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PRÓXIMA ASSEMBLÉIA GERAL
Dia 19 de abril de 2011 - terça-feira - 14h.

Local: Escadaria da Reitoria - UFMGFique de olho!

EVENTO DATA HORA LOCAL

Bingo/Senta a Pua 15/04 - 6ª feira 18h/21H Cantina Pelego’s

Torneio de Fut. de Campo 16/04 sábado (encerramento) 10h Campo da FAE

Baile de Encerramento 29/04 - 6ª feira 21h Clube da CEF

XXVI Rosas de Abril tem como tema: Comunicação e Cultura.
 Confira programação e participe!

Mobilização 2011! 
A luta não para!

 Esta edição convida também a todos para a pró-
xima Assembléia Geral, no dia 19 de abril, onde serão  
repassados os informes sobre a reunião entre o Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) 
e a FASUBRA Sindical,  agendada para o dia 14 de 
abril. Um debate sobre a pauta de reivindicações da ca-
tegoria, incluindo o plano de carreira (PCCTAE). Na 
Assembléia também será avaliado  o movimento e de-
liberados os encaminhamentos da Mobilização 2011. 
É importante lembrar que, em nossa pauta de reivindi-
cações, também consta a luta contra o PLP 549/2009, 
que propõe o congelamento dos salários dos servidores 
públicos federais – ativos, aposentados e pensionistas 
– por dez anos; e a derrubada da MP 520/2010, que 
cria uma empresa estatal que irá privatizar os recursos 
humanos dos Hospitais Universitários.

VIVA O ROSAS DE ABRIL! 
 Esta edição do boletim Pinga Fogo está em clima  festivo. Abril é o mês do aniversário Assufemg, que 
este  ano completa 37 anos de atividades. A principal matéria desta edição traz os eventos (feira, torneio, almoço 
musical, shows) que desde o início do mês marcam a XXVI edição do Rosas de Abril, projeto cultural e esportivo, 
criado em 1986 como parte das comemorações do aniversário da Assufemg. Prestigiem!

 Uma das atrações do XXVI Rosas de Abril, o 
Grupo  se apresenta, no Espaço Cultural Francisco Assis 
Mota (Assufemg), a partir das 21h. Senta a Pua! resgata 
a tradição das antigas gafieiras e da dança de salão. 

Senta a Pua! Gafieira
sexta-feira, dia 15, 21h.

D
iv

ul
ga

çã
o



Expediente
Órgão Informativo da Associação 
dos Servidores da Universidade  
Federal de Minas Gerais   
Assufemg Fones: 3439-8100 Fax: 
3439-8118 www.assufemg.org.br  
Subsede no Medcenter  
Tel: 3224-7519
Av. Antônio Carlos, 6627 - Cidade 
Universitária CEP: 31-270.010   
Belo Horizonte - MG
Fones: PABX 3439 - 8100 Telefax: 
3439 - 8118
Diretoria Executiva
Presidente: Márcio Flávio dos Reis
Vice-presidente: Sônia Micussi 
Simões
Diretora Administrativa: Geralda 
Antônia Pereira
Diretor Adjunto Administrativo: 
Luiz Geraldo de Oliveira
Diretora Financeira: Wania Ferreira 
Duarte
Diretor Adjunto Financeiro :  
Silvestre  Campos Barcelos
Diretor de Imprensa e Divulgação: 
Leonardo Soares da Silva
Diretor Adjunto de Imprensa  e  
Divulgação: Charles de A. Costa
Diretor de Esporte e Lazer:  
Antônio Cândido Neto Brasileiro
Diretor Adjunto de Esporte e  
Lazer: Roberto Eustáquio Souza
Diretor de Cultura: Heloízio Soares
Diretor Adjunto de Cultura: Odair 
dos Santos  Ferraz
Diretor de Assistência e  
Convênios: Hélio Geraldo de 
Almeida 
Conselho Fiscal
Titulares
Maria Antônia Martins
Marlúcio Ricardo Coelho
Eduardo Ângelo Costa
Suplentes
Cláudio Lima de Oliveira
Nívio Laurentino Pereira
Denilson Antônio de Paula 
Produção: Start Comunicação  
& Marketing
startcomunicação@gmail.com
Edição e Redação: Aílson Santos 
(Reg. Prof. 4.739/MG ) e Fátima 
Figueiredo (Reg. Prof. 4.348/MG)
Fotos: Fátima Sena
Projeto e Editoração Gráfica: 
Eliseu Ramos
Periodicidade: Quinzenal                           
Impressão: Gráfica Assufemg
Tiragem: 3.000 exemplares
Os artigos assinados são de inteira 
responsabilidade dos seus autores 
e não correspondem, necessaria-
mente, à opinião do jornal.

