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A festa mais popular do Brasil 
está chegando. E para preparar o 
terreno, a Assufemg anuncia uma 
pré-folia daquelas: o Grito de Car-
naval 2017. O evento será reali-
zado na sexta-feira, dia 17/02, no 
Espaço Cultural da Assufemg, a 
partir das 18h.

Os foliões poderão brincar, dan-
çar e curtir o Grito de Carnaval 
ao som da banda Treme Terra, 
tocando as melhores músicas de 
carnaval. A Cantina Pelego’s es-
tará aberta com cardápio especial, 
além de bebidas como cerveja, re-
frigerante e suco.

“A ideia é que este evento se torne 
um grande sucesso e, no meio do 
ano, em parceria com o Sindifes 
(Sindicato dos Trabalhadores das 
Instituições Federais de Ensino), 
poderemos organizar um bloco 
de carnaval próprio, para desfilar 
em 2018”, revelou o presidente da 
Assufemg, Márcio Flávio dos Reis.

O Grito de Carnaval é aberto aos 
sócios e seus familiares, além de 
toda a comunidade acadêmica. 
Para acompanhar as informações, 
fique de olho em nosso site: www.
assufemg.org.br e na nossa página 
no Facebook: facebook.com/servi-
doresufmg 

Valorizar a prata da casa. Este é o tema escolhido 
para o XXXII Rosas de Abril. O maior evento não-
-institucional das universidades brasileiras quer a 
sua participação, ajudando a construir uma histó-
ria rica e coroando os talentos da Universidade. O 
evento está marcado de 03 a 28 de abril, com intuito 
de apresentar diversas atrações, como shows, ofici-
nas, comemorações, arte e muito esporte.
Sabe cantar? Dançar? Contar história? Tem algum 
talento? Tem história com a UFMG? Então, participe 
do Rosas de Abril 2017 enviando o motivo da sua 
participação para: comunicacao@assufemg.org.br 

Grito de Carnaval vai fazer tremer palco  
da Assufemg

Vem aí o Rosas de Abril 2017

Páginas 2 e 3.
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Assufemg

Campanha de Filiação 2016!

Assufemg

O Rosas de Abril é um projeto cultu-
ral e esportivo, criado em 1985 como 
parte das comemorações do aniversá-
rio da Assufemg. Em 1986, o evento 
ganhou seu primeiro tema: “Cometa 
Arte”, em função da passagem do Co-
meta Halley pela Terra naquele ano. 

Em 2017, o projeto chega a sua 32ª 
edição, focando na valorização dos 
talentos provenientes da UFMG, res-
gatando, assim,  memória, tradições e 
toda bagagem já adquirida. “O Rosas 
chega sempre comemorando o ani-
versário da Assufemg. Ele traz cultu-
ra e muito conhecimento para dentro 
da Associação”, explica Júlia Ferreira, 
diretora de Cultura da entidade.

O Rosas de Abril tem como objetivo 
propiciar a integração da comunida-
de universitária, através das diversas 
atividades culturais, musicais, de 
lazer e esportivas. As atividades en-
trelaçam com as festividades de ani-
versário da Assufemg, que completa 
o seu 43º aniversário. Paralelo à isso, 

2017 também é um ano importante 
para a UFMG, que comemora seus 
90 anos, com diversos acontecimen-
tos até dezembro.

 “O Rosas de Abril visa trazer as pes-
soas da universidade para um cole-
tivo, não só de trabalho, mas de fra-
ternidade e solidariedade”, ressalta 
o presidente da Assufemg, Márcio 
Flávio dos Reis”. O projeto é um 
orgulho para toda entidade, que se 
transformou em referência interna-
cional. “O Projeto Rosas de Abril é 
único. No Brasil inteiro só a Associa-
ção tem. É um projeto que mexe com 
toda a Universidade. É altamente co-
nhecido, inclusive internacionalmen-
te”, completa.

A Assufemg já trabalha divulgando 
o XXXII Rosas de Abril. Você fica  sa-
bendo pela página da entidade no 
Facebook e em nosso site. Toda sex-
ta-feira tem novidade para o sócio e 
comunidade acadêmica. 

32 anos de Rosas de Abril. 43 anos 
de Assufemg. 90 anos de UFMG

Bandinha - Rosas de Abril 2013

Encerramento - Rosas de Abril 2016
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Cantores, dançarinos, poetas, con-
tadores de histórias, humoristas, 
dramaturgos, artistas. A UFMG é 
um celeiro de talentos, que perpe-
tuam a cultura mineira e brasileira 
mundo afora. Vários nomes im-
portantes saíram do Campus para 
alçar voos e terem seu dom e traba-
lho reconhecidos pela plateia. 

É pensando nisso que a  
Assufemg escolheu valorizar a 
"Prata da Casa", em 2017. O tema 
foi aprovado e recebido por toda 
Diretoria com muita satisfação, por 
estar prestigiando quem dá vida à 
entidade e à toda comunidade. Para 
a vice-presidente da Assufemg, Sô-
nia Micussi, o tema ajudará a di-
vulgar os artistas que estão dentro 
da UFMG e que têm pouco espaço 
para apresentar seu trabalho. “A 
ideia é apresentar para a comuni-
dade estes talentos que fazem parte 
desta Universidade e não são valo-
rizados ou conhecidos”, diz. 

