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Ciranda
de Minas

Em sua primeira apresentação, na arena do Diretório Acadêmico
(D.A) da Faculdade de Medicina da
UFMG, dia 25/6, na hora do almoço,
o Grupo Cultural Ciranda de Minas
(Afamed) fez o público presente cantar, bater palmas e até dançar, como
nos tempos de criança. Página 2.
Homenagem aos Aposentados

Mago das Mãos
O Jornal Pinga Fogo irá
publicar, a partir desta edição,
homenagens aos sócios aposentados da Assufemg. Utilizaremos
o critério da idade para entrevistar aos mesmos, a começar
pelo mais idoso. Uma maneira
de agradecer aos anos de trabalho e dedicação de cada servidor,
junto à universidade, e ao companheirismo, junto à Associação.
Conheça nesta edição, um pouco
da vida profissional do Gastroenterologista, doutor Nereu de Almeida Júnior. Sua averbação junto à entidade data de 17/01/1996.
Página 3.

Atenção Comunidade Universitária!

Vem aí o XI Arraiá da

Assufemg.

Vai Sê Bão D + Sô!

A diretoria da Assufemg - Gestão 2013/2016 - "Assufemg
Viva, Presente e Crescendo” convida a todos, para o tradicional
forró “Agostino”, sexta-feira (07/08), à partir das 18h, no espaço
cultural da Assufemg. Os interessados em colocar barraquinhas, podem se inscrever entre os dia 06 e 17 de julho, na sede da Assufemg.

Regulamento para barraquinhas

Para maior integração entre a Associação, os associados e a comunidade, a diretoria da Assufemg possibilita a inscrição de barraquinhas para comercialização de alimentos típicos das festas juninas.
- Podem se inscrever: sócios e não sócios, sendo que o sócio tem
prioridade.
- Inscrição para sócios: 06 a 10 de julho;
- Inscrição para não sócios: 13 a 17 de julho;
- Horário: de 9h às 17h - Local: Assufemg (Campus Pampulha).
- Valor sócio: R$100,00; Valor não sócio: R$140,00.
- O que pode ser vendido: cachorro quente, canjica, milho verde,
churrasco, doces, tropeiro, sanduíches, pamonha, porções, barraquinhas de pescaria, etc.

Informações Importantes

- O pagamento deverá ser no ato da inscrição, não podendo ser
debitado em conta ou cheque pré-datado.
- Cada barraquinha tem um único responsável, devidamente
identificado.
- O associado não poderá transferir a barraca para terceiros.
- A entidade irá decorar o Espaço Cultural, porém a ornamentação/
utensílios das barraquinhas (cartazes, mesas, cadeiras, etc.) ficará
a cargo dos barraqueiros. À organização reserva-se o direito de fiscalizar as barracas durante todo o evento. Comissão Organizadora

Expediente

Apoio Assufemg

Ciranda de Minas: alegria e descontração na hora do almoço

Ciranda de Minas

Humanização e Socialização.
Se depender da aceitação da platéia presente na primeira apresentação do
Grupo Cultural Ciranda de Minas, seu sucesso já está garantido. Na arena do D.A da
Faculdade de Medicina da UFMG, no dia 25/6, na hora do almoço, cantigas como
Ciranda Cirandinha e Peixe Vivo, entre outras do folclore mineiro, fizeram o público
presente cantar, bater palmas e até dançar, num alegre momento de descontração. A
proposta é promover a sociabilidade e inserção cultural nos espaços públicos.

O Projeto é da Associação dos Aposentados Campus Saúde/
UFMG - Afamed, com apoio da Assufemg. Tem como objetivo promover a
sociabilidade e a inserção social dos seus associados. O Grupo quer através da
música, dança e outras manifestações artísticas e culturais, reunir os aposentados, pré-aposentados e colegas da ativa, em momentos de alegria, descontração
e lazer através de apresentações em espaços públicos.
A finalidade, segundo a idealizadora do projeto, Graça Waldomiro é
utilizar o grupo cultural como instrumento de humanização e socialização nas
unidades do campus Saúde, hospital, orfanatos e asilos, através de apresentações de músicas folclóricas e músicas infantis (cirandas de roda). Aposentada
pelo Hospital das Clínicas (HC) Graça foi convidada a associar-se à Afamed. A
partir de então, surgiu a idéia de levar esta proposta para a diretoria da entidade. “Sempre fui muito envolvida com cultura e ao concluir pós-graduação em
História e Cultura de Minas, pude ver melhor a riqueza deste universo”, revela.
A Afamed tem também o Coral Popular Ciranda de Minas, uma oportunidade de se ter aprendizado de cantigas do rico folclore mineiro, com acompanhamento de instrumentos de percussão como tambor de folia, agogô, pandeiro
e viola caipira. A apresentação contou com a participação dos percussionistas
Jorge Lima e Edson Costa. “Temos ainda o grupo de Dança Sênior” ressalta
Graça Araújo, também aposentada do HC, integrante do grupo e da Afamed.
“Estamos em busca de patrocínio, para prosseguirmos com nossos projetos
culturais”, salienta. Informações na sede da Afamed - Faculdade de Medicina-sala 47. Pelo email: afamedcampusaude@yahoo.com ou pelos telefones:
3409.9742/8827-3282/9429.9157.

