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     O projeto Rosas de Abril é um 
evento que desde sua iluminada 
criação, sempre foi um sucesso. 
Sucesso completo na amplitude da 
palavra. Grande, esplendoroso e 
cheio de brilho nas suas mais di-
versificadas atividades culturais, 
teatrais, de lazer e de crescimento 
de muitas das bandas ou cantores 
que por aqui colheram suas rosas. 
 Lindo e  grandioso nos seus 
momentos de megas shows e até 
de megas bailes como os realiza-
dos no saguão da Reitoria, e bandas 
de renome,  como é bom lembrar a 
banda “BRASIL 2000”, VALDIR 
SILVA E ORQUESTRA entre 
outras, que também marcaram nos-
sos eventos com grandes atuações. 
 Assim os grandes momentos 
ficam nas nossas lembranças e nos-
sa saudade se torna cada vez maior 
pelos tempos de outrora. Com todos 
os contra tempos ocorridos ao longo 
dos anos, garantimos a retomada de 
todo esse sucesso ao Rosas de Abril. 
 Esta  última realização  do 
projeto, por exemplo, é a mar-
ca de novos tempos, com ativi-
dades enxutas, de qualidade e 
maravilhosas no seu acontecer. 
 A Feira de Artesanatos,  na 
sua ultima versão foi o supra-sumo 
das já realizadas. Uma organização 
inquestionável, com artes de todos 
os níveis e para todos os gostos,  
foi o que feirantes em sua maio-
ria chamaram de EXCELENTE. 
 Nos dois shows realizados 
no Espaço Cultural Francisco de 
Assis Mota, a alegria e felicidade 

correram soltas. Com a presença da 
comunidade UNIVERSITÁRIA, 
técnicos administrativos, estudan-
tes e professores, como também os  
familiares e convidados dos sócios, 
foi a marca registrada do evento. 
 Tudo isso foi marcado pela 
mais perfeita ordem, sem barbáries,  
sem acontecimentos que fugissem 
ao controle da organização. O que 
provou um excelente trabalho e de-
dicação dos funcionários e da di-
retoria, em especial do diretor de 
Cultura, Odair dos Santos Ferraz. 
 Sabemos que muitas ativida-
des poderiam ampliar este sucesso, 
como o festival da canção, os jogos 
de salão, as apresentações musi-
cais da hora de almoço na cantina 
Pelego’s, mas em virtude de nossa 
ansiedade para o início das obras 
de reforma da cantina, nos ate-
mos a ter um evento menor, porém 
com boa qualidade e performance. 
 Falando de qualidade, já sin-
to saudades do Baile. Grande suces-
so, maior sucesso absoluto de acor-
do com os participantes do mesmo. 
O espaço recém reformado (clube da 
CEF) ficou maravilhoso. O arranjo 
do ambiente e a nova forma adequa-
da para recepcionar e atender os só-
cios nas suas mínimas  necessidades 
de lazer foi o “tchan”,  que marcou 
a festa e a noite dos participantes.
Em um ambiente harmonioso, acon-
chegante e por que não dizer cari-
nhoso, com a família da Assufemg 
e seus dependentes, a banda “FREE 
LANCE AKROPOLIS” arreben-
tou com sua atuação melodiosa e 

sem desafinamento, o que levou os 
sócios e os que deliciavam-se com 
as danças, ao prazer esperado da fes-
ta. Mais uma vez, em um clima de 
paz e harmonia e mais, sem filas, 
que foi a grande novidade de quem 
utilizou os serviços de bar e cozinha. 
 Com mais de quinhentas 
pessoas presentes, para um espa-
ço de 800, tudo foi como a gen-
te sempre esperou, maravilha e 
sucesso absoluto. Vale repetir!. 
 Aqui ficam nossos since-
ros agradecimentos, a quem nos 
entendeu e participou, fazendo 
acontecer este grande momento 
de novo, em nossa comunidade. 
 Aos nossos parceiros e cola-
boradores como Nossacoop, CEF, 
Coopecremt, CAC e DLO, entre 
outros, o nosso muito obrigado 
por nos apoiar nesta empreitada.  
 Aos que não foram ou dei-
xaram de ir por um motivo ou ou-
tro NOSSAS DESLCULPAS, mas 
lembrando que estamos certos 
no caminho, de que nossa festa é 
para os sócios e seus dependentes, 
dentro do limite de participação, 
de acordo com a capacidade dos 
locais e da nossa condição de con-
trole para que os eventos brilhem 
como uma miríade de estrelas no 
céu.

