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EDITORIAL
Amigos,

E

m 2017 fomos eleitos para assumir a presidência da ASSEMGS, uma grande
responsabilidade diante dos desafios que se colocam para a classe trabalhadora e, em especial, para os empregados da MGS. Agradecemos aos que
depositaram a confiança em nós e reiteramos nosso compromisso de fazer uma
gestão transparente e participativa, tendo a ética como nosso guia.
Pautamos nossas ações tendo como objetivo maior a conquista de melhorias nas condições de trabalho e na qualidade de vida de nossos associados. E
convidamos você, empregado da MGS, a participar dessa caminhada ao nosso
lado. Juntos, somos mais fortes!
Paulo André Gomes - presidente

Vem aí o 5º Arraiá da ASSEMGS!

A

festa será no dia 10 de agosto, às 17h, no Sesc Venda Nova, com várias
atrações que você não pode perder: shows com o grupo de forró Chama
Chuva, a banda de rock Dona Odete e o grupo de Quadrilha Pé Rachado.
Atração à parte será o “Concurso Casal Caipira”, com direito à premiação. Como é de tradição, o Arraiá contará, ainda, com comidas típicas de
festa junina, brincadeiras para a criançada, decoração temática e toda a
estrutura necessária para o lazer do associado e de sua família.
A entrada será através da troca de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e fubá), que pode ser realizada na sede da Associação. Os alimentos
serão doados a instituições de assistência social. Saiba mais em nosso site:
www.assemgs.com.br.

V
Benefícios

Convênios em diversas áreas,
com preços especiais

A

saúde e o bem estar dos trabalhadores são
prioridades da ASSEMGS. Por isso, os associados podem desfrutar de diversos convênios,
que ajudam a melhorar a sua qualidade de vida e de
suas famílias. E tudo com um precinho especial.
Conheça nossos parceiros: Hermes Pardini, Policlínica Salud, Vivendo Bem Abeva, The Best Idiomas
e Informática, Clube CEU (Centro Esportivo dos Universitários) e Liberty Seguros (cobertura pessoal nos
casos de morte acidental, invalidez por acidente e assistência funeral no valor de R$ 3.000,00).

Atendimentos na
Cidade Administrativa

A

ASSEMGS mantém plantão todas às terças-feiras na Cidade Administrativa: Prédio Gerais, no Centro de Convivência do 9º andar. É a
oportunidade para conversar com os associados, levar informações, divulgar eventos, preencher formulários de adesão, esclarecer dúvidas e colher sugestões dos trabalhadores. Procure-nos. Vamos trocar
ideias e construir alternativas para fortalecer ainda
mais nossa entidade e nossa categoria.

Futebol de campo

S

e você é adepto do esporte está convidado a se
integrar ao time da ASSEMGS. O primeiro jogo
amistoso será contra a equipe do DEOESP, em
data a ser confirmada. Procure a associação e junte-se
à nossa equipe para fazer bonito no campo.

Cuidando da beleza

ocê sabia que
a Associação
oferece corte
gratuito de cabelos
masculinos a seus
associados? Os atendimentos são às segundas-feiras, das 9h
às 17h. Já as mulheres têm à sua disposição uma desing de
sobrancelhas, com
direito à aplicação
de rena. Atendimento às quintas feiras,
das 8h às 16h. Agende seu horário.

Dia do Trabalhador é
dia de comemoração

A

data foi comemorada com o III Churrascão
ASSEMGS, oportunidade de integração entre associados e empregados da MGS com
familiares e amigos. O evento, realizado dia 18
de maio, teve bebida e comida liberadas, shows,
sorteios de brindes, apresentação de blocos carnavalescos e muita animação.

Olha o Bloco da Formiga aí, gente

A

Associação dos
Empregados
da MGS faz a
própria festa de Carnaval com o Bloco da
Formiga! Em 2019,
no carnaval de Belo
Horizonte os “formiliões” se apresentaram pela terceira vez
e fizeram bonito na
avenida. E já estão
prontos para voltar
no ano que vem. Junte-se aos “formilões”
nesta folia.
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