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Novos Associados Sejam bem-vindos!
☺ Adalberto Neves Werneck ☺ Adriane Aparecida Pereira ☺ Alexandre da Silva ☺ Alexandre Seabra Lopes 
☺ Alfredo Luiz Pereira Gomes ☺ Ana Maria Jeronyma de Lima ☺ Ana Paula Aparecida Ferreira de Souza  
☺ Angelina Batista de Souza ☺ Carlos Alberto Ávila de Almeida ☺ Carlos Barcelos Coelho ☺ Caterina Elaine 
de Santis ☺ Claudete Alves Pereira ☺ Daniel Teixeira do Carmo ☺ Deisyderia Alves Martins ☺ Edilson Costa 
de Oliveira ☺ Édina de Carvalho Pereira ☺ Edirlene Aparecida Fazioni ☺ Ephigenia Gomes ☺ Flávio da Silva 
☺ Geralda Gláucia da Silva Santos ☺ José Martins da Cunha ☺ Juliana Barbosa ☺ Lindaura do Nascimento  
☺ Linete Pinheiro da Costa ☺ Ludmila Pacheco Pego ☺ Macilene de Fátima leite Pereira ☺ Marcos da Costa Lage 
☺ Marli Aparecida de Mesquita ☺ Maurício Manairt de Moura ☺ Raquel Fernanda de Paula Batista ☺ Roberto 
Carlos Rebouças ☺ Roberto Márcio da Silva ☺ Rosângela Martins de Monteiro ☺ Sônia Maria Martins Fortunato 
☺ Vando Jerônimo da Costa ☺ Varlei Pereira Neves ☺ Vilson Pereira Gomes.

Estudantes e servidores de universi-
dades e institutos federais se mobi-
lizaram em diversas frentes na ten-
tativa de frear o bloqueio de 30% do 
orçamento anunciado pelo gover-
no federal e que tendem a sucatear 
completamente as universidades 
nos próximos anos. Entre as ações, 
houve uma pressão sobre políticos, 
para que se sensibilizem com a cau-
sa e trabalhem, em Brasília, pelo re-
passe integral da verba inicialmente 
prevista às instituições. Os manifes-

tantes também protestaram contra a 
proposta de reforma da Previdência 
e as privatizações.
A paralisação unificou os ensinos 
municipal, estadual e federal, Cen-
tral Única dos Trabalhadores de Mi-
nas Gerais (CUT/MG), demais cen-
trais, movimentos sindical, sociais 
e populares. O protesto também 
aconteceu no interior do Estado e 
em todo o país. Foi a primeira gran-
de mobilização contra os desman-
dos do governo direitista de Jair 

Bolsonaro (PSL).
Os trabalhadores da UFMG reuni-
ram-se na Faculdade de Medicina 
e grande parte dos funcionários 
da Assufemg também participa-
ram do ato, saíram em marcha 
para a Praça da Estação, logo em 
seguida para a Praça Sete, onde 
não puderam se concentrar pelo 
número de manifestantes presen-
tes. Por conta disso, a passeata se-
guiu para a Praça Raul Soares fi-
nalizando o dia de manifestações.

Manifestantes  tomaram as ruas de Belo 
Horizonte contra os cortes na Educação e  
Reforma da Previdência em atos do dia 15 de maio
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Descontração e excelência marcaram o Baile de 
Encerramento do XXXIV Rosas de Abril
O XXXIV Rosas de Abril deixou 
marcas na memória dos que estive-
ram presentes nas atividades do fes-
tival. E o fechamento não poderia ter 
sido melhor. No último dia de co-
memoração, o encerramento aconte-
ceu da melhor maneira possível. O 
Baile aconteceu na última sexta-feira 
de Abril, dia 26, enchendo 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 a apresentação de dança dos 

alunos do Projeto Saúde Ativa, pre-
senteando os convidados com uma 
belíssima coreografia.
As mesas foram distribuídas por 
todo o local, com arranjos de flores, 
ornamentados com sutileza e re-
quinte, abrilhantando o local. Os pe-
tiscos e bebidas estavam dispostos 
em cardápios presentes no bar do 
evento e os participantes puderam 
pedi-los com o acompanhamento 
do garçom responsável pela locali-
zação de seu respectivo lugar. 

O Baile foi organizado com muito 
carinho, tudo pensado para que o 
sócio e seus convidados pudessem 
aproveitar a noite.
A atração musical ficou por con-
ta da banda Galaxy, que agitou o 
público com hits antigos, atuais e 
de vários estilos. Até a última mú-
sica, havia movimento na pista 
de dança. A festa se encerrou por 
volta de 4h da manhã. O álbum de 
fotos do baile encontra-se em nos-
sa página no Facebook.

