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RETROSPECTIVA 2019
O ano de 2019 está chegando ao fim... E, para relembrarmos alguns dos assuntos noticiados pelo Pinga Fogo
trazemos, nesta última edição, uma retrospectiva, com seleção de matérias publicadas durante o ano, na área
cultural, esporte e lazer, saúde e assuntos especiais.

ATIVIDADES CULTURAIS

Editorial,
Mais um ano que finda sem muitas perspectivas de esperança
para o Servidor Público Federal. Há mais de
3 anos sem aumento,
vislumbramos
tempestades contra nós,
oriundas do governo
descompensado que aí
se encontra. Mas ainda
assim, nos resta a esperança e a fé em Deus,
para nos guiar. Assim
sendo, e buscando experimentar e superar
os desafios, a Diretoria da Assufemg deseja a todos os sócios da
família Assufemg um
Feliz Natal e um 2020
com muita determinação e a felicidade como
meta para tudo melhorar e possamos no mínimo viver em paz.
Márcio Flávio dos Reis,
Presidente da Assufemg

Grito de Carnaval fez o público cair na folia
O III Grito de carnaval fez o público tirar o pé do chão.
O evento, movimentou o Espaço Cultural Francisco Assis
Mota. A folia foi muito animada, levando os presentes a
entrarem no clima carnavalesco. Edição relacionada: 1259

XXXIV edição do Rosas de Abril - FLORESCER em meio a
NOVOS DESAFIOS

No mês de abril, foi destaque no Pinga Fogo a
cobertura da XXXIV edição do Rosas de Abril,
realizado pela Assufemg,
que neste ano, teve como
tema FLORESCER em meio
a NOVOS DESAFIOS. O Rosas de Abril é o maior
evento não-institucional
das universidades do
país e promove há 34
anos diversas atividades
que movimentam toda a

comunidade
acadêmica.
Sua abertura
no Campus
Pampulha
contou com a
apresentação
da banda Bororó e o tradicional show
de fogos. Já no Campus
Saúde, a abertura foi feita
por Mozão Diniz.
As outras atividades incluídas na programação
do Rosas de Abril foram:
▪ O tradicional Festival
da Canção Assufemg ;
▪ Oficina de Customização, Teatro e Circense;
▪ A Feira de Artesanato;

▪ Os shows de Saldanha
Rolim e Paulinho Pedra
Azul, no Quarta Doze e
trinta;
▪ A apresentação de dança “As Melindrosas” e o
grupo Ciranda de Minas;
▪ Os Shows com as bandas Putz Grilla, Vibes e
Chevette Hatch;
▪ O Baile de Encerramento do XXXIV Rosas de
Abril, no Clube Libanês,
que além da apresentação da Banda Galaxy,
contou com uma belíssima coreografia dos alunos do Projeto Saúde Ativa. Edições relacionadas:
1261 - 1262 - 1264

Novos Associados Sejam bem-vindos!
☺Ana Cristina de Morais Lara ☺Diego Loudring da Silva ☺Erivelto Martins da Paixão ☺Josimary Conceição
de Souza ☺Marcelo Nicácio Vianna ☺Rosália de Carvalho Nascimento Pereira ☺Tais Sturt Ferreira do Carmo
☺Tarsila Rejane da Silva ☺Thiago de Almeida Prado ☺Vilma Cristina Marques.

Expediente

XV Festa Agostina

A décima quinta edição da Festa Agostina, que trouxe ao Campus UFMG o
tradicional festejo agostino, também
foi destaque no Pinga Fogo em 2019.
No dia 02 de agosto, no Espaço Cultural Francisco de Assis Mota, o cantor
e compositor Saldanha Rolim e o Trio
Bodocó fizeram o público presente
cair na dança. Brincadeiras, boa música, barraquinhas de comidas típicas,

pau de sebo e a fogueira marcaram a
Festa Agostina. Uma oportunidade
não apenas de dançar, mas de confraternização entre os associados e amigos.
Na matéria publicada, o Senhor Márcio Flávio, Presidente da Assufemg,
relembrou um pouco da história desta festa e a Diretora de Cultura falou
sobre a organização da festa e ainda
contou o motivo da realização da festa agostina e não festa junina como é
tradicional no Brasil.
A Festa Agostina agradou a todos e
foi bastante elogiada pelos presentes.
Edições relacionadas: 1266 - 1267

Diversão e alegria contagiaram a Festa das Crianças

Dia 12/10, a Assufemg promoveu a
Festa das Crianças, na Sede da Entidade. Marcado por muita alegria, o
evento ocorreu em clima festivo de
muita diversão e brincadeiras. A festa

contou ainda com o tobogã, a piscina de bolinhas, cama elástica, entre
outras atrações, garantindo o clima
descontraído do público que esteve
presente. Edição relacionada: 1271

ESPORTE E LAZER
Competições esportivas do Rosas de Abril

O Pinga Fogo cobriu todas as fases do
Campeonato de futebol de Campo do
XXXIV Rosas de Abril 2019 que teve
sua primeira rodada no dia 09 de março. As outras rodadas da competição
aconteceram nos sábados seguintes e
no dia 11 de maio, foram realizados
os jogos das finais deste Campeonato

que contou com a participação de 8
equipes de diversos setores da Universidade. A equipe vencedora foi
Amigos FC (TBI) e a Assufemg foi a
vice-campeã.
Edições relacionadas: 1260 - 1261 1262 - 1264.

