de trapalha-
das do governo’’ que podem 
‘’dificultar’’ a aprovação de re-
formas necessárias para a reto-
mada da economia brasileira.

Tuíte sobre Carnaval gera 
críticas de apoiadores de Bolsonaro

A Junta Eleitoral, nomeada pela Assem-
bleia Estatutária da Assufemg, realizou no 
dia 12/03/2019 a Assembleia Geral Extraor-
dinária para a análise e aprovação das nor-
mas regimentais que disciplinarão o Pro-
cesso Eleitoral nos termos dos artigos 9º e 
28º do Estatuto.
Os que estavam presentes aprovaram as 
alterações nas normas por unanimidade.
O Edital de convocação foi informado an-
tecipadamente de acordo com o Estatuto e 
deu-se início assim que constatado o quó-
rum necessário para a sua realização, em 
segunda chamada. O Edital foi publicado e 
divulgado a partir do dia 22/02/2019.

N e g o c i n h o $
▪ Compro cédulas (notas) antigas do Brasil. Falar com Jocano: (31) 98757-0924
▪ Tela Mosqueteira, corrimão em alumínio, quadro de avisos e Escolares. Falar com Amauri: (31) 98863-4350 
Whatsapp / E-mail: avisarquadros@gmail.com
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