O plano de saúde da Assufemg continua desenvolvendo um trabalho junto a Unimed, que pleiteava um rea-
juste de 14% sobre as mensalidades do plano. A Entidade acordou um índice de reajuste junto a Unimed de 
9% nas mensalidades, opcionais e coparticipação a vigorar a partir deste mês.
Lembrando que a Assufemg vem recebendo uma grande procura para a adesão da Unimed em torno de 400 
novas inclusões, em virtude do aumento dos planos disponíveis para os trabalhadores da UFMG, que são 
concorrentes da mesma.
A Assufemg convida você, trabalhador em educação da UFMG a vir fazer uma cotação e aproveitar as opções 
de planos disponíveis da Unimed.

Atenção! Plano de saúde Unimed
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Expediente
Órgão Informativo da  
Associação dos Servidores da 
UFMG - Assufemg.  
Fones: 3439-8100  
Fax: 3439-8118. Subsede no 
Medcenter - Tel: 3224-7519.  
www.assufemg.org.br -  
Fale conosco:  
sec.presidencia@assufemg.org.br 
ou imprensa@assufemg.org.br - 
Facebook: assufemg.
Av. Antônio Carlos, 6627 - 
Cidade Universitária  
CEP: 31.270.010 -  BH - MG -  
Fones: 3439 - 8100/3439 - 8124
Diretoria Executiva
Presidente: Márcio Flávio dos Reis
Vice Presidente: Sônia Micussi 
Simões
Diretor Administrativo: Luiz 
Geraldo de Oliveira
Diretor Administrativo Adjunto: 
Antônio Sílvio de Oliveira 
Diretor Financeiro: Wânia  
Ferreira Duarte Goulart 
Diretor Financeiro Adjunto: 
Odair dos Santos Ferraz  
Diretor de Imprensa e 
Divulgação: Magna Cristina de 
Oliveira
Diretor de Imprensa e 
Divulgação Adjunto: Antônio 
Cícero de M. Mendes 
Diretor de Esporte e Lazer:  
Marcelo Antônio A. de Lima 
Diretor de Esporte e Lazer  
Adjunto: José Tiago Lopes 
Diretor de Cultura: Júlia Maria 
Ferreira 
Diretor de Cultura Adjunto:  
Marcus Vinícius Ribeiro 
Diretor de Assistência e  
Convênios: Hélio Geraldo  
de A. Macedo 
Diretor de Assistência e  
Convênios Adjunto: Eliane F. 
Ramos de Jimenez 
Conselho Fiscal
Titulares
Lúcia Aparecida de Oliveira 
Pinto
Nívio Laurentino Pereira 
Geraldo Magela de Senna
Suplente
Cláudio Lima Oliveira
Edição: Ana Flávia de Abreu 
(Assessora de Imprensa)
Projeto e Editoração Gráfica: 
Eliseu Ramos
Periodicidade: quinzenal                           
Tiragem: 4.500 exemplares
Impressão: Gráfica Cedáblio.
Os artigos assinados são de 
inteira responsabilidade dos seus 
autores e não correspondem, 
necessariamente, à opinião do jornal.

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!

Final do campeonato de 
Futebol de campo  
XXXIV Rosas de Abril 2019

No dia 11 de maio, aconteceram as fi-
nais do Campeonato de Futebol de 
Campo do XXXIV Rosas de Abril 2019, 
que contou com a participação de 8 
equipes, de diversos setores da univer-
sidade. 
Fechando a competição, que teve um 
grande equilíbrio entre as quatro equi-
pes finalistas e com um ótimo público 
presente, tivemos a disputa do 3º lugar 
entre as equipes Áreas Verdes x Borús-
sia FUMP, vencida pelo placar de 3x2 
em favor da equipe da Áreas Verdes.
Como já se esperava, o principal jogo 
foi eletrizante e tenso ao mesmo tem-
po, entre as equipes Assufemg x Ami-
gos FC (TBI). A ótima equipe da As-
sufemg, que mescla a juventude com 
vários jogadores habilidosos não foi 
capaz de vencer a força, garra e deter-
minação da equipe campeã do Rosas 
2019, AMIGOS FC (TBI), que venceu 
a grande final pelo placar de 2x1 e sa-
grou-se bicampeã. 
Logo após a partida houve uma grande 
confraternização de encerramento da 
competição e entrega dos prêmios.