Assufemg

Junte-se a Nós! Associe-se.
Assufemg - uma entidade a serviço do Servidor 
“Gestão UnificAção para Continuar Crescendo com Novas Ideias” 

 A Feira de Artesanato promovi-
da pela Assufemg já faz parte do calen-
dário de atividades culturais da UFMG. 
Realizado desde 2005, o evento aconte-
ce duas vezes ao ano, na Praça de Servi-
ços do campus Universitário. A primei-
ra mostra deste ano, de 04 a 08 de abril, 
reuniu 90 artesãos, com grande sucesso 
de público. Esta primeira mostra do ano 
acontece juntamente com a abertura do 
Projeto  Rosas de Abril, realizado para 
comemorar o aniversário da Associa-
ção, no dia 19 de abril. Outra edição 
acontece no segundo semestre.
 A exposição trouxe ao campus 
Universitário, trabalhos artesanais feitos 
por artesãos, associados ou não, já que 
o evento é uma oportunidade aberta ao 
público externo também. Durante cinco 
dias a Feira de Artesanatos Assufemg  
movimentou o campus da UFMG. O 
principal critério de seleção, segundo o 
regulamento do evento é de que o pro-
duto a ser exposto seja artesanal.

Artesanato colore  
Praça de Serviços

 “Para mim sempre foi bom, 
é o meu público” comemora  a artesã 
Neusa Maria Ferreira, que pela décima 
vez participa da feira, tendo bons resul-
tados, segundo ela, não apenas com as 

vendas mas com a divulgação do seu 
trabalho. Seus principais produtos são 
bolsas, capas para notebooks e sacolas 
ecológicas.” Vale a pena vir pra fila de 
madrugada”, finaliza 
 “Estou gostando muito” declara 
o paulistano Elder Donato, que viu as 
informações sobre o evento no site da 
Associação. Juntamente com a esposa 
Paula fazem bijuterias em macramê. 
Participante pela primeira vez da Fei-
ra da Assufemg Donato considera o 
espaço importante também  para a di-
vulgação. Com ateliê montado em Belo 
Horizonte o artesão pretende evoluir 
no seu trabalho produzindo peças com 
diferencial e com pedras de Minas Ge-
rais. “Este é o melhor estado para se tra-
balhar com artesanato”, avalia Donato.
 “Está sendo muito bom, exce-
lente, gostaria de voltar mais vezes” 
diz Helena Luz dos Santos que jun-
tamente com o associado Assufemg 
Walter Gonçalves participam pela pri-
meira vez expondo chinelos e cintos 
artesanais. 
 “Esta feira devia acontecer 
uma vez por mês” reivindica Nilza 
Ferreira Santos que produz roupa fe-
minina e expõe pela primeira vez na 
feira. Veio convidada por uma amiga e 
gostou tanto que quer voltar nas próxi-
mas edições.

Queima de Fogos e Banda Bororó  
Abrem o Rosas de Abril

 Um foguetório e o som da banda Bororó  abriram oficialmente a pro-
gramação do XXVI  Rosas de Abril. Como já é tradição, um caminhão com os 
músicos da banda percorreu todo o campus da UFMG, executando um alegre 
repertório. Nesta edição, o evento está mais enxuto, adequando-se à realidade 
atual da Associação. Ainda assim, com o empenho da atual diretoria da Assufe-
mg “Gestão Unificação para Continuar Crescendo com Novas Ideias”, o Rosas 
de Abril 2011 reafirma mais uma vez sua amplitude. Um baile em grande estilo 
marcará o encerramento do Rosas, dia 29 de abril (sexta-feira), no clube da CEF,  
Pampulha. A Assufemg agradece, desde já,  a todos os parceiros pelo empenho,  
de fundamental importância para a viabilização do evento. Prestigiem! 

