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Homenagem
Assufemg ao Dia
das Mães
Mãe
Mãe... São três letras apenas

II Encontro Máster
de Futebol de Campo
Rosas de Abril
A equipe Campus Saúde
sagrou-se campeã
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As desse nome bendito:
Também o Céu tem três letras...
E nelas cabe o infinito.
Para louvar nossa mãe,
Todo o bem que se disse
Nunca há de ser tão grande
Como o bem que ela nos quer...
Palavra tão pequenina,
Bem sabem os lábios meus
Que és do tamanho do Céu
E apenas menor que Deus!
(Mário Quintana)

XIV Feira de Artesanato do
Vale do Jequitinhonha
A Mostra tem apoio da Assufemg e
homenageará este ano, os Mestres
Antônio de Bastião (Minas Novas) e Lira
Marques (Araçuaí). Página 4
Local: Praça de Serviços da UFMG
Data: 06 a 11 de maio de 2013

Prestigiem!

Show Rosas de Abril 2013 comemora aniversário da Assufemg - 39 anos. Página 2

Rosas de Abril 2013

Banda Bororó, Show e Queima de Fogos
marcam a data do Aniversário da Assufemg
pela Banda San Remo marcou o
encerramento do Rosas, dia 26 de
abril, no Clube Libanês (página
3). Ainda no dia 19/04, na hora
do almoço, um show de Adriana Bonfim “Grupo Asas” também marcou as comemorações
A Banda Bororó tocou alegremente
do 39º aniversário da AssociaUm foguetório e o som ção dos Servidores da UFMG da Banda Bororó deram sequên- Assufemg e a realização do Rocia no dia 19 de abril, à progra- sas de Abril 2013. Para a diretoria
mação do XXVIII Rosas de Abril “Gestão UnificAção para Cone comemoração dos 39 anos da
Associação dos Servidores da
UFMG - Assufemg. E como já
é tradição, um caminhão com
os músicos da Banda percorreu
todo o campus da UFMG, tocando um alegre repertório.
... e divertiu durante o show de Adriana Bonfin e "Grupo Asas" ...

O público se emocionou ...

Nesta edição, o evento
se deu de maneira mais enxuta,
adequando-se à realidade da
Associação. Com o empenho da
atual diretoria "Gesão UnificAção para Continuar Crescendo
com Novas Ideias", o Rosas de
Abril reafirmou mais uma vez
sua grandiosidade e a sua importância na comunidade. Um
baile em grande estilo, animado

tinuar Crescendo com Novas
Ideias” foi uma oportunidade
de celebrar este momento que
representa muitas lutas e vitórias para a comunidade universitária.
Com um repertório variado de estilos musicais Adriana Bonfim e o “Grupo Asas” levou alegria e descontração aos
presentes. Sucessos como Stand
by me de Ben E. King e Maluco
Beleza de Raul Seixas emocionaram o público. A diretoria
da Assufemg agradece a todos
pelas parcerias e apoios pelas
realizações.
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...durante a comeração do 39º aniversário da Assufemg.
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II Encontro Máster de Futebol de Campo Rosas de Abril 2013
Dentro das comemora- de forma bastante equilibrada,
ções dos 39 anos da Assufemg e segundo o diretor de Esportes
da 28ª edição do Rosas de Abril e Lazer da Assufemg Ântonio
Cândido Neto (Toninho) e marcou a vitória do Campus Saúde,
com o seguinte placar: Campus
Saúde 3X2 Campus Pampulha.
“A partida foi um sucesso. O gol
da vitória saiu nos acréscimos
finais dos minutos”, observa Toninho.
O Encontro Máster reuniu atletas que
O segundo jogo realizado no sáfizeram história ...
bado (20/04) teve como campeã a
o II Encontro Máster de Futebol equipe do Campus Saúde, com o
de Campo tem como objetivo placar Campus Saúde 6 X 2 Camresgatar grandes atletas que fi- pus Pampulha. No primeiro temzeram história nos campeonatos
promovidos pela Assufemg –
UFMG, nos últimos trinta anos.
A primeira edição aconteceu
ano passado, durante o Rosas de
Abril 2012. Devido ao sucesso
do evento e atendendo a solicitações, a Diretoria de Esportes
e Lazer da Assufemg realizou ... nos campeonatos promovidos pela
Assufemg/UFMG.
a segunda edição. Uma grande
oportunidade dos amigos se re- po, o Pampulha estava ganhando
encontrarem e de confraterniza- por 2X1. Já no segundo tempo,
ção entre os atletas.
demonstrando um futebol mais
Os jogos entre as equipes do competitivo com algumas moCampus Saúde X Campus Pam- dificações na equipe, o Saúde
pulha aconteceram nos dias 13 e empatou e virou, sagrando-se
20 de abril no campo do Centro campeão e recebendo troféu e
Pedagógico - FAE, sempre às 09 medalhas no local da partida
horas. A primeira disputa se deu A diretoria de Esportes e Lazer

