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Falta pouco para um Rosas de Abril inesquecível!
E a Assufemg conta tudo
“Associados, professores,
técnico-administrativos,
alunos. Todos que possuem um dom especial é
importante dividi-lo com
todos nós. E a Assufemg
vai proporcionar isso”,
enfatiza a diretora de
Cultura, Júlia Ferreira.

Já está rolando! Nesta
segunda-feira, 3 de abril,
começou o XXXII Rosas
de Abril, o maior evento
acadêmico não-institucional do país, marcando
o aniversário da Assufemg, que em 2017 completa 43 anos de fundação.
Serão muitas atividades
culturais, esportivas e
artísticas incrementando
o Campus Pampulha da
UFMG, até o dia 28 de
abril.
Neste Pinga-Fogo especial traremos para você
todo o cronograma de
eventos, para que não
perca nenhum detalhe
desta tradicional festa

da coletividade acadêmica. “O Rosas de Abril
é único. É um projeto
altamente
conhecido,
inclusive internacionalmente. Ele engrandece,
principalmente, a cultura
interna, o esporte, a arte,
a solidariedade”, destaca
o presidente da Assufemg, Márcio Flávio dos
Reis.
Neste ano o Rosas de
Abril vem com o seguinte tema: “Valorizando a
Prata da Casa”. É uma
forma de prestigiar o talento interno da comunidade universitária que
tantos artistas já revelou
para o cenário brasileiro.

Cultura, arte, música, esportes e...você. Estes são
os ingredientes que farão
o XXXII Rosas de Abril
diferente. No universo
musical, atrações imperdíveis como apresentação de grupo de forró; a
cantora Elisa Pretinha,
prata da casa que ganhou
o Festival da Canção de
2016, a voz marcante de
Igor Kimo, tocando sucessos do cancioneiro popular brasileiro, além do
suingue e ritmo do grupo Flor de Abacate, que
trará chorinho e samba
da melhor qualidade.
A arte estará bem representada com a Exposição de Arte dos
Técnico-Administrativos
e Docentes, que exibirá
trabalhos como vitrais,
quadros, pinturas e esculturas. A XXVII Feira

de Artesanato também
irá coroar a arte-cultura
tão importante na história do Rosas de Abril.
Apresentações culturais
também serão destaques,
como contação de histórias, e um emocionante
musical relatando a vida
de moradores de rua. O
Festival da Canção marca presença novamente
e promete revelar novos
talentos.
Tradição e Rosas se completam. E os torneios
esportivos contribuem
para que o evento seja
singular. O Futebol já começou, com jogos emocionantes. A Caminhada
Ecológica será um atrativo especial.
A Assufemg lhe convida
a participar deste XXXII Rosas de Abril, que
sempre foi seu e este ano
ainda mais, pois será feito por cada um que tem
história na nossa Universidade. É especial. Esperamos sua presença, o
seu apoio e seu carinho
para que a prata da casa
valha ouro em 2017.

Saiba tudo sobre Arte e Cultura no
XXXII Rosas de Abril
espetáculo, dirigido pelo professor
Fernando Limoeiro, terá início a partir das 11h e conta um caso de amor
entre dois moradores de rua, enfatizando a solidariedade, dignidade e
inclusão social.
No dia seguinte será aniversário da
Assufemg. E também no mesmo horário, será a vez da Contação de História entrar em cena. Magna Oliveira
(diretora de Comunicação da Assufemg), juntamente com Lupri do Carmo, apresentarão a história da nossa
instituição.
O XXXII Rosas de Abril irá ser aberto no dia 03 de abril, com o cortejo
da Bandinha do Marcão, juntamente
com queima de fogos, anunciando
o começo da festividade. Na mesma
data tem início a XXVII Feira de Artesanato. Serão dezenas de expositores
criteriosamente selecionados, comercializando produtos de qualidade
para o público que passará na Praça
de Serviços. A atividade irá até o dia
13 de abril, de 08h às 17h.

O tão esperado Festival da Canção
está a todo vapor. A atividade tem
como intuito a revelação de talentos
que precisam de um apoio para demonstrar seu dom. O Festival pode
dar ao vencedor um prêmio de três
mil reais. Serão três etapas de eliminatórias até a finalíssima, que acontece
no dia 20 de abril, com apresentação
de composições de autoria de funcionários, professores, aposentados ou
estudantes da UFMG.

Nos dias 17 a 20 de abril, o público
poderá visitar a Exposição de Artes
dos Técnico-Administrativos e Docentes, que será realizada no Espaço
Cultural da Assufemg, de 08h às 17h.
Vão ser expostos diversos trabalhos
de artistas pratas-da-casa.
Quem estiver almoçando na Cantina
Pelego’s, no dia 18 de abril, poderá se
emocionar com o musical “O Amor
Tá na Rua”, peça do grupo Trupe A
Torto e A Direito: Programa Polos da
Cidadania, da Faculdade de Direito
e Teatro Universitário da UFMG. O

Campanha de Filiação 2017!

