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Valeu Rosas de Abril!

Edição n° 1.146 - Gestão UnificAção Para Continuar Crescendo Com Novas Ideias - 11 /05/2012

Mais uma edição Rosas de Abril, que tradicional-
mente comemora o aniversário da Assufemg, 

chega ao final. Este ano o Rosas de Abril trouxe de vol-
ta o saudoso Festival da Canção, que em cada etapa 
eliminatória, surpreendia ao público pela qualidade dos 
participantes. Sem dúvida, uma oportunidade de reve-
lação  de grandes talentos (leia pág 4).
 Outra novidade foi o Encontro Máster de Fute-
bol de Campo. Com duas equipes representadas por  jo-
gadores do Campus Saúde e do Campus Pampulha, as 
partidas reuniuram, em dois jogos, atletas que fizeram 
história nos campeonatos promovidos pela Assufemg  e 
UFMG, nos últimos trinta anos. Uma grande oportuni-
dade dos amigos se reencontrarem e de confraterniza-
ção entre os atletas (leia pág 6).   
 A Feira de Artesanatos mais uma vez coloriu a 
praça de serviços da UFMG. Uma oportunidade da co-
munidade universitária, obter  produtos artesanalmente 
feitos  por associados da Assufemg, assim como por ar-
tesãos convidados. Uma mostra com diferentes opções 
de artigos (vestuário, bijuteria, brinquedos, objetos de 
decoração) para presentear e ser adquirido com quali-
dade e preço justo.
 Nos eventos realizados no Espaço Cultural 
Francisco de Assis Motta (Chicão), como os Jogos de 
Mesa (Buraco), a alegria e descontração correram sol-
tas, assim como no dia 19 de abril, data do aniversário 

da Assufemg, quando o Almoço Musical reuniu, num 
momento de confraternização, associados e usuários da 
Cantina Pelego’s, embalados pelo vasto repertório de 
MPB apresentado pela cantora Adriana Bomfim. 
 Na sexta-feira (20) à noite, o show da Banda 
Três por Quatro, com os ritmos do Samba e da Ga-
fieira levou a comunidade universitária, técnicos admi-
nistrativos, estudantes e professores, como também os 
familiares e convidados dos associados Assufemg a um 
congraçamento feliz (leia pág 3). Também nesta mesma 
noite, um show pirotécnico marcou com luminosidade 
esta data tão querida. 
 E para fechar com chave de ouro mais uma edi-
ção do Rosas de Abril, o grande  Baile, realizado no 
Clube Libanês e animado pela Banda Abraxás, já dei-
xou saudades e um gostinho de quero mais, aos partici-
pantes (leia pág 3).
 Na oportunidade, a diretoria da Assufemg agrade-
ce a todos que contribuíram para mais esta realização em 
nossa comunidade. A presença em cada realização, dos 
Associados, amigos e familiares são nosso maior presen-
te, neste mês de festa. 
 Não poderíamos deixar de agradecer e de citar 
nossos patrocinadores, parceiros e colaboradores como 
Coopecremt, Nossacoop, CAC, DAC, Frigocâmara, Co-
mercial Jonathan, Padaria Sabor de Pão e Constantine 
Oficina Cultural.

Um baile em grande estilo, no Clube Libanês marcou...

...o encerramento do XXVII Rosas de Abril.
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Assufemg

Junte-se a Nós! Associe-se.
Assufemg - 38 anos de atividades Assistenciais, Culturais e 
Esportivas. Uma Entidade a Serviço dos seus Sócios - “Gestão 
UnificAção para Continuar Crescendo com Novas Ideias” 

Campanha de Filiação 2012!

Homenagem Assufemg ao dia  
das Mães

 
Maria Helena Gouveia

Mãe, quem é você?
Se estou feliz,
quantas vezes te esqueço;
se estou triste,
quantas vezes te procuro.

Mãe, quem é você,
que eu critico,
de quem eu exijo coisas tão pequenas
para satisfazer a minha comodidade,
mas a quem peço a maior ajuda
nos instantes mais difíceis?

Mãe, quem é você,
para quem eu tantas vezes
esqueço o meu carinho,
e de quem exijo tanta atenção?

