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 XV FESTA AGOSTINA

Um pouco da história da Festa Agostina

A décima quinta edição da Festa Agostina da Assufemg trouxe novamente ao campus da UFMG, o tradicional 
festejo Agostino. O cantor e compositor Saldanha Rolim e o Trio Bodocó fizeram o público presente cair na dan-
ça. Essas foram as atrações que animaram o evento. 
A decoração colorida do Espaço Cultural Francisco de Assis Mota, com bandeirolas alegrou o ambiente. Brin-
cadeiras, boa música, barraquinhas de comidas típicas, o pau de sebo e a fogueira marcaram a Festa Agostina. 
Uma oportunidade não apenas de dançar, mas de confraternização entre associados e amigos. 

A primeira festa agostina da  
Assufemg foi realizada em agos-
to de 2005. Desde a sua criação, 
acontecia dentro da tradição, com 
barraquinhas que eram exploradas 
pelos próprios sócios e com a es-
trutura logística do restaurante da 
Assufemg. 
Neste ano foram feitas algumas 
mudanças na forma de organizar 
a festa. Dentre elas, destacamos a 
terceirização das barraquinhas de 
comidas e bebidas e a opção por 
trazer artistas do forró pé de ser-
ra e não só duplas sertanejas. Se-
gundo o Presidente da Assufemg, 
Márcio Flávio dos Reis, “trouxe-
ram o forró pé de serra para re-
lembrar o que é o espaço cultural 
Francisco de Assis Mota, espaço 
dedicado ao Chicão, que era um 

profissional que tinha um poten-
cial em divulgação e jornalismo 
na Assufemg e também divulgava 
o trabalho dos artistas do vale do 
Jequitinhonha”. Ele relembra que 
“Saulo Laranjeira iniciou os seus 
trabalhos praticamente aqui e fez 
um grande show na festa agosti-
na. Saldanha Rolim acompanhava 
esse pique com o Paulinho Pedra 
Azul, Tavinho Moura e Lô Borges. 
A festa deste ano foi uma homena-
gem ao Chicão, não foi dedicada 
em papel, mas dedicamos a ele em 
atitudes e por isso a presença do 
Saldanha Rolim com o Trio Bodocó 
fazendo o forró pé de serra. O Sau-
lo Laranjeira esteve presente pres-
tigiando o amigo Saldanha Rolim 
e também para relembrar o início 
de sua carreira. Foi uma presença 

muito marcante e ele foi bastante 
solicitado pelas pessoas presentes 
no evento.” 
Na opinião de Márcio Flávio a fes-
ta agostina deste ano, além de ter 
agradado a todos foi muito impor-
tante também porque “relembrou 
o passado da Assufemg, e pode-
mos dizer que esta festa foi a me-
lhor já realizada e que a Assufemg 
começa a reencontrar o seu cami-
nho original que foi deturpado, 
deteriorado. E, com muito esforço 
e sabedoria das diretorias de 2005 
até agora, sob o meu comando, 
estamos resgatando a história da 
Assufemg, mas ainda tem muito 
a resgatar. Então eu acho que essa 
festa foi maravilhosa e não tem ou-
tra igual, desafio até no Brasil, por-

Novos Associados Sejam bem-vindos!
☺ André de Carvalho Bandeira Mendes ☺Aparecida Godinho de Sá ☺ Aparecida Sidney de Godoi lino ☺ 
Bárbara  Charine Machado Barbosa ☺ Carlos Antônio Fernandes ☺ Carolina Cândida da Cunha ☺ Enir Tavares 
☺ Fulvia Paula da Silva Ratto ☺ Geraldo Pereira dos Santos ☺ Heloisa de Oliveira Vasconcelos ☺ Juliana 
Aparecida de Aquino ☺ Juliana Barbosa ☺ Katiane Faial Salgado ☺ Klausmax Pereira Coelho ☺ Laurinda dos 
Santos Ferreira ☺ Leandra de Castro Gonzaga Figueiro ☺ Lívia Andrea Figueiro de Souza ☺ Luciano Quintino 
Ferreira ☺ Marconi Vargas Lima ☺ Maria Angélica Gonzaga ☺ Mariana Vanessa Soares Camargos ☺ Rosana 
Lopes da Silva ☺ Sirleine Brandão de Souza ☺ Tânia Lage Moreira ☺ Vitor de Jesus Santos.
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Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 45 anos de atividades Assistenciais, Culturais 
e Esportivas. Uma entidade a serviço dos seus sócios. Gestão 2019/2022 - "Assufemg 
Viva! Atuante e Superando Desafios".

Caro servidor: se você já foi sócio, convidamos a retornar. Venha conhecer a entidade.  
Fale conosco 3439.8124/8112/8109 - sec.presidencia@assufemg.org.br

- Campanha de Filiação 2019!