 Até o próximo, que com 
certeza, em muito estará melhor ! 
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Assufemg

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

 Como noticiada na última edi-
ção do Pinga Fogo, a partir de 1º de 
junho, data-base do Contrato Coletivo 
por Adesão entre Assufemg e Unimed 
BH, Cláusula Décima-Sétima do Rea-
juste e Revisão dos Valores, a mensa-
lidade de todos os usuários do Plano 

de Saúde Assufemg será reajustada 
em 10,95% em conformidade com o 
Índice Geral de Preços de Mercado – 
IGPM acumulado nos últimos 12 me-
ses. Este reajuste se dá independente 
do processo de adequação de faixa etá-
ria ocorrido em maio corrente.

I Encontro dos Servidores Recém-
Contratados pelo ICB-UFMG 

Reajuste da Mensalidade Unimed-BH

 Numa realização inédita, o  Ins-
tituto de Ciências Biológicas - ICB da 
UFMG realizará no próximo dia 20 de 
maio, das 14 às 18horas, no anfiteatro 
3 do ICB - UFMG,  o I Encontro dos 
Servidores Recém-Contratados pelo 
ICB-UFMG. O objetivo do encontro 
é integrar, de maneira mais objetiva e 
solidária, os servidores recém-contra-
tados à vida acadêmica do Instituto. 
 A programação está prevista 
para ter início no dia 20 de maio (sex-
ta-feira), e deverá se estender por mais 
três sextas-feiras. “Estrutura Políti-
co- Jurídico-Acadêmica do ICB”, “O 
Papel do Professor”  e “Conhecendo à 
Instituição” sãos os principais temas a 
serem abordados durante o Encontro. 
Está prevista a gravação do Encontro e 
a encadernação de Livro-Memória.

Programação 
Proposta

 No primeiro dia do Encontro, 
além de recepcionar os recém-empos-
sados,  a diretoria do ICB promoverá 
a apresentação dos diversos setores da 
vida acadêmica do Instituto e da co-
munidade em geral. Neste sentido, ao 
mostrar as diversas possibilidades da 
vida  acadêmica, e os desafios atuais 
da UFMG (conferência a ser proferida 
pelo Magnífico Reitor), também pos-
sibilitará a inserção e o recrutamento 
desses servidores pelas diversas asso-
ciações relacionadas com a Universi-

dade e o ICB, como a APUBH, a As-
sufemg, a Casu e a Nossacoop.
 No segundo dia do Encontro, 
pretende-se discutir  a própria estru-
tura político-acadêmica do ICB, apre-
sentando um pouco de sua história, 
bem como limitações impostas pelas 
leis e normas do serviço público, in-
cluindo questões éticas afeitas à vida 
do ICB. As palestras deste dia inclu-
irão ex-professores do ICB e profis-
sionais relacionados com as questões 
mencionadas.
 No terceiro dia pretende-se 
apresentar as diversas estruturas que 
compõem a Administração Central  
da Universidade, bem como discutir a 
inserção do servidor nessas diferentes 
estruturas acadêmicas, com ênfase nas 
Pró-Reitorias da UFMG.
 No último dia pretende-se 
fazer visitas com os servidores recém-
contratados, visitas essas guiadas por 
professores mais experientes, aos 
diferentes espaços que constituem 
a estrutura acadêmica do ICB, para 
conhecimento das diferentes áreas de 
trabalho e possibilidades do Instituto. 
Neste sentido, espera-se estabelecer 
uma consciência crítica, que possibi-
lite aos servidores recém-contratados 
propor, nesse primeiro Encontro, pro-
jetos para a melhoria do ensino da 
Graduação e a participação na exten-
são do ICB. 



XXVI Rosas de Abril

  Durante o baile foi entregue a premiação 
dos vencedores do I Torneio de Futebol de Campo Ro-
sas de Abril. As premiações foram da seguinte forma: 
ao Campeão e Vice-Campeão, foram conferidos troféus 
e medalhas. O  artilheiro Geraldo Gonçalves (Sindifes) 

e o goleiro menos vazado Davidson Henrique (HC) re-
ceberam  troféus. E ainda, ao Campeão (Coopecremt) 
foi conferido um prêmio no valor de R$ 1.000,00 (Hum 
mil reais) e ao vice-campeão (Sindifes) um prêmio no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Baile encerra o  Rosas de Abril em grande estilo

 Com uma programação musical sempre atuali-
zada e bem ampla, o repertório da banda Free Lance 
Akropolis foi cuidadosamente elaborado para animar 
o Baile do Rosas de Abril, com as músicas que mais 
agradam ao público de todas as faixas etárias e de va-
riadas preferências. Incluiundo os grandes sucessos das 

décadas de 50 a 90, dança de salão (boleros, sambinhas, 
Bossa Nova, MPB e outras), além dos sucessos das Big 
Bands, rock, axé, reggae, hits da mídia, forrós, sertane-
jos, sambas, pagodes, etc. A banda que  é composta por 
profissionais de grande talento encantou aos presentes 
que dançaram até altas horas .