Mãe, quem é você, com que discuto
e para quem peço conselhos?
Mãe, quem é você,
para quem reclamo sempre,
e para quem guardo
o abraço maior e a maior ternura.

Mãe, eu sei,

Você só é... AMOR.



   No Espaço Cultural Francisco de Assis Mot-
ta, na sexta-feira (20/04), dentro das comemorações do 
aniversário da Assufemg a Banda Três por Quatro le-
vou alegria, samba, rítmo e gafieira aos presentes. 

   Uma reunião de músicos versáteis e com 
grande experência no universo do samba e da MPB, 
Três por Quatro combina a descontração do samba com 
um rigor técnico invejável.

   Com formato enxuto, sem deixar de lado o 
suíngue e a pegada, Rodrigo Torino (voz, violão e ca-
vaquinho), Pablo Malta (voz, violão e baixo) e Gustavo 
Grieco (bateria) Leonardo Brasilino (Trombone) pas-
searam por um repertório que tocou desde clássicos do 

samba de raiz à sambas consagrados da MPB, de autores como Cartola, Zeca Pagodinho, Chico Buarque, Gon-
zaguinha, João Bosco e Djavan. O alto nível instrumental dos integrantes garantiu ao show do Três por Quatro 
anranjos e improvisos originais.

 Com uma programação musical eclética, bem 
alegre e apresentação de performances de baila-
rinos a Banda Abraxás animou o baile de encer-
ramento do Rosas de Abril. Centenas de pessoas 
dançaram no salão do Clube Libanês com os rit-
mos: Axé, Forró, Sertanejo, Pagode, Pop Rock, 
Reggae, Anos 60 e 70. 
 A banda que é composta por profissionais de 
grande talento encantou o público presente que 
dançou até altas horas. Criada em março de 1974, 
a banda Abraxas tem em sua trajetória um gran-
de sucesso com público de todo Brasil e preparou 
um repertório especial para o baile Rosas de Abril 
2012.
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Banda Abraxás animou Baile Rosas de Abril 2012
Rosas de Abril 2012

Show Três por Quatro - Samba e Gafieira

 O Buraco, também conhecido como Biriba, é muito po-
pular no Brasil, e jogado por pessoas de todas as idades. Em 
alguns lugares é conhecido como Canastra. As partidas se deram 
no Espaço Cultural Francisco de Assis Motta (Chicão) dentro da 
programação do XXVII Rosas de Abril 2012.
 As duplas campeãs do Torneio Jogos de Mesa Rosas de 
Abril 2012 (Buraco) foram: Vani Pessoa Coelho e Roberto Pe-
reira Rocha. E vice-campeãs, Vanda Rocha Miranda e Alexan-
dre Tavares. Parabéns!

Campeãs dos Jogos de Mesa 
Rosas de Abril 2012



04

Evento

Festival da Canção  Rosas de Abril 2012
Revelação de Grandes Talentos

        O Festival da Canção Rosas de Abril 2012 acon-
teceu em duas etapas eliminatórias,  nos dias 13 e 19 de 
abril, sempre às 18 horas, no Espaço Cultural Francisco 
de Assis Motta (Chicão), dentro das comemorações dos 
38 anos da Associação dos Servidores da UFMG (As-
sufemg) e da XXVII edição do projeto Rosas de Abril.
 Com a apresentação de músicas inéditas, o Fes-
tival da Canção Rosas de Abril surpreendeu  ao público 
presente, pela qualidade dos inscritos (composições e 
intérpretes). Uma oportunidade de revelação de gran-
des talentos, na comunidade universitária e no cenário 
musical mineiro.
 Na 1ª fase eliminatória inscreveram-se: Venda 
Nova Trezentona (José Augusto/DITRA/DLO); Ho-
rizonte Belo (Altair Damásio/DLO); Muito Obrigado 
(Daniele Coelho/Fernando Persiane/Enfermagem); Ali-
ce (Bernardo Guerra/Fac. Música); Quadrilha (Renata 
Muringa/Fac.Música) e Samba de Shakespeare (Viní-
cius Albricker/EBA/MEU). Classificaram-se: Muito 
Obrigado, Alice e Quadrilha. 
 Na 2ª eliminatória (19/04) concorreram: Mar 

de Purpurina (Marcos Catarina/Fafich); Voz da Atriz 
(Marcos Catarina/Fafich); O Cisco (Daniele Coelho/
Fernando Persiano/Enfermagem); Cebola (Altair Da-
másio/DLO); Carneiro (Vinícius Albricker/EBA/EMU) 
e Velas ao Vento/Flor de Formosura (Ernane/FAE).
Classificaram-se para a Final: Velas ao Vento/Flor de 
Formosura; O Cisco; O Carneiro e Voz da Atriz.