da Assufemg, na oportunidade,
agradece e homenageia aos amigos da Coopcremt, o presidente
Roberto Pereira Rocha e a Conselheira Administrativa Vani
Pessoa Coelho, pela parceria e

A equipe Campus Saúde sagrou-se
campeã

apoio institucional; ao presidente da Assufemg Márcio Flávio
dos Reis pela administração e o
serviço prestado à entidade e a
vice presidente Sonia Micussi,
pela coordenação do Rosas de
Abril. Agradecimento em especial ao funcionário Blandino
Oliveira (Dino) pela dedicação e
presteza na realização dos eventos. “Agradeço também a todos
que participaram direta e indiretamente do Encontro“ acrescenta Toninho. "Aos atletas, nos
honrando com a arte de jogar futebol, nos credenciando e prestigiando pela iniciativa. Mantendo sempre vivo o esporte na
UFMG”, finaliza Toninho.

Banda San Remo animou o Baile Rosas de Abril 2013

A Banda San Remo conquistou o público presente no Baile Rosas de Abril 2013, deixando a festa de comemoração do aniversário da
Assufemg, na história. A San Remo, há mais de
20 anos faz festas com sucesso, se destacando
como banda no cenário musical de Minas Gerais. Composta por músicos profissionais, tocou
um repertório variado durante o baile realizado
no Clube Libanês.
Na apresentação da Banda teve percussão,

bateria, teclados, guitarra, baixo, sax, trompete,
vozes e danças (bailarinos e dançarinas). O seu variado repertório de rítimos dos anos 50, 60, 70 e 80,
músicas lentas internacionais e nacionais, boleros,
sambas, mambo, salsa, forró, pagode, dance, axé,
country, pop/rock entre outros hits de sucesso, garantiu a animação dos presentes. Tudo isso regado
a muita cervejinha gelada (a preço de custo) e tiragostos deliciosos e quentinhos que deram prazer
e qualificaram o termômetro da noite.

Errata
Nos desculpamos pelo erro do nome grafado. Na coluna Novos Associados, página 03,PF 1.166, onde
se lê Mary das Graças Silva leia-se Mary das Graças Santos.
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Apoio Assufemg

XIV Feira de Artesanato do Vale do
Jequitinhonha UFMG 2013

Este é um projeto de cunho social e cultural que a Assufemg tem o prazer de apoiar, em nome da qualidade de vida na UFMG.

