
 

Compor é um dom que poucas 
pessoas possuem. Ter habilidade, 
sensibilidade, inspiração e conteú-
do é tão difícil quanto tocar algum 
instrumento. E o tradicional Fes-
tival da Canção Assufemg chega 
novamente para dar esse apoio ao 
artista que tanto precisa. 

 A tradicional atividade faz 
parte do XXXII Rosas de Abril e 
tem como objetivo revelar novos 
talentos. O Festival da Canção 
acontece de 31 de março a 20 de 
abril e dará ao vencedor um prê-
mio de três mil reais.
As inscrições vão até o dia 17 de 
março e, para concorrer, o interes-
sado deve preencher as fichas e ler 
o regulamento, que estão disponí-
veis no site da Assufemg (www.
assufemg.org.br). Os documentos 
devem ser entregues na sede da 
entidade, no Campus Pampulha 
da UFMG.
 Só poderão concorrer mú-
sicas inéditas, de autoria de fun-
cionários, professores, aposenta-
dos ou estudantes da UFMG. Cada 
compositor/autor poderá inscre-
ver, no máximo, duas músicas. A 

seleção das composições inscritas 
será feita por uma comissão for-
mada por especialistas na área mu-
sical, que avaliará letra, melodia e 
harmonia. 
 Serão três etapas de elimi-
natórias, até conhecermos o ven-
cedor. A primeira acontece no dia 
31 de março. A segunda, no dia 07 
de abril. Já a finalíssima está mar-
cada para o dia 20 de abril. Antece-
dendo ao show da banda de forró 
"Chama Chuva". O prêmio do pri-
meiro lugar será de três mil reais.  
O vice-campeão ganha dois mil re-
ais. E o terceiro colocado leva pra 
casa mil reais. 
Se interessou e quer mais infor-
mações? Ligue no 3439-8102 (Tra-
tar com Blandino), ou pelo e-mail 
dino@assufemg.org.br
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 Futebol, Sinuca, Truco, Buraco e Corrida Ecoló-
gica. Os sócios e comunidade acadêmica terão muitas 
opções para a prática esportiva e de lazer neste XXXII 
Rosas de Abril.
 Os documentos e regulamentos estão no site da 
Assufemg.
 Quem se interessar pode baixar as fichas, pre-
encher e entregá-las na Sede da Assufemg, de 08h30 às 
16h30. As inscrições para a Caminhada Ecológica estão 
previstas no período de 20 de março a 7 de abril.

Saiba como participar dos Torneios 
Esportivos e de Lazer do XXXII Rosas de Abril

Assufemg

Festival da Canção recebe inscrições até 17/03
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Cláudio Lima Oliveira
Edição: Flávio Brunelli 
(Jornalista MTB 12187/MG)
Projeto e Editoração Gráfica: 
Eliseu Ramos
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Os artigos assinados são de 
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Junte-se a Nós! Associe-se. Assufemg - 42 anos de atividades 
Assistenciais, Culturais e Esportivas. Uma entidade a serviço 
dos seus Sócios. Gestão 2016/2019 - "Assufemg Viva! Do  
Sonho à Realidade".

Caro servidor: se voce já foi sócio, convidamos a retornar. Venha conhecer 
a entidade. Fale conosco 3439.8124/8112 - sec.presidencia@assufemg.org.br

Assufemg

Campanha de Filiação 2017!

Assufemg

 O carnaval, que terminou no dia 1º de Março, começou mais cedo na 
Assufemg. Na noite do dia 17/02, vários sócios, estudantes e comunidade aca-
dêmica se encontraram no Espaço Cultural Francisco Assis Mota, na sede da 
entidade, para pular e brincar no aquecimento da Assufemg à maior festa po-
pular do país.
 O Grito de Carnaval fez os participantes dançarem e se divertirem até o 
fim da noite. A atração maior ficou por conta da Bateria Treme Terra. O grupo 
de Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, chegou com tudo, to-
cando sucessos de Tim Maia.
 A participação do grupo começou por volta das 20h fazendo o público 
dançar sem parar com sambas enredo e tradicional, o Axé Music e até MPB. 
 Com o sucesso do evento, a tendência é que a Assufemg monte seu pró-
prio bloco de carnaval, em parceria com o Sindifes (Sindicato dos Trabalhado-
res das Instituições Federais de Ensino).
 Veja todas as fotos deste evento em nossa página no Facebook: http://
facebook.com/servidoresufmg