Fizeram  parte do jurado do Festival da Canção 
Rosas de Abril 2012

André Andrade - 8º período de Licenciatura na 
Escola de Música da UFMG, violinista (violão de 7 
cordas), guitarrista e compositor popular.
Débora Mussolini -  Cantora e Compositora, 9º 
período de Licenciatura em Música na UFMG.
Ewerton Pimentel - Percus-
sionista e compositor é integrante 
do Grupo Excelsa Mistura e pes-
quisador de Música Popular Brasi-
leira (MPB). Já foi jurado em várias 
edições do Festival da Canção Uni-
versitária  da Assufemg. Também 
foi vencedor deste mesmo festival, 
em 1998, com a música “Pagode do 
Pelego’s”. 
Ledson Luiz - Compositor, 
cantor, cavaquinista e pesquisador de música brasileira. 
É figura conhecidíssima  na UFMG, principalmente no 
COLTEC, onde foi professor. Aposentou-se em 1993. 
Já participou de várias edições do Festival da Can-

ção da Assufemg como músico e, nas últimas, como  
jurado.
Luiz José Leonardi - Compositor, guitarrista e 
pesquisador da música popular. É muito conhecido na 
UFMG como “Luizinho da guitarra”. Já se apresentou 

por vários países, como Japão, Es-
panha, México entre outros. Hoje 
é aposentado da UFMG e toca em 
diversas casas noturnas de Belo 
Horizonte.
Renan Fontes Bento - Ba-
charel em violão pela Escola de 
Música da UFMG, 9º período de 
bacharelado em composição, na 
Escola de Música da UFMG e vio-
lonista.

Renato Goulart - Compositor, arranjador e saxo-
fonista. É bacharel em Música pela Escola de Música 
da UFMG com diversos trabalhos no cenário musical 
de Belo Horizonte.

A Constantine Oficina Cultural, nova conveniada Assufemg, apresentou 
números de dança cigana durante a final do Festival da Canção  

Rosas de Abril 2012.



Ficha Técnica
Composição: Bernardo Guerra
Violão 7 cordas e Voz: Leo Assunção
Voz: Sílvia Gommes
Flauta transversal: Marcela Nunes
Cavaco/Bandolim/Voz: Renato Muringa
Percussão e Voz: Paulo "PG" Rocha
Percussão: Mário Jaymowich

Alice
Alice no país das maravilhas
Das maravilhas
As maravilhas estão atrás do espelho
Lembra do espelho?
Aquele espelho que tem dentro do seu  
quarto
Lembra do quarto?
O quarto, testemunha de um beijo
Meu Deus, que beijo!
Naquele beijo, entregaste tua alma
à minha alma
E me tornei mais um escravo do amor
Mas o escravo do amor não lhe perdoa
Por ela ter lhe dado a alforria
Agora ele recebe a atenção
De uma senhora que nunca lhe diz não
De uma senhora que nunca lhe diz ... 
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Final Emocionante!
 A finalíssima do Festival da Canção Rosas de 
Abril 2012 aconteceu num clima de muita expectativa 
e emoção. O Espaço Cultural Francisco de Assis Motta,  
mais uma vez  foi palco de grande euforia e confra-
ternização, principalmente no momento em que foram 
anunciados os três primeiros classificados :
1º lugar: Alice (Bernardo Guerra/Fac. Música);
2º lugar: O Cisco ( Daniele Coelho/Fernando Persiano/
Enfermagem);
3º lugar: Velas ao Vento/Flor de Formosura (Ernane/
Raíza Campos/FAE).
Participaram da final:  O Carneiro (Vinícius Albricker/

EBA/MEU); Voz da Atriz (Marcos Catarina/Fafich); 
Velas ao Vento/Flor de Formosura (Ernane Henrique/
Raíza Campos); Quadrilha (Renato Muringa/Fac.Mú-
sica); Alice (Bernardo Guerra/Fac. Música); Muito 
Obrigado (Daniele Coelho/Fernando Persiane/Enfer-
magem) e O Cisco (Daniele Coelho/Fernando Persia-
ne/Enfermagem). 
 A Diretoria da Assufemg “Gestão UnificAção 
para Continuar Crescendo com Novas Ideias” parabe-
niza aos  participantes, desejando a todos cada vez mais 
sucesso! 