- Campanha de Filiação 2019!
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
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Projeto Futebol Master

Foram publicadas duas matérias sobre o Projeto Futebol Master da Assufemg. Na primeira, com o título
“Futebol Master da Assufemg”, o Pinga Fogo mostrou que está a pleno vapor, desde outubro de 2018,
mais um projeto da Diretoria de Esporte e Lazer da
Assufemg. Batizada como “Peladão Toque de Classe”, a atividade faz parte do “Projeto Futebol Master
da Assufemg”, e tem como objetivo resgatar e propor-

cionar uma atividade saudável e descontraída aos antigos craques, associados e servidores da UFMG, que
sempre representaram a instituição no meio esportivo.
A atividade ocorre no campo de futebol da Entidade.
Em outra edição, a matéria intitulada “Um dia especial para o Futebol Master da Assufemg” falou sobre
o churrasco de confraternização realizado pelo grupo,
após o jogo, em agradecimento aos 40 novos coletes
esportivos que foram patrocinados pelo Sindifes e
uma bola que foi doada pela Coopecremt. Junto a esta
matéria publicamos também entrevista com 3 servidores que falaram sobre a importância deste projeto, que
conta atualmente com a participação de aproximadamente 50 atletas, acima de 45 anos.
Edições relacionadas: 1265 – 1267

SAÚDE
Palestras e campanhas, apoiadas pela Assufemg, que foram divulgadas pelo Pinga Fogo em 2019

Setembro amarelo – Valorizando a vida
Setembro Amarelo é uma campanha iniciada no Brasil, em 2015, pelo Centro
de Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e Associação brasileira de Psiquiatria (ABP), com o objetivo de conscientização
sobre a prevenção do suicídio. Edição: 1269

Vacinação contra o sarampo
No mês de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma campanha de vacinação contra o sarampo, que é uma doença viral que pode ser prevenida através da vacina tríplice viral. A campanha contra
a doença teve o intuito de ampliar a cobertura vacinal de pessoas entre 15 e 49 anos de idade. Edição: 1269

Outubro é o mês da luta contra o câncer de mama
Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como principal
objetivo alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção
e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o
câncer de colo de útero, contribuindo assim para a redução da mortalidade.
A Assufemg promoveu uma palestra sobre a Prevenção do câncer de mama
e seus riscos no mês de ações em apoio ao Outubro Rosa, no dia 25/10, proferida pela Dra. Amanda Maciel. Edições: 1270 e 1271

Novembro Azul: A importância de se cuidar
Dia 22/11 a Assufemg promoveu uma palestra sobre a prevenção do câncer
de próstata e outras doenças que atingem a população masculina, com a participação da Dra. Amanda Maciel. Edição: 1272
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MATÉRIAS ESPECIAIS
Reforma da Previdência

A Reforma da Previdência, proposta pelo Governo, foi destaque
em várias edições do Pinga Fogo

em 2019. Matérias intituladas “0 Plano do
atual governo prevê
mudanças nas regras
de aposentadoria de
servidores públicos”,
“Proposta de Reforma
da Previdência é entregue ao Congresso”, “Reforma da
Previdência: Segundo especialis-

tas, a reforma aumenta a desigualdade social e de renda”, “Reforma
da Previdência, o que muda para
o Servidor Público?” mostraram
as principais mudanças nas regras
da aposentadoria e o impacto que
causariam na vida do trabalhador
brasileiro, especialmente do servidor público. Edições relacionadas:
1258 – 1259 – 1268 – 1272

Atos contra a reforma e cortes da educação

▪ Em 2019, foram foram realizados três atos contra a reforma da
previdência e contra os cortes na
educação, convocados pelas Centrais de Trabalhadores e Sindicatos. O Pinga Fogo noticiou estes
três atos que levaram às ruas milhares de pessoas.
▪ O primeiro aconteceu, no dia 22
de março. Em adesão à convocação feita pelas centrais de trabalhadores, o Sindicato de Professores das Universidades Federais de

Belo Horizonte, Montes Claros e
Ouro Branco – APUBH promoveu,
em parceria com o DCE/UFMG e
o Sindicato dos Trabalhadores de
Instituições Federais de Ensino –
Sindifes, o ato unificado contra a
Reforma da Previdência.
▪ Em atos do dia 15 de março, manifestantes tomaram as ruas de
Belo Horizonte contra os cortes
na educação e contra a reforma da
previdência. Estudantes e servidores de universidades e institu-

tos federais se mobilizaram em diversas frentes na tentativa de frear
o bloqueio de 30% anunciado pelo
governo federal e que significava
o sucateamento das universidades
nos próximos anos. Os manifestantes protestaram também contra
a proposta da reforma da previdência e as privatizações.
▪ Outro ato contra a Reforma da
Previdência e contra os Cortes na
Educação ocorreu no dia 14 de junho. Neste ato, os discursos mencionaram a importância de barrar
a reforma da Previdência e também protestaram contra os cortes
na educação e as privatizações.
Edições relacionadas: 1261 –
1264 – 1265

Solenidade de posse da Diretoria eleita – Triênio 2019/2022

A solenidade de posse ocorreu no
dia 5 de julho no Espaço Cultural
Francisco de Assis Mota, na Sede
da Assufemg, campus Pampulha
da UFMG. O presidente reeleito
Márcio Flávio dos Reis, agradeceu
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em seu discurso de posse, a todos
que contribuíram e aos que continuam colaborando com a reestruturação da Entidade. O Vice-Reitor
Alessandro Fernandes, em seu discurso de encerramento da soleni-

dade, citou a importância da associação no apoio para os servidores
e sua postura sempre altiva que
fortalece a Universidade. Edição
relacionada: 1266
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