
 A décima edição do “Arraiá” da  
Assufemg trouxe mais uma vez ao cam-
pus universitário, o tradicional forró 
“Agostino”. A dupla sertaneja Douglas & 
Leon juntamente com o Grupo Folclórico 
Vira Volta foram as atrações do evento. 
E ainda, barraquinhas de comidas típicas, 
quadrilha, bingo e fogueira, para esquen-
tar do frio.
 Um momento de muita descon-
tração e reencontro entre velhos amigos 
e colegas. A tradicional “Festa Agostina” 
da Assufemg (Arraiá da Assufemg) foi um 
sucesso total. Com a presença estimada 
em mais de 1000 pessoas, maioria da fa-
mília Assufemg, tudo transcorreu em um clima de grande 
harmonia e confraternização.
 O ápice da festa foi a apresentação do grupo de 
quadrilha Vira Volta, quando a qualidade do grupo foi 
aplaudida com alegria por todos. Num momento em 
que os TAEs vivem derrotas, desafios e incertezas, o 
tradicional evento promovido pela entidade da catego-

ria, serviu para trazer um pouco de alegria, relaxamen-
to e entretenimento, para quebrar a ansiedade de todos. 
Na oportunidade, a diretoria parabeniza e agradece aos 
que nos prestigiaram, neste momento maior da entidade.  
Assufemg é também qualidade de vida.
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X "Arraiá” da Assufemg
Foi Bão D + SÔ!
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 Junte-se a Nós! Associe-se.
Assufemg - 40 anos de atividades Assistenciais, Culturais e Esporti-
vas. Uma entidade a serviço dos seus Sócios. 

Gestão 2013/2016 - "Assufemg Viva, Presente e Crescendo"

Campanha de Filiação 2014!

Assufemg

 O Bingo é outra tradicional brincadeira que acontece durante o “Arraiá” da 
Assufemg onde através dos sorteios, prendas e brindes como porções de comidas 
típicas, garantem a alegria dos contemplados, além de servir como diversão caseira 
entre associados, familiares e amigos durante o evento.

X Arraiá

Brincadeiras e Comidas Típicas

A expectativa da alegria de ser sorteado com brindes, pela tradicional brincadeira do Bingo... 

...e a diversão com o touro “indomável”... 

...tornaram a décima edição do “Arraiá” da Assufemg, inesquecível.
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Festa Agostina da Assufemg
 O Forró é uma festa popular brasileira, de ori-
gem nordestina, que acontece em Junho, Junina. Com 
a idéia de ser a última da temporada, a associação pro-
move a festa “Agostina”. Planejada pela diretoria da  
Assufemg - Gestão 2013/2016 - “Assufemg Viva Pre-
sente e Crescendo” a decoração colorida da quadra, 

com as barranquinhas de comidas típicas e a fogueira de 
São João tornaram o ambiente acolhedor e feliz. Uma 
oportunidade não apenas de dançar forró, mas também 
de confraternização entre associados e amigos. Confira 
abaixo alguns flashes da décima edição do “Arraiá” da 
Assufemg.

X Arraiá

A décima edição do “Arraiá” da Assufemg... ...reuniu funcionários, servidores, associados,...

...familiares e amigos deixando saudades... ...e um  gostinho de quero mais.   
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 Conta a história que a quadrilha é dançada em ho-
menagem aos santos juninos (Santo Antônio, São João e 
São Pedro) e para agradecer as boas colheitas na roça. 
Existem diversas marcações para uma quadrilha e, a cada 
ano, vão surgindo novos comandos, baseados nos aconte-
cimentos nacionais e na criatividade dos grupos e marca-
dores. O Grupo Folclórico  Vira Volta que já foi premiado 

no forró de Belô, trouxe este ano, a alegria e animação, 
desta dança contagiante e que tem origem numa dança po-
pular realizada por camponeses europeus durante a Idade 
Média. Foi trazida para o Brasil no século XIX, onde se 
fundiu com danças e tradições culturais brasileiras. Re-
presenta de forma animada, principalmente, os principais 
aspectos da vida no meio rural.

Quadrilha do Grupo Folclórico Vira Volta 
alegria e diversão

A apresentação da quadrilha do Grupo Folclórico Vira Volta, que ja foi  premiado no forró de Belô, foi o ponto alto da festa.

Promovido pela diretoria, o “Arraiá” da Assufemg trouxe mais uma vez ao 
campus universitário...

...a oportunidade de dançar forró e de encontro e diversão entre servidores, 
associados e amigos.