O Programa Pólo de Integração da UFMG no Vale do
Jequitinhonha reafirma, desde
1996, a presença da Universidade
na região do Vale do Jequitinhonha. Os projetos que compõem
o programa estão alocados em
cinco eixos de atuação: Cultura,
Educação, Meio Ambiente, Saúde e Desenvolvimento Regional
e também no eixo Geração de
Ocupação e Renda.
A área de Geração e Ocupação de Renda e também a área
de Saúde e Desenvolvimento Regional têm no artesanato uma de
suas principais bases. Uma vez
que uma das grandes dificuldades do artesão é exatamente expor
e vender sua produção, a parceria
da UFMG com as prefeituras dos
municípios participantes do Programa Pólo, com o apoio de instituições cria a oportunidade de
negociação dos produtos através
da Feira na UFMG.
Apoiada nessa idéia, a
Pró-reitoria de Extensão, por
meio do Programa Polo realiza
a 14ª Feira de Artesanato do Vale
do Jequitinhonha-UFMG. Terá
espaços expositivos para os 22
municípios participantes do Projeto Artesanato Cooperativo. Junto à 14ª Feira haverá também:
▪ Homenagem aos municípios
de Araçuaí, através de sua mestra ceramista e pesquisadora
Lira Marques, e Minas Novas,
através do artesão e tamborzeiro
Antônio Luiz de Matos - Mestre
Antônio de Bastião.
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Mestra Lira Marques

Nasceu em 1945, em Araçuaí (MG). Aprendeu a fazer artesanato com a mãe, Dona Odélia,
que fazia presépios e caricaturas
para presentear e brincar com
os amigos, e também com Joana
Poteira. Lira dedicou-se à criação de máscaras e às “pinturas
de Terra”, como chama as obras
realizadas com a terra sobre o
papel. São obras marcadas por
elementos da tradição africana,
indígena e do cotidiano do Vale.
Lira é também uma das mais atuantes pesquisadoras da cultura
popular da região, conhecendo
profundamente suas expressões
musicais.

Mestre Antônio de Bastião

Nascido em 1942, é da
comunidade de São Beneditino,
Minas Novas (MG). Veio de um
passado que “foi dirigido” por
seus antepassados, seus ancestrais. Começou seu trabalho artesanal colocando cruz e todas as
ferramentas que crucificou Jesus
dentro de litros, sem cortá-los,
mas ao herdar as ferramentas de
seu avô passou a dar seguimento,
com muita seriedade e carinho,
à sua missão - a de tamborzeiro.
Respeitador e zeloso com a natureza. Dedica parte de seu tempo
ensinando a confeccionar tambores, e principalmente a respeitar e
cuidar da natureza.
▪ Homenagens aos mestres Antônio e Lira, na Praça de Serviços/
UFMG. Serão lançados os DVDs

sobre a vida e a obra dos respectivos mestres.
▪ Exposição de fotos do Vale do
Jequitinhonha do fotógrafo Lori
Figueiró.
▪ Oficina, na escola de Belas Artes,
ministradas pelos mestres homenageados.
▪ Rodas de conversa com os mestres homenageados, a serem realizadas na UFMG e em outras
entidades que se interessem pelo
evento.

Eventos paralelos

07/05 - 3ª feira, 12h30 - Lançamento dos DVDs das Mestras
de Ofício Zefa e Dona Isabel
▪ Apresentação Musical
08/05 - 4ª feira, 12h30 - Lançamento dos DVDs da Família de
Ulisses Pereira e dos Mestres
Ulisses Mendes e Dona Geralda
Leite Sena.
▪ Apresentação Musical
09/05 - 5ª feira-17h - Homenagem
aos Mestres de Ofício (depoimento de apresentação dos vídeos dos
Mestres)
▪ Lançamento dos DVDs dos homenageados
▪ Encontro de Folia dos Reis de
Turmalina e da Folia de Reis do
Padre Eustáquio, Belo Horizonte.
10/05 - 6ª feira, 10h - Bate papo
com os mestres homenageados no
Auditório da Biblioteca Universitária - BU/Campus Pampulha.
12h30 - Lançamento dos DVDs
das Mestras de Ofício Dona Pretinha, Dona Ana do Baú e Zezinha
▪ Show Musical