 No último dia 19 de abril, a Associação dos 
Servidores da Universidade Federal de Minas Gerais-
Assufemg completou 37 anos de história. Durante todo 
o mês, diversas atividades (feira, torneio, shows) mar-
caram a data, dentro do projeto Rosas de Abril que foi 
criado em 1986 em comemoração ao aniversário da As-
sufemg. Um baile em grande estilo encerrou no  dia 29 
de abril a festividade. Mais uma edição  do Rosas de 

Abril reuniu Associados, parentes e amigos,  no Clube  
da Caixa Econômica Federal (CEF), na Pampulha. O 
projeto  Rosas de Abril  pelos seus propósitos e dimen-
sões  é considerado o maior evento não-institucional 
das universidades brasileiras, havendo também uma 
grande repercussão do projeto junto à comunidade ex-
terna. São 26 anos de apresentações musicais, culturais 
e esportiva.

 Banda Free Lance Akropolis  animou a festa

Premiação do I Torneiro de Futebol de Campo Rosas 
de Abril - Coopecremt foi a Campeã e Sindifes o Vice

Comunicação e Cultura: tema do XXVI Rosas de Abril



N e g o c i n h o $

 Novidade: Lentes “esslilor anti-fadigue”; a úni-
ca lente de visão simples que reduz sensivelmente a 
fadiga ocular, isto é, aquela sensação de vista cansada, 
aquele incômodo sentido na vista. 
 Indicada para pessoas com queixas de fadiga 
ocular, usuários ou não de correção visual óptica; isto 
é, para pessoas que sentem dor de cabeça, olhos arden-
do, vermelhos, secos, pesados ou cansados, ou até para 
aqueles que  ficam com a visão embaçada após algum 
tempo utilizando a visão de perto. 

 De acordo com pesquisas 1,60% dos indivíduos 
sofrem de cansaço ou fadiga ocular em algum momen-
to durante o dia. Com o uso dessas lentes, diminui-se 
esta fadiga ocular podendo até mesmo eliminá-la. 
 Esta lente vem sempre com anti-reflexo, para 
otimizar o descanso e proporcionar maior conforto vi-
sual. Vale a pena conhecê-la melhor.
A PH Ótica bem pertinho do campus da UFMG na 
av. Coronel. José Dias Bicalho, 220 - loja 3 - Pampu-
lha.Fone: 3441-2006 

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.

Esta galera vai agitar os mares.  
Venha mergulhar numa divertida aventura
Logo após seu nascimento, enquanto a tartaruga Sammy passeia pela praia, ele encontra e perde o 
amor da sua vida: a linda Shelly. Em uma incrível viagem através dos oceanos, Sammy fica rodeado 
por todos os perigos na esperança de encontrar Shelly novamente. Ele entra em uma batalha com 
piranhas, escapa de uma águia e procura uma misteriosa passagem secreta.

Dicas Locadora Assufemg
Alexandria

A coragem de uma mulher mudará o mundo para sempre.
Um filme inteligente e provocativo, com uma incrível atuação de Rachel Weisz.
Sob o domínio Romano, a cidade de Alexandria é palco de uma das mais violentas rebeliões religiosas 
de toda história antiga. Judeus e cristãos disputam a soberania política, econômica e religiosa da cidade. 
Entre o conflito, a bela e brilhante astrônoma Hypatia (Rachel Weisz) lidera um grupo de discípulos que 
luta para preservar a biblioteca de Alexandria. Dois deles disputam o seu amor: o prefeito Orestes (Oscar 

Isaac) e o jovem escravo Davus (Max Minghella). Entretanto, Hypatia terá que arriscar a sua vida em uma batalha 
histórica que mudará o destino da humanidade.

As Aventuras de Sammy

Dica PH Ótica

 A Ordem do Mérito da Associação Brasileira de Desenho e Artes Visuais - ABD, com sede no Rio de 
Janeiro, concedeu a Sérgio Rodrigues Piranguense  a GRANDE MEDALHA DE MÉRITO CULURAL  J. CAR-
LOS  por sua contribuição a Cultura do Brasil, em cerimônia realizada no Palácio Duque de Caxias, naquela 
cidade, dia 18 de abril de 2011. 

Medalha Cultural

 Sempre buscando melhor qualidade na prestação de serviços e no atendimento aos Associados, a diretoria da 
Assufemg  “UnificAção  para Continuar Crescendo com Novas idéias” firmou convênio com a Santa Casa de Mise-
ricórdia de Belo Horizonte/Hospital São Lucas. Os agendamentos de consultas devem ser feitos (provisoriamente) 
através dos telefones: 3238-8534/3238-8454 com Valdirene ou Pedro. Aguardem na próxima edição do Pinga Fogo 
matéria completa com os respectivos endereços e especialidades.

Novo Convênio Assufemg/Hospital São Lucas


