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Queima de fogos de artifícios e o som da Banda Bororó marcaram  a aber-
tura da programação do XXIX Rosas de Abril e a comemoração dos 40 anos 
da  Assufemg. E como já é tradição, um caminhão com os músicos da Banda 

percorreu todo o campus da UFMG, tocando alegre repertório.

 A ASSUFEMG conta hoje com 3521 
associados, técnico-administrativos em educa-
ção e docentes. Possui uma série de convênios, 
com destaque para o da UNIMED, que conta 
hoje com 2000 vidas. Presta assistência odon-
tológica de qualidade e a preços acessíveis, em 
consultórios nos Campus UFMG e Saúde. 
 O associado e a comunidade univer-
sitária contam ainda com uma Drogaria, lo-
calizada estrategicamente na Praça de Ser-
viços da Universidade e a Cantina Pelego´s, 
que será reinaugurada em breve, com novas, 
modernas e confortáveis instalações, além de 
uma locadora. 
 Desenvolve uma agenda de eventos 
que já se incorporaram ao cotidiano da Insti-
tuição, como o “Rosas de Abril”, “Arraiá da 
ASSUFEMG”, “Feira de Arte e Artesanato” 
e a Festa das Crianças. Além disso, tem par-
ticipação destacada nas áreas de esporte e la-
zer, apoiando e/ou organizando as  iniciativas 
nesta área. 
 Participamos ativamente do cotidiano 
da instituição e de seus servidores, para além 
das ações apontadas, em um trabalho indis-
pensável que tem o reconhecimento de todos 
na comunidade universitária, reforçando a 
cada dia credibilidade da Associação, que é 
de todos nós.

ASSUFEMG  
40 ANOS 

"Viva, Presente e 
Crescendo"

Edição Especial Rosas de Abril

HC conquista Tricampeonato  
Torneio de Futebol de Campo  

Rosas de Abril

HC conquista tricampeonato e a equipe do Horto/UFMG (áreas Verdes) 
sagrou-se vice-campeã. Confira matéria na página 2

Trio de arbitragem contribuiu para o sucesso do evento



 Hospital das Clínicas (HC) 
sagrou-se tricampeão do Tor-
neio de Futebol de Campo 
do XXIX Rosas de Abril e o 
time do Horto/UFMG (áre-
as verdes)  ficou com o títu-
lo de vice-campeão. Com o 
placar de 3x0, a final do tor-
neio aconteceu no domingo 
(18/05), no campo da FAE/
UFMG, campus Pampulha.
 O Torneio de Futebol de 
Campo promovido pela dire-
toria de Esportes e Lazer faz 
parte das comemorações dos 
40 anos da Assufemg. Des-
tacaram-se: como Artilheiro, 
Júnior (HC) e como Goleiro 
André (HC). O trio de arbi-

tragem da Federação Mineira de Futebol contribuiu para o sucesso do evento: 
Everton (árbitro), Adriano e Guido (auxiliares). 
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Torneio de Futebol de Campo
HC sagrou-se Tricampeão

XXIX Rosas de Abril

Time do HC - tricampeão do Torneio de Futebol de Campo

Equipe do Horto/UFMG (áreas verdes) sagrou-se vice-campeã

 A Banda Alta Dimensão animou o baile que tradicionalmente encerra as comemo-
rações do Rosas de Abril. Premiada como melhor banda de baile de Belo Horizonte é compos-
ta por 18 integrantes entre eles, músicos, bailarinos e equipe técnica. Com 25 anos de existên-
cia e atuando sempre  nas melhores festas e eventos de MG e do Brasil, a banda tocou sucessos 
desde os anos 60, 70, 80 e atualidade, nos mais variados ritmos como bolero, axé, forró, dance, 
funk, sertanejo, pop rock e muito mais. O local escolhido este ano para festejar os 40 anos da  
Assufemg foi o Clube Belo Horizonte, onde  os servidores associados, amigos e familiares puderam 
dançar e celebrar mais uma edição do Rosas. 

Alta Dimensão animou  
Baile do Rosas de Abril
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Momentos do XXIX Rosas de Abril  
40 Anos Assufemg

Parceria com o projeto Quarta Doze e Trinta trouxe shows em homenagem aos 40 anos da Assufemg.

Oficinas
 Durante o Rosas de Abril foram dadas as seguintes oficinas: Ikebana - arte japonesa de arranjos florais - por Magna Nascimento e Ana Maria; de 
Técnica de embalar Bombons e Découpage em tecido, por Júlia Maria Ferreira e Dia da Beleza, pela consultora da Mary Kay, Clarissa Growoski Féder.

As apresentações do cantor e violonista Rafael Dutra, ... ... do sambista Mestre Conga-Decantando em Sambas, ...

... do Grupo Ânima, Matrizes da Música Brasileira ... ... e do trio instrumental Chinese Cookie Poets, alegraram a comemora-
ção do XXIX Rosas de Abril.

Ikebana

Técnica de embalar Bombons Dia da Beleza

Découpage em tecido
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 A Feira de Artesanato Assufemg - edição Rosas de Abril coloriu a praça de serviços da UFMG e, no sa-
guão da reitoria, a Exposição de Fotografias - 40 anos da ASSUFEMG - foi  uma oportunidade de ver e rever 
fotos e impressos históricos, que compõem a trajetória da entidade, do movimento sindical na Universidade, do 
próprio movimento político sindical brasileiro e que é parte, igualmente, da história da UFMG.

Mostras de Artesanato e de Fotografia  
marcam o Rosas 2014

XXIX Rosas de Abril

Recordar é viver... 
A mostra de fotos, documentos e impressos, realizada durante a comemo-
ração dos 40 anos da Assufemg,...  

...no saguão da reitoria, lembrou alguns dos principais momentos das lutas... 
...e vitórias dos servidores,... 

Uma oportunidade de confraternização.  
...ao longo das últimas décadas.