XV  Feira de Artesanato Assufemg  
foi sucesso de público



Minas também faz Axé
 A banda GROOVE D’PRIMEIRA foi uma das 
atrações do XXVI Rosas de Abril. O show ao vivo no 
dia 08 de abril, no Espaço Cultural Francisco Assis 
Mota (Assufemg) animou a festa com muita alegria e 
descontração. Juntamente com o show da banda, houve 
rodada de Bingo e apresentação do Grupo de Dança 
“Ta Nervoso”. Numa realização da Assufemg os even-
tos tiveram como colaboladores a Coopecremt e Nos-
sacoop e apoio do CAC/UFMG- DAC/UFMG e DLO/
UFMG. 

Para o paulista-
no Elder Donato 
Minas Gerais é 
o melhor estado 
para se trabalhar 
com artesanato. 
Pretende evoluir 
seu trabalho em 
Macramê utili-
zando pedras de 
Minas Gerais.

Com produtos 
certos, Neusa 
Maria  disse 

que vale a pena 
enfrentar a fila 
de madrugada 

para participar da 
Feira. Ela oferece 
bolsas, capas para 
notebooks e saco-

las ecológicas.

Helena  Luz 
dos Santos 

participa pela 
primeira vez da 
Feira. Expondo 
chinelos e cin-
tos artesanais 

diz que gostou 
muito e quer 

voltar nas pró-
ximas edições.

I Torneio de Futebol de 
Campo Rosas de Abril 
2011 - “Gestão Unificação 
para Continuar Crescendo 

com Novas Idéias”. Grande Final 
será dia 16 de abril. Prestigiem!
 A disputa final do Torneio de Futebol de Campo 
Rosas de Abril 2011 será no próximo  dia 16, sábado,às 
10h, no campo da FAE (Campo do Centro Pedagógi-
co). Classificaram-se para  a final, os times do  Sindifes 
e Coopercremt. O time do Sindifes chegou a final após 
um sorteio que definiu um finalista entre os três melho-
res colocados do torneio.  A ideia inicial era disputar 
um triangular, porém foi acordado, devido a falta de 
tempo para realizar os jogos, que um time seria sortea-
do para disputar a final, e os outros dois iriam disputar 
a semifinal. O placar da semifinal  disputada na manhã 
do sábado (9) foi Coopercremt 4x2  HC.

Agradecimentos
 A Diretoria de Esporte e Lazer da Assufemg 
agradece a todos os participantes do Torneio, que  com 
certeza valorizaram a iniciativa com um futebol ale-
gre, disciplinado, organizado  e acima de tudo,com um  
nível técnico, além das expectativas, segundo o dire-
tor de Esporte e Lazer da Assufemg, Antônio Cândido 
(Toninho) em razão de que há muito tempo, não acon-
tecia  evento desta magnitude. 
 E destaca os representantes das equipes que ti-
veram um papel fundamental para a realização deste 
maravilhoso evento. São eles: Sr. Alcino da Cooper-
cremt, Sr. Ronaldo do Sindifes, Sr. Gilson da FAE e Sr. 
Carlinhos (Pescocinho) do HC”. Só está sendo possível 
a realização deste  apaixonante futebol  porque todos 
eles tiveram muito empenho para organizar suas equi-
pes que é uma tarefa difícil”, considera Toninho,   que 
convida a todos que gostam de  assistir  um bom fute-
bol, para a grande disputa finalíssima.