O 3º lugar, “Velas ao Vento/Flor de Formosura” de Ernane Henrique foi  
interpretado por Raíza Campos 

“O Cisco” de Daniele Coelho, interpretada por Fernando Persiano ficou em 2º lugar
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Rosas de Abril 2012

Campus Saúde sagrou-se Campeão do Futebol 
de Campo. Encontro Máster  

reuniu grandes atletas da Velha Guarda
 A Etapa Final do Encontro Máster Rosas de 
Abril de Futebol de Campo realizou-se no dia 28/04, 
no campo da FAE (Centro Pedagógico). Esta edição 
apresentou uma novidade: o encontro dos atletas Más-
ter (servidores com idade acima de 35 anos) compondo 
as duas equipes,sendo uma representante do Campus 
Saúde e a outra do Campus Pampulha.
 Para o diretor de Esportes da Assufemg, Antô-
nio Candido (Toninho) a final foi uma disputa extre-
mamente equilibrada e os atletas apresentaram um alto 
nível de disciplina, demonstrando que ser veterano não 
quer dizer perder a habilidade e técnica com a bola.
Campus Pampulha sagrou-se campeão com o placar 
Campus Pampulha 2x0 Campus Saúde.
 Dentro das comemorações dos 38 anos da As-
sufemg e da 27ª edição do Rosas de Abril o Encontro 
Máster teve como  objetivo resgatar grandes atletas que 
fizeram história nos campeonatos promovidos pela As-

sufemg e UFMG nos últimos trinta anos. Uma grande 
oportunidade dos amigos se reencontrarem e de confra-
ternização entre os atletas.
Premiação
 A premiação dos vencedores da partida final 
de Futebol de Campo Rosas de Abril 2012, categoria 
Máster se deu da seguinte forma: receberam troféus e 
medalhas de participação todos os jogadores. Também 
foi premiado com troféu, o artilheiro Todinho, destaque 
da competição. Ao vencedor da  equipe Máster foi con-
ferido um prêmio de R$500,00 (Quinhentos reais), para 
a confraternização da equipe.
Agradecimentos
 A Diretoria de Esporte e Lazer da Assufemg pa-
rabeniza e agradece a todos que contribuíram direta e 
indiretamente para mais esta realização. Um evento de 
sucesso, que deixa saudades, já com o pensamento do 
próximo encontro para o ano de 2013.      

Campus Saúde sagrou-se campeão do Encontro Máster de Futebol de Campo Rosas de Abril 2012, pelo critério de saldo de gols. 
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Rosas de Abril 2012

Jogador de futebol desde os 13 anos, João “Pantera” como é conhecido na comunidade uni-
versitária, foi "eleito" o atleta com mais idade da equipe. João completou 63 anos, em abril 
deste ano, e participa de campeonatos desde 1964. “Foi muito bom participar deste Encon-
tro Máster. Devia ter mais vezes esses torneios. Com atletas com idade acima de 40 anos”, 
sugere. Para manter a disposição física “Pantera” pratica peteca três vezes por semana e não 
fuma. Seu segredo para manter a boa forma, além das atividades esportivas: “Estar sempre 
de bem com a vida e uma cervejinha”, brinca.       

“Caçulinha” da turma

Churrasco de Confraternização

O artilheiro destaque foi Aloísio Nogueira (Todinho) 
que fez quatro dos sete gols da vitória do Campus  

Saúde sobre o Campus Pampulha, na primeira partida.