Foi realizada entrevista com 
Júlia Maria Ferreira, Diretora 
de Cultura da Assufemg, sobre 
a XV Festa Agostina. Segue 
abaixo as respostas:
- Qual a razão da Assufemg realizar a Festa 
Agostina e não Festa Junina como é tradicional?
Com a entrada da nova Diretoria, em 2005, não 
havia dinheiro nem para a folha de pagamento. A 
Diretoria da Assufemg tomou posse em junho, já 
no mês em que é comemorado a tradicional Festa 
‘’Junina’’ no Brasil. Como não havia recursos 
suficientes para preparar a festa, foi então 
proposto realizar uma festa em Agosto, digna 
para o sócio. Foi realizada na primeira semana do 
mês e as pessoas gostaram. E com isso, todas as 
edições da festa passaram a acontecer em Agosto. 
É a última parada ou a última fronteira das festas 
juninas. Nós somos a última. É como se fosse o 
último fruto a amadurecer. 
- Como é feito o trabalho de organização da 
festa?
A festa é organizada por uma equipe formada 
pelos Diretores e funcionários da Entidade.
- Qual é sua avaliação da Festa Agostina 
realizada neste ano?
Foi tudo muito bom, inclusive a avaliação que 
a gente tem ouvido das pessoas é que foi uma 
das melhores festas que já aconteceram aqui na 
Entidade e isso nos motiva muito. Mas como nem 
tudo é 100%, precisamos melhorar em alguns 
pontos e temos a intenção de ampliar a quadrilha 
para a participação de toda a comunidade 
universitária. 

que não tem festa agostina... só aqui. Foi uma coisa muito boa e mexeu com os 
corações, ficou saudosista. Muito se falou do Chicão, muitos se emocionaram 
...não a logística da festa .. mas as pessoas sentiram como se o Chicão estivesse 
presente e entraram no imaginário, na ficção.. mas era isso.. Chicão passou por 
aqui e deixou história.. uma história linda e maravilhosa que está sendo resga-
tada e que é apenas a ponta do iceberg”.
Os elogios foram o foco das conversas. A satisfação com a festa pode ser sen-
tida também pelo comentário do associado Varlei Anderson que escreveu na 
página do facebook  da Entidade “Maravilhosa festa, quem não participou 
perdeu uma das melhores que já aconteceu no espaço Francisco de Assis, para-
béns à nova diretoria pelo esforço e desempenho para a realização desta festa, 
já estou imaginando como será a próxima”.
Esta festa deixou saudades, mas esperamos todos na XVI edição da nossa tra-
dicional festa agostina em 2020. Confira abaixo alguns cliques da XV Festa 
Agostina da Assufemg.

https://www.facebook.com/varlei.anderson
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UM DIA ESPECIAL PARA O FUTEBOL MASTER 
DA ASSUFEMG
No sábado, dia 27 de julho, após o jogo de futebol master da  
Assufemg, foi realizado um churrasco de confraternização especial 
em agradecimento aos 40 novos coletes esportivos que foram pa-
trocinados pelo Sindifes. E também uma bola que foi doada pela 
Coopecremt. 
Na confraternização o servidor Wemerson Alcântara (diretor do 
SINDIFES) mais conhecido como Liu, falou da importância da  
Assufemg, que foi a primeira entidade de servidores dentro da 
UFMG. Disse também, que temos que ter em mente que não é só 
fazer política. A política de qualidade de vida também é política. É 
obrigação das Entidades, que representam os técnicos administrati-
vos, docentes e terceirizados da Universidade financiarem e promo-
verem projetos de qualidade de vida, uma vez que isso está melho-
rando a vida de muitos.
Márcio Flávio, Presidente da Assufemg, por sua vez comentou, que 
com ele, Marcelo e Batata, Diretores de Esporte e Lazer, podem con-
tar com o que for preciso.
Segundo Marcelo Lima, Diretor de esporte e lazer da Assufemg, o 
projeto tem como objetivo oferecer uma oportunidade de desenvol-
vimento psico-físico-social aos servidores da Universidade, em es-
pecial, aos associados da Assufemg por meio da prática de futebol.
Para isso, conta com uma estrutura apropriada, que é o campo de 
futebol gramado, mas que necessita passar por diversas melhorias, 
tais como: a construção de vestiários, banheiros para o público e be-
bedouros; iluminação e instalação de alambrados e projeto de ir-
rigação para tratamento e manutenção do gramado. Tarefa difícil, 
mas não impossível, desde que possamos contar com a parceria e 
autorizações da administração central da universidade.
Ao longo desses últimos meses, desde a sua implantação, o Projeto 
de Futebol Master conta com a participação de aproximadamente 
50 atletas, entre eles, funcionários associados da Assufemg, funcio-
nários e professores não sócios, mas vinculados à Universidade e 
convidados especiais, todos, acima de 45 anos.