Expositores avaliam a Mostra



N e g o c i n h o $
Vende-se Imóvel

Vende-se um imóvel, semi-acabado, 3 qtos, sala, cp/
coz, banheiro, suíte. Área do terreno 470 m2. Bairro 
Fortaleza. Oportunidade! Ótimo preço! 
Tels: 9739.6446 - 8654.3349 - 3504.9528. Tratar com 
Eder edorleto@gmail.com

Pós-graduação à distância - Faculda-
des Integradas Jacarepaguá (FIJ)

Duração 8 meses, pré-matrícula no site www.mais.srv.
br. Invista em seu Plano de Carreira! Parecer CNECES 
71/2005-Portaria MEC 1617/05. Desconto na matrícula até 
09/04. Isenção da taxa de serviços  + brindes. Fones: 3082-
2251/3291- 4034. Próxima turma 30 de abril.

 A periodicidade das visitas ao oftalmologista 
depende da necessidade em cada caso. Geralmente é 
recomendado que diabéticos e hipertensos visitem seu 
oftalmologista a cada ano, ou até mesmo a cada 6 me-
ses, para que sejam realizados exames de fundo de olho 
e demais exames preventivos. Se você se enquadra 
num destes casos não se esqueça da data de retorno ao 
seu médico. (Fonte: Revista CDL) A PH Ótica fica bem 
pertinho do campus da UFMG na Av. Coronel José Dias 
Bicalho, 220 - loja 3 - Pampulha. Fone: 3441-2006

Dica PH OPTICA

 Em abril, mês do aniversário Assufemg, a Can-
tina Pelego’s, no Espaço Cultural Francisco Assis Mota 
recebeu a visita de amigos e parceiros, num clima de 
confraternização. Registramos a presença do reitor da 
UFMG, Clélio Campolina durante almoço, na semana 
de abertura do Rosas de Abril. O espaço é palco de di-
versos e tradicionais eventos culturais dentro do cam-
pus Universitário. Entre eles o Almoço Musical, projeto 
que traz mensalmente, uma atração diferente ao palco 
da Associação. A apresentação musical é feita por grupo 
de alunos da Escola de Música da UFMG. A  Cantina 
Pelego’s serve diariamente uma média de 400 (quatro-
centas) refeições aos freqüentadores do restaurante.

Novas Premiações
 O servidor da UFMG Sérgio Rodrigues Piran-
guense, lotado no Hospital da Clínicas, ganhou mais 
duas medalhas em exposições fora de Minas. Conquis-
tou Prata, no IX Salão da Primavera da Associação e Es-
cola Fluminense de Belas Artes - AFBA, realizado na 
cidade de Niterói, com trabalho de caricatura. Recebeu 
medalha de Ouro no V Salão de Artes Plásticas da  As-
sociação Brasileira de Desenho e Artes Visuais - ABD,  
realizado em Copacabana (RJ), com óleo sobre tela. 

Os Pilares da Terra
 O novo rei Stephen está em guerra com 
sua prima Matilde, que reivindica o trono 
após a morte de seu pai o rei Henrique. A 
família Hamleigh e o diácono Waleran ten-
tam manipular o conflito, para satisfazer suas 

próprias ambições e também se unem contra o monge 
Phillip e o povo de Kingsbridge para impedir a constru-
ção da catedral. Quando Phillip, acompanhado de Jack 
e Richard,agora um cavaleiro graças ao próspero negó-
cio de sua irmã Aliena, decidem pedir intervenção do 
rei Stephen, suas vidas correm o risco e os planos para a 
construção da catedral são mais uma vez ameaçados. 

Reitor da UFMG almoça  
na Cantina Pelego’s

Dicas Locadora Assufemg 

Barbie e o Segredo  
das Fadas

 Nessa incrível aventura Barbie desco-
bre que existem fadas vivendo secretamente 
entre nós! E quando Ken é raptado por uma 
fada que decide se casar com ele, Barbie e 
suas amigas precisam entrar no incrível mun-

do das fadas para resgatá-lo! Será que elas vão conseguir 
encontrá-lo a tempo, ou Ken ficará para sempre preso 
em Gloss Angeles? Nesse caminho, Barbie e suas ami-
gas vão descobrir que a verdadeira magia não está no 
mundo das fadas, mas sim no poder da amizade.


