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Assufemg comemora 38 anos de história
Parabéns, Assufemg!
O Rosas de Abril é um projeto Cultural e Esportivo, criado em 1986 como parte das comemorações
do aniversário da Assufemg. No dia 19 de abril de 2012
a Associação completa 38 anos de história e comemora
juntamente a 27ª edição do Festival Rosas de Abril. O
tema que marca esta edição do evento é Sustentabilidade Cultural, vinculada à evolução do planeta.
		
As partidas do Torneio de Futebol de
Campo Rosas de Abril acontecem no dia 14/04 (sábado) com final prevista para 28/04 (leia na pág 03).
Já o Torneio de Mesa (Truco e Buraco) acontece
de 17 a 25 de abril. O Festival da Canção será nos dias
dia 13,19 e 26/04, sempre às 18 horas. No dia 19/04

(quinta-feira) acontece o Almoço Musical, na Cantina
Pelego’s.
No dia 27/04 (sexta-feira) um baile em grande
estilo, no Clube Libanês, encerra as comemorações.
Prestigiem!

Banda Abraxás animará Baile Rosas de Abril 2012
A Banda Abraxás, formada em março de 1994, tem em tando a alegria do público com os ritmos: Axé, Forró,
sua trajetória um grande sucesso com o público de todo Sertanejo, Pagode, Pop Rock, Reggae, Anos 60 e 70.
o Brasil. Mais de 2000 apresentações, sempre conquis-

XXVII Rosas de Abril: Sustentabilidade Cultural
Confira a programação e participe!

EVENTO
Torneio Jogos de Mesa (Truco e Buraco)
Festival da Canção
Almoço Musical
Aniversário (show pirotécnico)
Final do Torneio de Futebol
Baile de encerramento

DATA
HORA
LOCAL
17/04 a
Espaço Cultural Francisco de Assis Motta18h
25/04
Assufemg
19 e
Espaço Cultural Francisco de Assis
18h
26/04/12
Motta - Assufemg
19/04/12 12 às 14h
Cantina Pelego's
19/04/12
20h
Assufemg
28/04/12
09h
Máster: Campo FAE (Centro Pedagógico)
27/04/12
21h
Clube Libanês

PATROCÍNIO: COOPECREMT - NOSSACOOP
APOIO: CAC/UFMG - DAC/UFMG - FRIGOCÂMARA - COMERCIAL JONATHAN - PADARIA SABOR

DE PÃO - CONSTANTINE OFICINA CULTURAL

Legislação

Planejamento cria Comitê para
implentação da Lei de Acesso à
Informação

Brasília - A ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG), Miriam Belchior, instituiu no dia 23/3/2012, por meio da
Portaria 106, o Comitê Gestor para
Implantação da Lei de Acesso à Informação Pública (CGLAI/MP) no
âmbito do Ministério.
A lei, sancionada em 18 de
novembro do ano passado, com o
número 12.527/2011, entra em vigor
no próximo dia 16 de maio. A partir
dessa data, qualquer pessoa interessada poderá pedir informações aos
órgãos públicos de todos os níveis de
governo (federal, estadual e municipal) e esferas de poder (Executivo,
Legislativo e Judiciário), inclusive
tribunais de contas e Ministério Público.
O Ministério do Planejamento vem se preparando para atender às
exigências da Lei de Acesso à Informação Pública – também conhecida
como LAI – desde dezembro e já realizou grande parte das etapas necessárias. A portaria publicada hoje no
Diário Oficial da União formaliza o
trabalho do Comitê coordenado por
Enid Rocha, assessora da SecretariaExecutiva.
A lei estabelece procedimentos e prazos para que a administração
pública responda aos pedidos de informação apresentados pelo cidadão

e determina, entre outras providências, que seja criado em todos os órgãos e entidades públicas o Serviço
de Informações ao Cidadão (SIC).

Subgrupos
A Portaria da ministra também institui oito subgrupos temáticos, compostos por servidores
designados pelas várias unidades
administrativas do Ministério, para
tratar de seguintes assuntos:
I - Regulamentação da Lei de Acesso
à Informação;
II - Organização da Informação;
III - Acesso à Informação (implantação do Serviço de Informação ao
Cidadão – SIC);
IV - Restrição do Acesso à Informação (classificação e reclassificação
das informações sigilosas);
V - Gestão Eletrônica de Documentos - GED;
VI - Dados Abertos;
VII - Transparência Ativa (implantação da página para o acesso à informação ao cidadão);
VIII - Fomento à Cultura da Transparência.
Assim como o grupo gestor,
que vinha coordenando e monitorando o processo de implementação da
LAI no Planejamento, os servidores
que integram esses subgrupos também já estavam trabalhando nos temas desde dezembro.

Campanha de Filiação 2012!
Junte-se a Nós! Associe-se.