Foi realizada entrevista 
com dois TAE's sócios 
e um professor não 
sócio, participantes do 
Projeto. Segue abaixo 
as respostas:

- Para você, qual a importância de 
estar participando do Projeto de 
Futebol Master da Assufemg?

Importantíssimo, principalmente 
pela interatividade com colegas 
de outras unidades e também 
nos exercitando e cuidando de 
nossa saúde tendo assim mais 
qualidade de vida. (Alcino Pires - 
Museu de História Natural)

- Você considera positivo este tipo 
de projeto para a comunidade 
universitária e em especial para os 
associados da Assufemg?

Com certeza... o projeto é 
uma excelente forma de 
investirmos em nossa saúde, em 
compartilharmos um bom tempo 
entre amigos que compõem a 
comunidade universitária. (Prof. 
Kleber Campos - Escola de 
Veterinária)

- O Projeto de Futebol Master tem 
atendido às suas expectativas? 
O que você acha que pode ser 
modificado para melhorá-lo?

Sim. O lazer é um componente 
fundamental para que o sujeito 
se sinta satisfeito com a vida, 
onde ele não se sinta obrigado 
a cumprir tarefas. O esporte é 
caracterizado como um lazer 
ativo, sendo uma das atividades 
que mais geram prazer, e a 
satisfação observada em sua 
prática pode ser explicada pela 
elevação do bem-estar que 
ocorre quando o exercício do 
lazer encontra-se direcionado 
ao cumprimento de alguma 
meta. (Milton Luiz - Escola de 
Veterinária)
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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 julho de 2019, por motivo de óbito:

† Lygia Suely Ferretti Souza † Sebastião Veloso

Em comemoração aos 50 anos do Museu, no dia 11 de agosto, de 8 às 10 
horas, aconteceu a 1ª Corrida e Caminhada - 50 Anos do Museu, em um 
percurso totalmente arborizado, percorrendo trilhas e vias internas no Mu-
seu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. 
Destacamos a participação da Assufemg 
como apoiadora deste evento, bem como 
a sua representação na corrida pelos asso-
ciados Blandino de Oliveira Diana, o Dino 
(Funcionário da Assufemg) na categoria D 

masculina 50 a 59 anos e Márcia Aparecida Bolina (Coltec) na categoria 
feminina C 40 a 49 anos. Agradecemos aos dois pela disponibilidade e por 
representar a Entidade no evento.

Almoço musical em homenagem ao dia dos pais
No último dia 09 de agosto, sexta-feira, foi realizado um almoço musical na 
Cantina Pelego’s em comemoração ao dia dos pais. Os pais presentes recebe-
ram uma lembrança comemorativa. Os músicos Marcelo Teixeira e Joaquim 
Garcia apresentaram um musical instrumental ao som de jazz, samba, bossa 
nova, entre outros gêneros musicais para os presentes.

N e g o c i n h o $
▪ Aluga-se apartamento de 3 quartos, sala 2 ambientes, 2 banheiros, cozinha c/ armários embutidos, área de 
serviço e 1 vaga de garagem. Valor R$ 1.000,00 + condomínio e IPTU. Bairro São João Batista – R. Tenente Ricardo 
Guimarães, 36 – Bloco III, apt 104. Ônibus 63, 64 e 67. Telefones: 31 99727-1337 / 31 99399-9005. 

▪ Alugo apartamento de 3 quartos, mobiliado, no bairro Santa Rosa, próximo a UFMG. Valor do aluguel: R$: 1.600,00. 
Condomínio c/ gás canalizado e água: R$: 330,00. IPTU: R$: 75,00. Tratar: Luciana – telefone: 31 99838-7552.

1ª Corrida e Caminhada 50 Anos do Museu

A Drogaria Assufemg está loca-
lizada na Praça de Serviços da 
UFMG, Campus Pampulha, sob 
a supervisão do Farmacêutico Ro-
drigo Habib Bahia. Com funciona-

mento de 2ª a 6ª feira, de 08h às 18h, a Drogaria é a 
única do ramo dentro do Campus da UFMG.
Há vários anos a Drogaria Assufemg vem atendendo 
aos associados e toda comunidade universitária ofere-
cendo medicamentos e uma grande variedade de pro-
dutos de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal. 

São produtos de boa qualidade e procedência, com 
facilidades no pagamento/serviços e com a opção de 
débito em conta e desconto de 15% para pagamento 
em dinheiro. 
É oferecido o melhor preço ao consumidor e alterna-
tivas para um melhor atendimento aos associados e 
usuários da farmácia. 
 Lembrando que todos os produtos comercializados 
na drogaria são permitidos pela ANVISA, conforme 
disposto no art. 55 da Lei 5991, de 17/12/1973.  Infor-
mações pelo telefone: 3443-3760. 

DROGARIA ASSUFEMG