“Venha desfrutar o dom da Arte”
Curso de Pintura (óleo sobre tela)

Professora: Maria do Carmo.
Inscrições: de 06/07/15 a 17/07/15 de 9 às 17horas - Local: sede da Assufemg
Informações pelo telefone: 3439-8110. Vagas limitadas.
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Homenagem aos Associados Aposentados

“Mago das Mãos”

Ao completar 98 anos de
idade, em 20 de junho de 2015, o
professor Nereu de Almeida Júnior
guarda ainda na memória, alguns
fatos de sua trajetória profissional.
Médico na verdadeira acepção da
palavra, nasceu com a vocação,
identificada desde a infância, e demonstrou ao longo de sua existência, de que constaram numerosos
títulos, mercê de sua dedicação à
prática e ao estudo da Medicina.
Formou-se na Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG, instituição fundada seis anos antes de
seu nascimento pelos médicos mais
renomado de Belo Horizonte, nos
quais se inspirou e cujo exemplo
seguiu. E dessa inspiração e dedicação vieram títulos como os de Professor Emérito, Consultor Titular da
Faculdade de Medicina da UFMG e
chefe de Clínica da Santa Casa de
Belo Horizonte, entre outros.
Nascido na Capital mineira em 20 de junho de 1917, fez da
cidade o cenário de sua atuação e
de sua vida como cidadão, médico
e professor, missão cumprida com
zelo, competência e amor. “Ele era
conhecido como mago das mãos”,
revela sua filha Rosana Campos de
Almeida. E conta: tal fato, foi lembrado e registrado, entre outros,
pelos textos de Manoel Hygino
dos Santos, jornalista e ouvidor da
Santa Casa, hospital onde seu pai
trabalhou nos últimos anos de carreira, após aposentar-se compulso-

riamente pela UFMG. *O escritor
Hygino organizou o livro Uma história de Serviço à Saúde e à Medicina - Treze lustros de dedicação
e operosidade (1947-2012), principal fonte desta matéria, que registra: ao ser homenageado na Câmara Municipal de Belo Horizonte,
por iniciativa do Dr. Carlos Becker,
então vereador, justificou a distinção: O Professor Nereu é o mago
das mãos, com seu toque magistral
de pianista do abdome do enfermo,
ausculta e reflete sobre queixas
como anorexia, perda de apetite,
aftose, disfagia, azia, plenitude,
regurgitação, vômitos, diarréia e
uma semiotécnica perfeita, conduzem ao diagnóstico preciso que
poupa ao paciente constrangimento, dor e gastos onerosos. E ainda:
Habilidade, perspicácia metodologia e paciência configuram o
merecimento pessoal do virtuoso
professor que interroga hábitos de
vida, vícios de comportamento e
alimentação. Frutos do casamento
com Diva Campos de Almeida vieram também o filho Sérgio Otávio
(in memorian) e Aída Lúcia. E ainda, o neto Bruno e a neta Nancy.
Diplomado em 1940, no ano
seguinte participou de um curso de
Hepatologia e, em 1942, foi nomeado Assistente de Ensino da Cadeira
de Semiologia Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, estando
sempre presente a todas as atividades do Serviço, inclusive aulas
práticas para os alunos da terceira
série até 1945, dedicando-se especialmente à Gastroenterologia. No
mesmo ano, foi nomeado Assistente
de Ensino de Clínica Médica, crescendo na profissão graças a seus
esforços, à sua dedicação ao estudo, à disciplina, ao devotamento à
medicina e ao paciente.
No final da década de
1940, foi dos clínicos que dedicados à Gastroenterologia, cuidaram