3º lugar - Áreas Verdes

Vice-campeão - Assufemg

Campeão - Amigos FC (TBI)

Inscrições para a quadrilha da Assufemg
- Inscrições de casais: 03 à 14 de Junho das 08 às 16:30 na secre-
taria da Assufemg;
- Quem poderá participar: sócios e seus dependentes e comu-
nidade universitária em geral (necessário ter vínculo com a 
UFMG);
- Apresentação da quadrilha: dia 02/08 às 21:30 na Assufemg;
- Ensaios: 28/06, 05/07, 12/07, 20/07, 26/07 e 01/08;
- Horário dos ensaios: 17:30 às 18:30;
- Trajes: Ficará a cargo de cada participante providenciar o seu.
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Desligamentos
 “As pessoas não morrem, ficam encantadas”, disse o poeta Guimarães Rosa. Publicamos abaixo, os nomes dos colegas  
associados que se desligaram da Assufemg em maio de 2019, por motivo de óbito:

N e g o c i n h o $
▪ Aluga-se apartamento de 3 quartos, sala 2 ambientes, 2 banheiros, armários de cozinha embutidos, cozinha 
e área, 1 vaga de garagem. Valor: R$1.000,00 + condomínio e IPTU. Bairro São João Batista. R. Tenente Ricardo 
Guimarães, 36 – BL III, apt 104. Ônibus 64 e 67 passa em frente. Telefone para contato: (31) 3222-5521 / Whatsapp: 
(31) 99399-9005.
▪ Hospede-se em Maceió/AL, apartamento na Praia de Ponta Verde. R$120,00 (casal). Informações com Virgínia 
(31) 99703-6969.

† Alba Heloisa Piazza de Carvalho † Domingo Alves de Carvalho † Eddna Elvira  Quaglia  Sabino † Idarlene Ber-
nardes Prata † Izza Brant Starling † José Martins de Oliveira † Maria José de Castro † Nylceia Landre Romanelli

No dia 23/05/19 
ocorreu o processo 
eleitoral da Associa-
ção dos Servidores 
da UFMG (Assufe-
mg), iniciado em 14 
de março de 2019, 
para escolha da Di-
retoria Executiva e 
Conselho Fiscal triê-

nio 2019/2022 conforme disposto nos artigos 27 e 29 do 
Estatuto da Assufemg. 
Durante o período eleitoral foram convocados os asso-
ciados da Entidade aptos a participarem das eleições, 
com poderes de voto. Foi inscrita uma chapa. A chapa 
1, “Assufemg viva! Atuante e superando desafios” foi 
eleita com 371 votos, foram depositados nas urnas 371 

votos, sendo 08 brancos e 04 nulos. A chapa do Con-
selho Fiscal, intitulada ‘’Transparência’’, foi eleita com 
353 votos, sendo 15 brancos e 04 nulos.
O processo eleitoral foi tranquilo, porém não foi como 
o esperado nos últimos 14 anos, deixando como respal-
do um reconhecimento do trabalho que vem sendo fei-
to. Aqueles que não quiseram sair do conforto do seu 
lar para contribuírem com seu poder de voto, reflitam 
a respeito do processo.
A Diretoria da Assufemg agradece aos senhores: Do-
menico Romano Romani, Egler Marcelino Santos, Mara 
Quintela Maia, Giovanni José Cerqueira, Maria Barbosa 
Giovanini, Simone Teixeira Neves França da Silva, Ma-
ria do Carmo Leite Ribeiro e Nádia de Oliveira Diana 
Malaquias, componentes da Junta Eleitoral 2019/2022 
pelo excelente trabalho prestado à esta Entidade. 

Eleições para Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal da Assufemg Triênio 2019/2022

De acordo com a divulgação feita no mês de maio, para participar do 
sorteio era necessário ter feito compras na drogaria no período de 01/05 
a 30/05. O sorteio ocorreu dia 31/05 na Drogaria Assufemg.
Kit cosméticos Bio Extratus (Suzimar Reis da Silva)
1 jogo de panelas Panelux Classic com 5 peças (Euceli Vital da Fonseca)
Os contemplados devem retirar o prêmio na Sede da  
Assufemg, no Campus Pampulha da UFMG,  
de 8h às 16h30. Telefone: 3439-8110
Parabéns aos ganhadores!

SAÍRAM OS GANHADORES DO SORTEIO  
DOS PRÊMIOS DA DROGARIA ASSUFEMG!