 Promovido pela diretoria de Esportes e Lazer da 
Assufemg “Gestão UnificAção para Continuar Crescen-
do com Novas Ideias” o Encontro Máster de Futebol de 
Campo Rosas de Abril 2012 aconteceu num clima de 
alegria e descontração, no Campo da FAE - Centro Peda-
gógico. No sábado (28), após a disputa da final, jogado-

res da velha guarda,  a diretoria da Assufemg, juntamen-
te com parceiros, amigos e colaboradores reuniram-se 
num Churrasco de Confraternização, no Espaço Cultural 
Francisco de Assis Motta (Chicão). Um momento his-
tórico dos eventos esportivos realizados pela Assufemg, 
dentro da comunidade universitária.

Formado por 
atletas veteranos 
da UFMG, o time 

do Campus  
Pampulha venceu 

a segunda   
partida por 2x0.

Num clima de descontração e alegria,... ...um Churrasco de Confraternização, no Espaço Cultural  
Francisco Assis Motta, ...

...reuniu jogadores, diretoria da Assufemg,... ...patrocinadores, parceiros, 
amigos e familiares,...

...na final do Encontro Máster de  
Futebol de Campo. 
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Agradecimento
 Alcilene Alves, filha do servidor João Tomaz (Divisão de Equipamentos Especiais), falecido no dia 
24/04/12, vem através desta nota, manifestar publicamente, seus sinceros agradecimentos às inúmeras pessoas 
que a ajudaram neste momento de dor e sofrimento. “Foram tantas as pessoas solidárias, em especial a Dire-
toria da Assufemg, que nem daria para publicar o nome de todas elas  neste jornal”, diz emocionada.

Novos Convênios
 A diretoria de Assistência e Convênio da Assufemg "Gestão UnificAção para Continuar Crescendo com 
Novas Ideias" empenhada em oferecer novidades em produtos e serviços, seja na área da Saúde ou do Lazer, 
assim como em diversas áreas, está sempre em busca de novos parceiros e convênios, para melhor atender aos 
Associados. Para utilizar dos benefícios, obter descontos e vantagens junto à rede credenciada, o Associado deve 
estar sempre munido do seu cartão de sócio Assufemg. Confira abaixo os novos conveniados:

Oficina Brasil Serviços Automotivos
Um novo conceito de oficina limpa, rápida e inteligente.
Serviços de manutenção preventiva e corretiva em automóveis e  
veículos comerciais leves.
Unidade Shopping Del Rey
Atendimento de segunda  a sábado, das 10h às 22h.
Domingos e Feriados das 14 às 20h
Av. Presidente Carlos Luz, 3001 - Loja 2003-2º Piso - Pampulha 
- Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3415-7454 www.redeoficinabrasil.com.br;  

email: unidade88@redeoficinabrasil 

Curves Academia
 A primeira e maior rede de academia para mulheres, oferece um programa completo de exercícios e apoio 
nutricional para emagrecimento, condicionamento físico e fortalecimento muscular.
 A Curves (Academia para mulheres - 30 minutos de exercícios) oferece um programa completo de saúde, 
qualidade de vida, boa forma e emagrecimento. Aliando exercícios aeróbicos para perda de peso com treino de força 
(musculação) para tonificação dos músculos, o circuito de atividade física da Curves provê um plano de exercícios 
que pode queimar até 500 calorias em apenas 30 minutos. 
 Na Curves você ainda pode contar com um conjunto de ferramentas online para apoio nutricional - auxi-
liando a sua dieta e a manutenção do seu peso permanentemente. O MaisCurves.com.br é o aliado perfeito para sua 
malhação na Curves. A Curves oferece uma solução completa para que as mulheres alcancem seus objetivos em 
perda de peso, condicionamento físico e vida saudável. A Curves é a maior rede de academias do Brasil e do mundo 
– dedicada a oferecer, em um único lugar com preços acessíveis, exercícios e informação nutricional para mulheres. 
www.curves.com.br

A maior rede de fitness do Brasil e do mundo
Unidades Curves - Belo Horizonte
Buritis: 3378-2827
Caiçara: 3411-1857
Cidade Nova: 3484-6466
Colégio Batista (Floresta): 3421-4359
Coração Eucarístico: 2515-0633
Mangabeiras: 3281-3316
Pampulha Sul: 3498-7917
Planalto Itapoã: 3495-4888
Santa Efigênia: 3461-8533
Contagem - Eldorado: 2559-4200