Noite de folia no Grito de Carnaval  
Assufemg 2017
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 Há um ano e meio 
em cartaz, o musical “O 
Amor tá na Rua”, além 
de emocionar, traz uma 
série de reflexões sobre 
o mundo em que vive os 

moradores de rua. E o público poderá acompa-
nhar no XXXII Rosas de Abril, no dia 18/04, às 
12h30, no Espaço Cultural da Assufemg.
 O espetáculo é do grupo Trupe A Torto e A 
Direito: Programa Polos da Cidadania, da Facul-
dade de Direito e Teatro Universitário da UFMG. 
Ele conta um caso de amor entre dois moradores 
de rua, enfatizando a solidariedade, dignidade e 
inclusão social “É um Romeu e Julieta da rua”, 
conta o professor Fernando Limoeiro, diretor da 
peça. “A conclusão que se chega é que a mulher 
busca, na verdade, uma proteção, já que sofre dia-
riamente todas as mazelas da sociedade, ainda 
por cima, sendo moradora de rua”, completa. 

 Desde o início de fevereiro, a Assufemg pu-
blica no seu site e em sua página no Facebook traba-
lhos especiais apresentando o XXXII Rosas de Abril. 
Foi lançado um vídeo falando sobre o evento e con-
tando um pouco do que o público pode esperar des-
ta edição.
 A cada sexta-feira um material diferente 
será publicado. Já foram ao ar entrevistas com a 
diretora de Cultura, Júlia Ferreira e com a vice-
-presidente, Sônia Micussi. Fique de olho para não 
perder nada.

Conheça o musical “O Amor 
tá na Rua”, uma das atrações 

do XXXII Rosas de Abril

Entrevistas especiais sobre 
o XXXII Rosas de Abril



A Diretoria de Assistência e Convênios emitiu um 
comunicado informando alguns pontos sobre o aten-
dimento prestado no Posto Médico da Assufemg, es-
clarecendo, assim, dúvidas que surgiram sobre os ser-
viços disponíveis.

>> A vacinação contra a Febre Amarela, para maiores 
de 60 anos, requer um relatório médico. E, dessa for-
ma, seria ideal que o paciente pudesse procurar o seu 
médico, que sempre o acompanha, para emissão deste 
documento.
>> O Posto Médico da Assufemg não realiza atendi-
mento de URGÊNCIA ou EMERGÊNCIA. Somente 
consultas agendadas.
>> O corpo administrativo da Assufemg não está 
autorizado a fornecerem telefones particulares 
dos médicos que trabalham em nosso Posto de 
Saúde.
>> A especialidade de PEDIATRIA atende crianças de 
até 13 (treze) anos de idade. Acima desta idade os usu-
ários serão atendidos normalmente com agendamen-
to como adultos.
Dúvidas ou informações: 3439-8116.
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Venda de Jazigo Perpétuo. Com quatro gavetas no 
Cemitério Parque da Colina, nunca utilizado, quitado 
e com toda documentação legalizada. Local de fácil 
acesso. Zona: Ipês. Contato: 3023-7646 ou 3023-0340 
(Wemerson).

Assufemg esclarece pontos sobre serviços do 
Posto Médico

Vem aí um novo site 
da Assufemg

N e g o c i n h o $

 A Assufemg 
segue trabalhando 
para fazer o melhor 
para o seu sócio. E 
em breve lançará seu 
novo website para 
facilitar ainda mais a 
comunicação com o 
público.
 O novo site 
da Assufemg será 
moderno, dinâmico, 
informativo e inte-

rativo. Ficará 
mais fácil saber 
das notícias da 
entidade, os 
benefícios para 
os sócios, como 
convênios, pro-
moções e co-
municados ins-
titucionais. 
 Visualmente 
o site também 
estará especial, 
mais limpo e 

mais organizado. O 
trabalho é feito em 
parceria com a agên-
cia Henrique Guima-
rães e tem previsão 
de estar no ar até 
março deste ano. 
 E n q u a n t o 
isso, acesse www.as-
sufemg.org.br e sai-
ba de todas as novi-
dades da Associação.

Já viu a novidade? A TV Assufemg! 
Acesse http://bit.ly/tvassufemg e veja 
vídeos, entrevistas e tudo do universo 

da nossa Associação.


