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Vem aí a Final do Festival da
Canção Rosas de Abril 2012
No dia 26/04 (quinta-feira), às 18h, no Espaço Cultural
Francisco de Assis Motta será realizada a finalíssima do Festival da
Canção Rosas de Abril 2012. Com apresentação de músicas inéditas o Festival da Canção tem surpreendido ao público, pela qualidade de suas composições e apresentações. Uma oportunidade de
revelação de grandes talentos. Leia mais na página 4.

Final do Futebol de Campo Rosas de Abril 2012

No dia 28/04 (sábado), às 10h, no campo da FAE - Centro Pedagógico - acontece a final do Encontro
Máster do Futebol de Campo Rosas de Abril 2012. Leia matéria página 2.

Banda Abraxás animará Baile Rosas de Abril 2012

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

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

EVENTO

DATA

HORA

Final do Festival da Canção

26/04/12

18h

Final do Encontro de Futebol Máster
Baile de encerramento

28/04/12
27/04/12

10h
21h

LOCAL
Espaço Cultural Francisco de Assis
Motta - Assufemg
Máster: Campo FAE - Centro Pedagógico
Clube Libanês

PATROCÍNIO: COOPECREMT - NOSSACOOP
APOIO: CAC/UFMG - DAC/UFMG - FRIGOCÂMARA - COMERCIAL JONATHAN - PADARIA SABOR
DE PÃO - CONSTANTINE OFICINA CULTURAL

XIII Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha

Numa promoção da UFMG e com apoio da Assufemg, a 13ª Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha poderá ser visitada no período de 07 a 12 de maio, na Praça de Serviços da UFMG/Campus Pampulha. Leia
matéria página 4.

Rosas de Abril 2012

Final do Encontro Máster do
Futebol de Campo Rosas de
Abril2012. Prestigiem!
A Etapa Final do Encontro Rosas de Abril de Futebol de Campo será
no próximo dia 28 (sábado) às 10h,
no campo da FAE - Centro Pedagógico. Esta edição apresenta a novidade:
o encontro dos atletas Máster (servidores com idade acima de 35 anos)
que compõem duas equipes, sendo
uma representante do Campus Saúde
e a outra do Campus Pampulha.
O objetivo é resgatar grandes
atletas que fizeram história nos campeonatos promovidos pela Assufemg e
UFMG nos últimos trinta anos. Uma
grande oportunidade dos amigos se reencontrarem e de haver uma confraternização entre os atletas.

Campus Saúde 7X2
Campus Pampulha

Para o diretor de Esportes e
Lazer da Assufemg Antônio Cândido
(Toninho) a primeira disputa realizada
no último dia 14 de abril mostrou que

as equipes têm muito futebol a apresentar, com jogadas bonitas. "Quem
compareceu ao campo da FAE pôde
conferir que os atletas têm ainda muito folêgo" ressaltou. O destaque da
partida foi para o atacante Aloísio Nogueira (Todinho), que fez quatro dos
sete gols da vitória do Campus Saúde
sobre o Campus Pampulha.

Premiação

De acordo com a diretoria de
Esportes e Lazer da Assufemg, a premiação dos times do Encontro de Futebol de Campo Rosas de Abril 2012,
categoria Máster será feita da seguinte
maneira: troféus e medalhas de participação aos times.
Serão premiados com troféus e
medalhas, o artilheiro e o goleiro destaque da competição. Ao vencedor da
equipe Máster será conferido um prêmio de R$500,00 (Quinhentos reais),
para a confraternização da equipe.

Faculdade de Direito oferece acesso
à maior base de dados jurídicos
A Faculdade de Direito passa
a oferecer, a toda a comunidade da
UFMG, o acesso gratuito ao Hein
Online, a maior base de dados jurídicos do mundo. A base contém
cerca de 1.600 títulos de periódicos,
com mais de 38 mil volumes e mais
de 23 milhões de páginas.

O acesso se dá pelo endereço
http://www.heinonline.org, utilizando-se os computadores da UFMG
ou por meio da rede wifi da Universidade.
Outras informações pelo telefone:
3409-8661. Fonte: portal da UFMG10/04/12

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

Assufemg
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Rosas de Abril 2012

Almoço Musical no Aniversário
da Assufemg
No aniversário de 38 anos da Assufemg, um Almoço Musical com
a cantora Adriana Bonfim alegrou o ambiente, na Cantina Pelego's. Um
vasto repertório de MPB descontraiu o público local. Adriana gravou em
Belo Horizonte seu primeiro CD independente, com faixas romanticas e
melodias de compositores mineiros. Ela assina a composição de duas faixas do CD que se intitula “Na Medida Certa”.