de organizar uma Sociedade para
congregar os que atuavam nesse
campo. Ao seu lado estavam João
Galizzi, Joaquim Romeu Cançado
e Domingos Magalhães Lopes. Assim se fundou a Sociedade de Gastroenterologia e Nutrição de Minas
Gerais, da qual foi presidente em
1951, 1959 e 1970, e um dos primeiros em Minas Gerais a receber
o Título de Especialista em Gastroenterologia, o TEG.
Ao professor Nereu, coube
a realização, pela primeira vez no
Estado, da colangiografia-transparieto-hepático, com a colaboração
de Javert Barros e Luiz de Paula
Castro. Com extensa folha de notáveis serviços prestados às ciências
médicas, o Professor Nereu foi Docente Livre de Clínica Médica na
Faculdade de Medicina da UFMG,
defendo tese que mereceu aprovação unânime. Para ele, a Medicina
de outrora era bastante eficiente,
embora não dispusesse dos atuais
meios complementares de diagnóstico. Grande impulso lhe foi dado
pela cultura sólida e pela dedicação dos antigos médicos.
Fontes: *1 - Uma História de Serviço à Saúde e à Medicina - Treze
lustros de dedicação e operosidade.
(1947-2012) - Sociedade de Gastroenterologia e Nutrição de Minas
Gerais - (Manoel Higyno).
2 - Arquivo pessoal.
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DVDs à venda!
A Assufemg está disponibilizando o
seu acervo de DVDs e Blu Ray para venda. Se você é um apaixonado pela sétima arte esta é uma grande oportunidade
de aumentar a sua coleção,adquirindo
aquele filme que você gostou tanto e
de tê-lo em sua casa, para rever, sempre que quiser. O motivo da venda dos
filmes é o fechamento da Locadora Assufemg. O funcionamento da mesma nos últimos anos, tornou-se financeiramente inviável, com apenas 12 associados
mensalistas e pouca procura pelos demais usuários.
Nos tempos atuais, a prestação desse serviço, está
perdendo espaço no mercado. A disponibilidade imediata
de inúmeros filmes para download (via internet), tornou a
manutenção da oferta dos serviços de aluguéis de filmes,
economicamente onerosa aos proprietários de locadora.Vale
lembrar que no DVD você tem o making of e informações
extras, diferente de outras plataformas. Confira em nosso site
a lista com os nomes dos títulos disponíveis para a venda,
que serão ofertados pelos seguinte preços: DVD com até 01
ano de lançamento - R$15,00 (quinze reais), e os demais
por R$10,00 (dez reais). Blu-Ray - R$20,00 (vinte reais).
Jogo de série - R$50,00 (Cinquenta reais).

Espaço de Lazer

De acordo com o programa de campanha, a atual
diretoria da Assufemg - Gestão 2013/2016 - “Assufemg
Viva Presente e Crescendo”
transformará o espaço onde
funciona a locadora em sala de jogos (sinucão, truco, buraco), com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 17 às
20 horas. A inauguração do espaço poderá se dar, juntamente
com a reabertura da Cantina Pelego’s. Aguardem!

Homenagem póstuma

A diretoria da Assufemg e funcionários se solidarizam com os familiares e
parentes do amigo e colega de trabalho
Dirço França, neste momento de dor.

Meus amigos da Assufemg,
Neste momento de dor me solidarizo com cada um de vocês, com os parentes,
amigos, companheiros de profissão e admiradores de “Dirço”.
Eu sou uma dessas admiradoras,
por sua integridade, pela presteza, pela generosidade e delicadeza no atendimento
aos usuários da Farmácia Assufemg.
Quem teve o privilégio de, em algum momento, conversar e pedir ajuda/
orientação ao Dirço, sabe o quanto esse homem foi importante e o quanto ele ajudou.
Peçamos ao Deus de nossos corações que o acolha em seu Reino e que dê
aos filhos e familiares o entendimento e a
serenidade, indispensáveis para que continuem a sua trajetória conforme a sua vontade!
Abraço a cada um de vocês com
dor e saudade!
"Deus amou ao mundo de tal maneira que
deu o Seu Filho Unigênito, para que todo
aquele que Nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna."(João 3:16)
Rosaura de Castro Alves
Departamento Administrativo
Assistente de Diretoria/Diretoria Executiva

Campanha de Filiação 2015!
Assufemg

Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 41 anos de atividades Assistenciais, Culturais e
Esportivas. Uma entidade a serviço dos seus Sócios. Gestão 2013/2016 - "Assufemg Viva,
Presente e Crescendo"

N e g o c i n h o $
Bar Meia Noite

Sob a coordenação de Roberto "Meia Noite" e Douglas. Ambiente familiar com saborosos petiscos para o seu
prazer. Rua 09, nº 295 (entre as ruas 3 e 4) conjunto Nova Pampulha. Aberto todos os dias para bem servir.
Contato: robevi@yahoo.com.br
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