Assufemg

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
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Fique por dentro de tudo que acontece no Rosas.
Veja o cronograma completo
O cronograma do XXXII Rosas de Abril poderá sofrer alterações. Qualquer mudança pode ser conferida em
nosso site ou em nossa página no Facebook.
Dia
Hora

Segunda
03/04

Terça
04/04

Quarta
05/04

Quinta
06/04

Sexta
07/04

Sábado
08/04

8h

Abertura Feira
de Artesanato
(Praça de Serviços

Feira de Artesanato
(Praça de Serviços)

Feira de Artesanato
(Praça de Serviços)

Feira de Artesanato
(Praça de Serviços)

Feira de Artesanato
(Praça de Serviços)

Torneio de Futebol
de Campo

9h

Abertura Fogos
e Bandinha do
Marcão

Torneio de Futebol
de Campo
1ª Etapa do Festival
da Canção.
Quarta Doze e
Trinta

11h às 14h

Torneio de Futebol
de Campo
Apresentação
Grupo Flor de
Abacate

20h às
00h30

Dia
Hora

Segunda
10/04

Terça
11/04

Quarta
12/04

Quinta
13/04

Sexta
14/04

9h

Feira de Artesanato
(Praça de Serviços)

Feira de Artesanato
(Praça de Serviços)

Feira de Artesanato
(Praça de Serviços)

Encerramento feira
de artesanato

FERIADO

Sábado
15/04

Domingo
16/04

Quinta
20/04

Sexta
21/04

Sábado
22/04

Domingo
23/04

Caminhada
Ecológica
(Estação Ecológica
UFMG)

FERIADO

Final do Torneio de
Futebol de Campo

2ª Etapa do Festival
da Canção

11h às 14h

Quarta Doze
e Trinta

Dia
Hora

Segunda
17/04

Terça
18/04

Quarta
19/04

8h às 13h

9h

Domingo
09/04

Exposição de Artes

Exposição de Artes

Exposição de artes

Exposição de artes

Espaço Cultural
Assufemg

Espaço Cultural
Assufemg

Espaço Cultural
Assufemg

Espaço Cultural
Assufemg
Final do Torneio de
Futebol de Campo

10h
Musical
“O amor ta na Rua”
Direção Prof. Limoeiro
UFMG

11h às 14h

Espaço Cultural
Assufemg

Contadoras de
Histórias
Lupri do Carmo
Magna Cristina

Almoço
Musical.
Elisa Pretinha

18h às 20h

Finalíssima
Festival da
Canção

20h às 00h

Apresentação
Grupo de Forró

Dia
Hora

Segunda
24/04

Terça
25/04

Quarta
26/04

Final do Torneio de
Futebol de Campo

Quinta
27/04

Sexta
28/04

Sábado
29/04

Domingo
30/04

9h

11h às 14h

Apresentação
Musical Igor
Kimo
Quarta Doze
e Trinta

22h às 03h

Baile de Encerramento
Banda Rio Fantasia
Clube Libanês

Assufemg
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Aumente o som porque você vai ouvir, cantar
e dançar no XXXII Rosas de Abril

Ótimas apresentações e muita
música boa poderão ser vistos
nesta edição do Rosas. Atrações
para todos os gostos não vão faltar ao público.

de 2016, a artista tem um repertório
vasto de MPB, passando por grandes composições e cantores. Ela se
apresenta no Almoço Musical, dia
20/04, quinta-feira, a partir das 11h.

O primeiro grupo a tocar será o
Flor de Abacate, que traz um bom
choro, samba e jazz. A apresentação será no 07 de abril, sexta-feira, às 21h, no Espaço Cultural
Francisco Assis Mota, na sede da
Assufemg. Composto por músicos
mineiros com formação popular e
acadêmica, o conjunto se destaca
pela interpretação e arranjos inusitados de composições próprias e
de autores como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Tom Jobim, Edu
Lobo, dentre outros.

Ainda no dia 20 de abril, véspera
de feriado, o forró toma conta do
Espaço Cultural da Assufemg em
clima de aniversário. A banda de
Forró pede licença e irá tocar grandes sucessos do conjunto e clássicos do ritmo, a partir das 20h. O
grupo que irá tocar teve seu início
no Espirito Santo, no final dos anos
90, mas os primeiros shows aconteceram em Governador Valadares
e em seguida Belo Horizonte, cidade para a qual se mudaram e residem até os dias de hoje. Durante
quase 17 anos de trabalho realizou
a gravação de um DVD e 9 CDs.
Tornou – se referência no estilo
musical qual está inserido.

O almoço na Cantina Pelego’s ficará muito mais agradável com
a música e voz de Elisa Pretinha.
Vencedora do Festival da Canção

O Quarta Doze e Trinta, horário
cultural reservado pela UFMG, terá
a participação do cantor Igor Kimo.
O cantor se apresenta na Praça de
Serviços, no dia 26 de abril. Igor
Kimo nasceu em BH e cresceu em
Montes Claros, Norte de Minas.
Mestre em Música pela UFMG, o
artista toca grandes sucessos e músicas próprias influenciadas por
Leonardo, Zé Ramalho, Eduardo
Costa, Zezé de Camargo e Luciano,
Léo Magalhães, Tião Carreiro, Jorge e Mateus, dentre outros.
O encerramento do XXXII Rosas de
Abril terá como destaque a banda
Rio Fantasia. O grupo já está há 45
anos no mercado, com repertório
variado, levando os maiores hits
nacionais e internacionais, além de
cenário, iluminação e figurino.

Lazer e saúde: o esporte bate cartão no Rosas
Tradicionalmente o esporte tem muita
importância no
Rosas de Abril.
E neste ano não
será diferente.
Torneio de futebol já começou e com muita bola na rede. As partidas da 1ª fase
estão sendo disputadas no campo do Centro Peda-
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gógico, sob um clima de total descontração e amizade entre os participantes. As equipes envolvidas são
Assufemg, Medicina, HC Futebol, Transporte, Setorial Futebol Clube e Áreas Verdes. A final do torneio
acontece no dia 22 de abril. Você confere toda a tabela,
acessando o nosso site: www.assufemg.org.br
Para quem gosta de caminhada e natureza, não pode
perder a Caminhada Ecológica Assufemg 2017. Aproximadamente 100 pessoas se inscreveram para a atividade. Todas as orientações, horários e procedimentos
podem ser consultados através do nosso site.
Assufemg