Assufemg
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Torneio de Futebol de Campo Rosas de Abril 2012
reúne Velha Guarda. Prestigiem!
Como parte integrante das comemorações dos 38 anos de atividades
da Associação dos Servidores da UFMG-Assufemg, o Torneio Rosas de
Abril de Futebol de Campo será realizado nos dias 14 (sábado) e 28 de abril
(sábado) às 9horas, no campo da FAE (Centro Pedagógico).
Esta edição do campeonato apresenta algumas novidades, como o
encontro dos atletas Máster (servidores com idade acima de 35 anos) que
irão compor duas equipes, sendo uma representante do Campus Saúde e a
outra do Campus Pampulha.
O objetivo é resgatar grandes atletas que fizeram história nos camRosas de Abril 1991
peonatos promovidos pela Assufemg e UFMG nos últimos trinta anos. Uma grande oportunidade dos amigos se
reencontrarem e de confraternização entre os atletas. O representante de cada equipe deve ser servidor da UFMG.

Premiação
De acordo com a diretoria de Esportes e Lazer da Assufemg, a premiação dos vencedores do Torneio de
Futebol Rosas de Abril 2012 , categoria Máster será feita da seguinte maneira: os vencedores da final do Torneio
(campeão e vice ), receberão troféus e medalhas. Também serão premiados com troféus, o artilheiro e o goleiro destaque da competição. Ao vencedor da equipe Máster será conferido um prêmio de R$500,00 (Quinhentos reais).

Recordar é Viver....
No dia 19 de abril de 2012, a Associação dos Servidores da UFMG-Assufemg completa 38 anos de história. Em homenagem àqueles que fazem parte desta trajetória o Pinga Fogo publica nesta edição, fotos de momentos e pessoas, importantes e especiais que marcaram cada comemoração, especialmente no Projeto Rosas de
Abril, que este ano completa 27 anos de atividades culturais e esportivas.
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Correios encerra atividades na Praça de Serviços

A agência franqueada dos Correios na Praça de Serviços do campus Pampulha (ACF Pampulha) encerrou no dia 22 de março de 2012 suas atividades, por força de rescisão contratual com a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT). A administração central da UFMG está negociando junto à ECT a abertura de
uma agência própria na Praça de Serviços. Já os serviços administrativos - recolhimento de correspondências a
serem postadas e troca de malotes - para unidades e órgãos continuarão sendo executados pelos empregados da
antiga franquia. Outras informações pelos telefones: 3409.4664/4369 ou pelo e-mail corresponde@dsg.ufmg.br

Promoção de pneus PNEUPAN

A PNEUPAN, conveniada Assufemg, está com a seguinte promoção:o cliente que comprar 3 pneus o 4º
sai de graça (Pneus da marca Firestone, modelo Multihawk). Confira as medidas de pneu que fazem parte desta
promoção válida até Abril de 2012: 165/70 R13; 175/70 R13; 185/70 R13; 175/65 R14; 175/70 R14; 185/65
R14; 185/70 R14. Atenção: o desconto que os associados / dependentes da Assufemg tem de 3% na compra de
pneus, não irá valer para estes pneus da Promoção, mas continua valendo para todos os outros pneus de marcas /
modelos diferentes dos listados acima. Lembrando também que o associado ainda tem um desconto especial em
Alinhamento / Balanceamento / Peças / Óleo Motor.

10 de julho - dia do Truco

Há datas comemorativas para quase tudo, 10 de julho, por exemplo, é o dia do jogo de cartas “Truco”, que
é muito praticado no interior e faz parte da cultura brasileira. O jogo é muito divertido e barulhento, mas qual será
a origem do jogo de Truco?

A origem
Há várias versões para a origem desse jogo, uma diz que foi criado na Inglaterra no século XVII, e chamavase “Put”, que significa pôr, colocar. Quando se tornou popular na França era conhecido como “Truc”,
“Truck”, “Tru” “Truka”, “Truc” e “Truck”, que significa truque. Na Espanha era chamado
apenas de “Truc” e, posteriormente passou
a se chamar “Truco”.
A segunda versão diz que o Truco
é originário do norte de Minas Gerais,
das cidades de Pirapora e Aruruacamijara
do Norte, por volta do século XVII.
No século XVII, alguns bandeirantes
aprenderam o jogo com os jesuítas e
começaram a divulgar pelo território brasileiro. O jogo se tornou muito popular durante o “Ciclo do Ouro”, principalmente nas grandes cidades mineiras.
O Truco acabou variando as regras de acordo
com a região como, Truco Paulista, Truco Mineiro, Truco Gaúcho e Truco
Argentino. Hoje, o jogo é praticado
em várias partes do país e até existem torneios.
Fonte: ensaiogeral.com.br

Convites para o Baile Rosas de Abril 2012
O Baile Rosas de Abril 2012 que tradicionalmente encerra as comemorações do aniversário da Assufemg
será realizado no dia 27 de abril (sexta-feira), no Clube Libanês, wna avenida Presidente Antônio Carlos,7.580Pampulha. Os associados devem apanhar os convites, a partir do dia 24/04, na recepção da sede da Assufemg, no
campus Pampulha, no horário de 9 às 17h. Mais informações pelo telefone: 3439-8110.
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Transporte Universitário

IMPRESSO

Bairros: Nova Vista/Boa Vista/Santa Inês/Ana Lúcia/União/Cidade Nova/São Marcos/Alvorada e Goiânia.
Van 2011/2012 - Teto alto com Ar. Consulte: 85403201/30822239 com Ernani.
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