“Eu estou muito apaixonada por 
este tema. Sou contadora de his-
tórias e estar dentro de uma aca-
demia que tem toda essa diversi-
dade é importante. É bom saber 

que existem aqui pessoas que 
têm a sua arte e que elas precisam 
ter este palco iluminado”, refle-
te a Diretora de Comunicação da  
Assufemg, Magna Oliveira. O pa-
pel da Comunicação neste evento 
será preponderante. É dele que 
sairá toda a divulgação, suporte e 
registro do evento. “Quero me em-
penhar muito na divulgação, em 
levar conteúdo para o público, em 
trazer essas pessoas para o Rosas, 
como diretora de comunicação da 
Assufemg”, finaliza.

Durante todo o mês, a UFMG será 
palco de  inúmeras atrações do 
projeto. O esporte tradicionalmen-
te tem com uma força enorme. E 
este ano não será diferente. “Te-
mos os torneios de futebol, truco, 
buraco, queremos implementar a 
caminhada e a corrida rústica, para 
que sejam mais uma opção de en-
contro esportivo para a comunida-
de”, revela Marcelo Lima, diretor 
da pasta. 

“O Rosas de Abril surgiu para in-
tegrar os associados, servidores e 
comunidade acadêmica. É o lugar 
onde amigos se encontram, é o lu-

gar onde vemos arte, cultura de 
qualidade e esportes, ressalta José 
Tiago (Batata), diretor-adjunto de 
Esporte e Lazer.
Esta interação é um dos marcos 
do projeto, que já teve anos ines-
quecíveis, com shows impactantes 
e muita participação do público. 
“O que mais me marcou no Rosas 
de Abril foi o 1º evento chamado 
de mega. Tivemos que trabalhar 
na chuva, um temporal que caiu 
em BH, na apresentação de Sá & 
Guarabira, no gramado ao lado 
da escola de Belas Artes”, lembra 
o presidente da Assufemg, Márcio 
Flávio dos Reis.
Mega Shows que sempre compuse-
ram o extenso cardápio de atividades 
do Rosas de Abril, contribuindo para 
que a UFMG sempre ficasse pulsante. 
“Eu lembro de ótimos shows que ti-
veram aqui na Assufemg, como o do 
Alceu Valença, por exemplo. O Rosas 
sempre é marcante”, revela Marcus 
Vinícius Ribeiro, diretor-adjunto de 
cultura. Artistas da casa também fi-
zeram muito sucesso, como Luizi-
nho, Altair Damásio, dentre outros.
A programação do evento ain-
da não foi divulgada, o que deve 
ocorrer em breve. “Este Rosas vai 
ser maravilhoso porque vai mos-
trar, de fato, a essência, o dia-
mante do Rosas que está dentro 
da UFMG. Enquanto a Assufemg 
existir, existirá o Rosas de Abril”, 
finaliza Márcio Flávio. 
Participe! #VocêNoRosas2017

#VocêNoRosas2017: é a Assufemg valorizando 
seu talento

Corrida - Rosas de Abril 2009
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Vem novidade para o sócio e co-
munidade universitária em 2017! 
Está em andamento a reforma do 
campo de futebol da Assufemg, 
conforme anunciado pela Direto-
ria de Esporte e Lazer.

O intuito é realizar grandes even-
tos esportivos, incrementando o 
XXXII Rosas de Abril, além de con-
tribuir para a prática esportiva do 
sócio da Assufemg e toda comuni-
dade universitária.

A previsão é que as obras acabem 
em março. “Uma das ideias é im-
plantar o Peladão da Assufemg, 
uma vez por semana, para que o 
sócio e servidores da UFMG pos-
sam se exercitar e praticar futebol, 
melhorando a qualidade de vida”, 
informou Marcelo Lima, diretor de 
Esporte e Lazer. Outra proposta é 
a implantação de uma escolinha 
de futebol, além da realização de 

campeonatos e torneios. 

Já foram realizados os procedi-
mentos para fixação da grama e 
a próxima etapa será a instalação 
dos alambrados

A tradicional Feira de 
Artesanato da Assufemg, que 
está em sua 27ª edição e é uma 
das atrações do XXXII Rosas 
de Abril, que acontecerá em 
duas semanas de 03 a 13 de 
abril, na Praça de Serviços. 

Os sócios poderão se inscrever 
para as duas semanas dias 15 
e 16 de fevereiro, de 09h às 
16h30, na sede da Assufemg. 
O valor é de R$ 100,00.

Já os não sócios terão 
inscrições na 1ª semana, no 
dia 21/02, às 15h30, e na 2ª 
semana, no dia 22/02, às 
15h30. O local para inscrições 
é na Sede, e o valor é de R$ 
150,00.

Os critérios e demais 
informações serão postadas 
em nossa página no Facebook 
e em nosso site. Quem tiver 
dúvidas, ligue para 3439-8110 
(Falar com Roseli).

Campo de Futebol da Assufemg em processo 
de renovação

Fique ligado: Feira de Artesanato da Assufemg 
tem inscrições abertas ainda este mês