Feira de Artesanato foi um sucesso!

Durante cinco dias os expositores associados e
Na segunda semana de abril a praça de serviços
da UFMG, campus Pampulha, foi mais uma vez palco não-associados (convidados sorteados) puderam mostrar
da XVII Feira de Artesanato da Associação de Servido- seus trabalhos artesanalmente produzidos. Os visitantes
res da UFMG (Assufemg).
encontraram nos estandes: calçados, tecelagem, roupas,
Essa edição fez parte do Rosas de Abril, evento bijuterias, bolsas, cerâmicas, brinquedos, artigos infanque promove diversas atividades culturais, de lazer e es- tis, origami e objetos como sabonetes, velas etc.
portivas com o objetivo de comemorar o aniversário da
Assufemg, que acontece no dia 19 de abril. Este ano a
Assufemg completou 38 anos de história e o tema desta
edição do Rosas de Abril é Cultura Sustentável, vinculada à evolução do planeta.

O objetivo da mostra, que é realizada também
no segundo semestre, é dar à comunidade universitária acesso ao artesanato mineiro e proporcionar aos associados a oportunidade de exibir e comercializar sua
produção.
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Evento

Final do Festival da Canção Rosas de Abril 2012
A final do Festival da Canção Rosas de Abril
2012 será realizada dia 26/04 (quinta feira), às 18h, no
Espaço Cultural Francisco de Assis Motta (Chicão).
Para a 2ª etapa realizada no dia 19/04 inscreveramse: Mar de Purpurina (Marcos Catarina); Voz da Atriz
(Marcos Catarina); O Cisco (Daniele); Cebola (Altair);
Carneiro (Vinícius) e Velas ao Vento/Flor de Flormosura
(Ernane). Classificaram-se para a final: Velas ao Vento/

Flor de Formosura (Ernane Henrique/Raíza Campos);
O Cisco (Daniele/Fernando Persiano); O Carneiro (Vinícius Albricker) e Voz da Atriz (Marcos Catarina).
Com apresentação de músicas inéditas o Festival da Canção tem surpreendido ao público, pela qualidade de suas composições e apresentações. Uma oportunidade de revelação de grandes talentos. Venham
conferir!

XIII Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha
Prestigiem!
A Universidade Federal
de Minas Gerais-UFMG, através da Pró-Reitoria de Extensão
e da Diretoria de Ação Cultural
promove a XIII Feira de Artesanato de Vale do Jequitinhonha,
no periodo de 7 a 12 de maio,
na Praça de Serviços da UFMGcampus Pampulha.
O evento contará com a participação de 22
municípios, 40 associações e 85 artesãos, aproximadamente, os quais são indicados pelas suas respectivas
associações ou pelas prefeituras municipais integrantes
do Programa Polo.

Homenageados de 2012

Além da exposição dos trabalhos haverá a apresentação de quatro shows musicais de artistas do Vale e
serão homenageados dois mestres de ofício e seus municípios de origem.
As homenageadas de 2012 serão dos municípios de Ponto dos Volantes, Mestra Artesã Dona Isabel
Mendes das Cunha - ceramista - e do município de Itaobim, Mestra Dona Maria Gomes Dias - trançado de taboa. Mestra renomada, Dona Isabel tornou-se ícone do

artesanato contemporâneo brasileiro com suas bonecas
de barro de beleza e charme estonteantes; as morenas
de argila, as noivas e as mães amamentando crianças
encantam o mundo.
O outro município a ser homenageado este ano
é Itaobim que comemora 50 anos de emancipação.Sua
mestra Maria Gomes Dias, Dona pretinha, como é conhecida, hoje com 106 anos ainda em plena vitalidade,
faz seus trabalhos utilizando a taboa (fibra durável e
resistente, utilizada como
matéria-prima para papel,
cartões, pastas, envelopes, cestas, bolsas e outros itens artesanais).
Dona Pretinha começou
fazendo esteiras, ainda
menina, para uso da família e depois para vender
nas feiras da região. Ela
explica com alegria "que hoje só não dá conta de ir para
o brejo buscar a taboa, mas conta com a ajuda dos netos
e parentes mais próximos". Mais informações pelo telefone: 3409-5511

Atenção:

a Diretoria da Assufemg pede desculpas, pela qualidade das fotos publicadas na página
3 da edição 1.144 do Pinga Fogo, e promete que isso não mais voltará a acontecer.

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, na 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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